
บทท่ี 6 
  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด สระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา   มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา  ระหว่างผู้ประกอบการค้าคนไทยกับ
ผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา  และเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา  การ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) กับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อต้องการเทียบดูว่า
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่
สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา ที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถามกับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารจะมีความตรงกัน
หรือแตกต่างกันอย่างไรเพื่อน าผลที่ได้เป็นข้อเสนอแนะการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประกอบด้วยประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง แบบสอบถาม การรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี ประชากร ที่ใช้
ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าที่ตลาดโรงเกลือ จ านวน 3,500 คน (นับจากจ านวนแผง/
ร้านค้า) เป็นผู้ประกอบการค้าคนไทย จ านวน 1,472 คน และเป็นผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา 
จ านวน 2 ,028 คน  กลุ่มตัวอย่างค านวณจากจากสูตรยามาเน่ (Yamane)  ได้ 306 คน เป็น
ผู้ประกอบการค้าคนไทย 128 คน ผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา 178 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และวิธีการสร้างแบบสอบถามจากต าราการวัดและ
ประเมินผล เมื่อน าแบบสอบภามไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น พบว่า มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .946  
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  ในส่วนแบบสอบถามที่เป็น
ภาษาเขมรได้ให้ผู้ที่รู้ภาษาเขมรไปช่วยอธิบายข้อค าถามแต่ละข้อให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน 
ได้แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 306 ฉบับ จากน้ันผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามทั้ง 306 ฉบับมา
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ พบว่า มีความถูกต้องทั้งหมด แล้วน ามาประมวลผล
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ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ใช้วิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว
ที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชาของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มใช้การทดสอบ
ค่าที (t-test) ส่วนการวิเคราะห์ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
สระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise method)  

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยเอกสาร (Document research) โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เป็นทางการของ อบจ. สระแก้ว และจากหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1) การวิเคราะห์การบริหาร
จัดการของ อบจ. สระแก้ว ตามอ านาจหน้าที่ และ 2) การวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว โดยการวิเคราะห์สว็อต (SWOT Analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ  

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
ผู้ประกอบการค้าชาวกัมพูชา ร้อยละ 58.2 และเป็นผู้ประกอบการค้าคนไทย ร้อยละ 41.8  

1.2 ผู้ประกอบการค้าคนไทยและผู้ประกอบการค้าชาวกัมพูชากลุ่มตัวอย่างได้รับ
ประโยชน์จากการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดได้แก่ ด้าน
การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 3.50 และได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการมากที่สุดได้แก่ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
มีค่าเฉลี่ย (X ) = 3.21  

1.3 ผู้ประกอบการค้าคนไทยและผู้ประกอบการค้าชาวกัมพูชากลุ่มตัวอย่าง มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารสว่นจังหวัดสระแก้ว ทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยรวมทั้ง 10 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง  (X =3.01) และทางด้านบริการ โดยรวมทั้ง 10 
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.94) 

 
1.4 ผู้ประกอบการค้าคนไทยและผู้ประกอบการค้าชาวกัมพูชากลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและด้าน
บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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1.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยและการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้านบริการ สรุปได้ดังน้ี 

1.5.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้าน
บริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.05 

1.5.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้าน
บริการ พบว่า  

1) ทางด้านเศรษฐกิจ  พบว่า มีตัวแปรพยากรณ์ ด้านการบริหารจัดการ
สินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา (x5) ด้านการบริหารจัดการด้านสินค้าอุตสาหกรรม (x6) และด้าน
การบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ (x8) เข้าสู่สมการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ร่วมกัน
ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวม มีค่า
สหสัมพันธ์พหุ (R) = .284 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) = .081 หรือส่งผลต่อศักยภาพใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจอยู่ ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 8.1 
โดยมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ท่ากับ .521 

2) ทางด้านบริการ พบว่า มีตัวแปรพยากรณ์ ด้านการบริการด้านการ
ขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร (x13) การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (x18) และด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (x15) ที่เข้าสู่สมการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ร่วมกันส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้าน
บริการโดยรวม มีค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) = .346 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) = .120 หรือ
ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ อยู่ในระดับต่ า 
คิดเป็นร้อยละ 12.0 โดยมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ท่ากับ .604 
 

2. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศ
กัมพูชา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1) การวิเคราะห์การบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว ตาม
อ านาจหน้าที่ และ 2) การวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว เชิงการ
วิเคราะห์สว็อต (SWOT Analysis) สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

2.1 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว ตามอ านาจหน้าที่ ทางด้าน
เศรษฐกิจและบริการ ตามมาตรา 17 และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
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การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
จังหวัดสระแก้วตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 
51/1 และมาตรา 52 วรรค 3 สรุปได้ดังน้ี 

2.1.1 การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะมี
ท าหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น โดยมีกองคลัง ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
การรับ การจ่าย การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน การพัสดุ และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบ
ใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญฯ การจัดเก็บภาษีอากร
ท้องถิ่น (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรต่าง ๆ) พบว่า สามารถจัดเก็บภาษี
ได้เต็มที่ เพราะมีการต่อสัญญาทุกปี  ถ้าไม่เสียภาษีก็ไม่ต่อสัญญาให้ในปีต่อไป และการจัดเก็บ
รายได้ อื่น ๆ นอกเหนือจากภาษี (ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินและการ
ประกอบกิจการท้องถิ่น) พบว่า มีการจัดเก็บรายได้อย่างทั่ วถึง เพราะมีคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  

2.1.2 การบริหารจัดการด้านบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้
บริหารและด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ภายใต้ มาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค การบริการพื้นฐาน การจราจร การรักษาความ
สะอาด การก าจัดขยะและน้ าเสีย  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญ ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณสถาน อาคารบ้านเรือน สนามกีฬา สถานที่พักผ่อน การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น พบว่า อบจ. สระแก้ว บริหารจัดการด้านบริการได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ ด้วยมีปัญหาด้านงบประมาณ และมีบุคลากรไม่เพียงพอ  ในปีหน่ึง ๆ สามารถจัดสรร
งบประมาณเพื่อการบริหารสาธารณะได้ประมาณร้อยละ 40 เท่าน้ัน  การจัดสรรงบประมาณต้อง
แบ่งไปแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ ที่เกิดเพิ่มขึ้นในแต่ละปีด้วย งบประมาณที่มาจากส่วนกลางต้องน ามา
จัดสรรตามสัดส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ต่าง ๆ  
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว  โดย
วิธีการวิเคราะห์สว็อต (SWOT Analysis) 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา  โดยวิธีการวิเคราะห์สว็อต 
(SWOT Analysis) สรุปได้ดังน้ี 
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จุดแข็ง (Strengths: S) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีการแบ่งส่วนราชการที่ตรงกับภารกิจและหน้าที่  

ท าให้การปฏิบัติราชการชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะของงาน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มี
การก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของบุคลากรท าให้การบริหารราชการขององค์กรรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  

จุดอ่อน (Weaknesses: W)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการ

ขยายตัวขององค์กรในอนาคต  มีงบประมาณในการบริหารจัดการท้องถิ่นมีจ ากัด มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ผลผลิตพืชทางเศรษฐกิจหลายตัวตกต่ า 
ความด้อยโอกาสของประชากรวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กและเยาวชนส่วนหน่ึงประมาณ 
ร้อยละ 30 ยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร 

โอกาส (Opportunities: O)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมีอ าเภออรัญประเทศ เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน

ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้หลายประเทศ เป็นประตูการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาและ
ประเทศใกล้เคียง และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย ในปี พ. ศ. 
2558 จะท าให้อ าเภออรัญประเทศ เป็นตลาดอุปโภคบริโภคสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับไทยและ
เป็นโครงข่ายฐานการผลิตทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายการ
ลงทุนอีกด้วย นอกจากน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยังเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการ
เกษตรและเป็นแหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทนอีกด้วย 

ข้อจ ากัด (Threats: T) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับระบบการศึกษา การจัดการ

ความรู้ของชาติไม่สอดคล้องกับบริบทและการพัฒนาเชิงอัตลักษณ์ของจังหวัด ระบบการศึกษาที่มี
และเป็นอยู่ในปัจจุบันได้ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ทักษะ
ชีวิตที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพในอนาคต นักท่องเที่ยวขาดความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย
บริเวณชายแดน เน่ืองจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีมาตรฐานแตกต่างกันท าให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความสับสน นโยบายรัฐบาลและระเบียบกฎหมายกลางที่ไม่ชัดเจนนับเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
ราชการ ปัญหาเรื่องยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองส่งผลต่อความมั่นคงตามแนว
ชายแดน ท าให้ต้องมีการเฝ้าระวังและปราบปรามอย่างเข้มงวด ประการสุดท้ายคือความไม่แน่นอน
ทางการเมืองระหว่างประเทศ  ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนตามแนว
ชายแดนของทั้งสองประเทศ  
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่องศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด สระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา  ซึ่งจะน าผลที่ได้จาก
การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาอภิปราย  ที่จะน ามาอภิปรายมี ดังน้ี 

 

อภิปรายผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารจัดการของอบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและ

บริการ  
1.1 ผลการวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้ประกอบการค้าชาว

ไทยและชาวกัมพูชาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว 
ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดได้แก่ด้านการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งน้ี เป็นเพราะผู้ประกอบการค้า
ชาวไทยและชาวกัมพูชาเป็นผู้ท าการค้าขายที่ตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นตลาดขายสินค้ามือสองที่มีขนาด
ใหญ่ ดังน้ัน ผู้ประกอบการค้าย่อมได้รับผลประโยชน์ทางด้านการค้าชายแดนไทย-กัมพูชามากที่สุด 
จะเห็นได้จากรายงานจ านวนผู้ประกอบการค้าที่ตลาดโรงเกลือของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
สระแก้ว (2553: 82) ที่รายงานว่าอาคารของตลาดโรงเกลือมีจ านวน 3,500 ร้าน/แผง  ในจ านวนน้ี
เป็นของผู้ประกอบการค้าที่เป็นคนกัมพูชา จ านวน 2,028 คน/ร้าน/แผง และของผู้ประกอบการค้าที่
เป็นคนไทย จ านวน 1,472 คน/ร้าน/แผง  

1.2  ผลการวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับทางด้านบริการ พบว่า ผู้ประกอบการค้าชาว
ไทยและชาวกัมพูชาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว 
ทางด้านบริการมากที่สุดได้แก่ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งน้ี เป็นเพราะการเกิด
สาธารณภัย ต่าง ๆ อาจน ามาซึ่งความสูญเสียทั้งด้านร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ใน
เหตุการณ์น้ัน ๆ ได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐจะต้องเป็นผู้ดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เหล่าน้ันไม่ให้เกิดแก่ราษฎร และเน่ืองจากตลาดโรงเกลือเคยถูกเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหน่ึง 
นอกจากน้ัน ยังมีสาธารณภัยด้านอื่น ๆ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ ที่เกิดในเขตรับผิดชอบของ อบจ. 
สระแก้วตลอดมา ดังน้ันจึงท าให้ อบจ. สระแก้ว มีการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทั้งด้านอัคคีภัย และด้านสาธารณภัย อื่น ๆ เป็นอย่างดี จึงท าให้ผู้ประกอบการค้ากลุ่ม
ตัวอย่างได้รับประโยชน์อย่างมาก 

2. ความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้วทางด้าน
เศรษฐกิจและบริการ 

2.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ 
อบจ. สระแก้วทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ประกอบการค้าที่มีต่อศักยภาพการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมทั้ง 10 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
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ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมภารกิจด้านต่าง ๆ 
ได้แก่  ด้านการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านระบบขนส่งสินค้าขาเข้า-ขาออก ด้านการจัดตั้งตลาด
กลาง ด้านการจัดการตลาดโรงเกลือ  ด้านการจัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา  ด้านสินค้า
อุตสาหกรรม ด้านสินค้าพืชเศรษฐกิจ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจัดการการเงินการคลัง และด้านการ
จัดเก็บภาษีอากรและรายได้จากกิจการท้องถิ่น จะเห็นว่างานที่ อบจ. สระแก้วต้องบริหารจัดการ
ทางด้านเศรษฐกิจ น้ันมีปริมาณมาก จึงเป็นการยากที่จะจัดการให้มีศักยภาพอยู่ในระดับมากหรือ
มากที่สุด  

2.2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ 
อบจ. สระแก้วทางด้านบริการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ประกอบการค้าที่มีต่อศักยภาพการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ด้านบริการโดยรวมทั้ง 10 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง  

ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการทางด้านบริการที่ครอบคลุมภารกิจด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ด้านการให้บริการของ อบจ. สระแก้ว ด้านการบริการด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านการขนส่ง
มวลชนและวิศวกรรมจราจร ด้านการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  ด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ด้าน
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ ด้านสาธารณูปโภค ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการกีฬา 
จารีตประเพณี และวัฒนธรรม  และด้านการท่องเที่ยว จะเห็นว่างานที่ อบจ. สระแก้วต้องบริหาร
จัดการทางด้านบริการ น้ันมีเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกับการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นยาก
ที่จะจัดการให้มีศักยภาพอยู่ในระดับมากหรือมากที่สุด  

 
ซึ่งความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทั้งทาง 

ด้านเศรษฐกิจและด้านบริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางน้ันมีความสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์สว็อต (SWOT Analysis) ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่า อบจ. สระแก้ว มีจุดอ่อน (Weaknesses) ในด้านบุคลากรยังมีไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการขยายตัวขององค์กรในอนาคต ด้านงบประมาณในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นมีจ ากัดท าให้พัฒนาได้ไม่ทั่วถึง รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังมี
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้วย  ตามหลักทั่วไปแล้ว งบประมาณถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
การบริหารจัดการท้องถิ่น และองค์ประกอบส าคัญที่ตามมา คือ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน  แต่เน่ืองจาก อบจ. สระแก้ว มีจุดอ่อนใน 3 เรื่องน้ี ส่งผลให้ อบจ. สระแก้ว 
บริหารจัดการท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ ได้ไม่เต็มศักยภาพ 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้วทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ระหว่างผู้ประกอบการค้าชาวไทยกับผู้ประกอบการค้าชาวกัมพูชา 
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ทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากประสบการณ์ตรงที่ผู้ประกอบการค้าชาวไทยและผู้ประกอบการค้าชาวกัมพูชา
ได้รับ ตลอดจนทัศนคติ ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้ประกอบการค้าชาวไทยกับ
ผู้ประกอบการค้าชาวกัมพูชามีความคิดเห็นต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. 
สระแก้วทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการโดยรวม แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้จากปัญหาและ
อุปสรรคทางการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา เช่น ปัญหาเรื่องระเบียบและขั้นตอนการน าเข้าและส่งออก
สินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ขั้นตอนและระเบียบการส่งออกของไทยมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีเอกสารประกอบมากท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งการขอคืนภาษีอากรล่าช้า 
ทั้งภาษีตามมาตรา 19 ทวิ และเงินชดเชย ซึ่งการขอคืนภาษีเหล่าน้ีจะมีขั้นตอนที่ยุ่ งยากและใช้
เวลานานท าให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน อัตราภาษีน าเข้าวัตถุดิบ 
เครื่องจักรกล ราคาค่าบริการในการขนส่งต่าง ๆ และอัตราค่าบริการด้านการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ประเทศที่สูง ปัญหาเรื่องระเบียบและขั้นตอนการน าเข้าสินค้าในกัมพูชาที่ยุ่งยากโดยสินค้าที่จะ
น าเข้ากัมพูชาต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัท SGS ที่กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาตั้งขึ้นมา เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ปัญหาการค้าระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้น าเข้ากัมพูชาบริเวณชายแดนส่วน
ใหญ่เป็นการท าการค้าที่ไม่มีการท าสัญญา ส่งผลให้ผู้ส่งออกของไทยถูกโกงจากผู้น า เข้ากัมพูชา
บ่อยครั้ง และนอกจากน้ันยังมีการลักลอบน าเข้าสินค้าตามแนวชายแดน เป็นต้น (ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดสระแก้ว, 2548: 18-29) 

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยและการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้านบริการ   

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อศักยภาพในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้าน
บริการ มีความสัมพันธ์กันทุกตัว แต่เป็นความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและทางลบ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ .05 

เมื่อน ามาเข้าสมการพยากรณ์อิทธิพลของตัวแปรพยากรณ์  พบว่า ทางด้านเศรษฐกิจ 
มีตัวแปรพยากรณ์  3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา (x5) ด้านการ
บริหารจัดการด้านสินค้าอุตสาหกรรม (x6) และด้านการบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ (x8) ร่วมกัน
ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว โดยรวม อยู่ในระดับต่ า คิดเป็น
ร้อยละ 8.1 และทางด้านบริการ พบว่า มีตัวแปรพยากรณ์ 3 ด้าน ด้านการบริการด้านการขนส่ง
มวลชนและวิศวกรรมจราจร (x13) การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (x18) 
และด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (x15) ร่วมกันส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 12.0  
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ทั้งน้ีเป็นเพราะ ตัวแปรพยากรณ์ทางด้านทางด้านเศรษฐกิจทั้ง 3 ด้าน และตัวแปร
พยากรณ์ทางด้านทางด้านบริการทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า จึงมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทางด้านเศรษฐกิจ
และทางด้านบริการอยู่ในระดับต่ า  

แต่ถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงของศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 91.9 และทางด้านบริการที่
เหลืออีกร้อยละ 88.0 น่าจะมีผลมาจากสาเหตุอื่น ๆ และการใช้ตัวแปรพยากรณ์ที่เหลือทั้งหมดมา
ประมาณค่าศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทางด้าน
เศรษฐกิจและด้านบริการ 

จากผลศึกษาเชิงปริมาณ สามารถสรุปได้ว่าศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านบริการกับประเทศ
กัมพูชา อยู่ในระดับปานกลาง และตัวแปรปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านบริการกับ
ประเทศกัมพูชา อยู่ในระดับต่ า ดังน้ัน อบจ สระแก้ว ยังต้องเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านบริการกับ
ประเทศกัมพูชา ให้อยู่ในระดับมาก และต้องพิจารณาตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลศักยภาพในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นแต่ละด้านเป็นตัวพิจารณาประกอบการตัดสินใจ 

 

อภิปรายผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  
       ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการการวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งแบ่งอออกเป็น 2 ด้าน 
คือ (1) การบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว ตามอ านาจหน้าที่ และ (2) การวิเคราะห์ศักยภาพการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว เชิงการวิเคราะห์สว็อต (SWOT Analysis)  

1. การบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว ตามอ านาจหน้าที่   อบจ. สระแก้ว ปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย ตามมาตรา 17 และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แล้ว ยังอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
จังหวัดสระแก้วตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 
51/1 และมาตรา 52 วรรค 3 ด้วย ในปีหน่ึง ๆ สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารสาธารณะ
ได้ประมาณร้อยละ 40 ไม่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ร้องขอผ่านมาทาง
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ต่าง ๆ ทั้งน้ี เป็นเพราะการท างานของ อบจ. สระแก้ว เป็นเหมือน
ส่วนหน่ึงหรือซ้อนกันกับการบริหารราชการของจังหวัดสระแก้ว แต่ขนาดของงานและโครงการ
อาจจะเล็กกว่า ซึ่งจะเห็นได้จากการก าหนดงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์เดียวกัน  เช่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ แหล่งงบประมาณระดับจังหวัดมีจ านวน 
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3,908,789,300 บาท ระดับท้องถิ่นมีจ านวน 3,000,000 บาท เป็นต้น (ส านักงานจังหวัดสระแก้ว, 
2554: 40)  ดังน้ัน จึงท าให้ อบจ. สระแก้ว บริหารจัดการท้องถิ่นได้เท่าที่มีศักยภาพที่จะท าได้เท่าน้ัน  

2. การวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว เชิงการ
วิเคราะห์สว็อต (SWOT Analysis) คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น ของ อบจ. สระแก้ว ผลจาการวิเคราะห์ท าให้สามารถเห็นภาพรวมของ
ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา ได้อย่างชัดเจน  

ถ้าพิจารณาจากจุดแข็ง และโอกาส ของ อบจ. สระแก้ว จะเห็นว่า อบจ. สระแก้ว มีการ
แบ่งส่วนราชการที่ตรงกับภารกิจและหน้าที่ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นองค์ขนาดกร
ขนาดใหญ่ และเมื่อพิจารณาถึงด้านโอกาส จะเห็นว่า อบจ. สระแก้ว มีโอกาสที่พัฒนาท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพสูงสุดได้เพราะมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่พร้อมและเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่นเหนือ 
อบจ. ของจังหวัดอื่น ๆ เป็นอย่างยิ่ง  แต่เมื่อพิจารณาจุดอ่อนและข้อจ ากัด ของ อบจ. สระแก้ว แล้ว 
จะเห็นว่า ไม่สามารถที่จะพัฒนาท้องถิ่นไปสู่จุดสูงสุดได้ ทั้งน้ี เป็นเพราะงบประมาณ บุคลากร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและการขยายงานในอนาคต 
นอกจากน้ัน ยังมีปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาที่นักท่องเที่ยวขาดความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย
บริเวณชายแดน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีมาตรฐานแตกต่างกันท าให้เกิดความสับสน  มี
ปัญหาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ปัญหาด้านยาเสพติดและการลักลอบเข้ามาท างานของแรงงาน
ต่างด้าว ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษา ของอนุพัทย์ หนองคู 
(2550) ท าการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชากรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว” โดย
การวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า ข้อจ ากัดของจังหวัดสระแก้ว คือ ปัญหาด้านการค้านอกระบบ 
ปัญหาด้านระเบียบพิธีการด้านศุลกากร ปัญหาด้านการปักปันเขตแดน ปัญหาข้อจ ากัดของพื้นที่จุด
ผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ ตลอดจนปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างของระดับ
การพัฒนาของไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้แก่ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดน 

กล่าวโดยสรุป จากผลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ผลการศึกษาที่
สอดคล้องกัน คือ อบจ. สระแก้ว มีการบริหารจัดการท้องถิ่นที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและ
ทางด้านบริการกับประเทศกัมพูชา เชิงปริมาณอยู่ในระดับปานกลาง และเชิงคุณภาพ มีการบริหาร
จัดการท้องถิ่นได้ไม่เต็มศักยภาพ  

ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลของจังหวัดสระแก้วที่รายงานว่า จังหวัดสระแก้วได้รับการพัฒนามา
โดยตลอด ด้วยงบประมาณการพัฒนาจังหวัดในปีหน่ึง ๆ นับเป็นเงินร้อยกว่าล้านบาท จะเห็นได้
จากงบพัฒนาจังหวัดสระแก้วประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการพัฒนาจังหวัด จ านวน 61 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 157,070,500 บาท โดยมียุทธศาสตร์ที่
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ครอบคลุมทุกด้านที่ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
(คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงานงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร (2555: 3) จากสถิติข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product: GDP) ของจังหวัดสระแก้ว ในปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่า 
379,989 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออก สาขาการผลิตที่ส าคัญ คือ สาขาเกษตรกรรม 
สาขาการค้าขายปลีก และสาขาอุตสาหกรรม ตามล าดับ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 69,091 
บาท คิดเป็นล าดับ 8 ของภาคตะวันออก และล าดับที่ 51 ของประเทศ  (ส านักงานจังหวัดสระแก้ว, 
2555: 36)  ทั้งน้ี ถ้าหากจังหวัดสระแก้วได้รับการพัฒนาตามข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวจริง อบจ. 
สระแก้ว น่าจะมีศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับ
ประเทศกัมพูชา อยู่ในระดับมาก ไม่น่าจะอยู่ในระดับปานกลาง และบริหารจัดการท้องถิ่นได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ ตามผลการศึกษาในครั้งน้ี 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาเรื่องศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา  ในครั้งน้ี
แบ่งออกเป็น 2 ข้อ คือ ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ และข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 
1.1 การบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจ 

1) ควรลดขั้นตอนและระเบียบการส่งออกโดยปรับให้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ สามารถ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งออก  

2) ควรปรับปรุงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีน าเข้าตามมาตรา 19 ทวิ และเงิน
ชดเชยให้เร็วขึ้น เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ส่งออกของไทยสามารถขยายการส่งออกไปสู่ตลาด
การค้าได้มากขึ้น 

3) ควรสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาวิจัยข้อมูลทางการตลาดของ
ประเทศกัมพูชา ลู่ทางการค้าทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง เช่น ภาวการณ์แข่งขันของสินค้าไทยที่มี
ศักยภาพในตลาดกัมพูชา ลู่ทางการค้า ช่องทางการจัดจ าหน่าย รายชื่อผู้น าเข้ารายใหญ่ของ
กัมพูชา เป็นต้น เพื่อให้ผู้ส่งออกของไทยได้ใช้เป็นช่องทางในการส่งออก 

4) ควรลดอัตราภาษีน าเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักรกล และช้ินส่วนที่ใช้ในการผลิต
เพื่อการส่งออกให้เป็นไปตามข้อตกลงของเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: 
AFTA) เพื่อให้ราคาสินค้าของไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
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5) ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารจัดการท้องถิ่นตามความ
รับผิดชอบอย่างทั่วถึงในการแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (AEC) ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 การบริหารจัดการทางด้านบริการ 
1) ควรปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริการได้อย่าง

สม่ าเสมอและครอบคลุมเขตการค้า เขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ และควรมีการลดอัตราค่าบริการด้าน
การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศลง เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ที่ท าการค้า
กับประเทศกัมพูชาเมื่อไทยต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 

2)  ควรจัดควบคุมราคาค่าบริการในการขนส่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแข่งขันทั้งใน
ด้านราคาค่าบริการและคุณภาพของการบริการ 

3) ควรจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวและดอกเบี้ยต่ าให้แก่ผู้ส่งออก โดยเฉพาะผู้
ส่งออกขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีสภาพคล่องต่ า 

4) ควรมีความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาในด้านการหา
มาตรการป้องกันและแก้ไขการคดโกงของผู้น าเข้ากัมพูชา 

5) ควรจัดหาและเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน
ทุกด้านทั้งในปัจจุบันและรองรับการขยายงานในอนาคต 

6) ควรมีการปรับปรุงกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในอนาคต 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
เน่ืองจากในปี พ. ศ. 2558 ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงควรมีการ

วิจัยเรื่องความพร้อมของ อบจ. สระแก้ว ที่จะเสริมศักยภาพของจังหวัดสระแก้ว ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของปฏิญญากรุงเทพฯ 7 ประการได้ว่าอยู่ในระดับใด คือ (1) การส่งเสริมความร่วมมือ
และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และ
การบริหาร (2) การส่งเสริม สันติภาพ และความมั่นคงส่วนภูมิภาค (3) การ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค (4) การส่งเสริมให้ประชาชนใน
อาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (5) การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการ
ฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (6) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 
และ (7) การเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาค
อื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศ  
 


