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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว (อบจ. สระแก้ว) ทีส่ัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา  
เพื่อศึกษาความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วระหว่างผู้ประกอบการค้าคนไทยกับคนกัมพูชา และเพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทางด้าน
เศรษฐกิจและบริการ ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณโดยการน าอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและด้านบริการอย่างละ 10 ด้านมาเป็นตัวแปร
พยากรณ์ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น และศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วโดยการวิเคราะห์เอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าที่ตลาดโรงเกลือ
ที่เป็นคนไทยและเป็นคนกัมพูชา  จ านวน 3,500 คน กลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรยามาเน่ได้จ านวน 
306 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและบริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผู้ประกอบการค้าคนไทยกับผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทางด้านเศรษฐกิจว่า
มีความแตกต่างกัน 3 ด้าน คือ การบริหารจัดการการค้าชายแดนไทย -กัมพูชา การบริหารจัดการ
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ตลาดโรงเกลือ และ การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบกิจการท้องถิ่น  

และความคิดเห็นทางด้านบริการแตกต่างกัน 7 ด้าน คือ การให้บริการของ อบจ. สระแก้ว การ
บริการด้านสังคมสงเคราะห์ การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษ การบริการด้านสาธารณูปโภค การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
บริการด้านการท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ตัวแปรปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านบริการ มีความสัมพันธ์ภายในระหว่าง
ตัวแปรปัจจัยทุกตัว และมคีวามสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ าถึงทางบวกในระดับสูงกับศักยภาพใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และ.05 

4. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ทางด้านเศรษฐกิจ (x1-x10) พบว่า 
ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการบริหารจัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา (x5) ด้านการบริหารจัดการ
ด้านสินค้าอุตสาหกรรม (x6) และด้านการบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ (x8) เข้าสู่สมการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ร่วมกันส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ . 
สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวม มีค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) = .284 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตัดสินใจ (R2) = .081 และด้านบริการ (x11-x20) พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการบริการด้านการขนส่ง
มวลชนและวิศวกรรมจราจร (x13) การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(x18) และด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (x15) ที่เข้าสู่สมการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ร่วมกันส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ . สระแก้ว ทางด้าน
บริการโดยรวม มีค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) = .346 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) = .120  
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research were: to conduct a study of the Sa Kaeo Provincial 
Administrative Organization (Sa Kaeo PAO) in managing  economic and service issues related 
with Cambodia; to study on and make comparisons between the opinions of Thai and Cambodian 
traders pertaining to the potentialities of Sa Kaeo PAO; and, to analyze the potentialities of Sa 
Kaeo PAO in managing  economic and service issues. These were done by studying the 
quantitative data through introducing the enumerated powers and authorities of the Sa Kaeo PAO 
pertaining to 10 economic and 10 service issues functioning as the predictor variables for its 
potentialities in managing  economic and service issues, and by studying the qualitative data 
pertaining to the functional performance of the Sa Kaeo PAO through analyzing documents. The 
instrument used in collecting data was a questionnaire. The population used in this study 
comprised 3,500 Thai and Cambodian traders working at Rong Kluea Market. The sample, 
numbered 306, was calculated from the population by using Yamane’s formula. The statistical 
procedures used in analyzing data were percentage, means, standard deviation, one-way analysis 
of variances, Pearson’s correlation coefficient analysis, and multiple regression analysis. The 
findings could be concluded as follows: 

1. The opinions of the sample pertaining to the potentialities of Sa Kaeo PAO in 
managing  economic and service issues were, on the whole, of a fair level.    
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2. The opinions of Thai and Cambodian traders pertaining to the potentialities of Sa Kaeo 
PAO in managing administration of three aspects of the economic issues, i.e., managing Thailand-
Cambodia border trading affairs, managing Rong Kluea Market, and collecting tax, duty, and revenue 
from any property being rented and local enterprise as well as of seven aspects of service issue, 
i.e., providing services of the Sa Kaeo PAO, providing services as the social works, setting up and 
managing integrated wastewater treatment system, managing environments and pollutions, 
providing services as the public utilities, providing services as disaster prevention and mitigation, 
and providing services to promote tourism were statistically different at a .05 level of significance.        

3. The variables functioning as the factors of economic and service issues had a 
statistically internal correlation with each other ranging from the level of a less negative 
correlation to a more positive correlation with the potentialities of Sa Kaeo PAO in managing 
administration of local affairs at either a .01 or a .05 level of significance.  

4. The results of the multiple regression analysis of the predictor variables of the 
economic issues (x1-x10) indicated that their three aspects of economic issues, i.e., potentiality in 
managing imports from Cambodia (x5), potentiality in managing industrial goods (x6), and 
potentiality in managing promotion of commercial activities (x8) were respectively entered into the 
equations at a statistically significant level of .05 as they had a mutual effect to the potentialities 
of Sa Kaeo PAO in managing  local affairs pertaining to the economic issues on the whole and by 
which its multiple correlation coefficient (R) was .284 and its multiple coefficient of 
determination (R2) was .081. And that of the service issues (x11-x20) indicated that their predictor 
variables as the three aspects of service issues, i.e., potentiality in providing services as the mass 
transportation and traffic engineering (x13), potentiality in providing services as disaster 
prevention and mitigation (x18), and potentiality in making overall disposal of general wastes and 
hazardous waste (x15) were respectively entered into the equations at a statistically significant 
level of .05 as they had a mutual effect to the potentialities of Sa Kaeo PAO in managing  local 
affairs pertaining to the service issues on the whole and by which its multiple correlation 
coefficient (R) was .346 and its multiple coefficient of determination (R 2) was .120 .  


