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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับผลกระทบที่มีต่อประชาชนในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบทางด้านสังคม ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  
และผลกระทบทางด้านความมั่นคง กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในครั้งน้ี โดยการใช้สูตรของยามาเน่ จ านวน 400 คน และแบ่ง
ตามสัดส่วนของประชากรในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษสงขลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลสะเดา ต าบล
ส านักขาม ต าบลส านักแต้ว และต าบลปาดังเบซาร์ จากน้ันใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ในการวัดความคิดเห็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยสถิติที่ใช้ คือ ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชากรในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษสงขลาในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.89) รองลงมา 
ได้แก่ ด้านความมั่นคง (X  = 3.82) ด้านสังคม ( X  = 3.66) และด้านเศรษฐกิจ (X  = 3.60) ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ผลกระทบ, เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

Abstract 
The purpose of this study was to study the impact levels on the people in establishing Songkhla 

Special Economic Zone, which is divided into four parts: economic impact, social impact, environmental 
impact, and security impact, The sample population was 400 persons, determining the sample size by the 
Yamane's formula, and proportional stratified random sampling in Sadao Sub - district, Samnaktaw Sub - 
district, Samnakham Sub - district and Padangbezar Sub - district, using the questionnaire measuring in a 5 - 
level scale. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.  
The study found that the opinions of the population in the Songkhla Special Economic Zone. The overall 
was high,  that considering each aspect, environmental impact was the highest ( X  = 3.89), followed by 
security impact ( X  = 3.82), social impact ( X  = 3.66), and economic impact ( X  = 3.60) respectively. 
Keyword: impact, Special Economic Zone  
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1. บทน า 
การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีที่มาจากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เป็นผู้ด าเนินการศึกษาข้อมูลเพ่ือน ามาสู่การก าหนด
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่ดี ส าหรับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในครั้งแรก น้ัน ถือว่าไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจาก 
ถูกคัดค้านจากภาคประชาชน ท าให้ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2547 ไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2556 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกระเบียบส า นักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 และใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2556) ท าให้เรื่องการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษกลับมามีความส าคัญอีกครั้ง ในมุมมองของการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียนโดยในระยะเริ่มแรกส านักนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดต้ังในพ้ืนที่ที่มีความพร้อม
เป็นการน าร่องก่อนในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมซึ่งมีทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว 
และตราด ครอบคลุม 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่ระมาด ในจังหวัดตาก อ าเภอเมือง อ าเภอ
หว้านใหญ่ อ าเภอดอนตาล ในจังหวัดมุกดาหาร อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอวัฒนานคร ในจังหวัดสระแก้ว อ าเภอคลองใหญ่ 
ในจังหวัดตราด และอ าเภอสะเดา ในจังหวัดสงขลา (สุณัฐวีย์  น้อยโสภา, 2559) 

เขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีเน้ือที่ประมาณ 552.30 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ต าบล 
ประกอบด้วยต าบลสะเดา ต าบลส านักขาม ต าบลขามส านักแต้ว และต าบลปาดังเบซาร์ ซึ่งติดกับชายแดนมาเลเซีย ทั้งน้ี 
บริเวณชุมชนด่านนอก ต าบลส านักขาม ก าหนดให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน การขนส่ง และการบริการ ชุมชนสะเดา - 
เมืองใหม่ ก าหนดให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การบริการ การบริการที่พักอาศัยในระดับดี เพ่ือรองรับ 
การขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาเมืองใหม่ และชุมชนปาดังเบซาร์ ก าหนดให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางราง  
(สุเนตรตรา  จันทบุรี, 2559) 

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพชุมชนและความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในการพัฒนาความเป็นเมืองเศรษฐกิจ
ทางการท่องเที่ยว รวมทั้ง การพัฒนากิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเข้าไปในพ้ืนที่ ได้ส่งผลต่อการเกิดผลกระทบต่อโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ถูกจัดให้เป็นพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในภายใต้การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา ย่อมมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาด้านหน่ึงด้านใด โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ซึ่งมักจะมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลาโดยตรง 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจและต้องการที่จะศึกษาระดับผลกระทบที่มีต่อประชาชน ในการจัดต้ัง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกผลกระทบที่มีต่อประชาชนเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านความมั่นคง เพ่ือน าผลที่ได้น้ันไปใช้เป็นแนวทางให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขการจัดการเชิงพ้ืนที่ในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์
ครอบคลุมทุกภาคส่วน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับผลกระทบที่มีต่อประชาชนในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพิเศษไว้ว่า คือ

บริเวณพ้ืนที่ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยรัฐบาลจะสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (national single window) และการด าเนินการอื่นที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยการ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กระจายสู่ประชาชนตามแนวจังหวัดชายแดนของ
ประเทศพร้อมเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่จัดต้ังขึ้น (สุณัฐวีย์  น้อยโสภา, 2559) 

ศิริเพ็ญ  แตปรเมศามัย (2549) ได้ให้ความหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษมีลักษณะเป็นพ้ืนที่
เฉพาะที่ใช้ในการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม พาริชยกรรม การบริการ เกษตรกรรม และครอบคลุมถึงการท่องเที่ยว 
โดยได้รับการส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก และมีสิทธิพิเศษบางประการโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

โดยสรุป กล่าวได้ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง เขตพ้ืนที่หรืออาณาบริเวณที่จัดต้ังขึ้นตามแนวคิดของภาครัฐ โดย
มีการก าหนดพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนอ านวยความสะดวกและมอบสิทธิพิเศษในการ
ด าเนินกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การบริการ หรือกิจการอื่นใด ซึ่งสามารถดึงดูดนักลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่น าไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่หรือบริเวณน้ัน ๆ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

จังหวัดสงขลา ถูกจัดต้ังให้เป็นหน่ึงในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2558 โดยถูกต้ังเป้าให้เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ อีกทั้ง  ยังมี
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจากหลายปัจจัย รัฐบาลได้ก าหนดให้อ าเภอสะเดาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ต าบล ประกอบด้วยต าบลสะเดา ต าบลส านักขาม ต าบลส านักแต้ว ต าบลปาดังเบซาร์ จังหวัด
สงขลา โดยผลจากการประกาศจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ได้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ให้มีความแตกต่างไปจาก
เดิมค่อนข้างมากทั้งในทางบวกและลบ 

อ านวย  วงษ์วานิช (2549) ได้ให้ความหมายของผลกระทบ คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าเรื่องใดเรื่องหน่ึง อาจเป็น
ผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
หรือผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ชวลิต  โภชนพันธ์ (2543) กล่าวว่า ผลกระทบ หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอด้วยเหตุผลหลายประการ 
โดยทั่ว ๆ ไปแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันของการเปลีย่นแปลงระดับประถมไปสู่ระดับต่อ ๆ  
ไป ผลการเปลี่ยนแปลงระดับประถมเป็นผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการและผลอันน้ีจะมีส่วนท าให้เกิดผล
กระทบต่อไปได้อีกระดับหน่ึงหรือหลายระดับได้เป็นกรณีไป 

นิสาชล  ทองแย้ม (2528) ได้นิยามศัพท์ของผลกระทบ (impact) ไว้ว่า หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งที่มนุษย์
สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ทั้งกายภาพ (physical) และนามธรรม (abstracts) เมื่อเกิดแล้วจะท าให้คุณภาพชีวิต
ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในระยะน่ัน เปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อย 

โดยสรุป ผลกระทบ คือ ผลหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือเหตุการณ์หน่ึงเหตุการณ์ใด อันท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่า ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจน าเข้า
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สินค้าจากต่างประเทศสามารถลดต้นทุนการน าเข้าได้ แต่กลุ่มธุรกิจส่งออกสินค้าน้ันจะมีรายได้หรือก าไรลดลงจากเดิม หรือ
ผลกระทบของการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สภาพสังคมและ
ชุมชนเสื่อมโทรมลง เป็นต้น 

ส าหรับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ได้เกิดผลกระทบโดยแบ่งตามลักษณะเน้ือหาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
3.1 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เป็นผลกระทบที่มีความส าคัญต้ังแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว จนกระทั่ง

ระดับประเทศชาติ โดยหากประเทศมีเศรษฐกิจที่ดี ประชาชนก็จะอยู่ดี มีความสุขมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือกล่าว
อีกนัยหน่ึง เศรษฐกิจเป็นเครื่องก าหนดความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ ต้ังแต่อดีต ถึงปัจจุบันรวมถึงอนาคตซึ่งผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการจัดต้ังเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษขึ้นน้ี ยิ่งเพ่ิมความส าคัญ
ทางด้านความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่และการประกอบอาชีพที่ต้องเป็นไปตามทิศทางที่ถูกก าหนดมากยิ่งขึ้น 

3.2 ผลกระทบทางด้านสังคม เป็นลักษณะของการเกิดความผิดปกติในบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมน้ัน ๆ  เช่น การ 
ไม่มีงานท า ปัญหาโจร ผู้ร้าย การเอาเปรียบ การทะเลาะวิวาท จนท าให้สภาพสังคมเสื่อมสภาพไปจากเดิม  หรือท าให้การ
เปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ เกิดความแตกต่าง แปลกแยก โดยเน้นความอยู่รอดของตนเองมากกว่า 
การช่วยเหลือพ่ึงพากัน ซึ่งการจัดต้ังเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษขึ้นน้ี ยิ่งท าให้สภาพสังคมในพ้ืนที่มีความเป็นชุมชนเมืองเพ่ิมขึ้น  
ท าให้กิจกรรมทางสังคมในลักษณะของการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีจ านวนลดลง สภาพครอบครัวเด่ียวเพ่ิมขึ้น และส่งผล
ให้เกิดวิถีชีวิตในลักษณะต่างคนต่างอยู่ตามไปด้วย 

3.3 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติในพ้ืนทีทั้งทางพ้ืนดิน ทางน้ า  
ทางอากาศ ที่ได้รับผลจากความเปลี่ยนแปลงหรือการกระท าของคนในพ้ืนที่ ซึ่งการจัดต้ังเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษขึ้นน้ี อาจท า
ให้พ้ืนที่ที่เป็นธรรมชาติบางส่วน เช่น ป่าไม้ หรือต้นไม้ ต้องมีการแปรสภาพพ้ืนที่ให้เป็นอาคารสถานที่ต่าง ๆ และอาจรวมไปถึง
มลพิษทางอากาศจากการเข้าออกของรถส่งสินค้า และขยะจากการอุปโภคและบริโภคจากครัวเรือน และร้านค้าในพ้ืนที่ 

3.4 ผลกระทบทางด้านความมั่นคง เป็นลักษณะของความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงของประเทศ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น ซึ่งการจัดต้ังเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษน้ี 
ถือว่าผลกระทบทางด้านความมั่นคงมีค่อนข้างหลากหลาย ทั้งในส่วนของปัญหาต่าง ๆ เช่น การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย 
การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง การขนถ่ายยาเสพติด เป็นต้น เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่บริเวณชายแดน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะจ าเพาะ
ในลักษณะของเมืองหน้าด่านที่ต้องท าหน้าที่ทั้งในส่วนของการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเข้ามาในประเทศ หรือการดูแล  
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ไม่ให้เกิดปัญหาอันตรายใด ๆ  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในพ้ืนที่ 4 ต าบล อ าเภอสะเดา ได้แก่ 

ต าบลสะเดา ต าบลส านักขาม ต าบลส านักแต้ว และต าบลปาดังเบซาร์ จ านวน 68,970 คน และได้ท าการสุ่มตัวอย่างจากประชากร
ตามวิธีการของ Yamane (1973) โดยได้ก าหนดความความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้ เกิดระหว่างค่าจริ ง 
กับค่าประมาณร้อยละ 5 หรือระดับ 0.05 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน จากน้ันใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็น
สัดส่วน (proportional stratified random sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากทั้ง 4 ต าบล และผู้วิจัยได้ท าเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental selection) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 4 ต าบล ในอ าเภอสะเดา 

พ้ืนที่ 4 ต าบล อ าเภอสะเดา จ านวนประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ต าบลสะเดา 20,940 125 
ต าบลส านักขาม 10,078 49 
ต าบลส านักแต้ว 14,137 84 
ต าบลปาดังเบซาร์ 23,815 142 
รวม 68,970 400 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมในครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขึ้นจากการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

ผลกระทบที่มีต่อประชาชนในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบไปด้วยแบบสอบถาม 
2 ตอน ได้แก่ 1) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ สถานภาพ  
ระดับการศึกษา รายได้ และภูมิล าเนา 2) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อ
ประชาชนของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นค าถามเกี่ยวกับการสร้าง
รายได้ การมีอาชีพ การลดปัญหาความว่างงาน การอพยพจากคนต่างถิ่น ค่าครองชีพ การลงทุน และการเอารัดเอาเปรียบ 
การกระจายรายได้ และเทคโนโลยีและวิธีการเพ่ิมผลผลิต 2) ผลกระทบด้านสังคม เป็นค าถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบ
โครงสร้างทางสังคม การขยายตัวของครอบครัวเด่ียว การช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางการค้า วัฒนธรรมและประเพณีในพ้ืนที่  
การกระจุกตัวของประชากร ความเหลื่อมล้ า และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้อบังคับของคนในสังคม 3) ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นค าถามเกี่ยวกับขยะ การบุกรุกพ้ืนที่ธรรมชาติ มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ป่าไม้ เสียงรบกวน การจราจร 
ถนน และกลิ่นในพ้ืนที่ และ 4) ผลกระทบด้านความมั่นคง เป็นค าถามเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมือง การลักลอบขนสินค้า 
หนีภาษี แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 
ระดับ ได้แก่ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เพ่ือใช้ในการวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบ
ของการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง  

เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากน้ัน 
จึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ (check list) น าการวิเคราะห์ค่าสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) และในส่วน
ของการวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบของการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และความมั่นคง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ใช้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และแปลผลระดับค่าเฉลี่ยโดยยึดหลักการกระจายแบบปกติข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์ของ Best (1997) ดังน้ี 

       ระดับคะแนนเฉลี่ย      ระดับความคิดเห็น 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00           มากที่สุด 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50   มาก 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50           ปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50   น้อย 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50           น้อยที่สุด 
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5. สรุปผลการวิจัย 
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 อยู่ในช่วง

อายุ 25 - 35 ป ีจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 สถานภาพสมรส จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 การศึกษาระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ประกอบอาชีพพนักงาน / ลูกจ้างเอกชน จ านวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.5 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ต าบลปาดังเบซาร์ จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8  

ผลกระทบที่มีต่อประชาชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.68 เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง และด้านสังคม ซึ่ง
ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 3.82 และ 3.66 ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบที่มีต่อประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

ผลกระทบที่มีต่อประชาชน 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา X  S.D 

ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ที ่

1. ด้านเศรษฐกิจ 3.60 0.66 มาก 4 
2. ด้านสังคม 3.66 0.71 มาก 3 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.89 0.82 มาก 1 
4. ด้านความมั่นคง 3.82 0.75 มาก 2 

รวม 3.68 0.58 มาก  

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบที่มีต่อประชาชนในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
ผลกระทบที่มีผลต่อประชาชนจากการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี  

การจัดต้ังพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถือเป็นเรื่องใหม่ที่ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ จึงย่อมส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง 
ต่อวิถีการใช้ชีวิต สภาพความเป็นอยู่ ซึ่งต้องมีการปรับตัวทั้งในเรื่องการการประกอบอาชีพ การพบปะผู้คนชาวต่างชาติ  
การปรับปรุงสภาพพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้แนวทางการพัฒนาตามระเบียบกฎหมาย  
ที่ก าหนด ท าให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางบวกและทางลบอย่างชัดเจน และหากพิจารณาถึงผลกระทบทั้ง 4 ด้าน 
สามารถอธิบายได้ ด้งน้ี 

6.1 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่มีต่อประชาชนจากการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยจะ
เห็นได้ว่าการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาน้ัน เป็นหน่ึงในแผนนโยบายการพัฒนาที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนให้
เกิดการกระตุ้นและเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าการเพ่ิมขึ้นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
ก่อให้เกิดการแข่งขัน การลงทุนทางด้านเศรษฐกิจสูงขึ้น เกิดการคิดค้น พัฒนาเทคนิค วิ ธีการใหม่ ๆ  มาใช้ เทคโนโลยีอัน
ทันสมัยเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการท าธุรกิจทุกรูปแบบ การเปิดตัวของสถานบริการความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ เช่น โรงแรม
ที่พัก ห้างร้าน สถานบันเทิงยามราตรี การเพ่ิมบริการอ านวยความสะดวกในการคมนาคม เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีล้วนมีผลให้ค่า
ครองชีพสูงขึ้น การอพยพหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เกิดการ
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กระจายรายได้ไปยังส่วนต่าง ๆ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมจากเดิม คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ดีมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากเดิม ทั้ง ๆ 
ที่มีการเปิดด่านการค้าชายแดนในพ้ืนที่อยู่แล้ว จ านวน 2 แห่ง คือ ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ แต่ไม่ได้มีกิจกรรมที่จะมา
กระตุ้นการเจริญเติบโตมากนัก เป็นเพียงทางผ่านส าหรับการขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกซึ่งมีมูลค่าจ านวนมากเท่าน้ัน สอดคล้องกับ
ทฤษฎีทางเศรษฐกิจของ Harrod-Domar (1988 อ้างถึงในสุพีรี  มหาวงศ์, 2544) ที่มีแนวคิดว่าการลงทุนเป็นหัวใจส าคัญของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะนอกจากจะช่วยเพ่ิมรายได้แล้ว ยังมีความสามารถในการผลิตหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตของระบบเศรษฐกิจอีกด้วย นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับกรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ (2557) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง
และมาตรการเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนที่แนวชายแดนของไทย ที่กล่าวถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจไว้ว่า 
ชุมชนมีการพัฒนาความเป็นอยู่ดีขึ้นจากการที่รายได้และเศรษฐกิจในท้องถิ่นก็ดีขึ้นด้วยตามล าดับ สังเกตได้จากการการ
เปลี่ยนแปลงรายได้ของชุมชนและผู้ประกอบการ ค่าจ้างแรงงานดีขึ้น รวมถึงการเข้ามาลงทุนของคนต่างถิ่น ซึ่งอาจท าให้มีการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นด้วย 

6.2 ผลกระทบทางด้านสังคมที่มีต่อประชาชนจากการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา พบว่า อยู่ ในระดับมาก 
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม ทั้งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันใน
สังคม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม สู่สังคมโรงงานอุตสาหกรรม การกลายสภาพของครอบครัวที่แต่เดิม
อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่กลายเป็นครอบครัวเด่ียว เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม มีการกระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่น การติดต่อ
ซื้อขายก็มุ่งหวังผลก าไรหรือประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากการแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
วีรศักด์ิ  ญาวีระ (2548) ที่สรุปผลกระทบทางสังคมในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย ไว้
ว่า ประชาชนในพ้ืนที่น้ัน มีผลกระทบโดยตรง ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของจารีต 
ประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิมอันเน่ืองมาจากความหลากหลายของผู้คนที่มาอาศัยอยู่รวมกัน และสอดคล้องกับค านิยามของ
เฉลียว  ฤกษ์รุจิพิมล (2542) ที่กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมคือการเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างทางและพฤติกรรมทาง
สังคม ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ทั้งการเพ่ิมสิ่งใหม่และสูญสลายไปของสิ่งเก่า ซึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
น้ันส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural - Functional Theory) ที่มีแนวคิดหรือหลักการเปรียบว่า สังคม
น้ันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอย่างหน่ึง มีการท างานเป็นระบบ พฤติกรรมมนุษย์มีระเบียบแบบแผนมีการแบ่งพฤติกรรมเป็นระบบ
ท างานประสานกันเกิดเป็นโครงสร้าง โดยหน้าที่ของพฤติกรรมต่าง ๆ คือ การรักษาสมดุลของสังคม เน้นเสถียรภาพทางสังคม
ความเป็นระเบียบและผาสุกของสังคม ไม่เช่นน้ันจะเกิดความไร้บรรทัดฐานขึ้นได้ 

6.3 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อประชาชนจากการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา พบว่า อยู่ในระดับมาก  
ซึ่งประชาชนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในเรื่องของปัญหาขยะมูลฝอยมากที่สุดเป็นอันดับหน่ึง สาเหตุหลักเน่ืองมาจาก
ผลกระทบทางสังคมดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสังคม ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง
ทางสังคมเท่าน้ัน แต่ยังส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ด้วย เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าการหลั่งไหลหรือการอพยพ
ทั้งแรงงานต่างด้าวและคนต่างถิ่นเข้ามาอาศัยอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี และขาดมาตรการรองรับส าหรับ 
การเป็นชุมชนเมืองอย่างจริงจัง และขาดการวางผังเมืองที่ดีต้ังแต่เริ่มแรก ส่งผลท าให้ชุมชนเกิดความแออัด ยากต่อการจัดการ
ปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาขยะ ทั้งขยะที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน ขยะจากอาคารบ้านเรือน  
ขยะจากประชาชนสัญจรผ่านไปผ่านมาหรือบรรดานักท่องเที่ยว ขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมโรงงาน เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็น
ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งยังไม่มีที่ก าจัดอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งพฤติกรรมในเรื่องของการลด ละ เลิก หรือการท า
อย่างไรจะให้มีขยะน้อยชิ้นมากที่สุดยังคงมีอยู่น้อย เช่น เศษอาหารเหลือในครัวเรือน จากอุตสาหกรรมอาหาร สามารถน าไป
แปรเป็นอาหารสัตว์ได้หรือไม่ สามารถน าไปหมักเป็นปุ๋ย หรือหมักเป็นแก๊สหุงต้ม ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของ
รัชกาลที่ 9 เป็นต้น นอกจากน้ี รวมถึงปัญหามลพิษทางเสียงอันเกิดจากรถบรรทุกและการจราจรที่ผ่านเข้า - ออกตลอดวัน 
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และสถานบันเทิงที่เปิดเสียงดนตรีในช่วงกลางคืน ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก สอดคล้องกับจิรนนท์  พุทธา 
และจ าลอง  โพธิ์บุญ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อประชาชน โดยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางน้ า ปัญหาขยะ ปัญหา 
ด้านทรัพยากรที่ดิน ปัญหาด้านธรณีวิทยา และปัญหาด้านสุนทรียะต่าง ๆ น้ันล้วนมีมากขึ้นเช่นกัน อันมีสาเหตุมาจาก  
การบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบและขาดการดูแลจัดการอย่างจริงจัง รวมทั้งสอดคล้องกับ ภานุพันธ์  ออกช่อ (2556)  
ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของชุมชนมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ต่อผลกระทบจากการด าเนินงานของ 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พบว่า ชุมชนต้องรับมือกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากมลพิษที่เพ่ิม 
มากขึ้น และอากาศเสียก็เพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

4. ผลกระทบทางด้านความมั่นคงที่มีต่อประชาชนจากการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา พบว่า อยู่ในระดับมาก 
โดยประชาชนมีความเห็นว่าการขนส่งยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายให้โทษตามแนวชายแดน เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบมาก
ที่สุด อันสะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่และความอ่อนแอของรัฐบาลและการจัดการที่เด็ดขาด เน่ืองจากการเข้ามาของยาเสพติดน้ัน
นับเป็นภัยร้ายแรงต่อเยาวชนที่น าไปสู่ปัญหามากมาย อาทิ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาโจรกรรม เป็นต้น รวมทั้ง การย้าย
ถิ่นของแรงงานหรือแรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาและไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ท าให้ปัญหา 
เพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับ ภาณุพันธ์  ออกช่อ (2556) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของชุมชนมาบตาพุดต่อผลกระทบจาก 
การด าเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง โดยประชาชนมีความเห็นว่าการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซระยองน้ัน ท าให้ 
มีการย้ายถิ่นของแรงงานเข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้นและปัญหายาเสพติดมีจ านวนมากขึ้นด้วย นอกจากปัญหาทางด้านยาเสพติด
แล้วน้ัน ยังพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอันชี้ให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของการบริหารจัดการประเทศ ไม่อาจแก้ไขจัดการ 
หรือป้องกันปัญหาเหล่าน้ีได้ คือ ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี  
การติดสินบนเจ้าพนักงานในหน่วยงาน สิ่งเหล่าน้ีนับว่าเป็นผลกระทบด้านความมั่นคงของชาติ ดังที่พนารัช ปรีดาภรณ์ (2558) 
ได้ให้ก าหนดไว้อย่างกว้าง ๆ ว่านับเป็นภัยคุกคามจากภายใน กล่าวคือ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออยู่ภายในประเทศ และเกิดขึ้น
จากการกระท าของคนในชาติน้ัน ๆ ผลกระทบทางด้านความมั่นคงยังส่งผลในเชิงบวกด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ความมั่นคงทาง
สังคมของประชาชนน้ันเป็นไปในทิศทางที่ดี ในเรื่องความสะดวกในการเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนของระบบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข อีกทั้งการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลายังแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่ก้าวหน้า ทั้งน้ี ประชาชนบางส่วนยังให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยว่าในส่วนของ
การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ี ไม่ได้ส่งผลต่ออ านาจหน้าที่ในการบริหารปกครองของหน่วยงานในพ้ืนที่ที่มีอยู่เ ดิมแต่
อย่างใด 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบที่มีต่อประชาชนจากในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

7.1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในเรื่อง
ของผลกระทบด้านความมั่นคงอยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี การลักลอบเข้าเมืองของกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้าน การค้าประเวณี หรืออ่ืน ๆ ซึ่งยังไม่ได้มีการแก้ปัญหาในด้านน้ีอย่างจริงจัง ดังน้ัน ผลจากการวิจัยที่เกิดขึ้นสามารถ
ส่งมอบให้รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และเด็ดขาดต่อไป 
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7.1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในเรื่อง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเกิดจากปัญหาขยะในระดับมาก เน่ืองจากขยะมีมากขึ้น และเป็นการยากต่อการก าจัด ดังน้ัน
ปัญหาน้ีควรได้รับการตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญจากทุกภาคส่วน ต้ังแต่ประชาชน ครัวเรือน สถานประกอบการ 
ร้านค้า ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องจัดการหรือป้องกันการเกิดขยะให้น้อยลง รณรงค์ให้มีการก าจัดหรือหา
วิธีการน ากลับมาใช้ซ้ าเพ่ือให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป เช่น ขยะประเภทมูลฝอย และเศษอาหารน าไปหมักเป็นแก๊สหุงต้ม
ใช้ประกอบอาหารได้ เป็นต้น 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
7.2.1 ควรศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชาชนในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ด้านอื่น ๆ เพ่ิม ขึ้น เช่น  

ด้านการเมือง การปกครองด้านขนบธรรมเนียม และประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น 
7.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยการใช้รูปแบบหรือเครื่องมืออ่ืนเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ี 

1) การสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างรายบุคคล เช่น ประชาชนในพ้ืนที่ ผู้ประกอบการ หรือเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลในเชิงลึกและมีความชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น 

2) การเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบเพ่ิมเติม เช่น 
รายงานการตรวจสุขภาพประจ าปีของประชาชนในพ้ืนที่ รายงานคุณภาพน้ า ของเสีย มลพิษในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา ดัชนีชี้วัดมูลค่าการน าเข้าและส่งออกสินค้าประจ าเดือน/ปี รายงานปัญหายาเสพ
ติด อาชญากรรม การลักลอบเข้าเมือง และการขนถ่ายสินค้าหนีภาษี เป็นต้น  
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