บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” มีวิธีการ
ดาเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 การศึกษารูปแบบของการวิจัย
3.2 วิธีการศึกษาวิจัยและขั้นตอนการวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 รูปแบบและขั้นตอนกำรวิจัย
รูปแบบกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ แบบไม่มีการทดลอง (Non-experimental design) เป็นกรณี (Case study method)
เป็นการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างการ
บริหารจัด การและองค์ ป ระกอบที่ส่งผลให้ก ารบริหารที่เ หมาะสมและประสบความส าเร็จ ของ
ประเทศไทยและค้นหาข้อมูลร่วมจากกรณีศึกษา โดยวิธีการค้นหาข้อมูลแล้วนามาสังเคราะห์เป็น
ต้นแบบ (Prototype) หรือรูปแบบ (Model) ที่เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive) จากการ
เก็บข้อมูลผ่านทางแหล่งข้อมูลประเภทเอกสารต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลใน
พื้นที่สารวจภาคสนาม เพื่อสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ในจังหวัดตาก สงขลา และนครพนม โดยผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง และข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แนวคิด (Conceptual Analysis) เพื่อนา
คาตอบที่ตรงประเด็นคาถามมาสรุปผลการวิจั ย รวมถึงศึกษาข้อมูลประเภทเอกสารจากโครงสร้าง
การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิ เศษของต่างประเทศได้แก่ จีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์ประกอบทั่วไปของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประกอบด้วย จุดแข็งของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก จุดอ่อนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
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2. องค์ประกอบสาคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ผ่าน
กรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการรูปแบบ PA-POSDCoRB การบริหารองค์กรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization : HPO) และการบริหารจัดการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วม (PublicPrivate Collaboration) ประกอบด้วย นโยบายรัฐบาลต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, อานาจหน้าที่
ขององค์กรการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก, การวางแผนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, การจัดองค์กรของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก, ภาวะผู้นาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, การประสานงานของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก, การรายงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก,การงบประมาณของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก, เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
3. ปัจจัยความสาเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและในต่างประเทศ 3 กรณีศึกษา เป็นการ
รวบรวมข้อมูลของกรณีศึกษาจากพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย (ตาก, สงขลา นครพนม),
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น : จีน เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ : มาเลเซีย และเขตเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษแห่งประเทศฟิลิปปินส์ แล้วนามาสังเคราะห์เป็นต้นแบบการบริหารจัดการของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ, รูปแบบและ
กิจกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ, มาตรการสิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ, รูปแบบกลไกการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ขั้นตอนกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนวิจัยโดยรวม 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แผนการพัฒนาจังหวัด และจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รวมถึงพิจารณาข้อมูลของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจนครพนมประกอบ โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รวม
ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยการเก็บข้อมูล
ผ่า นทางแหล่ง ข้ อมู ล ประเภทเอกสาร และประเภทบุค คล โดยใช้วิ ธีก ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก
รายบุคคล (In-dept Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ใน 3 มิติ ได้แก่
มิติลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มิติองค์ประกอบสาคัญที่ส่งผล
ต่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ต่างประเทศในกรณีศึกษา โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎี โดยใช้แนวคิดการบริหารองค์กร
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สมรรถนะสูง(HPO) กระบวนการบริหารจัดการ PA-POSDCoRB การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบ
ความร่วมมือ (Public-Private Collaboration)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อนาเสนอออกมาเป็นรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการต้นแบบเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิ เศษตากในภาพรวม โดยขั้นตอนนี้จะใช้วิธีก ารวิเคราะห์ใ นเชิงทานาย (Prescriptive
Analysis)
โดยทั้ง 3 ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามภาพที่ 3.1
วิเคราะห์ข้อมูล SE ของประเทศไทย

วิเคราะห์กระบวนการบริหาร

(ตาก สงขลา นครพนม), จีน : เซินเจิ้น,

จัดการ SEZ ประเทศไทย, จีน,

มาเลเซีย : อิสกันดาร์ และฟิลิปปินส์

มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ จากข้อมูล

จากข้อมูลทุติยภูมิ

เชิงคุณภาพ

ต้นแบบการบริหารจัดการ
ตาก SEZ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ภำพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนของกำรศึกษำวิจัย
3.2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะจง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 โดยเลือกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นเมืองคู่ทางการค้าที่มีพื้นที่ติดชายแดนอาเภอแม่สอด และมี
เขตเศรษฐกิจเมียวดีตั้งอยู่ ดังนี้
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ภาครัฐ : พิจารณาตัวแทนจากโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
และคณะทางานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, สงขลา และนครพนม
ภาคเอกชน : พิจารณาตัวแทนจากองค์กรเอกชน ที่ร่วมเป็นคณะทางานขับเคลื่อนงานเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และผู้ประกอบการในความหมายของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและ
ขนาดย่อม SMEs ได้แก่ ผู้ประกอบการภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการผลิต ทั้งนี้รวมถึง
ภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
ภาคประชาชน : พิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มผู้นาชุมชนที่อยู่ในการกากับดูแลของสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอจากอาเภอแม่สอด อาเภอพบพระ อาเภอแม่ระมาด และกลุ่มผู้นาในจังหวัดเมียวดี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดังนี้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ : จานวน 42 ราย จากพื้นที่เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ
ตาก รวมถึงตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน จากพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม พื้นที่ละ 2 ราย รวมเป็น 4 ราย ได้แก่
1. ภาครัฐ
ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านอุตสาหกรรม (Industrial Infrastructure) ได้แก่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ตาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) และผู้อานวยการท่าอากาศ
ยานแม่สอด
ด้านสังคม (Social Infrastructure) ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดตาก แรงงานจังหวัด
ตาก พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุษ ย์ จัง หวัด ตาก นายแพทย์ ส าธารณะสุข จั งหวั ดตาก
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก นายอาเภอแม่สอด นายอาเภอ
พบพระ นายอาเภอแม่ระมาด ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 4 และผู้อานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาการประถมศึกษาตาก เขต 2
ข. ด้านมาตรการและสิทธิประโยชน์ ได้แก่ สรรพากรพื้นที่ตาก พาณิชย์จังหวัด
ตาก อุตสาหกรรมจังหวัดตาก ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก ผู้อานวยการ
สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 8 (ตาก) และนายด่านศุลกากรแม่สอด
2. ภาคเอกชน ได้แก่ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประธานหอการค้าจังหวัดตาก
ประธานชมรมธนาคารนครแม่สอด ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ (สาขา
แม่สอด)
3. ภาคประชาสังคม ได้แก่ นักธุรกิจ จานวน 9 ราย ประกอบด้วย นักธุรกิจในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก 6 ราย และนักธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเมียวดี 3 ราย และ
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ประชาชน จานวน 8 ราย ได้แก่ ตัวแทนประชาชนอาเภอแม่สอด อาเภอพบพระ อาเภอแม่ระมาด
ตัวแทนประชาชนจังหวัดเมียวดี จานวนละ 2 ราย
กลุ่มประชำกรที่ใช้ในกำรสนทนำกลุ่ม : จานวน 45 ราย ได้แก่ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม จานวนภาคละ 15 ราย
ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสีย เพื่ อเข้ าด าเนิ นงานศึ ก ษาวิจัย โดยใช้วิธี ก าร
สัมภาษณ์แบบรายบุคคล และการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยจะเป็นผู้เดินทางไปติดต่อด้วยตนเอง
โดยมีหนังสือแนะนาตัวจากมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมแนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยผู้ วิ จั ย ใช้
แหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 2 ลักษณะ คือ
(1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ ตาราวิชาการ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์/รายวัน นิตยสาร
วารสาร เอกสารสานักงาน บันทึกของทางราชการ เอกสารส่วนบุคคล ตลอดจนบทความต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งข้อมูลจากเว็บไซด์ของเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาประกอบการสร้างกรอบแนวคิด ตลอดจน
วิธีการศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายผล
(2) แหล่ง ข้อมูล ประเภทบุ คคล ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)ที่เกี่ยวข้องกั บการ
บริหารจัดการของเศรษฐกิจพิเศษตาก จานวน 42 คน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม พื้นที่ละ 2 คน รวมจานวน 4 คน โดยทาการศึกษาใน
รูปแบบของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-dept Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) แบบไม่ เป็นทางการ ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดหัวข้อ แต่ให้มีการอภิปรายอย่ าง
กว้างขวางจนได้ข้อสรุปรวบยอด
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ใ นการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีเรื่องบริหารจัดการ รูปแบบ
PA-POSDCoRB แนวคิดองค์กรสมรรถนะสูง หลักความร่วมมือแบบพลังประชารัฐ (Public-Private
Collaboration) เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และจัดสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก โดยผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ใช้การวิเคราะห์แนวคิด (Conceptual Analysis) เพื่อนาคาตอบที่ตรงประเด็นคาถามมาสรุป
ผลการวิจัย
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกลุ่มประชากรทั้ง 42 ราย เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์
เชิงลึกและการจัดสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์
ด้วยตนเอง แล้วนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ประมวลผล โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์
เชิงลึกและการจัดสนทนากลุ่มแบบไม่เป็นทางการระหว่างวันที่ 11-26 กรกฎาคม 2559 ในพื้นที่
จังหวัดตาก ประกอบด้วย อาเภอเมืองตาก อาเภอแม่สอด อาเภอพบพระ อาเภอแม่ระมาด และใน
พื้นที่จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 จานวน 2 ราย (นายไพฑูรย์
รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ นายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานหอการค้า
จังหวัดนครพนม) และการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ไปยังผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
และ ดร.มาลิน สืบสุข รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 2 ราย
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายกรณีศึก ษา โดยทาการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล
ประเภทเอกสาร และข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ จ ากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในแง่ มุ ม ลั ก ษณะทั่ ว ไป
ลัก ษณะเฉพาะของเขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิ เศษตาก เขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษสงขลา เขตพั ฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษนครพนม ขององค์ ป ระกอบที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
องค์ประกอบทางกายภาพ องค์ประกอบความร่วมมือ ทางการค้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แล้ ว น ามาศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห าข้ อ มู ล ร่ ว มของกระบวนการบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ล และสั ม ฤทธิ์ ผ ลซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารขั บเคลื่ อ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตากประสบ
ผลสาเร็จ หลังจากนั้น ผู้วิจัยจะนาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาประมวลผลเป็นต้นแบบ (Prototype) การ
บริหารจัดการที่ดีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในประเทศไทย โดยผู้วิจัยจะนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ในลักษณะพรรณนาความ มีแผนภาพประกอบการอธิบายในบาง
หัวข้อ และจะเลือกนาเสนอเฉพาะข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาเท่านั้น

