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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา และเปรียบเทียบความพร้อมด้านต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจจ าแนกตาม
ลักษณะขององค์กรธุรกิจ โดยศึกษากับองค์กรธุรกิจในจังหวัดสงขลา จ านวน 337 บริษัท และเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพร้อมขององค์กรธุรกิจ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการจัดการ 
ยกเว้นด้านทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน และวัตถุดิบอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของการเปรียบเทียบความ
พร้อมขององค์กรธุรกิจจ าแนกตามลักษณะขององค์กรธุรกิจ พบว่า องค์กรธุรกิจที่มีประเภทธุรกิจ 
ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ จ านวนพนักงาน และทุนจดทะเบียนธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความ
พร้อมการลงทุนที่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ความพร้อมขององค์กรธุรกิจ , เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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Abstract  
 The purposes of this research are to study Availability of the organizations to 
investment in special economic zone Sadao, Songkhla and compare the availability of 
various aspects of a business organization by the nature of the business enterprise. Study 
with 337 companies in Songkhla and The instrument used to collect data was a 
questionnaire. By analyzing data and using statistics F-test.  
 The results of this research revealed that the level of Availability of the 
organizations was in the high level; management except that the Human resources, 
capital and raw materials was in moderate level. In term of compares the availability of 
the organizations by the nature of the business enterprise, the results show that their 
different Type of Business Duration of Business Number of Employees and Registered 
Capital did differentiate their level of opinion availability of the organizations 
Keyword: Availability of the organizations , special economic zone 
 
บทน า 

รัฐบาลไทยมีแนวคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบริเวณชายแดนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการน าประเทศเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และช่วยรักษาความมั่นคงของประเทศ การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน แก้ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวลักลอบเข้ามายังพ้ืนที่ตอนในแก้ปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือน
บ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน  
  เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของประเทศไทยได้เริ่มมีโครงการจากการผลักดันของ 
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ภายใต้กลยุทธ์การส่งเสริม
เปลี่ยนแปลงระเบียบการขนส่ง (Transport Corridors) ที่พัฒนาขึ้นตามแผนของข้อตกลง อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงมาเป็นระเบียบเศรษฐกิจ (Economic Corridors) ดังนั้น ทางส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ริเริ่มแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย เฉพาะ
บริเวณชายแดนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และได้มีการก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เพ่ือผลักดันการพัฒนาใน
ปี ค.ศ. 2556 อีกทั้งผลจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 
1/2557 ในช่วงของ คสช. ยังมีเห็นชอบพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษของไทยใน 5 พ้ืนที่ชายแดน รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่ง กนพ.ได้
ก าหนดให้ 5 พ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 1) อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2) อรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 3) อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 4) อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 5) อ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา (ด่านศุลกากรสะเดาและปาดังเบซาร์) (ชาญวิทย์ อมตะมาทุชาต, 2558 ) 

อ าเภอสะเดา ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา มีชายแดนทางการค้าที่ส าคัญคือ ด่านสะเดาและด่านปา
ดังเบซาร์ ซึ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับ 1 และอันดับ 2 ของไทยตามล าดับ ทั้งสองพ้ืนที่
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อยู่ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย และมีการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่าง ไทย–มาเลเซีย ผ่านทาง
ปาดังเบซาร์ มีฐานการผลิตในพ้ืนที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้ขยายออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโอกาส
การพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮีตัม (มาเลเซีย) และจากประกาศ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลสะเดา ต าบล
ส านักขาม ต าบลส านักแต้ว และต าบลปาดังเบซาร์ โดยพ้ืนที่ทั้ง 4 ต าบลที่ประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนั้น จะมีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย และสามารถดึงดูดความสนใจให้กับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ให้มา
ลงทุนในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่สิ่งส าคัญในการที่องค์กรธุรกิจจะเข้ามาลงทุนนั้น จ าเป็นต้องทราบว่า 
องค์กรธุรกิจมีความพร้อมส าหรับการลงทุนเพียงใด และมีความต้องการในประเด็นใดบ้าง อีกทั้งยังมี
ปัญหา/อุปสรรคอะไรที่ต้องการแก้ไข ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพร้อมและความต้องการขององค์กร
ธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา (สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
การพัฒนา, 2557) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. ศึกษาระดับความพร้อมขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัด
สงขลา 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบความพร้อมด้านต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจจ าแนกตามลักษณะขององค์กร
ธุรกิจ 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
1.แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมขององค์กรธุรกิจ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้ให้ความหมาย ความพร้อม หมายถึง ความครบครันหรือมีครบทุก
อย่างแล้ว 

วิชุดา หรรษาจารุพันธ์ (2540) ได้ให้ความหมาย ความพร้อม หมายถึง สภาพที่เตรียมพร้อมใน
การปฏิบัติหรือด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลจากการเตรียมตัวไว้
แล้วส าหรับกิจกรรมนั้น ๆ 

งานวิจัยนี้ความพร้อมของธุรกิจ หมายถึง สภาวะความครบครันสมบูรณ์ขององค์กรธุรกิจ ที่พร้อม
จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยวิธีการหนึ่ง จนสามารถท่ีจะกระท า ภารกิจให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไป
ได้อย่างราบรื่นด้วยศักยภาพที่มีอยู่นั่นเอง 

Hersey ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของความพร้อม ตามทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 
(situational leadership theory) ว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของความพร้อมมี 2 ประการดังนี้ (ธีรวุฒิ 
อ่อนด า และคณะ, 2558) 

1) ความสามารถ เป็นความพร้อม ในด้านการท างาน หมายถึง ความสามารถที่จะท างานหรือท า
กิจการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จได้โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ  

 1.1) ความรู้ เป็นความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารู้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการท างาน 
 1.2) ความเข้าใจ เป็นความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติงาน 
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 1.3) ทักษะ เป็นทักษะการปฏิบัติงานการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการการวางแผนปฏิบัติงาน
การเลือกวิธีการท างานให้ประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพ 

 1.4) ประสบการณ์ เป็นประสบการณ์ในการวางแผนการจัดองค์กรการตัดสินใจการ
ติดต่อสื่อสารการแจ้งข่าวสารข้อมูลตลอดจนการท าความเข้าใจอันเป็นพ้ืนฐานของการท าให้พฤติกรรม 
ของกลุ่มรวมเป็นหนึ่งเดียว 

บุคคลหรือกลุ่มใดมีความสามารถพร้อมทั้ง 4 ปัจจัยในการท างาน หรือท ากิจกรรมอย่างใดให้
บรรลุตามเป้าหมายได้ โดยไม่ต้องให้ผู้อ่ืนชี้น า และบุคคลหรือกลุ่มใดดังกล่าวมีความสามารถท างานสูง 
สามารถท างานได้ด้วยตัวเอง ถ้าบุคคลหรือกลุ่มใดขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ถือว่า
บุคคลหรือกลุ่มใดนั้น ไม่มีความสามารถในการท างานหรือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ดังนั้นปัจจัยทั้ง 4 อย่างจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ 

2) ความเต็มใจ เป็นความพร้อมด้านจิตวิทยา คือ ความเต็มใจหรือแรงจูงใจที่จะท าให้ได้ส าเร็จ
โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1) ความมุ่งมั่น คือ ความเสียสละเวลาให้กับงาน การไม่ละทิ้งงาน มานะบากบั่นจน
ส าเร็จ ทุ่มเทให้กับงานแม้มิใช่เวลาปฏิบัติงาน 

 2.2) ความมั่นใจ คือ ความเชื่อมั่นในตัวเอง การเข้าสังคม ความเป็นผู้น า ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ทักษะการบริหาร 

 2.3) แรงจูงใจในความส าเร็จ คือ การกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มท างาน ส่งเสริมให้ใช้
ความรู้ความสามารถ 

 2.4) ความมั่นคง คือ ความมีวินัยในตนเองการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความจริงใจ
ช่วยเหลือผู้อื่นความซื่อสัตย์ไม่คดโกงหลอกลวง 

บุคคลหรือกลุ่มใดมีความเต็มใจครบทั้งสี่ประการ ถือว่าบุคคลหรือกลุ่มนั้นเป็นผู้ที่มีความเต็มใจใน
การท างาน หรือจะท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จตามเป้าหมายโดยไม่มีบุคคลอ่ืนให้ความ
ช่วยเหลือ เขาเหล่านั้นเป็นผู้มีความเต็มใจในการท างานสูงถ้าบุคคลหรือกลุ่มใดขาดปัจจัยอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือทั้งหมด จะถือว่าบุคคลหรือกลุ่มนั้นไม่มีความเต็มใจที่จะท างาน หรือท ากิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้ ฉะนั้นปัจจัยทั้งสี่อย่าง จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันจะขาดอย่างใด
อย่างหนึ่งนั้นไม่ได้ 

 
2. เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย 
 แนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย พบว่าแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย ที่ผ่านมามีการพัฒนาในลักษณะนี้ภายใต้รูปแบบต่าง ๆ กัน ได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรม (Industrial Estate: IE) เป็นรูปแบบการพัฒนาของพ้ืนที่เฉพาะ เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการ
ส่งออก (Export Processing Zone: EPZ) เป็นรูปแบบการพัฒนาของเมืองใกล้ท่าเรือหรือสนามบิน 
คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse: BW) หรือร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop: DFS) และ
เขตการค้าเสรี (Free Trade Zone :FTZ) หรือเขตการค้าปลอดภาษี (Duty Free Port) เป็นรูปแบบการ
พัฒนาของเมืองท่า และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone: SBEZ) เป็น
รูปแบบการพัฒนาของพ้ืนที่ตามแนวชายแดนนอกจากนี้ ประเทศไทยมีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับ
การพัฒนาในลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พ้ืนที่ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
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หรืออีสต์เทิร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard Development Program) ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 
ครอบคลุมพ้ืนที่การพัฒนาระยะแรก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราที่รัฐบาลในสมัยนั้นมี
นโยบายให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้นมา เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้พ้ืนที่นี้เป็นแกนหลัก
ของการพฒันาประเทศท่ีเป็นประตูเปิดเชื่อมโยงการพัฒนา (Gateway) ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือพร้อมกับเชื่อมเส้นทางการค้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางด้าน 
โลจิสติกส์และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  
 การพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะในประเทศไทยเริ่มจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 339 ในปี พ.ศ. 2515 ให้มี
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นิคม
อุตสาหกรรมแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้น คือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ต่อมาจ านวนนิคมอุตสาหกรรมก็เพ่ิมมาก
ขึ้นโดยผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจะได้สิทธิประโยชน์ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสิทธิประโยชน์ทั่วไปซึ่งใช้กับนิคมทุกแห่ง 
และสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมส าหรับผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก แต่การด าเนินการของนิคม
อุตสาหกรรมยังมีข้อจ ากัดหลายด้าน ได้แก่ 
  1) ขอบเขตของกิจกรรม ยังจ ากัดอยู่เฉพาะการประกอบการด้านอุตสาหกรรม 
  2) ขาดอิสระด้านการเงิน บุคลากร และการบริหารจัดการ 
  3) ขาดความคล่องตัวในการจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งหรือขยายพ้ืนที่นิคม 
  4) ไม่มีอ านาจในการจดทะเบียน อนุมัติ และอนุญาตแทนหน่วยงานอื่น ๆ  
 แม้นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศไทยในช่วงที่
ผ่านมาแต่แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกมีข้อจ ากัดที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่
ประการที่หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกจ ากัดประเภทธุรกิจไว้เฉพาะอุตสาหกรรม
ส่งออก และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมส่งออกเท่านั้น ท าให้นิคม
อุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกไม่สามารถรองรับธุรกิจอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้
เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว การขนส่ง และการบริการ เป็นต้น ประการที่สอง องค์กรที่ท าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมส่งออกไม่มีอ านาจในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ท าให้การให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
ล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพตามท่ีควรจะเป็นข้อจ ากัดทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดการพัฒนา
แนวคิด เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ขึ้น เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดทั้งสองประการดังกล่าว 
โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษมีสาระส าคัญ 3 ประการ (วันวิภา สุขสวัสดิ์, 2558) คือ 
  1) เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่มีการจ ากัดประเภทของธุรกิจ ผู้ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สามารถประกอบธุรกิจการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง การท่องเที่ยว การขนส่งการเคหะและการ
ก่อสร้าง การวิจัยและการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนการค้าและการบริการด้วย 
  2) ผู้อาศัยและผู้ประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร 
  3) องค์กรบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีอ านาจอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้
ประกอบธุรกิจและผู้อาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกเรื่อง เพ่ือให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพสาระส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังสามประการดังกล่าวข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าระหว่างประเทศไทยกับนานา
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ประเทศ รวมทั้งช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่เฉพาะที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อันเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงในพื้นที่เฉพาะและพ้ืนที่ใกล้เคียงด้วย  
 เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ
พอที่จะพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศได้ โดยเฉพาะเมื่อประเทศเพ่ือนบ้านของไทยได้เปิด
ประเทศและให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเจริญให้ประเทศ และให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนจึงเริ่มได้รับความสนใจ ประกอบกับ
พ้ืนที่ชายแดนของไทยเองได้มีการพัฒนามาแล้วระยะหนึ่ง ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการ 
โดยบางพ้ืนที่มีสภาพทางกายภาพและศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมาก 
การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่มีการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีความ
ได้เปรียบและเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มากกว่าพื้นท่ีอ่ืน 
 
3. เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา  
 อ าเภอสะเดาเป็นเมืองเศรษฐกิจส าคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของชายแดนไทย -มาเลเซีย โดยมีด่าน
พรมแดนส าคัญถึง 2 ด่าน คือ พรมแดนไทย-มาเลเซีย (รัฐเกดะห์) (ด่านสะเดา) และพรมแดนไทย -
มาเลเซีย (รัฐปะลิส) (ด่านปาดังเบซาร์) มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคม ได้มีโครงการปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยโครงการหลัก ๆ ที่ส าคัญ 
ได้แก่ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่มีโครงการสร้างบนที่ดินจ านวน 720 ไร่ เขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองล่าปัง ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เนื่องจากด่านศุลกากรแห่งเก่ามี
ความแออัดคับแคบไม่เพียงพอที่จะให้บริการ โดยเฉพาะในเทศกาลส าคัญต่าง ๆ ภายหลังสร้างด่าน
ศุลกากรแห่งใหม่แล้ว จะปรับปรุงด่านศุลกากรแห่งเก่าให้เป็นเกตเวย์ส าหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ไม่ให้
รถบรรทุกผ่านด่าน ส าหรับแผนการการก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี และโครงการก่อสร้าง
มอเตอร์เวย์หรือทางด่วนหาดใหญ่–สะเดา ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการเร่งด่วนเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมโยง
ในอนุภูมิภาค (Priority Connectivity Projects: PCPs) ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจ
สามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย หรือ Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle: IMT–GT
ที่ ADB หรือธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย พร้อมให้การสนับสนุน ให้ท าโครงการมอเตอร์เวย์ จาก  อ.
หาดใหญ่-อ.สะเดา ซึ่งมอเตอร์เวย์ใช้เงินลงทุนประมาณ 14,000 ล้านบาท  
 
 ศักยภาพและโอกาสของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  - จังหวัดสงขลาเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรหลาย ชนิด เช่น ข้าว ยางพารา รวมเป็น
แหล่งผลิตและแปรรูปอาหารทะเลที่ส าคัญของภาคใต้และของประเทศ  
  - เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศเรื่องความสวยงาม 
และความหลากหลายทางการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบริเวณเมืองเก่าสงขลา การ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหาดสมิหลา แหล่งท่องเที่ยวทางการค้าตลาดกิมหยง รวมทั้งเป็นสถานที่ที่มีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการท่องเที่ยวตลอดปี เช่น สงกรานต์ ลากพระ ลอยกระทง เป็นต้น  
  - นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลด้วยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเอ้ือต่อการ
เสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการตลาด อีกทั้งการมีความร่วมมือ
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ภายใต้แผนงาน IMT – GT ท าให้มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้มีสายการบิน
ต่างประเทศเพ่ิมเที่ยวบินมายังสนามบินหาดใหญ่ เช่น สายการบิน FIREFLY, TIGER AIR, AIR ASIA 
เป็นต้น 
  - เป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (Gate Way) โดยเฉพาะการค้าและการ 
ขนส่งเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านด้านใต้และนานาชาติด้วยมีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย สามารถ
เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณ แนวพ้ืนที่ภาคเหนือ 
(Northern Corridor Economic Region: NCER) ของประเทศมาเลเซีย 
  - เป็นแหล่งการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดของประเทศ (62 % ของมูลค่า
การค้า ชายแดนทั่วประเทศ) และเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการบริการ ที่ส าคัญ 
ของภาคใต้ เช่น นิคมอุตสาหกรรมฉลุง โรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคใต้ 
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ (214,799 ล้านบาท) และสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (102,491 ล้านบาท) รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ มวลรวมต่อหัวของจังหวัดมีมูลค่าสูง
เป็นอันดับ 5 ของประเทศและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (128,245 บาท/ปี) 
  สิทธิประโยชน์ 
 กิจการเป้าหมายส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษก าหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้  
 1) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปีแล้ว และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 
เพ่ิมอีก 5 ปี  
  2) หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า  
  3) หักค่าติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ 25  
  4) ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
  5) ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก 
  6) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับภาษีอากรผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 แผนที่เส้นทางการคมนาคมและสถานที่ส าคัญของ อ.สะเดา จ.สงขลา 
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ภาพประกอบที่ 2 ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรสะเดา 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อดิเรก ฟันเขียว (2557) การวิจัยการเรื่อง ยอมรับ ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องและปัจจัย
ความส าเร็จในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับ 
ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องและปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัด
ตาก เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบ่งวิธีการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เกี่ยวข้องส าคัญ รวม 5 คน 2) การสนทนากลุ่มผู้น าชุมชน รวม 20 คน และ 3) การ
สนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ รวม 55 คน ผลการวิจัย พบว่า 
  1. การยอมรับต่อการพัฒนา พบว่า ภาพรวมผู้เกี่ยวข้องเห็นว่าเป็นประโยชน์และควรส่งเสริมให้
เกิดข้ึนโดยเร็ว แต่บางส่วนเห็นว่าควรมีการให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
  2. ความคาดหวังต่อการพัฒนา พบว่า คาดหวังให้มีการค้าการลงทุนมากขึ้น การผลักดันพ้ืนที่ที่มี
ความพร้อมไม่ว่าจะรูปแบบใดก่อน การได้รับสิทธิประโยชน์ คุณภาพชีวิต ความมั่นคงในการทางานและใน
ชีวิต การจับจองที่ดินท ากิน บริการสาธารณะ สาธารณูปโภค การศึกษา แรงงาน อาชีพ ค่าแรง สวัสดิการ
ต่าง ๆ และคาดหวังให้มีหน่วยงานบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษของตนเองโดยเฉพาะ 
  3. ปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ การสนับสนุนจากรัฐบาล การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ การ
ปรับปรุงกฎหมาย ปัญหาการเมืองและความขัดแย้ง การบริหารจัดการ ศักยภาพของพ้ืนที่และความมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากร คือ องค์กรธุรกิจที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม ในจังหวัด
สงขลา มีจ านวน 2,140 บริษัท (ส านักงานประกันสังคมสงขลา, 2560) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ การหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 ค านวณหากลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 322 ตัวอย่าง 
และเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความคงที่และผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเพ่ิมกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น 337 ตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนในแต่ละอ าเภอของจังหวัดสงขลา 
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2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่

ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถาม ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ เป็นค าถามปลายปิด ชนิดตรวจสอบ

รายการ (Check-List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สะเดา มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยผู้วิจัยได้แบ่งระดับของมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ ซึ่งแปล

ความหมายของระดับความพร้อม ดังนี้  
 ระดับ 5 หมายถึง ความพร้อม/ความต้องการมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง ความพร้อม/ความต้องการมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง ความพร้อม/ความต้องการ ปานกลาง  
 ระดับ 2 หมายถึง ความพร้อม/ความต้องการน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง ความพร้อม/ความต้องการน้อยที่สุด 
ส าหรับการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความพร้อม ใช้เกณฑ์ในการก าหนดช่วงความกว้างของข้อมูล

แต่ละระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพร้อมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพร้อมมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพร้อมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพร้อมน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง ความพร้อมน้อยที่สุด 

 
3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

การสร้างแบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามล าดับขั้น ดังนี้ 
1) สร้างแบบสอบถามตามเนื้อหาที่วิเคราะห์ได้จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
2) วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดแบบสอบถาม 
3) น าแบบสอบถามที่เสร็จแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากการรวบรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา ( Index of Consistency: IC) โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาเลือกข้อค าถามท่ีมีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป  

4) น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Consistency: IC) 
โดยตั้งค่า IC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป 

การตรวจสอบโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังนี้ 
 ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามนิยาม 
 ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามนิยาม 
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 ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามนิยาม  
5) ตรวจสอบและปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าแบบสอบถาม

ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด แล้วจึงน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในการทดสอบ
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค ตั้งแต่ 0.71 ขึ้นไป 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ 
1..แหล่ งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ได้ จากการสุ่ มตัวอย่ าง  (Sampling) โดยออก

แบบสอบถาม สอบถามกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกค าตอบในแบบสอบถาม 
2..แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาวิทยานิพนธ์ งานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ 

วารสาร หนังสือ เอกสาร และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
2) สถิติที่ใช้ในงานวิจัย เป็นการใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 - ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือแจกแจงความถี่ของลักษณะองค์กรธุรกิจ 
 - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เพ่ือประเมินความเห็นเกี่ยวกับความพร้อมขององค์กรธุรกิจ

ต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจสะเดา 
 - ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพ่ือดูความเบี่ยงเบนของ

ระดับคะแนนของความพร้อมขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา และดูการ
กระจายของข้อมูลเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าแบบสอบถามมีความเห็นคล้ายคลึงกันหรือไม่ 

 - สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ การ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
 
ผลการวิจัย  
1. ศึกษาระดับความพร้อมขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา 
เมือ่น าแบบสอบถามไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความพร้อมขององค์กรธุรกิจ      X  SD   ระดับ 
 ทรัพยากรมนุษย์      3.14 0.47  ปานกลาง  
 เงินทุน       3.11 0.70  ปานกลาง 
 วัตถุดิบ       3.03 0.67  ปานกลาง 
 การจัดการ       4.55 0.62  มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 1 พบว่า ความพร้อมขององค์กรธุรกิจด้านการจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาความคิดเห็นด้านทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน และวัตถุดิบ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.14 , 3.11 และ 3.03 ตามล าดับ 
 
2. การศึกษาเปรียบเทียบความพร้อมขององค์กรธุรกิจจ าแนกตามลักษณะขององค์กรธุรกิจ 
 ผลการวิเคราะห์การศึกษาเปรียบเทียบความพร้อมขององค์กรธุรกิจจ าแนกตามลักษณะของ
องค์กรธุรกิจ  
 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบความพร้อมขององค์กรธุรกิจจ าแนกตามลักษณะขององค์กรธุรกิจ 

ความพร้อมของ
องค์กรธุรกิจ 

การทดสอบ F-test  
ประเภทธุรกิจ/บริษัท  

(F) 
ระยะเวลาที่ด าเนินธุรกิจ 

(F) 
จ านวนพนกังาน

(F) 
ทุนจดทะเบียนธุรกจิ

(F) 
ทรัพยากรมนุษย์   8.93***  31.24***  0.87  43.22*** 
เงินทุน  8.73***  2.17   33.13***  30.97*** 
วัตถุดิบ  36.71***  5.92**  2.95  2.13 
การจัดการ  6.84***  13.42***  2.26  11.26*** 
 * หมายถึง นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** หมายถึง นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*** หมายถึง นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 
 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความพร้อมขององค์กรธุรกิจจ าแนกตามลักษณะขององค์กรธุรกิจ 
พบว่า องค์กรธุรกิจที่มีประเภทธุรกิจ/บริษัท ระยะเวลาที่ด าเนินธุรกิจและทุนจดทะเบียนธุรกิจต่างกัน มี
มุมมองต่อความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ องค์กร
ธุรกิจที่มีประเภทธุรกิจ/บริษัท จ านวนพนักงานและทุนจดทะเบียนธุรกิจต่างกัน มีมุมมองต่อความพร้อม
ด้านเงินทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และองค์กรธุรกิจที่มีประเภทธุรกิจ/บริษัท 
และระยะเวลาที่ด าเนินธุรกิจต่างกัน มีมุมมองต่อความพร้อมด้านวัตถุดิบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และองค์กรธุรกิจที่มีประเภทธุรกิจ/บริษัท ระยะเวลาที่ด าเนินธุรกิจและทุนจดทะเบียน
ธุรกิจต่างกัน มีมุมมองต่อความพร้อมด้านการจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าความพร้อมขององค์กรธุรกิจจ าแนกตามลักษณะขององค์กร
ธุรกิจ พบว่า องค์กรธุรกิจที่มีประเภทธุรกิจแตกต่างกันมีมุมมองต่อความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ 
เงินทุน วัตถุดิบ และการจัดการแตกต่างกัน กล่าวคือ ธุรกิจค้าปลีก – ค้าส่ง มีมุมมองความพร้อมด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์เงินทุน และวัตถุดิบสูงกว่า ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และธุรกิจการผลิต เพราะธุรกิจค้า
ปลีก – ค้าส่งให้บริการแบบซื้อมาขายไปมีกระแสเงินสดเข้ามาตลอดเวลาและมีต้นทุนด้านต่าง ๆ น้อยกว่า
ธุรกิจแระเภทอ่ืน ๆ รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวมีมุมมองความพร้อมด้านการจัดการสูงกว่าธุรกิจการผลิต และ
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ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เพราะธุรกิจท่องเที่ยวจะเน้นการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า มีการแข่งขันกันสูงจึง
ต้องมีการจัดการต่าง ๆ ที่ดี เป็นระบบ และรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองให้ลูกค้าพึงพอใจการบริการมากที่สุด
กว่าธุรกิจอ่ืน ๆ  

องค์กรธุรกิจที่มรีะยะเวลาที่ด าเนินธุรกิจแตกต่างกันมีมุมมองต่อความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ 
วัตถุดิบ และการจัดการแตกต่างกัน กล่าวคือ องค์กรธุรกิจที่มีระยะเวลาที่ด าเนินธุรกิจ 5-20 ปี มีมุมมอง
ความพร้อมสูงกว่า องค์กรธุรกิจที่มีระยะเวลาที่ด าเนินธุรกิจน้อยกว่า 5 ปี เพราะองค์กรที่ด าเนินงานมา
ช่วงระยะมากกว่าเวลา 5 ปี จะมีประสบการณ์ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพกว่าองค์กรที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี 

องค์กรธุรกิจที่มีจ านวนพนักงานแตกต่างกันมีมุมมองต่อความพร้อมด้านเงินทุนแตกต่างกัน 
กล่าวคือ องค์กรธุรกิจที่มีจ านวนพนักงาน 41 คนขึ้นไป มีมุมมองความพร้อมสูงกว่าองค์กรธุรกิจที่มี
จ านวนพนักงาน น้อยกว่า 40 คนเพราะบุคลากรขององค์กรที่มีจ านวนมากกว่าสามารถท างานได้มากกว่า
และมีความพร้อมมากว่าองค์กรที่มีบุคลากรน้อย 

องค์กรธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนธุรกิจแตกต่างกันมีมุมมองต่อความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ 
เงินทุน และการจัดการแตกต่างกัน กล่าวคือ องค์กรธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนธุรกิจ 11-20 ล้านบาท มี
มุมมองความพร้อมสูงกว่า องค์กรธุรกิจที่มทีุนจดทะเบียนธุรกิจ น้อยกว่า 5 ล้านบาท สอดคล้องกับอดิเรก 
ฟันเขียว (2557) การวิจัยเรื่อง ยอมรับ ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องและปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดตาก ผลการวิจัย พบว่า คาดหวังให้มีการค้าการลงทุนมากขึ้น การ
ผลักดันพ้ืนที่ที่มีความพร้อมไม่ว่าจะรูปแบบใดก่อน การได้รับสิทธิประโยชน์ คุณภาพชีวิต ความมั่นคงใน
การทางานและในชีวิต การจับจองที่ดินท ากิน บริการสาธารณะ สาธารณูปโภค การศึกษา แรงงาน อาชีพ 
ค่าแรง สวัสดิการต่าง ๆ และคาดหวังให้มีหน่วยงานบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษของตนเอง
โดยเฉพาะ ซ่ึงปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ การสนับสนุนจากรัฐบาล การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ การ
ปรับปรุงกฎหมาย ปัญหาการเมืองและความขัดแย้ง การบริหารจัดการ ศักยภาพของพ้ืนที่และความมีส่วน
ร่วมของประชาชน  
 
ข้อเสนอในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัด
สงขลา สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการลงทุน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการลงทุนต่อไป 
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