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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามฉบับภาษาไทย 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 เรื่อง ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา 
 

 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามน้ีใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศักยภาพใน

การบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับ
ประเทศกัมพูชา” ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ได้โปรดตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริงทุกข้อ 

ค าว่า  “ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายถึง 
ภาวะ อ านาจ หรือคุณสมบัติในการบริหารจัดการท้องถิ่นที่มีแฝงอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว อันท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วด าเนินงานตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายได้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด สามารถรองรับผลประโยชน์ปีละหลายหมื่นล้านบาทได้
เท่าที่ควรจะเป็นอย่างเต็มศักยภาพ 

ค าว่า  “การบริหารด้านเศรษฐกิจ” หมายถึง การบริหารจัดการด้านการค้าชายแดนไทย -
กัมพูชา การควบคุมการน าเข้าและส่งออกสินค้า การส่งเสริมด้านการพาณิชย์ ด้านการเกษตรกรรม 
ด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จาก
ทรัพย์สินและการประกอบกิจการท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น 

ค าว่า  “การบริหารด้านบริการ” หมายถึง การให้บริการแก่ภาครัฐ  ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ด้านสังคมสงเคราะห์ การขนส่งมวลชนและ
วิศวกรรมจราจร การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบริการด้านสาธารณูปโภค ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การบริการด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของท่าน 
  

(นางสาวณัฐณิชานันท์ เดชอ าไพ) 
                                                           นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

                                                            มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่เป็นจริงของท่านมากที่สุด 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. ผู้ประกอบการค้าคนไทย 
 2. ผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา 

 

ตอนที่ 2  ท่านได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและด้าน
บริการมากน้อยเพียงไร 

ค าชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่เป็นจริงของท่านมากที่สุด 
 

การบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจ:  
ท่านได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจมากน้อยเพียงไร 

1. การบริหารจัดการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 
 น้อยที่สุด 

2. การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าขาเขา้-ขาออก 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 

น้อยที่สุด 
3. การจัดตั้งตลาดกลาง 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 

น้อยที่สุด 
4. การบริหารจัดการตลาดโรงเกลือ 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 

น้อยที่สุด 
5. การบริหารจัดการสินค้าขาเขา้จากประเทศกมัพูชา 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 

น้อยที่สุด 
6. การบริหารจัดการด้านสินคา้อุตสาหกรรม 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 

น้อยที่สุด 
7. การบริหารจัดการสินค้าพืชเศรษฐกิจ   
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 

น้อยที่สุด 
8. การบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ 
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 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 
น้อยที่สุด 
9. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 

น้อยที่สุด 
10. การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบกิจการท้องถิ่น 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 

น้อยที่สุด 

การบริหารจัดการทางด้านบริการ:  
ท่านได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทางด้านบริการมากน้อยเพียงไร 

1. การให้บริการของ อบจ. สระแก้ว 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 
 น้อยที่สุด 

2. การบริการด้านสังคมสงเคราะห์ 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 

น้อยที่สุด 
3. การบริการด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 

 น้อยที่สุด 
4. การจัดต้ังและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 
 น้อยที่สุด 

5. การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 
 น้อยที่สุด 

6. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 
 น้อยที่สุด 

7. การบริการด้านสาธารณูปโภค   
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 

น้อยที่สุด 
8. การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 
 น้อยที่สุด 

9. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่น 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 
 น้อยที่สุด 

10. การบริการด้านการท่องเที่ยว 
 (5) มากที่สุด   (4) มาก  ปานกลาง  น้อย 
 น้อยที่สุด 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  
ด้านเศรษฐกิจ 

ค าชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับระดับศักยภาพการบริหาร
จัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วด้านเศรษฐกิจมากที่สุด โดยให้คะแนนระดับ
ศักยภาพ ดังน้ี 

 

5   คะแนน หมายถึง มีศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจในระดับมากที่สุด 
4   คะแนน หมายถึง มีศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจในระดับมาก 
3   คะแนน หมายถึง มีศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจในระดับปานกลาง 
2   คะแนน หมายถึง มีศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจในระดับน้อย 
1   คะแนน หมายถึง มีศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจในระดับน้อยที่สุด 

 
 
 

ศักยภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ 
ระดับศักยภาพ 

5 4 3 2 1 
1. ศักยภาพในการบริหารจัดการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา  

1. ด้านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ      
2. ด้านการควบคุมการค้าชายแดนระหว่างประชาชนไทยกับกัมพูชา      
3. ด้านการควบคุมการเข้าออกชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา      
4. ด้านการควบคุมการลักลอบค้าหรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย      
5. ด้านการบริหารจัดการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาโดยรวม      

2. ศักยภาพในการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าขาเข้า-ขาออก 

6. การจัดการขนส่งสินค้าทางรถยนต์       
7. การจัดการขนส่งสินค้าทางรถไฟ      
8. การจัดการขนส่งสินค้าทางเรือ (ด้านกัมพูชา)      
9. การตรวจสินค้าน าเข้า-ส่งออกตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร      

10. การตรวจสอบการลักลอบน าเข้าสินค้าหนีภาษี      
3. ศักยภาพในการจัดตั้งตลาดกลาง 

11. การออกแบบการสร้างอาคาร ร้านค้า และการจัดภูมิทัศน์      
12. การจัดการระบบแสงสว่างภายในตลาด      
13. การจัดการสถานที่ตั้งหาบเร่ แผงลอย      
14. การจัดการระบบจราจรและป้ายบอกทางภายในบริเวณตลาด      
15. การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผังอาคารและจุดจ าหน่ายสินค้า 3 ภาษา 

คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร 
     

4. ศักยภาพในการบริหารจัดการตลาดโรงเกลือ 
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16. การจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในตลาดโรงเกลือ      
17. การจัดให้มีการท าความสะอาดล้างทั่วบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง      
18. การจัดระเบียบการรับจ้างขนสินค้าจากฝั่งกัมพูชามายังตลาดโรงเกลือ      
19. การจัดให้มีสถาบันการเงินการธนาคารเพ่ือการแลกเปลีย่นเงินตราที่น่าเช่ือถอื      
20. การจัดการด้านการจัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมาย      

5. ศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา 

21. การจัดการเกี่ยวกับสินค้าประมงแปรรูป      
22. การจัดการเกี่ยวกับสินค้าเส้ือผ้าใช้แล้ว      
23. การจัดการเกี่ยวกับสินค้าอาหารสัตว์ (ข้าวโพด)      
24. การจัดการเกี่ยวกับสินค้าประเภทเศษโลหะต่าง ๆ      
25. การจัดการเกี่ยวกับสินค้าจากประเทศฝรั่งเศส      

 

ศักยภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ 
ระดับศักยภาพ 

5 4 3 2 1 

6. ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสินค้าอุตสาหกรรม 
26. อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลย ี      
27. อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก      
28. อุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูป      
29. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      
30. อุตสาหกรรมที่พัฒนาและปกป้องส่ิงแวดล้อม (พลังงานทดแทน)      

7. ศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าพืชเศรษฐกิจ 

31. ข้าว (ข้าวเจ้านาปี)      
32. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์      
33. มันส าปะหลัง      
34. อ้อยโรงงาน      
35. ผลไม ้      

8. ศักยภาพในการส่งเสริมด้านการพาณิชย์ 

36. การแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้ประกอบการกับเจ้าของลิขสิทธ์ิสินค้า      
37. การลดปัญหาด้านความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการค้าไทยและกมัพูชา      
38. การติดต่อประสานงานกับผู้น าหรือผูป้ระกอบการชาวกัมพูชา       
39. การส่งเสริมการปรับปรุงพันธ์ุพืชและการใช้กรรมวิธีการผลิตแผนใหม่      
40. การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสนับสนุนด้านการลงทุนจากรัฐ      

9. ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

41. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่      
42. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน      
43. การจัดเก็บภาษีป้าย       
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44. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ      
45. การจัดเกบ็ภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ ามนั กา๊ซปิโตรเลียม และยาสูบ      

10. ศักยภาพในการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบกิจการท้องถิ่น  

46. การจัดเก็บค่าเช่าอาคาร ที่ดิน และเพิงร้านค้า      
47. การจัดเก็บค่าปรับ      
48. การจัดเก็บค่าใบอนุญาต      
49. การจัดเก็บค่าต่ออายุสัญญาเช่า      
50. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่ 

อบจ. จัดให้มีขึ้น 
     

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสระแก้ว ด้าน
บริการ  

ค าชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับระดับศักยภาพการบริหาร
จัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วด้านบริการมากที่สุด โดยให้คะแนนระดับ
ศักยภาพ ดังน้ี 

 

5   คะแนน หมายถึง มีศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านบริการในระดบัมากที่สุด 
4   คะแนน หมายถึง มีศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านบริการในระดบัมาก 
3   คะแนน หมายถึง มีศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านบริการในระดบัปานกลาง 
2   คะแนน หมายถึง มีศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านบริการในระดบัน้อย 
1   คะแนน หมายถึง มีศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านบริการในระดบัน้อยที่สุด 

 

ศักยภาพการบริหารจัดการด้านบริการ 
ระดับศักยภาพ 

5 4 3 2 1 
1. ศักยภาพในการให้บริการของ อบจ. สระแก้ว 

1. การให้บริการแก่เอกชน      
2. การให้บริการแก่ส่วนราชการ      
3. การให้บริการแก่รัฐวิสาหกิจ      
4. การให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น      
5. การให้บริการแก่หน่วยงานนอกภาครัฐ      

2. ศักยภาพในการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ 
6. การจัดให้การศึกษาระดับต่าง ๆ       
7. การจัดให้บริการด้านการสาธารณสุข      
8. การจัดให้มีบริการรักษาพยาบาลทั้งคนไทยและคนกมัพูชา      
9. การจัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ      

10. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี และคนชรา      
3. ศักยภาพในการบริการด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร 
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11. การจัดให้มีสถานีบริการขนส่งทางบก (รถยนต์ และรถไฟ)      
12. การจัดให้มีเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา      
13. การจัดสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
     

14. การจัดวางระบบการจราจรตามถนน ตรอก ซอย และเส้นทางต่าง ๆ      
15. การจัดวางแผนระบบการจราจรภายในจังหวัดสระแก้วโดยรวม       
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ศักยภาพการบริหารจัดการด้านบริการ 
ระดับศักยภาพ 

5 4 3 2 1 

4. ศักยภาพในการจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

16. การบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน      
17. การบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน      
18. การบ าบัดน้ าเสียจากตลาดโรงเกลือ      
19. การบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม      
20. การบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากน้ าท่วมขัง      

5. ศักยภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

21. การก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลจากครัวเรือน      
22. การก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลจากชุมชน      
23. การก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลจากสถานประกอบการต่าง ๆ      
24. การก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลจากโรงงานต่าง ๆ      
25. การก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลในตลาดโรงเกลือ      

6. ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 

26. การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ      
27. การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษทางน้ า      
28. การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษทางเสียง      
29. การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม      
30. การจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือลดภาวะโลกร้อน      

7. ศักยภาพในการบริการด้านสาธารณูปโภค 

31. การจัดให้มีบริการด้านไฟฟ้า      
32. การจัดให้มีบริการด้านน้ าประปา      
33. การจัดให้มีบริการด้านสุขาสาธารณะ      
34. การจัดให้มีบริการสาธารณะตามความต้องการและความจ าเป็นของท้องถิ่น      
35. การจัดให้มีบริการสถานที่จอดรถสาธารณะตามที่ต่าง  ๆอย่างเพียงพอ      

8. ศักยภาพในการบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
36. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัย      
37. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากไฟไหม้      
38. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งและไฟป่า      
39. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากการจราจร      
40. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากการขนส่ง      
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ศักยภาพการบริหารจัดการด้านบริการ  
ระดับศักยภาพ 

5 4 3 2 1 

9. ศักยภาพในการส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

41. การส่งเสริมให้มีสถานที่เพ่ือการเล่นกีฬาประเภทต่าง  ๆและการออกก าลังกาย      
42. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ      
43. การจัดให้มีการอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน      
44. การจัดให้มีงานแสดงเอกลักษณ์ประจ าถิ่น เช่น งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา      
45. การจัดให้มีงานเทศกาลประจ าปี เช่น ดูผีเส้ือทีป่างสีดา ล่องเรือดูนกน้ า       

10. ศักยภาพในการบริการด้านการท่องเที่ยว 

46. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว      
47. การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักแรม      
48. การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งอาหารการกินและของฝาก      
49. การจัดให้มีบริการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว      
50. การจัดการด้านภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญ ๆ      

 
ตอนที่ 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สระแก้ว ด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ 
 

 ด้านเศรษฐกิจ ............................................................ ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................ 
             ด้านบริการ ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................
....................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................
............................................................................................................................. ................................ 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษ 
 

Questionnaire for Doing Research 
Entitled  Potentialities of Sa Kaeo Provincial Administrative Organization in Managing 

 Economic and Service Issues With Cambodia 
 

 

Explanations:  
This questionnaire is used as a tool for collecting data for doing a research entitled 

“Potentialities of Sa Kaeo Provincial Administrative Organization in Managing  Economic and Service 
Issues With Cambodia.” The data collected would be useful for managing administration of Sa Kaew 
Provincial Administrative Organization (Sa Kaeo PAO) so that please respond to each of the questions 
hereinafter truthfully.    

The term “Potentialities of Provincial Administrative Organization in Managing 
Administration” used in this study means any status, authority, or quality of Sa Kaeo PAO itself 
that backs it up in managing its administration so that any of its obligations because of any law 
concerned could be either fulfilled or done successfully or able to carry and deserve its many ten 
thousand baht worth of interests to its top potential as much as possible.   

The term “Managing Administration of Economic Issue” means any activity that 
relates to running trading affairs along the Thailand-Cambodia border and includes the following 
affairs: controlling import and export of goods; promoting commerce, agriculture, and industry; 
administering monetary and financial affairs; collecting taxes, duties, fees, fines, and revenues; etc. 

The term “Managing Administration of Service Issue” means any of the following 
activities: providing any public sector, private sector, public enterprise, and other local 
administrative organizations with social works, mass transportation and traffic engineering; 
setting up and managing integrated wastewater treatment system; managing environment and 
controlling pollution; managing waste disposal; providing public utility, preventing and 
mitigating disaster, offering the tourists a range of services as to promote tourism, etc.         

       

    (Miss Natnichananda Dechamphai)  
Doctoral Student of Public Administration 

Sripatum University 



166 

Questionnaire for Doing Research 
Entitled 

Potentialities of Sa Kaeo Provincial Administrative Organization in Managing 
 Economic and Service Issues With Cambodia 

 

 
Part 1:  Personal data of the respondents 
Explanation:  Please put a right sign () into the square () locating before the statement 

being of the most relevant to your status 
 

Status of the Respondent:  
 1. Thai trader  
 2. Cambodian trader 

 

 

Part 2:   The potentiality of Sa Kaeo Provincial Administrative Organization in managing  
economic and service issues as the advantages that you could gain  

Explanation:  Please put a right sign () into the square () locating before the statement 
being of the most relevant to your status 

 

Potentiality in Managing Administration of Economic Issue 
What is the level of advantage that you could gain in each of the following economic issues?  

 

1. Potentiality in managing Thailand-Cambodia border trading affairs 
 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least

2. Potentiality in managing logistic system for imports and exports 
 (5) Most   (4) More    (3) Fair (2) Less   (1) Least

3.  Potentiality in setting up the Central Market 
 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 

4.  Potentiality in managing Rong Kluea Market 
 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 

5.  Potentiality in managing imports from Cambodia 
 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 

6.  Potentiality in managing industrial goods 
 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 

7. Potentiality in managing economic commodities 
 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 
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8. Potentiality in managing promotion of commercial activities  
 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 

9. Potentiality in managing public finance 
 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 

10. Potentiality in collecting tax, duty, and revenue from any property being rented and local enterprise  
 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 

 
Potentiality in Managing Administration of Service Issue 

What is the level of advantage that you could gain in each of the following service issues?  
 
1. Potentiality in providing services of the Sa Kaeo PAO 

 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 
2. Potentiality in providing services as the social works 

 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 
3. Potentiality in providing services as the mass transportation and traffic engineering 

 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 
4. Potentiality in setting up and managing integrated wastewater treatment system 

 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 
5. Potentiality in making overall disposal of general wastes and hazardous waste 

 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 
6. Potentiality in managing environments and pollutions 

 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 
7. Potentiality in providing services as the public utilities 

 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 
8. Potentiality in providing services as disaster prevention and mitigation 

 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 
9. Potentiality in promoting local athletics, traditions, and favorable cultures 

 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 
10. Potentiality in providing services to promote tourism 

 (5) Most   (4) More    (3) Fair   (2) Less   (1) Least 
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Part 3:  Opinions towards the potentialities of Sa Kaeo PAO in managing administration related 
to economic issue 

Explanation:  Please put a right sign () into the space responding to each statement in the row 
being of the most relevant to your opinion towards the potentiality of Sa Kaeo PAO in 
managing its administration related to economic issue by which the meaning of 
each score indicating its potentiality shown in the column shall be as the following.  

 
 

SCORE MEANING 

5 Having the potentiality in managing administration of economic issue to the most level 
4 Having the potentiality in managing administration of economic issue to the more level 
3 Having the potentiality in managing administration of economic issue to the fair level 
2 Having the potentiality in managing administration of economic issue to the less level 
1 Having the potentiality in managing administration of economic issue to the least level  

 

Potentiality in Managing Administration of Economic Issue 
Potentiality Level 

5 4 3 2 1 
1. Potentiality in managing Thailand-Cambodia border trading affairs: 
1. Potentiality in managing Thailand-Cambodia border trading affairs of Baan 

Khlong Luek International Check Point, Aranyaprathet District  
     

2. Potentiality in controlling border trading affairs transacted by Thai and 
Cambodian people 

     

3. Potentiality in identifying and controlling Thai and Cambodian people when 
entering and leaving the country as to across the border at any check point  

     

4. Potentiality in controlling illegal activities of smugglers as import or export 
surreptitiously and in violation of the customs laws  

     

5. Potentiality in managing Thailand-Cambodia border trading affairs on the 
whole 

     

2. Potentiality in managing logistic system for imports and exports: 
6. Potentiality in managing logistic system of imports and exports by roads       
7. Potentiality in managing logistic system of imports and exports by railways       
8. Potentiality in managing shipment of goods being carried in and out of Rong 

Kluea Market  
     

9. Potentiality in managing inspection of goods as to clear customs of imports 
and exports at the border  

     

10. Potentiality in managing inspection of smuggled goods  
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Potentiality in Managing Administration of Economic Issue 
Potentiality Level 

5 4 3 2 1 

3. Potentiality in setting up the Central Market:  
11. Potentiality in designing buildings, shops, and landscapes       
12. Potentiality in managing lighting systems       
13. Potentiality in arranging sites of traveling restaurants and stalls       
14. Potentiality in managing traffic system and putting up the traffic signs at 

the market premises    
     

15. Potentiality in putting up three-language billboards in Thai, English, and 
Cambodian for publicizing building layouts and selling points of goods  

     

4. Potentiality in managing Rong Kluea Market:  
16. Potentiality in organizing traders of Rong Kluea Market       
17. Potentiality in cleaning up the premises of Rong Kluea Market thoroughly 

at least once a month  
     

18. Potentiality in organizing employees for carrying goods from Cambodia 
border to Rong Kluea Market  

     

19. Potentiality in organizing financial institutes to assure reliability of money 
exchange     

     

20. Potentiality in collecting taxes and duties       
5. Potentiality in managing imports from Cambodia:  
21. Potentiality in managing goods of processed fish       
22. Potentiality in managing goods of used clothes       
23. Potentiality in managing goods of animal foodstuffs       
24. Potentiality in managing goods of metal scraps       
25. Potentiality in managing goods from China, Vietnam, and other countries        
6. Potentiality in managing industrial goods:  
26. Potentiality in managing industrial goods emphasizing the use of 

technology/technologies   
     

27. Potentiality in managing industrial goods for export       
28. Potentiality in managing agro-industrial goods and their processing      
29. Potentiality in managing tourism industry       
30. Potentiality in managing industry emphasizing environmental development 

and environmental prevention (use of renewable energy)  
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Potentiality in Managing Administration of Economic Issue 
Potentiality Level 

5 4 3 2 1 
7. Potentiality in managing economic commodities:  
31. Rice (Wet-season rice)       
32. Corn grain as an animal foodstuff       
33. Cassava       
34. Sugarcane for sugar industry       
35. Fruits       
8. Potentiality in managing promotion of commercial activities:  
36. Potentiality in solving contradictory problems between any of the traders 

and the patentee of goods  
     

37. Potentiality in decreasing and minimizing any contradiction between Thai 
and Cambodian traders   

     

38. Potentiality in making coordination with either the Cambodian leader(s) or 
trader(s)   

     

39. Potentiality in promoting plant variety improvement and the use of new 
method production  

     

40. Potentiality in making use of modern technology/technologies and 
financial support for investment provided by any government agency  

     

9. Potentiality in managing public finance:   
41. Potentiality in collecting local tax       
42. Potentiality in collecting property tax       
43. Potentiality in collecting billboard tax       
44. Potentiality in collecting costs or fee for issuance of license or permit       
45. Potentiality in collecting tax for supporting the PAO from the retailers of 

any fuel oil, petroleum gas, and tobacco  
     

10. Potentiality in collecting tax, duty, and revenue from any property being rented and local enterprise :  
46. Potentiality in collecting rents of any building, land, and shack       
47. Potentiality in collecting fines        
48. Potentiality in collecting fees of any license or permit       
49. Potentiality in collecting fees of any lease renewal       
50. Potentiality in collecting costs or fee of using public services provided by 

the PAO  
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Part 4: Opinions towards the potentialities of Sa Kaeo PAO in managing administration related 
to service issue 

Explanation:  Please put a right sign () into the space responding to each statement in the row 
being of the most relevant to your opinion towards the potentiality of Sa Kaeo 
PAO in managing administration related to service issue by which the meaning of 
each score indicating its potentiality shown in the column shall be as the 
following.  

 
SCORE MEANING 

5 Having the potentiality in managing administration of service issue to the most level 
4 Having the potentiality in managing administration of service issue to the more level 
3 Having the potentiality in managing administration of service issue to the fair level 
2 Having the potentiality in managing administration of service issue to the less level  
1 Having the potentiality in managing administration of service issue to the least level  

 

Potentiality in Managing Administration of Service Issue 
Potentiality Level 

5 4 3 2 1 

1. Potentiality in providing services of the Sa Kaeo PAO:  
1. Potentiality in providing services to any private section       
2. Potentiality in providing services to any government agency       
3. Potentiality in providing services to any state enterprise       
4. Potentiality in providing services to another local administrative 

organization  
     

5. Potentiality in providing services to any nongovernmental organization (NGO)       
2. Potentiality in providing services as the social works:  
6. Potentiality in providing education of various levels       
7. Potentiality in providing public health cares       
8. Potentiality in providing medical services to both of Thai and Cambodian 

citizens  
     

9. Potentiality in providing contagious disease prevention and control       
10. Potentiality in providing life quality development of children, women, and 

the aged  
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Potentiality in Managing Administration of Service Issue 
Potentiality Level 

5 4 3 2 1 

3. Potentiality in providing services as the mass transportation and traffic engineering:  
11. Potentiality in providing land transport terminals (bus and train stations)       
12. Potentiality in providing routes for transporting goods between Thailand 

and Cambodia  
     

13. Potentiality in constructing and maintaining roads and waterways connecting 
or being connected to the other local administrative organizations    

     

14. Potentiality in designing and laying out traffic system of roads, lanes, alleys, 
and other routes  

     

15. Potentiality in planning overall traffic system of Sa Kaeo Province       
4. Potentiality in setting up and managing integrated wastewater treatment system:  
16. Potentiality in treating wastewater from houses       
17. Potentiality in treating wastewater from communities       
18. Potentiality in treating wastewater from Rong Kluea Market       
19. Potentiality in treating wastewater from industrial plants       
20. Potentiality in treating wastewater from standing water of flooded areas       
5. Potentiality in making overall disposal of general wastes and hazardous waste:  
21. Potentiality in making disposal of general wastes and hazardous wastes 

derived from houses  
     

22. Potentiality in making disposal of general wastes and hazardous wastes 
derived from communities  

     

23. Potentiality in making disposal of general wastes and hazardous wastes 
derived from establishments  

     

24. Potentiality in making disposal of general wastes and hazardous wastes 
derived from industrial plants  

     

25. Potentiality in making disposal of general wastes and hazardous wastes 
derived from the premises of Rong Kluea Market  

     

6. Potentiality in managing environments and pollutions:  
26. Potentiality in managing air environment and its pollution       
27. Potentiality in managing water environment and its pollution       
28. Potentiality in managing sound environment and its pollution       
29. Potentiality in managing industrial plant environment and its pollution       
30. Potentiality in managing environment as to minimize global warming condition        
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Potentiality in Managing Administration of Service Issue 
Potentiality Level 

5 4 3 2 1 

7. Potentiality in providing services as the public utilities :  
31. Potentiality in providing electricity       
32. Potentiality in providing water supply       
33. Potentiality in providing public restrooms       
34. Potentiality in providing any public service as needed by local necessity       
35. Potentiality in providing public parking lots enough for everyone       
8. Potentiality in providing services as disaster prevention and mitigation :  
36. Potentiality in providing prevention and mitigation of disaster caused by 

flooding  
     

37. Potentiality in providing prevention and mitigation of disaster caused by 
conflagration (a large destructive fire)  

     

38. Potentiality in providing prevention and mitigation of disaster caused by 
drought and wildfire   

     

39. Potentiality in providing prevention and mitigation of disaster caused by 
traffic situation  

     

40. Potentiality in providing prevention and mitigation of disaster caused by 
transportation  

     

9. Potentiality in promoting local athletics, traditions, and favorable cultures :  
41. Potentiality in providing suitable places for augmenting athletic activities 

and exercises as to make oneself become stronger and healthier  
     

42. Potentiality in setting up museum and hall of archives       
43. Potentiality in conserving historic spots and ancient remains       
44. Potentiality in demonstrating local identity, e.g., Eastern Cultures Continuation 

Fair   
     

45. Potentiality in setting up festivals, e.g., Seeing butterflies at Pang Sida, 
Drifting downstream by boat to see water birds, etc.  
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Potentiality in Managing Administration of Service Issue 
Potentiality Level 

5 4 3 2 1 

10. Potentiality in providing services to promote tourism:  
46. Potentiality in publicizing information about tourism       
47. Potentiality in publicizing information about tourist attraction sites and 

lodgings   
     

48. Potentiality in publicizing information about attractive places for taking 
delicious meals and articles for giving as gifts   

     

49. Potentiality in providing adequate security on the tourists       
50. Potentiality in landscaping tourist attraction sites and important spots for 

tourism  
     

 
Part 5:   Recommendations given to the Sa Kaeo PAO towards its management related to 

economic and service issues 
 

Economic Issue:  .................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. ................................
.................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................
...................................................................................................................................... ....................... 
             Service Issue: ............................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ................................
........................................................... .................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................ 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามฉบับภาษาเขมร 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา 
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ภาคผนวก ง 
 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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