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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของจังหวัดนครพนม
เพื่อศึกษาถึงศักยภาพในการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ท้ องถิ่น เอกชน ของจังหวัดนครพนม
และเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองและอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เครื่องมือที่ใช้ ได้ แก่ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ผลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหาค่าทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่ า ผลกระทบของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ของจังหวัดนครพนม ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก นโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษมีผลกระทบต่อด้ านวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ควรให้ ความสาคัญกับสังคมที่มุ่งเน้ นด้ านวัตถุ มากกว่า
การอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของท้ องถิ่น นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมีผลกระทบต่อด้ านสังคม อยู่ในระดับ
มาก การมีแรงงานต่างด้ าวเป็ นจานวนมาก อาจก่อให้ เกิดปั ญหายาเสพติด อาชญากรรม นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมี
ผลกระทบต่อด้ านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) อยู่ในระดับมาก จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ศูนย์กลางอนุภมู ิภาคลุ่มนา้ โขง จึง
เป็ นศูนย์กลางและเป็ นประตูท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้ านได้ ท้ังทางบก ทางน้า ทางอากาศ เป็ นต้ น
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมีผลกระทบต่อด้ านเศรษฐกิจ (ด้ านการลงทุน) อยู่ในระดับมาก การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จะส่งผลให้ บรรยากาศการลงทุนในจังหวัดนครพนมกระเตื้องขึ้น โดยเฉพาะในด้ านรับเหมาก่อสร้ าง นโยบายเขต
เศรษฐกิจ พิ เ ศษ มีผ ลกระทบต่ อด้ า นเศรษฐกิจ (ด้ า นการค้ า ) อยู่ ใ นระดับมาก และนโยบายเขตเศรษฐกิจ พิ เศษมี
ผลกระทบต่อด้ านการเมือง อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ จังหวัดนครพนม มีศักยภาพในการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ท้ องถิ่น เอกชน ของจังหวัดนครพนม สามารถปรับตัว เพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษได้
อย่ างรวดเร็ว โดยต้ องทาการศึกษา เรียนรู้ และวางแผนทั้งทางด้ านบุคลากร ปั จจัยพื้นฐาน การวางผังเมือง และควร
พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถและความพร้ อมในการปฏิบัติงาน เพื่อมิให้ เป็ นการเสียเปรียบทางด้ านการค้ า
และการลงทุน อีกทั้งเพื่อลดปั ญหาและอุปสรรค ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม จึงควรจัดเตรียม
มาตรการเพื่อป้ องกันและแก้ ไขปัญหาในด้ านต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมและสุขอนามัยของ
ประชาชน เป็ นต้ น การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้ อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อให้
ประชาชนและผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่ได้ รับทราบ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเมือง และอาเภอท่าอุเทน ให้ มี
ความสะดวก ครบครัน เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน และฝึ กอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะของฝี มอื แรงงานในท้ องถิ่นให้
มีความชานาญ เพื่อรองรับการจ้ างแรงงานฝี มอื ในอนาคต
คาสาคัญ : ผลกระทบ นโยบาย เขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม
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Abstract
This research intends to study Special Economic Zones for Nakhon Phanom province in those purposes ;
the impact of policy, the potential of management of government, local, and private sectors, and problems and
obstacles in establishment. Research population is people staying in Muang and Tha-Uthen District, Nakhon Phanom
province, tooling by Questionnaires and interviews and analyzing by statistic software program to find mean and
standard deviation.
The research result found the policy impact in Special Economic Zone Of Nakhon Phanom is high in
overall by descending order respectively ; high impact in cultural which should emphasize the object-oriented
society more than preserving and inheriting local cultural heritage; high impact in social which a lot of foreign
workers may cause the narcotics problem and crime; high impact of economics (Tourism) due to Nakhon Phanom
Province Located in the Greater Mekong Sub-region, this province becomes the tourism ‘s center and gateway
Linking to neighboring countries by land, air, water, etc.; high impact of economics (Investment) which cause
Nakhon Phanom investment situation increase especially in construction field; high impact of conomics (Trade) ;
and the last high impact of politics. Management potential of the special border economic zone of Nakhon Phanom
province.Private local government. It can be adjusted to accommodate the special economic zone policy quickly.
The agency,to study,learn and planning personnel and develop personnel to have knowledge.so as not to be a
disadvantage in trade and investment. Management potential of the special border economic zone of Nakhon Phanom
province.Private local government. It can be adjusted to accommodate the special economic zone policy quickly.
The agency,to study,learn and planning personnel and develop personnel to have knowledge.so as not to be a
disadvantage in trade and investment.
Keywords: Impact, Potential, Special Economic Zones, Nakhon Phanom
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