
บทท่ี 1 
  

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
ก่อนที่จะมีการปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ประเทศไทยได้มีพื้นฐานการปกครองแบบ

รวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ปกครองโดยรัฐบาลกลาง เป็นการปกครองจากระดับบน
สู่ระดับล่าง ดังน้ัน การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยจึงเป็นการริเริ่มจากรัฐบาลกลาง มิได้
เกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชนเหมือนในประเทศตะวันตก   

การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นอย่างจรงิจังภายหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา โดยการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นด้วยความระมัดระวัง 
และค านึงถึงความมั่นคง ประสิทธิภาพ และประชาธิปไตยไปพร้อม ๆ กัน ดังน้ัน ในระยะแรก ๆ 
การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงยึดหลักการรวมอ านาจและหลักการกระจายอ านาจควบคู่กันไป โดยคง
ให้มีข้าราชการรวมอยู่ด้วยในบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ีเพื่อประสิทธิภาพและการ
ประหยัด เน่ืองจากท้องถิ่นมีรายได้น้อยและขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ ต่อมาในระยะหลัง ๆ 
รัฐบาลได้มีความพยายามที่จะกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น โดยจัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหาร
โดยตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และพัทยา (สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 2543: 85) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเรียกช่ือย่อว่า "อบจ.” เป็นองค์กรเพื่อการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขและวิวัฒนาการมาเป็นล าดับ โดยมี
การจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2496 ตามความในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัด
ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2496 ฐานะของสภาจังหวัด ขณะน้ัน มีลักษณะเป็นองค์กรตัวแทนประชาชน
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่คณะกรมการจังหวัด และยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยก
ต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 

จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                
ปีพุทธศักราช 2540 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญต่อการปกครอง
ท้องถิ่นไทย และเป็นกฎหมายแม่บทส าหรับการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางไปสู่การ
ปกครองท้องถิ่นเพราะมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกิดขึ้นตามมาเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฉบับน้ี (บูฆอรี ยีหมะ, 2550: 79) เช่น พ.ร.บ. เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ. 2542 
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2552 เป็นต้น 
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รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้มีการออก พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ท า
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดที่มีความ
สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจมากที่สุดรูปแบบหน่ึง เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น (โกวิทย์ พวงงาม , 2552: 140-141) และได้ให้
ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการปกครองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และให้
มีการก าหนดนโยบาย บริหารจัดการการเงินการคลังของตนเองได้อย่างอิสระ รัฐจะเข้าไปควบคุมได้
เท่าที่จ าเป็นเท่าน้ัน (สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 2543: 85) 

ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการออก พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ. สุขาภิบาล และ พ.ร.บ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   (โกวิทย์ 
พวงงาม, 2552: 141) มีสาระส าคัญ คือ 

1. มีการออก พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.2495 โดยมีสาระให้ยกฐานะสุขาภิบาล
ทั้งหมดจ านวน 981 แห่ง เป็นเทศบาลต าบล  

2. มีการออก พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผล     
บังคับใช้เมื่อ  25 พฤษภาคม 2542  

3 มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะโครงสร้างสมาชิกสภา อบต ใหม้าจากการเลือกตั้งทั้งหมด
และคณะกรรมการก็มาจากความเห็นชอบของสภา อบต.  

4. มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 โดยการเพิ่มอ านาจ
หน้าที่ อบจ. 

5. มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และมีการออก พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 
10)  พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อ 11 มีนาคม 2542 และ พ.ร.บ.  เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ให้
เทศบาลเมืองและเทศบาลนครมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงหลังจากครบวาระของสมาชิกสภา
เทศบาล 

6. มีการออก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 โดยให้สมาชิกสภา
เมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน กับให้มีนายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน 

ส่วน พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มีผลบังคับใช้เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2542 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ จัดระบบบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
ปรับปรุงสัดส่วนภาษี อากร และรายได้ รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ก าหนดในมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติน้ี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, 2545)  

ต่อมาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (คปค.) ซึ่งต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้มีการร่างและ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 แทนฉบับปี พ.ศ. 2540 แต่ในหมวด 14 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่น้ีที่ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่มาตรา 281 จนถึง 290 ตลอดจนรายละเอียด
ต่าง ๆ ยังคงหลักการเดิมไม่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 (บูฆอรี ยีหมะ, 2550: 79) 

ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.  2552ได้
บัญญัติว่าให้ยกเลิกความในมาตรา 35/2 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ที่บัญญัติไว้
ว่า  “ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้” ให้ใช้ความต่อไปน้ี
แทน “ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง” (ราชกิจจานุเบกษา, 2552: 11)  

การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนับจากภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 
พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2552  ท าให้โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน (Upper Level) 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กับ (2) ระดับชุมชนเมืองและชนบท ซึ่งเป็นการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับล่าง (Lower Level) ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  

โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาม พ.ร.บ. องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  2540 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมาย อบจ.  ฉบับล่าสุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติบัญญัติ) และฝ่ายนิติบุคคล ประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหาร)  โดยที่
สมาชิกสภาฯ และนายกองค์การฯ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วทั้ง
จังหวัด (โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 151) 

การบริหารงาน อบจ. จะแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ (1) ส่วนอ านวยการดูแลกิจการ
ทั่วไปของ อบจ. (2) ส่วนแผนและงบประมาณ รับผิดชอบเรื่องแผนและงบประมาณของ อบจ. (3) 
ส่วนโยธารับผิดชอบทางด้านงานช่างและการก่อสร้าง และโครงการสาธารณูปโภค (4) ส่วนการ
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คลังดูแลด้านการเงิน การคลัง และการเบิกจ่ายเงิน และ (5) ส่วนกิจการสภา อบจ. รับผิดชอบงาน
ของสภา อบจ. (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2542: 141-142) 

อ านาจหน้าที่ของ อบจ.  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  ได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่ไปจากเดิม โดยจะ
มีหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งเน้นการประสานงานการพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับต่ ากว่าภายในจังหวัด โดย พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ได้ก าหนดหน้าที่ของ อบจ. ไว้ดังน้ี 

1. จัดท าแผนพัฒนาการบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดการท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด   

2. สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  
3. แบ่งสรรเงินตามกฎหมายให้แก่สภาต าบลและส่วนราชการท้องถิ่นอื่น  
4. อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 

เฉพาะในเขตสภาต าบล 
5. คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. จัดท ากิจกรรมใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกัน
ด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งน้ี ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

7. จัดท ากิจกรรมอื่น ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบจ.  
นอกจากน้ี อบจ. อาจจัดท ากิจกรรมใด ๆ  อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น

อื่น หรือ อบจ.อื่น นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากองค์การน้ัน ๆ รวมทั้งอ านาจหน้าที่
ของราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มอบให้ อบจ. ปฏิบัติ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง อ านาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ด าเนินการโดย
ได้รับมอบหมายเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ โดยการอนุมัติข้อบัญญัติต่าง ๆ เช่น ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นต้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 154) 

ส่วนอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
และด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (แม้ด ารงต าแหน่งไม่ครบ 4 ปี ก็นับเป็น 1 วาระ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 172) มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 

1. ก่อนเข้ารับหน้าที่นายก อบจ. ต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบจ. โดยไม่มีการลงมติ 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา อบจ. ทุกคน และจัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบจ. เป็นประจ าทุกปี 

2. มีอ านาจหน้าที่ตาม มาตรา 35/5 ดังน้ี   
    1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและความรับผิดชอบในการบริหารราชการ

ของ อบจ. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย 
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    2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการ ของ อบจ.  
    3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบจ. เลขานุการนายก อบจ. และที่ปรึกษานายก 

อบจ.  
    4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
    5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของ อบจ. 
    6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี และกฎหมายอื่น 
3. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบจ. ตามกฎหมาย และเป็น

ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง อบจ. 
4. มีสิทธิเข้าประชุมสภาและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
5. ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภา อบจ.ให้ทันท่วงทีมิได้ นายก อบจ.อาจออก

ข้อบัญญัติช่ัวคราวที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจ าสภา อบจ. 

6. กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภา อบจ.หรือ สภา อบจ. ถูกยุบ 
หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เน่ินช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของ
ราชการหรือราษฎร นายก อบจ. จะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ 

7. หากละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหรือ
ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อาจถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สั่งให้พ้นจากต าแหน่งได้โดยการเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัด 

ถ้าดูจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแล้ว จะพบว่าเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ นอกจากการท า
การค้าในรูปแบบปกติที่มีการน าเข้าและส่งออกทางท่าเรือและท่าอากาศยานแล้ว ประเทศไทยยัง
สามารถท าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบที่มีอาณาเขตติดต่อกันได้ถึง 4 ประเทศ  
คือ กัมพูชา พม่า ลาว  และมาเลเซีย รวม 5,502 กิโลเมตร ซึ่งติดกับจังหวัดชายแดนถึง 30 จังหวัด มี
ช่องทางค้าชายแดนรูปแบบต่าง ๆ เช่น จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนช่ัวคราว และจุดผ่อนปรน 
จ านวน 68 แห่ง กระจายอยู่ใน 25 จังหวัด (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2544: 1) ดังน้ัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ของจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากจะมีหน้าที่
บริหารจัดการท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ยังต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านด้วย  

จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดหน่ึงของประเทศไทย ที่ปัจจุบันท าการค้าขายชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกับประเทศกัมพูชา สามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายหมื่น
ล้านบาท น่ันย่อมแสดงว่ารายได้ส่วนหน่ึงมาจากการบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว 
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จังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นอ าเภอหน่ึงของจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดที่ 
74 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ค าว่า “สระแก้ว” มาจากค าว่า “สระแก้ว สระขวัญ” 
ซึ่งเป็นสระน้ าศักดิ์สิทธ์ิที่เคยใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกในสมัยกรุงธนบุรี และเมื่อครั้งสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกไปตีเขมร ได้แวะพักที่บริเวณสระแก้ว-สระขวัญ อาศัยน้ าจาก
สระน้ีส าหรับใช้สอย และใช้ในพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยา จังหวัดสระแล้วประกอบไปด้วย 9 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองสระแก้ว อ าเภอตาพระยา อ าเภอวัฒนานคร อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอคลองหาด 
อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอโคกสูง และอ าเภอวังสมบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 7,195 
ตารางกิโลเมตร (4,496,961 ไร่) มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกยาวประมาณ 
165 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 236 กิโลเมตรโดยมีจุดผ่านแดนที่ติดต่อกับ
กัมพูชา เป็นจุดผ่านแดนถาวร 1 จุด และจุดผ่อนปรน 3 จุด (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว , 
2544: 1 และ 3)  

ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าน าเข้าและส่งออกที่
ส าคัญ โดยมีด่านศุลกากรอรัญประเทศท าหน้าที่ควบคุมดูแลให้การขนส่งสินค้าเข้าออกด าเนินไป
ตามขั้นตอนพิธีศุลกากร มีตลาดการค้าชายแดนรองรับการติดต่อค้าขายของพ่อค้าชาวไทยกับชาว
กัมพูชา และนักท่องเที่ยว ได้แก่ (1) ตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดของไทย ตั้งอยู่ที่ต าบลคลองลึก อ าเภอ
อรัญประเทศ ห่างจากด่านชายแดนประมาณ 200 เมตร มีร้านค้าปลอดภาษี จ านวน 700 ร้าน ขาย
สินค้าต่าง ๆ ที่มาจากฝั่งกัมพูชาและที่มาจากกรุงเทพฯ และ (2) ตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา 
เป็นตลาดที่สร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2541 อยู่ติดกับตลาดโรงเกลือ เป็นอาคารพาณิชย์ถาวรรองรับการ
ขยายตัวด้านการค้าที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต  (วัชรินทร์ ยงศิริ, 2547: 75-76) 

จังหวัดสระแก้วได้รับการพัฒนามาโดยตลอด ด้วยงบประมาณการพัฒนาจังหวัดในปี
หน่ึง ๆ นับเป็นเงินร้อยกว่าล้านบาท จะเห็นได้จากงบพัฒนาจังหวัดสระแก้วประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัด จ านวน 61 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน 157,070,500 บาท โดยมียุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้านที่ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  (คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงาน
งบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร (2555: 3) จากสถิติข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic 
Product: GDP) ของจังหวัดสระแก้ว ในปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่า 379,989 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 6 ของ
ภาคตะวันออก สาขาการผลิตที่ส าคัญ คือ สาขาเกษตรกรรม สาขาการค้าขายปลีก  และสาขา
อุตสาหกรรม ตามล าดับ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 69,091 บาท คิดเป็นล าดับ 8 ของภาค
ตะวันออก และล าดับที่ 51 ของประเทศ (ส านักงานจังหวัดสระแก้ว, 2555: 36) 

ด้วยความที่จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชายาว
ถึง 165 กิโลเมตร จึงมีตลาดการค้าชายแดน มีจุดผ่อนปรน จุดผ่านแดนถาวร ที่ท าการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ที่รู้จักกันดี ได้แก่ ตลาดโรงเกลือ ซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดน ที่มีการ
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ซื้อขายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและภูมิภาค ไม่ไกลจากตลาดโรงเกลือเป็นจุดผ่านแดนถาวร
บ้านคลองลึก ซึ่งเปรียบเสมือน "ประตูสู่อินโดจีน" เพราะเป็นช่องทางส่งออกและน าเข้าสินค้าไทย-
กัมพูชาที่สะดวกที่สุด ส่งผลให้จังหวัดสระแก้วมีมูลค่าการค้ารวมในแต่ปีเป็นเงินกว่า 3 หมื่นล้านบาท 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2554) 

 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว (2554) ได้รายงานการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาในปี 
2553 ว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 32,635.74 ล้านบาท เป็นการส่งออก 28,895.76 ล้านบาท และน าเข้า 
3,739.98 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 25,155.78 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 จ านวน 9,239.70 ล้านบาท 
โดยจังหวัดสระแก้วถือเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดจากทั้ง 7 จังหวัดที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

 ตำรำงที่ 1.1 มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 
 

ปี พ.ศ. มูลค่ำกำรค้ำรวม มูลค่ำกำรส่งออก มูลค่ำกำรน ำเข้ำ ดุลกำรค้ำ 

2549 18,863.26 17,721.52 1,141.74 16,579.78 

2550 19,224.18 17,870.35 1,353.83 16,516.52 

2551 28,907.44 26,749.85 2,157.59 24,592.26 

2552 23,396.06 21,456.59 1,939.47 19,517.12 

2553 32,635.74 28,895.76 3,739.98 25,155.78 
ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2554. 

 
ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ต่างตกอยู่ในยุค

กระแสโลกาภิวัตน์ และต่างก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจและนโยบาย
ของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ละประเทศจึงจ าเป็นต้องแสวงหา
มาตรการต่าง ๆ มาพยุงเพื่อรักษาฐานะทางเศรษฐกิจของตนให้ด าเนินต่อไปได้  การค้าชายแดนจึง
เป็นอีกมาตรการหน่ึงที่รัฐบาลไทยหยิบยกมาใช้ เพราะเป็นช่องทางหน่ึงที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศ
ด้วยมูลค่านับหมื่นล้านบาทในแต่ละปี โดยเฉพาะการค้าที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต 
ตลาดโรงเกลือ และตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา ถึงแม้จะเป็นการค้าระดับท้องถิ่นก็ตาม  

นโยบายของไทยต่อการค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชาเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญต่อการ
ก าหนดนโยบายการค้าชายแดนต่อประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ด้วย นับตั้งแต่รัฐบาลของพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ (ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่าง พ.ศ. 2531-2534) ได้ใช้นโยบายเศรษฐกิจ
น าการเมือง เปิดประเทศค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน พบว่า ในการด าเนินนโยบายเปิดประตู
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การค้าเช่ือมโยงสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ในอินโดจีนเป็นผลส าเร็จ  แต่การค้า
ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ไม่ได้ราบรื่นมาโดยตลอด  ได้มีการหยุดชะงักลงเน่ืองจาก
สถานการณ์ทางการเมืองภายในของกัมพูชาเอง เช่น การเกิดรัฐประหารในกัมพูชาเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้น แต่ต่อมาเมื่อมีรัฐบาลแห่งชาติกัมพูชาที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามา
บริหารประเทศ ในปี พ.ศ. 2541 ฝ่ายไทยจึงมีการฟื้นฟูการค้าชายแดนกับกัมพูชาขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง 
จนถึงปัจจุบันน้ี (สุณัย ผาสุข, 2540: 22) 

ส่วนนโยบายของกัมพูชาต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าชายแดนกับไทย นับจากที่
รัฐบาลกัมพูชาทีม่าจากการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงความส าคัญของการฟื้นฟูและการพัฒนาประเทศ
ด้านเศรษฐกิจและการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ ในประชาคม
โลกแล้ว รัฐบาลกัมพูชาได้ยึดมั่นนโยบายเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ ายใด ด าเนินความสัมพันธ์ฉัน
มิตร สันติภาพ ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศภูมิภาค  โดยไม่แบ่งแยกระบอบเพื่อ
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของความเสมอภาค เคารพเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งดินแดน  (สุณัย ผาสุข, 2540: 24) 

    แต่ในทางปฏิบัติแล้วผู้ที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์ด้านการค้าชายแดนระหว่างไทย-
กัมพูชา พบว่า ยังมีปัญหาอีกมาก จะเห็นได้จากผลการวิจัยของ วัชรินทร์ ยงศิริ  ผู้ที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี พ.ศ. 2547 ได้ท าการวิจัย เรื่อง 
“การค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ปัญหาที่ประสบในปัจจุบัน และแนวทางแก้ไขในอนาคต” พบว่า 
ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชาน้ันไม่ใช่จะมีการพัฒนาขยายตัวได้
อย่างสะดวกและราบรื่น หากยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกหลายประการที่รอการแก้ไขจากความ
ร่วมมือของรัฐบาลทั้งสองประเทศ เพราะปัญหามีหลายรูปแบบ เช่น ปัญหาภายในของแต่ละ
ประเทศ และที่เป็นปัญหาร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็มี ตัวอย่างปัญหา เช่น ปัญหาเรื่องการซื้อขาย และ
ปัญหาระบบการช าระเงินซึ่ง วัชรินทร์ ยงศิริ (2547: 178) ได้สรุปไว้ดังน้ี  

ปัญหาเรื่องการซื้อขาย การค้าขายชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ด าเนินอยู่น้ัน มีทั้ง
การค้ารายย่อยและการค้าในปริมาณมาก การค้ารายย่อยส่วนใหญ่ใช้เงินสดในการซื้อขายกันที่ตลาด
เลยจึงไม่มีปัญหา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเป็นการซื้อขายสินค้าในปริมาณและมูลค่ามาก แม้จะเป็น
การค้าในระบบ แต่ยังไม่อยู่ในระดับมาตรฐานสากล คือ ต้องมีสัญญาซื้อขายและมีการช าระเงินผ่าน
ระบบธนาคาร แต่ในทางปฏิบัติจริงมักจะพบว่าพ่อค้าคนไทยกับพ่อค้ากัมพูชามักจะอาศัยความรู้จัก
คุ้นเคยกันในการท าการซื้อขายสินค้า โดยไม่มีการท าสัญญาซื้อขายกัน ส่วนใหญ่ใช้ระบบสินเช่ือ 
คือ เมื่อพ่อค้ากัมพูชาสั่งซื้อสินค้ามา พ่อค้าคนไทยก็ส่งไปให้ เมื่อพ่อค้ากัมพูชาขายหมดก็น าเงินสด
มาให้ ระบบสินเช่ือก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างน้ัน การซื้อขายกันโดยไม่มีสัญญาซื้อขาย
เช่นน้ีจึงง่ายต่อการฉ้อโกง นับว่าพ่อค้าคนไทยมีความเสี่ยงอยู่มากต่อการสูญเงินและทรัพย์สิน การ
ขาดหลักฐานทางกฎหมายจึงเปรียบไม่ต่างอะไรกับการค้านอกระบบ 
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ปัญหาระบบการช าระเงิน ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหน่ึงในการค้าชายแดนกับกัมพูชา 
คือ ระบบการช าระเงิน ซึ่งยังไม่อยู่ในระดับมาตรฐานการช าระเงินค่าสินค้าผ่านระบบธนาคาร 
กล่าวคือ วิธีที่พ่อค้ากัมพูชาช าระเงินค่าสินค้าให้พ่อค้าคนไทย เรียกว่า “ระบบโพยก๊วน” หมายถึง 
การค้าชายชายแดนผ่านนายหน้า คือ หลังจากที่พ่อค้ากัมพูชาได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ต้องการ
ช าระเงินค่าสินค้าก็จะน าเงินมาฝากคนไทย ซึ่งรับเป็นนายหน้าน าเงินไปจ่ายให้แก่พ่อค้าคนไทย 
สาเหตุที่เกิดระบบโพยก๊วน เป็นเพราะธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ของไทย ที่มีสาขาอยู่ตามจังหวัดและ
อ าเภอชายแดนไม่กล้าเสี่ยงต่อการค้าขายชายแดน โดยไม่อนุมัติการปล่อยสินเช่ือให้แก่พ่อค้าและ
ผู้ประกอบการการค้าชายแดนคนไทย เพื่อน าเงินไปปล่อยสินเช่ือให้พ่อค้ากัมพูชาอีกต่อหน่ึง จึง
นิยมจ่ายเงินค่าสินค้าด้วยเงินในระบบโพยก๊วน  

นอกจากปัญหาการซื้อขายและปัญหาระบบการช าระเงินแล้ว วัชรินทร์ ยงศิริ ยังพบว่ามี
ปัญหา ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกันอีกมาก เช่น ปัญหาการจัดเก็บภาษี ปัญหาเรื่องการเช่าอาคารสถานที่ 
ปัญหาด้านการขนส่งสินค้า ปัญหาการบริการต่าง ๆ  ปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัญหาเรื่อง
การก าจัดขยะ ปัญหาด้านการจัดภูมิทัศน์ของสถานที่ส าคัญ ๆ ฯลฯ ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
ส่วนหน่ึงอยู่ในการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว  

จากการศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดสระแก้ว เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2554-2556 ของส านักงานจังหวัดสระแก้ว (2555: 13-35) ด้วยการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) พบว่า  

จุดแข็ง (Strengths: S) จังหวัดสระแก้วมีเชิงยุทธศาสตร์หลายด้าน เป็นทั้งพื้นที่รองรับ
การขยายตัวจากจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่ค่อนข้ างสมบูรณ์
สามารถเช่ือมโยงกับจังหวัดและภูมิภาคอื่น รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
นอกจากน้ี จังหวัดสระแก้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร 
พืชพลังงานทดแทน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและประตูการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชาที่ส าคัญ  

จุดอ่อน (Weaknesses: W) จังหวัดสระแก้วมีจุดอ่อนที่ส าคัญ คือ 1) ขาดแคลนแหล่งน้ า 
เน่ืองจากปัจจุบันมีแหล่งกักเก็บน้ าได้เพียง 376.705 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15 ของ
ปริมาณน้ าเฉลี่ย และคิดเป็นร้อยละ 10.4 ของพื้นที่ท าการเกษตร ส่งผลให้มีน้ าไม่เพียงพอ ท าให้ไม่
สามารถปลูกพืชอื่นหลังการเก็บเกี่ยวข้าวได้ 2) ผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ า และ 3) ความเป็นผู้ 
ด้อยโอกาสของประชากรวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น  

โอกาส (Opportunities: O) จังหวัดสระแก้วนับว่าเป็นจังหวัดที่มีโอกาสดี เน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลกและระดับประเทศ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้วทั้งโดยตรง
และโดยอ้อม เช่น การเปิดการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี ส่งผลกระทบให้จังหวัดสระแก้วมีโอกาสเพิ่มการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้า การขนส่งสินค้า การเช่ือมโยงระบบการขนส่งสินค้าระหว่างสนามบินกับท่าเรือน้ า
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ลึก การเช่ือมโยงกับสนามบินสุวรรณภูมิ ตลอดจนโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่ชายแดน
ในการสร้างฐานการผลิตที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

ข้อจ ากัด (Threats: T) จังหวัดสระแก้วมีข้อจ ากัดในหลายด้านด้วยกัน คือ  1) ระบบ
การศึกษาของชาติขาดความยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับบริบทและการพัฒนาเชิงอัตลักษณ์ของคนใน
จังหวัด 2) ปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองมีจ านวนมากขึ้น 3) มีการกระจายยาเสพติด
ของประเทศเพื่อนบ้าน 4) ความไม่แน่นอนของการเมืองระหว่างประเทศ และ 5) การปฏิบัติตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศที่มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน 

ด้วยศักยภาพของจังหวัดสระแก้วที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ดังกล่าว 
ท าให้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสระแก้วมีความสนใจที่จะศึกษาว่า
ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับ
ประเทศ กัมพูชา อยู่ในระดับใด สามารถบริหารจัดการได้เต็มศักยภาพตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. 
หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะน าไปใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้วให้มีการขยายตัวของตลาดการค้าชายแดนและพัฒนาด้าน
อื่น ๆ ควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถรองรับผลประโยชน์ปีละหลายหมื่นล้านบาทได้เท่าที่ควรจะเป็น
อย่างเต็มศักยภาพ  

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่
สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา  

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการ
บริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและ
บริการกับประเทศกัมพูชา ระหว่างผู้ประกอบการค้าคนไทย ผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา  

3.  เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา 

4. เพื่อเสนอแนะการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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สมมติฐำน 
 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา ระหว่างผู้ประกอบการค้า
คนไทย กับผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ตัวแปรปัจจัยภายในกับศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา มีความสัมพันธ์ทางบวก
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. การวิเคราะห์ศักยภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา ด้วยการใช้สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise method) ถ้าพบว่า ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่อยู่ในระดับสูงจะมีค่า R2 
สูงกว่า .70 อยู่ในระดับปานกลางมีค่า R2 ไม่ต่ ากว่า .30 และที่อยู่ในระดับต่ าจะมีค่า R2 ต่ ากว่า .30 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

ขอบเขตการศึกษาเรื่องศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา  แบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ 

1.  ด้ำนเน้ือหำ  เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศ
กัมพูชา จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2544 -2556 ของกองแผนและ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (2553) 

2. ด้ำนศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น ได้แก่ ความสามารถในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศ
กัมพูชา ตามมาตรา 17 และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3. ด้ำนกำรวัดตัวแปรศึกษำ เป็นการวัดความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับ
ประเทศกัมพูชาโดยตรง ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าไทย กับผู้ประกอบการค้ากัมพูชา  

4. ด้ำนพื้นที่ศึกษำ ได้แก่ พื้นที่ศึกษาที่เป็นหน่วยวิเคราะห์บริเวณตลาดโรงเกลือเก่า ที่
อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
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5. ด้ำนระยะเวลำในกำรท ำกำรศึกษำ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือน 
พฤษภาคม 2556 
 

ตัวแปรศึกษำ 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วยตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังน้ี 
ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ การบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา ตามมาตรา 17 
และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ ดังน้ี 

- ด้ำนเศรษฐกิจ  ได้แก่ การบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจตามมาตรา 17 
จ านวน 10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 2) ด้านระบบขนส่งสินค้าขาเข้า-ขาออก 
3) ด้านการจัดตั้งตลาดกลาง 4) ด้านการจัดการตลาดโรงเกลือ  5) ด้านการจัดการสินค้าขาเข้าจาก
ประเทศกัมพูชา 6) ด้านสินค้าอุตสาหกรรม 7) ด้านสินค้าพืชเศรษฐกิจ 8) ด้านการพาณิชย์ 9) ด้าน
การจัดการการเงินการคลัง และ 10) ด้านการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จากกิจการท้องถิ่น 

-  ด้ำนบริกำร ได้แก่ การบริหารจัดการด้านบริการตามมาตรา 24 จ านวน 10 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการให้บริการของ อบจ. สระแก้ว 2) ด้านสังคมสงเคราะห์ 3) ด้านการขนส่งมวลชน
และวิศวกรรมจราจร  4) ด้านดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  5) ด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6) ด้าน
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ 7) ด้านสาธารณูปโภค 8) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  9) ด้าน
การกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น และ 10) ด้านการท่องเที่ยว 
                      ตัวแปรตำม (Dependent variable) ได้แก่ ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา  
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.  ท าให้ทราบการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่
สัมพันธ์กับประเทศกัมพูชาด้านเศรษฐกิจและบริการ 

2. ท าให้ทราบถึงศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วที่สัมพันธ์กับประเทศกัมพูชา ด้านเศรษฐกิจและบริการ อยู่ในระดับใด  

3. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพิจารณาปรับปรุงการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของ  อบจ. สระแก้ว ด้านเศรษฐกิจและบริการ  ให้มีศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับผลประโยชน์ปีละหลายหมื่นล้านบาทได้เท่าที่ควรจะ
เป็นอย่างเต็มศักยภาพ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 เรียกย่อว่า อบจ. มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตจังหวัดตามที่กฎหมายก าหนด 

ตลำดโรงเกลือ หมายถึง ตลาดการค้าชายแดนของไทย ที่มีการซื้อขายสินค้ามือสองที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศและภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ต าบลคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ  ห่างจากด่านชายแดน
ประมาณ 200 เมตร มีร้านค้าปลอดภาษี จ านวน 800 ร้าน ขายสินค้าต่าง ๆ ที่มาจากฝั่งกัมพูชา และ
จากกรุงเทพฯ  
      ศักยภำพ หมายถึง ภาวะ อ านาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่าง ๆ อาจท าให้พัฒนา
หรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ เช่น การมีศักยภาพในการท างานสูง น้ าตกขนาดใหญ่มีศักยภาพ
ในการให้พลังงานได้มาก (ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 1095) 
      ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร  หมายถึง ภาวะ อ านาจ หรือคุณสมบัติในการบริหาร
จัดการที่มีแฝงอยู่ในองค์การ อันอาจท าให้องค์การน้ันด าเนินงานที่ก าหนดบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

กำรบริหำรด้ำนเศรษฐกิจ หมายถึง การบริหารจัดการด้านการค้าชายแดนไทย -กัมพูชา 
การควบคุมการน าเข้าและส่งออกสินค้า การส่งเสริมด้านการพาณิชย์ ด้านการเกษตรกรรม ด้าน
อุตสาหกรรม การบริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จาก
ทรัพย์สินและการประกอบกิจการท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น 

กำรบริหำรด้ำนบริกำร หมายถึง การให้บริการแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ด้านสังคมสงเคราะห์ การขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร การ
จัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล การบริการด้านสาธารณูปโภค ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น 

กำรค้ำชำยแดน   หมายถึง การค้าที่ เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง  ๆ ของประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด อ าเภอ หรือหมู่บ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อน
บ้าน ได้ท าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประชาชนที่อยู่อาศัยตามบริเวณชายแดนของทั้ง
สองฝ่าย  โดยมีมูลค่าครั้งละไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เช่น  
สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และสินค้าที่หาได้จากธรรมชาติ ได้แก่ ของป่า ซากสัตว์ 
เป็นต้น เป็นการค้าที่มีกรรมวิธีไม่ยุ่งยาก และมีความสะดวกรวดเร็ว  

เศรษฐศำสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยสภาพของเศรษฐทรัพย์และบรรดากฎธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นตัวควบคุมการผลิตและการวิภาคเศรษฐทรัพย์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
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(ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 1106) ให้ความหมายไว้ว่า “วิชาว่าด้วยการผลิต การจ าหน่ายจ่ายแจก และ
การบริโภคใช้สอยสิง่ต่าง ๆ  ของชุมชน มี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค ได้แก่ เศรษฐศาสตรภ์าคที่
ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจส่วนเอกชน หรือ ปัญหาการหาตลาดเป็นต้น และ เศรษฐศาสตร์มหัพภาค 
ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ภาคที่ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม เช่น ปัญหาเรื่องรายได้
ของประชาชาติ การออมทรัพย์ของประชากร ปัญหาการลงทุน” เป็นต้น 

กำรบริหำร  มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) 
หรืออ านวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “minister” 
ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าว่า 
administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ 

กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของ
รัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือ 
บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ 
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยของ วัชรินทร์ ยงศิริ (2547: 178) พบว่า ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี
ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-กัมพูชาน้ัน มีปัญหาเรื่องการซื้อขายและปัญหาระบบการช าระเงิน และ
ยังมีปัญหาที่เกี่ยวเน่ืองกันอีกมาก เช่น ปัญหาการจัดเก็บภาษี ปัญหาเรื่องการเช่าอาคารสถานที่  
ปัญหาด้านการขนส่งสินค้า การบริการต่าง ๆ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การก าจัดขยะ และปัญหา
ด้านการจัดภูมิทัศน์ของสถานที่ส าคัญ ๆ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีเกี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ของ อบจ. สระแก้ว ดังน้ัน ในการศึกษาเรื่องน้ีจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นขององค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศ
กัมพูชา จากตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังแสดงในภาพที่ 1.1 และแผนภูมิที่ 1.1   
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ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

การบริหารจัดการท้องถิ่นขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา ได้แก่ 

1.  ด้ำนเศรษฐกิจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้ำนบริกำร  

ศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้วทีส่ัมพันธ์กับ 
ประเทศกัมพูชา 

 
     - ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
     - ศักยภาพด้านบริการ  
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 

- การบริหารจัดการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 
- การบริหารจัดการระบบขนสง่สินค้าขาเข้า-ขาออก 
- การจัดตั้งตลาดกลาง 
- การบริหารจัดการตลาดโรงเกลือ 
- การบริหารจัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา 
- การบริหารจัดการด้านสินค้าอุตสาหกรรม 
- การบริหารจัดการสินค้าพืชเศรษฐกิจ 
- การบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ 
- การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
- การจัดเก็บภาษอีากรและรายได้จากทรัพย์สินและ
การประกอบกิจการท้องถิ่น 

 

- 
-  การให้บรกิารของ อบจ. สระแก้ว 
- การบริการด้านสังคมสงเคราะห์ 
- การบริการด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร 
- การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
- การบริการด้านสาธารณูปโภค 
- การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การส่งเสรมิด้านการกีฬา จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม 
- การบริการด้านการท่องเทีย่ว 
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แผนภูมิที่ 1.1  แผนภูมิแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 


