
 

- 104 - 

 

 
THE PROVINCE’S MANAGEMENT STYLE IN DRIVING THE ECONOMY OF  

THE AREA, CONTACTING THE SPECIAL ECONOMIC ZONE 
: CASE STUDY IN SA KAEO PROVINCE  

 
Rungsun Kriangkrai1, Teetat Treesirichot1 

 
Graduate School of Commerce, Burapha University, Chon Buri 20131, Thailand 

 
ABSTRACT 

 
 This research is aimed at developing the province's management model in driving the 
economy of the area, contacting the Special Economic Zone: a case study of Sa Kaeo Province. 
Conducting research 4  steps. Step 1 is to review the current status from the literature review 
step 2 to confirm the results of the literature review and to find the factors necessary to drive 
the economy of the province. Step 3 is a study of factors used in driving the economy of the 
province. By using Delphi Technique, using 3 rounds of questionnaires, 20 experts, using a specific 
selection, step 4 is to synthesize the pattern and certify the province's management style to 
drive the economy in the area of contact with the economic zone: a case study of Sa Kaeo 
Province. Expert with expertise from Office of the National Economic and Social Development 
Council, number of expert is 3 persons, by group meeting. Tooling are used as questionnaires, 
guidelines for in-depth interviews, Group conversation and observation without participation. 
Collect data and analyze quantitative data with the program Computer prefabricated statistics 
using percentage, mean, and standard deviation. And analyze qualitative data with induction 
analysis. (Induction Analysis) There are 15 factors that are driven by the drive. The operation 
must be carried out through 3 groups of people: 1. Government officials. Which will act as a 
coordinator to create cooperation from all parties. 2. People and communities in contact areas 
with special economic areas acting to create activities in the value chain system following the 
investor's investment in the special economic zone area. 3. Investors or entrepreneurs cooperate 
with the government and people or communities in the area, which to contact the district 
Special economy zone, that he invested in. In the development of the value chain in the area 
and community which will improve the economy of all sectors  
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บทคัดย่อ 

 
            การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ คือ  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ             
ของจังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว    
ด าเนินการวิจัย 4  ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1 เป็นการทบทวนสถานะปัจจุบันจากการทบทวนวรรณกรรม 
ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือยืนยันผลการทบทวนวรรณกรรมและค้นหาปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
จังหวัด จึงด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก  ขั้นตอนที่ 3  เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของจังหวัด โดยใช้เทคนิคเดลไฟล์ (Delphi Technic) ใช้แบบสอบถามจ านวน 3 รอบ ผู้เชียวชาญจ านวน 
20 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง ขั้นตอนที่ 4 เป็นการสังเคราะห์รูปแบบและรับรองรูปแบบการจัดการของ
จังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญจาก ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ านวน  3 คน โดยการประชุม
กลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Induction Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนอยู่ 15  ด้าน โดย
การขับเคลื่อนต้องด าเนินการผ่านกลุ่มบุคคล 3  ฝ่ายคือ 1. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ   ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้
ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย   2. ประชาชนและชุมชน ในพ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ ท าหน้าที่ให้เกิดกิจกรรมในระบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain )  ต่อเนื่องจากการที่นักลงทุนมา
ลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  3. นักลงทุนหรือผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและประชาชน
หรือชุมชนในพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตนเข้าไปลงทุน ในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าให้เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่และชุมชน ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจของทุกภาคส่วนดีขึ้น 
 

ค าส าคัญ :  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจชุมชน   เขตเศรษฐกิจพิเศษ  เศรษฐกิจของจังหวัด 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65  ตาม
ราชกิจนุ เบกษา เล่มที่  134  ตอนที่  40 ก. 
(2560), ได้บัญญัติให้รัฐท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ  โดยจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี  เ พ่ือใช้ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง
และยั่งยืน  (สิงคิ์  วิเศษพจนกิจ, 2559, ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่  ๑๑๕ ก,2559)  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ ม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและสนองต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์ชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของปะชาชน  สร้างรายได้ระดับสูง
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้างความสุขของ
คนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค  และเป็น
ธรรม (วิลาศ อรุณศรี,2559) ประเทศสามารถ
แข่งขนัได้ในระบบเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนา
โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักใน
การพัฒนาประเทศในระยะยาว และจะมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 เป็นแผนงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีนี้โดย
ก าหนดให้ สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ชาติ              
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และ
เชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการก็มีผล 
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม 

รวมถึงการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็น   
อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยเอง  ก็มีข้อจ ากัดใน
การพัฒนา ทั้งด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ
เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆด้าน 
ภายใต้สถานการณ์ท่ีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศมีข้อจ ากัด  โดยจะต้องลดความเหลื่อม
ล้ าภายในสังคมไทยลง และสร้างขีดความสามารถ
และโอกาสในการแข่งขันให้มากขึ้น ( ลดาวัล  ค าภา
, 2559) รัฐบาลได้ออกแผนสนับสนุน อีกหลาย
ประการ เช่น  แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (พ.ศ.  2560 -2564)  โดย
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ 
ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ิมการจ้าง
งาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของ
ประชาชน  โดยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้นโดยพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ  
จ านวน 10  พ้ืนที่  (โชติกา ชุ่มมี และ ศรีนรินทร์ 
เผ่ าพงษ์ ไพบูลย์ ,  2558)   โดย เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมีเป้าหมายหลักเพ่ือดึงดูดนัก
ลงทุนต่างชาติ เพ่ิมการจ้างงาน กระจายความ
เจริญสู่ท้องถิ่นเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน
เศรษฐกิจ เป็นการจัดระเบียบบริ เวณแนว
ชายแดน และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ทางรัฐบาลให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอย่างมาก
เ พ่ือดึ งดูดนักลงทุนต่ า งประเทศ (Foreign 
Direct Investment:  FDI )  โ ดยมี มาตรการ
สนับสนุนและส่งเสริมต่าง ๆ เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การให้สิทธิประโยชน์การ
ลงทุนทั้งที่เป็นรูปแบบภาษีและไม่ใช่ภาษี และ
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การตั้ งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน     
(วุฒิสาร ตันไชย, 2559)  และได้มีการศึกษาเพ่ือ
จัดท ากลยุทธ์ ในการที่ จ ะ พัฒนา พ้ืนที่ เ ขต
เศรษฐกิจพิเศษจ านวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้พ้ืนที่
นั้นจะมีการลงทุน ท าให้เกิดความเจริญด้าน
เศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  แต่ไม่พบว่าได้มี
การศึกษาถึงกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่เขตติดต่อกับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็น
การเฉพาะ ทั้ง ๆ ที่เป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องกันอยู่ใน
จังหวัดเดียวกัน  โดยมี พ้ืนที่และประชากร
มากกว่า  ว่าจังหวัดควรใช้รูปแบบการจัดการ
อย่างใด เพ่ือให้ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ติดต่อกับ
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ได้รับประโยชน์จาก
โอกาสที่ภาครัฐได้ส่งเสริมการลงทุนในเขตพ้ืนที่
จังหวัดของตน  เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดั งกล่ า ว    โดยกลยุทธ์ ที่ จ ะน ามา ใช้ ต้ อง
สอดคล้ องกับบริ บทของ พ้ืนที่  ที่ ก าลั งจะ
เปลี่ยนไป  ตามความเจริญของพ้ืนที่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  สภาพดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาว่า จังหวัดควรจะมี รูปแบบการ
จัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ติดต่อกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  มาช่วย ในการที่จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของจังหวัด เพ่ือให้ประชาชนที่อาศัย
อยู่ ใน พ้ืนที่ ติดต่อ พ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ   
สามารถมีสภาพเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น เจริญไปพร้อมกันทั้งจังหวัด โดยอาศัยโอกาส
ที่รัฐบาลมาส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนที่
ของตน  โดยกลยุทธ์หรือรูปแบบที่น ามาใช้จะ
สอดคล้ อ งกั บยุ ทธ ศาสตร์ ช าติ  ด้ านที่  2 
ความสามารถในการแข่งขัน วาระที่ 28 ส่งเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง   ส าหรับการศึกษาครั้งนี้จะใช้
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  เป็นพ้ืนที่
ศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เ พ่ือพัฒนารูปแบบการจั ดการของ

จังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพ้ืนที่ติดต่อกับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว   

 
กรอบแนวทางการวิจัย  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะท าการศึกษา
ถึ งปัจจัยที่ ก่ อ ให้ เกิดการขับเคลื่ อน  และ
ขบวนการขับเคลื่อนว่ามีขบวนการใดบ้าง  มี
รูปแบบโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการอ้างอิงใน
การศึกษา  

 
 
 

 ภาพที่ 1 กรอบแนวทางการวิจัย  
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการ
ของจังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพ้ืนที่
ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัด
สระแก้ว  ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย จะ
ด าเนินการดังต่อไปนี้   

1.ผู้วิจัยจะศึกษาบริบทของพ้ืนที่ใน
จังหวัดสระแก้ว  และท่ีพ้ืนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ของจังหวัดสระแก้ว เพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
หลังจากนั้นท าการสังเคราะห์ประเด็นแนวคิด 
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ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานรัฐ หรือ 
หน่วยงานที่เป็นสาธารณะ การด าเนินการจัดการ
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ  และ พ้ืนที่ใกล้เคียง ของ
ประเทศต่าง ๆ  หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์
ปัจจัยหรือองค์ประกอบภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ของจังหวัดสระแก้ว ด้วยเครื่องมือ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน (SWOT 
Analysis) (Ghorbani,A.,Raufirad,V.,Rafiaani, 
 P., & Azadi, H. 2015). 

2 . ท า ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ กกั บ
ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประกอบด้วย   ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน และ สัมภาษณ์เชิงลึก   
(in-depth interview) กับ หน.หน่วยงานหรือ
ผู้ แทน ที่มีส่ วนด า เนินการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิ จของจั งหวั ด  ประกอบ ด้ วย  1. 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  หรื อผู้ แทน              
2. พาณิชย์จั งหวัดหรือผู้ แทน  3 .ประธาน
หอการค้าจังหวัดหรือผู้แทน  4. นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือผู้แทน 

3. ด าเนินการวิจัยด้วยเทคนิคเดลไฟล์ 
(Delphi Technic) โดยน าผลที่ได้จาก วิเคราะห์
ตามขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3การสัมภาษณ์
เชิ งลึ กมาสรุปผล   และด า เนินการสร้ าง
แบบสอบถามเปิดเพ่ือส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
20 ท่าน เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์และ วิจารณ์อย่างกว้างขวางในทุก
ประเด็น (เป็นการเข้าสู่กระบวนการวิจัยด้วย
เทคนิคเดลไฟล์ รอบท่ี 1)  

3.1  ด าเนินการส่งแบบสอบถาม 
ครั้งที่ 2   โดยใช้แบบสอบถามฉบับใหม่ที่ได้จาก 
การรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ตอบ 
ค าถามเปิด ในครั้งท่ี 1 มาสร้างเป็นค าถามปิด  
ซึ่งจะสร้างเป็นค าถามแบบประเมินค่า (Rating 
Scale Questionnaire) แล้วส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญ

ตอบ (เป็นกระบวนการวิจัยด้วยเทคนิคเดลไฟล์ 
รอบท่ี 2) 

3.2 ด าเนินการส่งแบบสอบถามครั้งที่ 3  
แต่ก่อนที่จะส่งค าถามครั้งที่ 3 จะน าค าตอบของ 

ค าถามครั้งที่ 2  มาวิเคราะห์หาค่ามัธย
ฐานและพิสัยควอไทส์ของค าถามในแต่ละข้อ 
แล้วใช้ข้อค าถามเดิมนั้นสร้างเป็นแบบสอบถาม
ฉบับใหม่ โดยใส่ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์
ไว้ด้วย  พร้อมกับบอกให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้น
ทราบว่า ผลการตอบครั้งที่ 2 ของผู้เชี่ยวชาญ
ท่านนั้นอยู่ในต าแหน่งใด  เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านนั้นได้ทบทวนค าตอบและตอบกลับอีกครั้ง 
ซึ่งในการตอบครั้งนี้ผู้ เชี่ยวชาญแต่ละคนจะ
ทราบว่าตนมี ความคิดเห็นแตกต่างหรือไม่
แตกต่างไปจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมดอย่างไรบ้าง  ถ้ายอมรับความแตกต่างไม่
ต้องแก้ไขอะไร  แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงก็ให้
แก้ไข  และให้แสดงเหตุผล ประกอบยืนยัน
ค าตอบเดิมนั้น  (เป็นกระบวนการวิจัยด้วย
เทคนิคเดลไฟล์รอบท่ี 3)   

4.น าผลที่ได้มาสรุปเป็นรูปแบบการ
ด าเนินการของจังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนทีเศรษฐกิจพิเศษ โดยแบ่ง
มาตรการเป็นด้านต่าง ๆ ด าเนินการวิเคราะห์
ทางสถิติ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพ่ือก าหนดเป็น
มาตรการ เป็นข้อ ๆ ไป น าผลที่ได้ไปสรุปเป็น
มาตรการเพ่ือน าเสนอเป็นรูปแบบการจัดการ
ของจังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่
ติดต่อกับ พ้ืนที่ เศรษฐกิจ พิ เศษ และน าผล
การศึ กษาที่ ไ ด้ น า เสนอส านั ก ง าน พัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ช่วยพิจารณาผล
การศึกษาและให้ค าแนะน า และรับรองผล  เพ่ือ
การน าไปใช้ต่อไป    
 
ผลการศึกษา  

รูปแบบการจัดการของจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ติดต่อกับ พ้ืนที่
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เศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว   
จากการศึกษาเม่ือด าเนินการจนครบ 
กระบวนการศึกษาวิจัยแล้ว จะมีองค์ประกอบ
ของรูปแบบที่ได้จากการศึกษาที่จากผลที่ได้จาก
การศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 15 ด้าน   ประกอบด้วย   
ด้านที่ 1  ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน     
ด้านที่  2 ด้านการด าเนินการของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ  ด้านที่  3 ด้านนโยบายของภาครัฐ    
ด้านที่ 4 ปัจจัยด้านแผนพัฒนาจังหวัดฉบับ
ปั จ จุ บั น   ด้ า นที่  5 ด้ า นบริ บทของ พ้ืนที่                    
ด้านที่ 6 ปัจจัยด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ด้านที่ 7 
ด้านโรงงานอุตสาหกรรมเดิม   ด้านที่ 8   ปัจจัย
ด้านกระบวนการสร้างความรับรู้ และ ความ
ตระหนัก ให้กับประชาชน   ด้านที่ 9  ปัจจัยด้าน
ชนิดข่าวสารและวิธีการที่ควรประชาสัมพันธ์   
ด้านที่ 10  ปัจจัยด้านการสร้างเครือข่ายชุมชน   
ด้านที่ 11  ปัจจัยด้านการแสวงหาความร่วมจาก
ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ  ด้านที่  12 
รูปแบบการจัดองค์กรของและการด าเนินการ
จาก เจ้าหน้าที่ของรัฐ   ด้านที่ 13  ปัจจัยด้าน
การตั้งเป้าหมาย    ด้านที่ 14  ปัจจัยด้านการ
สร้างห่วงโซ่คุณค่า  และด้านที่ 15  ปัจจัยด้าน
การเตรียมความพร้อมของประชาชน  ซึ่งปัจจัย
ทั้งหมดนี้ สามารถจัดแบ่งออกเป็นปัจจัยที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนออกเป็น  4  ส่วนใหญ่ ๆ   คือ  1. 
ส่วนที่เป็นองค์ประกอบส่วนพ้ืนฐาน   2. ส่วนที่
เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน   
3 .   ส่ ว น ท า ง ด้ า น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  ห รื อ
กระบวนการเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน  4.ส่วน
เป้าหมายในการด าเนินการ   ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอ่ไปนี้   
1. ส่วนพื้นฐาน  

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพ้ืนที่ติดต่อ
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัด
สระแก้วนี้   มีปัจจัยที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
นอกเหนือจากปัจจัยที่ เป็นปกติทั่ว ไปอยู่  3 
ประการคือ  

1. ทางด้านบริบทของพ้ืนที่  ทั้งปัจจัย 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  
ซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการที่ใช้ในการ
พัฒนาต่อยอดเพ่ือให้สอดคล้องกับ การลงทุนที่
ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต  เพ่ือสร้างห่วงโซ่
คุณค่าระหว่างอุตสาหกรรมใหม่กับวิถีการด าเนิน
ชีวิตของชุมชนเดิม 

2. เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เนื่องจาก 
พ้ืนที่ในจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่แล้วที่ดินไม่มี
เอกสารสิทธิ์ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องได้รับการ
แก้ไข   

3. เพ่ือสร้างความมั่นใจในการลงทุน  
ผู้ประกอบการเดิมที่ด าเนินกิจการอยู่ในพ้ืนที่ใน
ปัจจุบัน  
 
2. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน   
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบุคคล  3  กลุ่ม  คือ  

2.1 เจ้าหน้าที่รัฐ  การด าเนินการของ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ภ า ค รั ฐ มี ป ร ะ เ ด็ น ย่ อ ย ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบในการด าเนินการอยู่ มีสิ่งที่ต้อง
พิจารณา ประกอบด้ วยหั วข้อ เหล่ านี้  คื อ   
เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องท างานโดยต้องมีการบูรณา
การร่วมกันท างาน การท างานแยกส่วน ตาม
หน้าที่ของตนอาจเกิดความไม่สะดวกต่อการ
บริการประชาชน  และ นักลงทุน สอดคล้องกับ 
ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา. ( 2551 ) ได้เขียน
หนังสือเรื่อง “การพัฒนาองค์กร” หัวหน้าส่วน
ราชการต้องมีการก าหนดนโยบายที่แน่นอนใน
การวางแผนควรเป็นระยะยาวถึงแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ นโยบายต้องสามารถ
ด าเนินการได้ต่อเนื่อง   เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้อง
เปลี่ ยนบทบาทจากการ เป็นผู้ ด า เนิ นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาเป็นผู้ก ากับดูแล   และ
ส่งเสริมภาคเอกชนให้เป็นผู้ด าเนินการขับเคลื่อน
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งานด้านเศรษฐกิจ  และ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ต้องมี
ความจริงใจ ต้องมีเป้าหมายร่วมกัน  และท างาน
อย่างตรงไปตรงมา  ต้องเป็นผู้ ให้ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่องการลงทุน  มีการประชา
สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น รั บ ท ร า บ ถึ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ก าลังจะเกิดข้ึน   

 

2.1.1  ด้านนโยบายของภาครัฐ   

          เ พ่ือให้ เกิดการขับ เคลื่ อนทางด้ าน
เศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้ว  ด้านนโยบาย
ภาครัฐ มีประเด็นย่อยที่เป็นองค์ประกอบในการ
ด าเนินการ  ในเรื่องต่อไปนี้  นโยบายภาครัฐ 
ควรมีการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ทุกฝ่ายในการลงทุน ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น    นโยบายทางด้าน
การศึกษา ต้องตอบสนองความต้องการของ
แรงงานในพ้ืนที่ในอนาคต การผลิตคนออกมา
ต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
ในอนาคต  นโยบายทางด้านสาธารณสุข 
โรงพยาบาล และบุคคลากร ต้องเพียงพอและ
พร้อมรับการขยายตัวของชุมชน  เมื่อมีการ
ลงทุน ทางภาครัฐต้องมีการสร้างฐานข้อมูล (Big 
Data )ให้พร้อมทุกส่วน ซึ่ งจะสอดคล้องกับ 
วิธาน เจริญผล ,( 2017), เรื่อง  “SCB ฟันธง 
BIG DATA ในไทยโตกระฉูด ภาคธุรกิจเอามาใช้
ทั้งเรื่อง  งาน-เงิน-คน”  เพ่ือให้ประชาชน และ 
ผู้ลงทุนสามารถใช้งานได้โดยสะดวก  การวาง
นโยบายต้องวางในระยะยาว   มีความชัดเจน 
โปร่งใส ซึ่งจะสอดคล้องกับ   ถวิลวดี   บุรีกุล,
(2546),  มีความสอดคล้องกันทุกข้นตอน  และ
มีความต่อเนื่อง  ไม่ถูกเปลี่ยนทุกครั้งที่มีเปลี่ยน

ผู้ว่าราชการจังหวัด  นโยบายภาครัฐควรให้
ความส าคัญในการแก้ไข เรื่องกฎอัยการศึกใน
พ้ืนที่การลงทุน  นโยบายภาครัฐ ต้องด าเนินการ
จัดสร้ างโครงสร้ าง พ้ืนฐานให้พร้อม  การ
ด าเนินการตามนโยบายต่าง ๆ  ต้องมีการ
ประเมินติดตามผลการด าเนินงานอย่างจริงจัง  
และเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ประทีป หมวกสกุล ,จงรัก พลาศัย และ ทวี 
บุญภิรมย์,(2555)  ซึ่งได้จัดท า “โครงการวิจัย
ประเมินผลแผนปฏิบัติงานการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต้ พ.ศ. 2555 : พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส”   
นโยบายเรื่องการบบริหารงาน ควรให้ทุก
หน่วยงานราชการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการ
ให้บริการประชาชน เพ่ือลดการท างานซ้ าซ้อน 
และมีระบบแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ ในกรณี
ท างานไม่ครบวงรอบ   และ นโยบายภาครัฐ 
ต้องสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
ภาคการเกษตรที่เป็นพ้ืนฐานของจังหวัดอยู่แล้ว  
ทั้งนี้ตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าในระบบ
ห่วงโซ่คุณค่า 

 2.1.2 ปัจจัยด้านแผนพัฒนาจังหวัดฉบับ
ปัจจุบัน    ในการท าเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสระแก้ว  ปัจจัยด้านแผนพัฒนา
จังหวัดฉบับปัจจุบัน  มีประเด็นย่อยที่ เป็น
อ ง ค์ ป ร ะก อบ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  ไ ด้ แ ก่    
แผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน ได้ด าเนินการ
ตามแผน ที่มีการขับเคลื่อนบางส่วนแล้ว ควร
ด าเนินการต่อไปเพ่ือความต่อเนื่อง  แผนพัฒนา
จั งหวัดฉบับปัจจุบัน  (  ยุทธศาสตร์จั งหวัด
สระแก้ว, 2560) แผนงานบางส่วนไม่สอดคล้อง
กับบริบทในปัจจุบัน   ควรมีการปรับปรุ ง   
แผนงานควรมีการก าหนดเป้าหมายที่ เป็น
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รูปธรรม  สามารถวัดผลความส าเร็จออกมาเป็น
ตัวเลข  ได้ชัดเจน   ต้องตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน  โดยการก าหนดเป็นนโยบาย และ
จัดท าแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนดังกล่าว  การด าเนินการตามแผนงาน
ดังกล่าว ต้องมีความโปร่งใส ตอบผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้ทุ กค าถาม  และควรมีการมุ่ ง เน้นไปที่   
Eastern Economic Corridor ( EEC)  เ พ่ือให้
เกิดความเหมาะสมในการด าเนินการ   

2.1.3 ปัจจัยด้านชนิดข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์  ข่าวสารมีความส าคัญต่อความ
ตระหนัก ความรับรู้ของประชาชน ดังนั้น 
ประเภทของข่าวสารจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะ
ส่งผล ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด  ที่
ต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพ่ือก่อให้เกิดการ
ตื่นตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัด  และ
พร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป โดยมี มี
ประ เด็ นย่ อยที่ เ ป็ นอง ค์ ประกอบในการ
ด า เนิ นการ  ได้ แก่  ข่ า วสาร เกี่ ย วกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้น ที่ให้ผลประโยชน์ 
แก่ประชาชน  ข่าวสารทางด้านปากท้อง  
ทางด้านการท ามาหากิน  หรือข่าวสารที่ส่งผล
กระทบกับประชาชน ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ  
เรื่องการเงิน  และงบประมาณ จากทางภาครัฐ  
ส่วนรูปแบบการสื่อสารการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่จะท าให้เกิดความรวดเร็ว 
และประชาชนให้การตอบสนองที่ดีมากขึ้น ซึ่ง
จะสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  พนิดา  
เกรียงทวีทรัพย์,(2561) ได้ศึกษาถึง “รูปแบบ
การสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การทางานภายในองค์กร:กรณีศึกษา สานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะ”  ข่าวสารทางด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน  และข่าวสาร
ทางด้านการลงทุนของเอกชน  เช่น ท าอะไร 
ผลิตอะไร ใช้วัตถุดิบที่คนในท้องถิ่นผลิตได้
หรือไม่เป็นต้น    

2.1.4 รูปแบบการจัดองค์กรของและการ
ด าเนินการจาก เจ้าหน้าที่ของรัฐ     ในการ
ด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ติดต่อกับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้  การประสานความร่วมมือ
ระหว่างนักลงทุน ผู้ประกอบการ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เครือข่ายชุมชน จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานประสานความร่วมมือ
ดังกล่าว  หน่วยงานภาครัฐจึงมีความส าคัญยิ่งใน
การด าเนินการตรงจุดนี้   ในการด าเนินการ
ดังกล่าว มีประเด็นย่อยที่เป็นองค์ประกอบใน
การด าเนินการ พัฒนาในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิ เศษ  ในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม              
โดยมาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยต้อง
พิจารณา  รูปแบบการด าเนินการ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่
โดยตรง สอดคล้องกับ ปัณรส มาลากุล ณ 
อยุธยา. (2551).หนังสือ “การพัฒนาองค์กร”.  
รูปแบบการด าเนินการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐควรเป็น
ผู้สนับสนุนก ากับดูแล และปล่อยบทบาทในการ
ขับเคลื่อนเป็นหน้าที่ของภาคเอกชน รูปแบบการ
ด าเนินการ ต้องน าแนวคิดเดิมออกมา ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ต้องท าหน้าที่เป็น CEO ต้องท า
หน้าที่ควบคุมงานได้ทั้งหมด โดยโครงสร้างควร
เป็นแนวระนาบ เพ่ือให้การท างานมีความ
ยืดหยุ่นสูง เน้นเปิดความให้เสนอความคิดเห็น 
และสามารถสั่ งการอนุมัติ ได้อย่างรวดเร็ ว 
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรรณิการ์  สิทธิ
ชัย,( 2561) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ “การจัดการ
องค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ที่เอ้ือต่อ
การเป็นองค์กรนวัตกรรม :  กรณีศึกษาองค์กรที่
ได้รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม”  รูปแบบ
การด าเนินการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐควรต้องเป็นผู้
ประสานงานให้ประชาชน และนักลงทุนมา
ร่วมมือกันให้ได้ โดยภาครัฐแต่ละส่วนรับผิดชอบ
ในงานของตน  รูปแบบการด าเนินการ เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ทุก ๆ หน่วยงานทั้ งจั งหวัด ควรมี
เป้าหมายในการท างานเป็นเป้าหมายเดียวกันทั้ง
จังหวัด ต่างกันตรงการท าหน้าที่ในงานของตน 
ในการสนับสนุนเป้าหมาย   ซึ่งรูปแบบที่จัดตั้ง
อาจเป็นรูปแบบคณะกรรมการร่วมก็ได้      

2.2  ประชาชน และเครือข่ายชุมชน  

2.2.1  ด้านการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน   ด้ านการมีส่ วนร่ วมของภาค 
ประกอบด้วย ประเด็นย่อยที่เป็นองค์ประกอบใน
การด าเนินการได้แก่  ประชาชนควรมีส่วนร่วม
ในการสร้างผลผลิตในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรม ประชาชน 
สอดคล้องกับ  ถวิลวดี บุรีกุล,(2558)   “ ธรร
มาภิบาล: หลักการเพ่ือการบริหารรัฐกิจแนว
ใหม่”  ประชาชนต้องรับทราบถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ   รัฐต้องส่งเสริมในการสร้างผู้น า
ชุมชน เพ่ือที่จะท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  
การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่
ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่าง
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับ นวพร ประสมทอง, 
(2559)ได้ศึกษาเกี่ยวกับ“สภาพของกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสั งคม     

และครอบครัวเข้มแข็งและปัญหาของธุรกิจ
ครอบครั ว ในการด า เนิ น งานนวั ตกรรม ” 
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือป้องกันการมีปัญหากระทบกระทั่งกันใน
ภายหลัง 

           2.2.2  ปัจจัยด้านกระบวนการสร้าง
ความรับรู้ และ ความตระหนัก ให้กับประชาชน 
กระบวนการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด  ความเข้าใจ ถึง
การ เปลี่ ยนแปลงที่ ก าลั งจ ะ เกิ ดขึ้ น  ของ
ประชาชนในพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้องกับ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ,(2558)  ได้จัดท า
คู่มือ “การรับรองสถานภาพการเป็นองค์กร
ชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน   กรุงเทพ   :   
ส านักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน 2558” ในการ
ด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นั้นควรมีการ
ด าเนินการในเรื่อง   การสร้างความรับรู้  ความ
ตระหนัก และ ความเข้าใจ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่
ก า ลั ง เ กิ ด ขึ้ น   โ ด ย ภ า ค รั ฐ ค ว ร มี ก า ร 
ประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ว่ามีสิ่งใด
เปลี่ยนแปลง   และเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงบทบาทของตนในฐานะต้นน้ าในระบบห่วงโซ่
คุณค่าด้วย  ควรเน้นที่ผู้น าชุมชนก่อน  โดยการ
ใช้เครือข่ายชุมชนเดิม   และต้องสร้างทัศนคติให้
เหมาะแก่การพัฒนาด้วย 

           2.2.3   ปัจจัยด้านการสร้างเครือข่าย
ชุมชน  เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด  
โดยให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ทุกครัวเรือน  เพ่ือความสะดวกในการขับเคลื่อน 
สอดคล้องกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ,
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(2558)  คู่มือ “การรับรองสถานภาพการเป็น
องค์กรชุมชนและเครื อข่ ายองค์กรชุมชน   
กรุงเทพ :   ส านักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน 
2558” การสร้างเครือข่ายจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ต้องมีการด าเนินการโดยการพัฒนาแกนน าของ
ชุมให้มีความเข้มแข็งกระตือรือร้น  พร้อมที่จะให้
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับ
ภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ ทักษญา สง่าโยธิน.
(2560). ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ของการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน”ซึ่งในจังหวัด
สระแก้ว ควรมีการด าเนินการโดย  การรื้อฟ้ืน
เครือข่ายชุมชนเดิม ที่มีการจัดตั้งแล้ว ในจังหวัด 
ให้กลับมามีกิจกรรมใหม่  ส่งเสริมให้เครือข่าย
เข้มแข็ง และให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน  
เครือข่ายชุมชนต้องเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือให้
ทุกฝ่ายสามารถด าเนินการในส่วนของตนได้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทุกฝ่าย  และต้องส่งเสริมให้
เครือข่ายชุมชน สามารถจะด าเนินการสร้าง
ผลผลิต สร้างรายได้ สามารถพ่ึงตนเองได้   โดย
ผลผลิ ตสอดคล้ อ งกั บคว ามต้ อ งการของ
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

2.2.4  ปัจจัยด้านการเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนในพ้ืนที่  ประชาชนในพ้ืนที่  เป็นกลุ่ม
คนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง  ทั้งในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  สภาพการด าเนินชีวิต
ก็จะเปลี่ยนไป เมื่อมีการลงทุน  มีการพัฒนา
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานเข้าไปในพ้ืนที่สิ่งเหล่านี้จะ
ท าให้วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมจึงเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยต้องมีการเตรียมความ
พร้อมด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ  กลุ่มประชาชนใน
พ้ืนที่  ต้องมีส่วนร่วม  ซึ่งจะเป็นภาคีเครือข่าย  

โดยต้องสร้างผู้น าในการขับเคลื่อนสอดคล้องกับ 
ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน, (2561 ) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง 
“ถอดรหัสการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งบ้านเขาเต่า 
อ าเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์”    โดย
ภาครั ฐ จะท าหน้ าที่ ก า กั บดู แล  ส่ วนการ
ขับเคลื่อน เป็นหน้าที่เอกชน  ในการที่จะเป็น
ส่วนหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่า กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่  
ต้องปรับตัวเพ่ือให้มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ต้องเป็นคนที่ขวนขวายหา
ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สุนิษา   กลิ่นขจร,(2561)  ได้ศึกษาเรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยววิถีถิ่น 
วิถีไทยเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเมืองร้อยเกาะ”  ประชาชนต้องพัฒนา
ตนเองในการสร้างผลผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด  ซึ่งจะท าให้มีรายได้มากขึ้น 
เศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น  และส่งผลภาพรวม
รายได้ของจังหวัดมากขึ้น  และ กลุ่มประชาชน
ในพ้ืนที่  ต้องได้รับการส่งเสริมทางด้านความรู้
พ้ืนฐานในการบริหารเงินการแนวคิดในการ              
ใช้ชีวิต 
 

2.3 ผู้ประกอบการและนักลงทุน 

2.3.1 ปัจจัยด้านความร่วมมือจากภาคเอกชน
และผู้ประกอบการ  ในการศึกษารูปแบบการ
จัดการจังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพ้ืนที่
ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาจังหวัด
สระแก้ว  ได้ยกปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐที่มีการ
ประกาศพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมาเป็นสิ่ง
ตั้งต้น ซึ่งทางรัฐบาลหวังให้มีการลงทุนจากนัก
ลงทุน  และเพ่ือการกระจายรายได้จากการ
ลงทุนสู่ชุมชนในพ้ืนที่  การได้รับความร่วมมือ
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จากนักลงทุน  จึงเป็นส่วนส าคัญยิ่ง ซึ่งการสร้าง
ความร่วมของภาคเอกชนและผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  จ าเป็นต้องสร้างเป็น
ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการและชุมชุม ซึ่ง
การด าเนินการควรท าในพ้ืนที่หลาย ๆ ส่วน   
และควรเป็นการระดมสมองเ พ่ือสร้างเป็น
ข้อตกลง  โดยภาครัฐต้องมีความจริงใจ และ
ตั้งใจจริง ในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม  นัก
ลงทุนควรมีแนวคิดในการที่เป็น Profit sharing  
แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน   ซึ่งจะสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ชาญวิทย์ ชัยกันย์, (2561)  
เรื่อง “แนวคิดการแบ่งปันผลประโยชน์ (Benefit 
Sharing) กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา”  

3 .  ส่ ว น ท า งด้ า น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  ห รื อ
กระบวนการ เพื่ อ ให้ เ กิ ดการขั บ เคลื่ อน  
ประกอบด้วย   3   เรื่องคือ  

3.1 การสร้างความรับรู้ และ ความตระหนัก 
ให้กับประชาชน  

  กระบวนการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด  
การ ความเข้าใจ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะ
เกิดขึ้น ของประชาชนในพ้ืนที่ติดต่อกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นั้น มี
ป ระ เด็ นย่ อยที่ เ ป็ น อ งค์ ป ร ะกอบ ใ น กา ร
ด าเนินการ  คือ  การสร้างความรับรู้  ความ
ตระหนัก และ ความเข้าใจ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่
ก าลังเกิดขึ้น  ภาครัฐควรมีการ ประชาสัมพันธ์  
เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง   
และเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทของ
ตนในฐานะต้นน้ าในระบบห่วงโซ่คุณค่าด้วย  ซึ่ง

จะสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จรูญโรจน์ 
สุทธะนะ.(2553). เรื่อง “ห่วงโซ่คุณค่าด้านการ
บริการสาธารณสุขของเทศบาลต าบลสันทราย
หลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” โดย
เน้นที่ผู้น าชุมชนก่อน  โดยการใช้เครือข่ายชุมชน
เดิม  สร้างทัศนคติให้เหมาะแก่การพัฒนาด้วย 

3.2 การประชาสัมพันธ์  ข่าวสารมีความส าคัญ
ต่อความตระหนัก ความรับรู้ของประชาชน 
ดังนั้น ประเภทของข่าวสารและวิธีการสื่อสารก็
เป็นสิ่งส าคัญ  ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารมีความทันสมัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
จึ ง เป็น อีกปัจจัยหนึ่ งที่จะส่งผลให้ เกิดการ
ขับเคลื่อน ซึ่งสอดคล้องกับ    พนิดา   เกรียงทวี
ท รั พย์ , ( 2 5 61 )  “ รปู แบบกา รสื่ อ ส า รที่ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานภายใน
องค์กร : กรณีศึกษา ส านั กงานบริหารหนี้
สาธารณะ”ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
จังหวัด  ที่ต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพ่ือ
ก่อให้เกิดการตื่นตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง ของ
จังหวัด  และพร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป  

3.3 การประสานความร่วมมือ 

   ปัจจัยด้านความร่วมมือจากภาคเอกชน
และผู้ประกอบการ  ในการศึกษาการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในครั้งนี้   การสร้างความร่วมของ
ภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  จ าเป็นต้องสร้างเป็นข้อตกลง
ระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน  โดยภาครัฐจะ
ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ให้ทั้งสองฝ่ายได้
บรรลุข้อตกลง ในการที่จะด าเนินการพัฒนาห่วง
โซ่คุณค่า  การด าเนินการภาครัฐต้องปฏิบัติอย่าง
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มีธรรมาภิบาล   มีความโปร่งใส  ซึ่งจะสอดคล้อง
กับ ถวิลวดี บุรีกุล,(2558), “ธรรมาภิบาล : 
กลไกส าคัญในการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาประเทศ”  
ในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม  ต้องมีการ
สร้างจิตส านึกให้นักลงทุน ให้มีแนวคิดในการที่
เป็น  Profit Charring  แบ่ งปันผลประโยชน์
ร่วมกัน   ต้องสร้างจุดที่เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 
ทั้งเอกชนผู้ลงทุน และ ประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่ง
การด าเนินการต้องมีหน่วยงานเพ่ือท าหน้าที่
ประสานงาน  ท าหน้าที่เป็นแกนหลัก หรือเป็นพ่ี
เลี้ยงระหว่างชุมชนและผู้ลงทุน   

4. ด้านเป้าหมาย  

             4 . 1  ก า ร พัฒนา ห่ ว ง โ ซ่ คุณ ค่ า                    
(Value Chain)  

 ผู้ประกอบในพ้ืนที่ เศรษฐกิจ
พิเศษ กับ ประชาชนในพ้ืนที่ติดต่อกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ การสร้างห่วงโซ่คุณค่า ถือปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ติดต่อโดยรอบ ถือเป็นฐานส าคัญ
ในการกระจายรายได้สู่ภาคประชาชน สู่ชุมชน 
ดังนั้นการส่งเสริมการสร้างห่วงโซ่คุณค่ามี  
องค์ประกอบในการพิจารณาด าเนินการ  ได้แก่ 
การสร้างห่วงโซ่คุณค่า ควรสร้างทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม มีความเป็นไปได้ ต้องแยกเป็นกลุ่ม ๆ 
ไป และสร้างข้อตกลงกับโรงงานอุตสาหกรรม 
สอดคล้องกับ จรูญโรจน์ สุทธะนะ.(2553).ได้
ศึกษาเรื่อง  “ห่วงโซ่คุณค่าด้านการบริการ
สาธารณสุขของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”     การสร้าง
ห่วงโซ่คุณค่า ต้องให้ความส าคัญกับภาคเอกชน  
และ ประชาชน มากขึ้น  ในการด าเนินการโดย

เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้น าในการประสานงานให้เกิด
ความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างเอกชนและ
กลุ่มชุมชน     การสร้างห่วงโซ่คุณค่า  ต้องให้มี
การพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นการต่อยอดกับการสิ่ง
ที่จังหวัดหรือประชาชนด าเนินการอยู่  ซึ่งจะ
สอดคล้องกับผลกาศึกษาของ น้ าฝน ใจดี.(2557)  
เรื่อง “แนวทางของการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของ
มังคุดเพ่ือการส่งออก ในเขตภาคตะวันออก” 
เช่น  การเกษตร  การท่องเที่ยว และ ณ เวลานี้ 
ควรพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมเดิมให้
เกิดความเจริญ   ประชาชนถือเป็นต้นน้ าระบบ
ห่วงโซ่คุณค่า  จ าเป็นต้องมีความตระหนักถึง
คุณภาพ ของผลผลิตที่จะส่งต่อให้ห่วงโซ่คุณค่า
ระดับกลางน้ าต่อไป  จากผลการศึกษาสามารถ
น ามาสร้างเป็นรูปแบบได้ดังรูปข้างล่างนี้  

 
 

รูปที่ 2  รูปแบบการจัดการของจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  

จากรูปแบบข้างต้น  จะพบว่า จังหวัด
สามารถจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้โดยผ่าน
กลุ่มคน 3 กลุ่ม คือ   
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1. เจ้ าหน้าที่ รั ฐ    ท าหน้าที่ เป็นผู้
ประสานงาน ทั้งด้านของชุมชน และประชาชน 
ให้ เกิดการรวมตัวรวมกลุ่มกัน ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม  และประสาน 
ด้านผู้ประกอบการในการเ พ่ือให้ เกิดความ
ร่วมมือในการที่ซื้อวัตถุดิบ  บริการในส่วนที่
ชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนที่ติดต่อกับ พ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่ 

2. ประชาชนในพื้นที่ติดต่อกับพ้ืนที่
เ ศ รษฐกิ จ พิ เ ศษ   ต้ อ งตระหนั ก รู้ ถึ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลง  ที่จะมีการลงทุนอย่างมากมาย
ตามมา   และสร้างองค์ความรู้ พัฒนาฝีมือให้
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม   
และหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะสามารถ 
จะขายหรือบริการให้กับอุตสาหกรรมที่มาลงทุน
ในพ้ืนที่ได้  โดยให้ต่อเนื่องใน ห่วงโซ่คุณค่า ที่
อุตสาหกรรมนั้น ลงทุน  

3. ผู้ประกอบการ และ นักลงทุน  ให้
ความร่วมมือกับภาครัฐในการส่ง เสริมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน  โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของห่วงโซ่คุณค่า โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับ 
น้ าฝน ใจดี. (2557 ) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง “แนวทาง
ของการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของมังคุดเพ่ือการ
ส่งออก ในเขตภาคตะวันออก”  ในชุมชนได้   
เช่น รับซื้อผลผลิตจากชุมชนเพ่ือเป็นวัตถุดิบ  
หรือ ซื้อบริการจากชุมชน  เช่น ซื้อผัก ผลไม้ 
เพ่ือวัตถุดิบในการผลิต หรือการซื้อบริการของ
ชุมชนในการจัดการบริการขนส่งสินค้า เป็นต้น  
ซึ่งการด าเนินงานตามรูปแบบข้างต้น จะสามารถ
ช่วยให้ชุมชนมีความเจริญ รายได้กระจายไปสู่
คนหมู่มาก  ลดความเลื่อมล้ าทางด้านรายได้ ลง

ได้  ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะสามารถท าให้
ทุกลุ่มคนที่มีความสามารถหลากหลายสามารถมี
งานท าเกิดความมั่นคงในพ้ืนที่ยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 
            การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการของ
จังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพ้ืนที่ติดต่อกับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว   
มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

            ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รูปแบบการ
จัดการของจังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พ้ืนที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษา
จังหวัดสระแก้ว   นี้สามารถน าไปประยุกต์
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจ ทั้งใน
ภาพรวมของประเทศ ท าให้ GDP ของประเทศ
เจริญเติบโตขึ้น และ สามารถลดความเลื่อมล้ า
ทางด้านรายได้ ระหว่างผู้มีรายได้สูงที่เป็นนัก
ลงทุน กับชาวบ้านหรือชุมชน ซึ่งมีรายได้ไม่สูงได้   
ช่วยให้รายได้กระจายสู่คนส่วนใหญ่ ซึ่งการ
ด าเนินการที่ เกี่ยวข้องทางด้ านโยบาย จะ
ประกอบด้วย  

1) นโยบายเรื่องการจัดการศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดการ
ศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสร็จ  ในปัจจุบันทาง
จังหวัดได้มีการตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้ว    แต่ไม่มีผู้มา
ปฏิบัติหน้าที่ ในการด าเนินการอยู่ในปัจจุบันเป็น
การจัดเจ้าหน้าที่ไปนั่งเพ่ือรับข้อมูลเพียงอย่าง
เดียว   ยังไม่สามารถด าเนินการให้เกิดความ
เบ็ดเสร็จในที่เดียว  2)  นโยบายเรื่องการเตรียม
ความพร้อมทางด้านฝีมือแรงงาน ในปัจจุบันการ
ลงทุนในภาคเอกชนที่ลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา   แต่ภายใต้
บริบทของจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อชายแดน   มี
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลาย ๆ แห่ง  
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การเตรียมความพร้อมทางด้านของประชาชนใน
พ้ืนที่ ควรมีการให้ความรู้  ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนา
ทักษะ ฝีมือในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  3) นโยบายเรื่อง
การจัดการที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์   ทางภาครัฐ
ควรมีแนวทางในการแก้ไข  ปัญหาเหล่านี้    
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ไม่มี
เอกสารสิทธ์  ท าให้นักลงทุนไม่มีความมั่นใจใน
การลงทุน 4 ) นโยบายเกี่ยวกับการบูรณาการใน
การท างาน  โดยการก าหนดเป้าหมายใหญ่ใน
จังหวัดเป็นเป้าหมายเดียวกัน   และเจ้าหน้าที่แต่
ละฝ่ายที่มาท างาน ต่างคนต่างท าหน้าที่ ของ
ตนเองให้ตอบสนองต่อเป้าหมายใหญ่ของจังหวัด
ที่ตั้งเป้าไว้   ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานตาม
เป้าหมายสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว   
ซึ่งปัจจุบันในการด าเนินงานต่างคนต่างมีหน้าที่
ตามเป้าหมายหลัก ๆ ของหน่วยงานส่วนกลาง
ของตนเอง  ท าให้งานที่ตอบสนองเป้าหมายของ
จังหวัดเป็นงานรอง ๆ ลงไป 5)  นโยบายการ
ท างาน ต้องมีเป้าหมาย และกระบวนการท างาน 
อย่างมีธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง   งานที่ด าเนินการ
ต้องมีความโปรงใส   มีความเท่าเทียมกัน มี
ความคุ้มค่า ในการให้บริการ  6) นโยบายที่
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทุก
ประเภทอย่างเท่าเทียม  ทุกหน่วยงานของ
ภาครัฐต้องด าเนินการจัดท าระบบข้อมูล และ
สืบค้นที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ( Big Data ) 
ทั้งข้อมูลทางด้านการเกษตร  การค้า การลงทุน  
ด้านแรงงาน ด้านความต้องการของตลาด    เป็น
ต้น  7)  การก าหนดนโยบาย  ควรเป็นนโยบายที่
สามารถด าเนินการได้อย่าต่อเนื่องในระยะยาว ๆ   
โดยไม่ถูกปรับเปลี่ยน เมื่อมีการเปลี่ยนตัว หรือ
โยกย้ายผู้ ว่ าราชการจังหวัด 8) การจัดท า
แผนงานพัฒนาจังหวัดทุก ๆ รอบ  4 ปี  การ
ด าเนินการควรมีการส ารวจหาข้อมูลจริง ๆ 
เพ่ือให้ได้ความต้องการของ ประชาชนจริง ๆ    
และแผนงานควรสามารถวัดผลส าฤทธิ์ที่ออกมา
เป็นรูปธรรมได้อย่ างแท้จริ ง  9)  ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ประชาชนในพ้ืนที่ควร

ทราบ  ควรมีช่องประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย  
ซึ่ ง ปั จ จุ บั นมี ก า ร ใช้ สื่ อ ออน ไลน์ กั นอย่ า ง
กว้างขวาง  ทางภาครัฐควรประยุกต์ใช้เช่นกัน   
ส่วนข่าวสารด้านต่างทีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์   
ทางท ามาหาได้ของประชาชน  หรือข่าวสาร
ทางด้านการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ควรมีการจัดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ 10) 
ในการจัดหน่วยงานภาครัฐที่จะเป็นหน่วยงาน
ขับเคลื่อนหรือด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หน่วยงานควรเป็นหน่วยงานเกิดจากคนหลาย
หน่วยงาน   มารวมตัวกันเพ่ือเป้าหมายเดี่ยวกัน  
ซึ่งแต่ละคนแต่ละหน่วยงานที่มารวมตัวกันนี้จะ
ถือกฎหมายคนละฉบับ  เช่น จาก กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม   จากเกษตรจังหวัด   จากพาณิช
จังหวัด   จากแรงงานจังหวัด  จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม   ซึ่งถ้าพิจารณาตามอ านาจหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงานแล้วจะแตกต่างกัน  เมื่อมา
รวมตัวกันเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว  จะท าให้
เกิดพลังสามารถท าให้เกิดความร่วมมือจากทุก
ส่วนที่หน่วยงานนี้ประสานงานด้วย  ซึ่งในการ
ท างานควรมีเป้าหมายเดียวกัน  ผู้บังคับบัญชา
ควรเป็นคนเดียวกัน   บริหารงานในแนวระนาบ 
11)  เรื่องของการเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนในพ้ืนที่  ควรมีนโยบายที่จัดการให้
ความรู้แก่ประชาชน  เพ่ือให้มีความรู้   มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น  สามารถจัดการ 
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี   ซึ่ง
ในอดีตที่ผ่านมาประชาชนไม่มีความรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที    ท าให้
หลาย ๆ คนเสียโอกาสในการสร้างรายได้ เช่น 
เมื่อมีการจะประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
จะมีงบประมาณมาสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ให้เกิดความเจริญในท้องถิ่นขึ้น   ก็จะมีนายหน้า
มาขอซื้อที่ดินจากชาวบ้าน    ซึ่งชาวบ้านส่วน
ใหญ่ไม่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร  ท า
ให้ไดขายที่ดินในราคาที่ถูก   เมื่อทางภาครัฐ
สร้างถนน ราคาที่ดินสูงขึ้น แต่ชาวบ้านไม่มีที่ดิน
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อยู่ในมือแล้ว   เป็นต้น 12)  การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
โดยรวมตัวเป็นชุมชน เป็นเครือข่ายซึ่งในปัจจุบัน
ได้มีชุมชน มีเครือข่ายในจังหวัดอยู่หลายแห่ง
แล้ว  ควรด าเนินการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง    
การสร้างให้ประชาชนสามารถรวมตัวเป็น
เครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดการของจังหวัด 
จะท าให้จังหวัดสามารถด าเนินการตอบสนอง  
ตามความต้องการของประชาชน  ของชุมชนได้
ตรงตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่   
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง  ในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐ  ช่วยให้มีการท างานที่มีการ
ตรวจสอบโดยประชาชน   ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งใน
การ สร้างธรรมาภิบาล 13)  การสร้างความ
ร่วมมือทุกฝ่าย   การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถท าให้เกิดขึ้นได้โดยล าพังจากคนใดคน
หนึ่ง  หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  จ าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ 
จะต้องประกอบด้วย  3 ส่วน  คือ 1. เจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เป็นแกนกลางในการประสานความ
ร่วมมือ  2. ประชาชนในพ้ืนที่ หรือชุมชน  และ 
3. ผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน 14) ส่งเสริม
พัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain )ระหว่างผู้
ประกอบในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ กับ ประชาชน
ในพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การสร้าง
ห่วงโซ่คุณค่า ถือปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของจังหวัด  
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