
บทท่ี 5 
  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการด าเนินการศึกษาศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา ในครั้งน้ี ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method) ผู้วิจัย
ได้น าเสนอผลการวิจัยเชิงปริมาณและผลการวิจัยเชิงคุณภาพตามล าดับ ดังน้ี 

1.  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่  
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารจัดการท้องถิ่น
ของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ 

3) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ 
อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ 

4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ  

5) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยและการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณตัวแปรปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านบริการ 

2.  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1) ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว ตามอ านาจหน้าที่ 
 2) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว โดยการ

วิเคราะห์สว็อต (SWOT Analysis) 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี ดังน้ี 
 แทน ค่าเฉลี่ย 

S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา t-distribution 

F แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา F-distribution 

X  
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SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum of squares) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Mean square) 

df แทน ระดับช้ันของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
'y  แทน อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ
และบริการกับประเทศกัมพูชา 

a แทน ค่าคงที่ 
b1…b10 แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายกับตัวแปรเกณฑ์ 

ทางด้านเศรษฐกิจ (x1-x10) และทางด้านบริการ (x11-x20) 
** แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณทางสถิติ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่
ได้รับจากการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ 3) ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ 4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ
การบริหารจัดการท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจและบริกา รระหว่างผู้ประกอบการค้าคนไทยกับ
ผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา และ 5) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตัวแปรปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านบริการ สรุปได้ดังน้ี 

 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตามจ านวนและค่าร้อยละ 

จ าแนกตามผู้ประกอบการค้าคนไทย และผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา  ดังแสดงในตารางที่ 5.1  
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ตารางที่ 5.1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามผู้ประกอบการค้าชาวไทย และ
ชาวกัมพูชา 

 
ที่ สัญชาติ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ผู้ประกอบการค้าคนไทย 128 41.8 
2 ผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา 178 58.2 

รวม 306 100.0 
 

จากตารางที่ 5.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชามากที่สุด 
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมาเป็นผู้ประกอบการค้าคนไทย มีจ านวน 128 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.8  
 

2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารจัดการท้องถิ่นของ 
อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ  

 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับจากการ
บริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ  ดังแสดงในตารางที่ 5.2  

 

ตารางที่ 5.2 จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหาร
จัดการของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ 

                                                                                                                                                           n = 306 

การบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจ 

ระดับของประโยชน์ท่ีได้รับ 

X  S.D. 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ด้านการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (x1) 
69 

(22.5) 
95 

(31.1) 
142 
(46.4) - - 3.50 .84 

2. ด้านระบบขนส่งสินค้าขาเข้า-ขาออก (x2) 
51 

(16.7) 
75 

(24.5) 
157 
(51.3) 

23 
(7.5) - 3.16 .83 

3. ด้านการจัดตั้งตลาดกลาง (x3) 
52 

(17.0) 
81 

(26.5) 
145 
(47.4) 

28 
(9.1) - 3.10 .91 

4. ด้านการจัดการตลาดโรงเกลือ (x4) 
50 

(16.4) 
80 

(26.1) 
161 
(52.6) 

15 
(4.9) - 3.34 .83 

5. ด้านสินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา (x5) 
53 

(17.3) 
72 

(23.5) 
159 
(52.0) 

22 
(7.2) - 2.84 .86 

6. ด้านสินค้าอุตสาหกรรม (x6) 
31 

(10.1) 
81 

(26.5) 
166 
(54.3) 

20 
(6.5) 

8 
(2.6) 2.80 .78 

7. ด้านสินค้าพืชเศรษฐกิจ (x7) 
48 

(15.7) 
76 

(24.8) 
156 
(51.0) 

26 
(8.5) - 2.72 .74 

8. ด้านการพาณิชย์ (x8) 
44 

(14.4) 
61 

(19.9) 
170 
(55.6) 

31 
(10.1) - 3.10 .90 

9. ด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร (x9) 
46 

(15.0) 
66 

(21.6) 
163 
(53.2) 

21 
(6.9) 

10 
(3.3) 2.76 .80 

10. ด้านการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จากกิจการ
ท้องถิ่น (x10) 

50 
(16.3) 

68 
(22.3) 

143 
(46.7) 

45 
(14.7) - 2.81 .82 
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จากตารางที่ 5.2 พบว่า เมื่อจ าแนกตามค่าเฉลี่ยของระดับประโยชน์ที่ได้รับ เรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว
ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในด้านการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (x1) ( X = 3.50) รองลงมา ได้แก่ 
ด้านการจัดการตลาดโรงเกลือ (x4) (X = 3.34) และด้านระบบขนส่งสินค้าขาเข้า-ขาออก (x2) (X = 
3.16) และได้รับประโยชน์น้อยที่สุดจากด้านสินค้าพืชเศรษฐกิจ (x7) (X = 2.72) และเมื่อจ าแนกตาม
จ านวนสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์ในแต่ละระดับจะเห็นว่าการบริหารจัดการของ 
อบจ. สระแก้วทางด้านเศรษฐกิจท าให้กลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์ทั้งในระดับมากที่สุดและใน
ระดับมากจากด้านการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (x1) (X = 3.50) โดยที่ได้รับประโยชน์ในระดับมาก
ที่สุดมีจ านวนสูงสุด 69 คนคิดเป็นร้อยละ 22.5 กับได้รับประโยชน์ในระดับมากมีจ านวนสูงสุด 95 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมาได้รับประโยชน์ในระดับปานกลางมีจ านวนสูงสุด 170 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.6 จากด้านการพาณิชย์ (x8) (X =3.10) ได้รับประโยชน์ในระดับน้อยมีจ านวนสูงสุด 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 จากด้านการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จากกิจการท้องถิ่น (x10) ( X  = 
2.81) และได้รับประโยชน์ในระดับน้อยที่สุด มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 จากด้านการขนส่ง
มวลชนและวิศวกรรมจราจร (x9) (X =2.76)  

2.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับจากการ
บริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ  ดังแสดงในตารางที่ 5.3  
ตารางที่ 5.3  จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประโยชน์ที่ได้รับจากการ

บริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ  
                                                                                                                                                           n = 306 

การบริหารจัดการทางด้านบริการ 

ระดับของประโยชน์ท่ีได้รับ 

X  S.D. 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ด้านการให้บริการของ อบจ. สระแก้ว (x11) 
33 

(10.8) 
70 

(22.9) 
173 
(56.5) 

17 
(5.6) 

13 
(4.2) 2.81 .79 

2. ด้านการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ (x12) 
48 

(15.7) 
50 

(16.3) 
169 
(55.2) 

22 
(7.2) 

17 
(5.6) 2.96 .81 

3. ด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร (x13) 
67 

(21.9) 
43 

(14.1) 
161 
(52.6) 

35 
(11.4) - 3.05 .84 

4. ด้านการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย (x14) 
30 
(9.8) 

68 
(22.2) 

176 
(57.5) 

32 
(10.5) - 2.81 .84 

5. ด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (x15) 
47 

(15.4) 
69 

(22.5) 
149 
(48.7) 

27 
(8.8) 

14 
(4.6) 2.95 1.11 

6. ด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ (x16) 
42 

(13.7) 
70 

(22.9) 
158 
(51.7) 

24 
(7.8) 

12 
(3.9) 2.94 1.03 

7. ด้านสาธารณูปโภค (x17) 
44 

(14.4) 
79 

(25.8) 
153 
(50.0) 

30 
(9.8) - 2.70 .90 

8. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (x18) 
60 

(19.6) 
94 

(30.7) 
152 
(49.7) - - 3.21 1.10 

9. ด้านการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรม 
(x19) 

53 
(17.3) 

92 
(30.1) 

137 
(44.8) 

24 
(7.8) 

- 3.02 .80 

10. ด้านการท่องเที่ยว (x20) 
55 

(18.0) 
102 
(33.3) 

149 
(48.7) - - 2.90 1.00 
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จากตารางที่ 5.3 พบว่า เมื่อจ าแนกตามค่าเฉลี่ยของระดับประโยชน์ที่ได้รับ เรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว
ทางด้านบริการมากที่สุดในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (x18) ( X = 3.21) รองลงมา 
ได้แก่ ด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร (x13) ( X = 3.05) และด้านการกีฬา จารีตประเพณี 
และวัฒนธรรม (x19) ( X = 3.02) และได้รับประโยชน์น้อยที่สุดจากด้านสาธารณูปโภค (x17) (X = 
2.70) และเมื่อจ าแนกตามจ านวนสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์ในแต่ละระดับจะเห็นว่า
การบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้วทางด้านบริการท าให้กลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์ทั้งในระดับ
มากที่สุด จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 และในระดับน้อย จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 
จากด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร (x13) ( X = 3.05) ได้รับประโยชน์ในระดับมาก 
จ านวนสูงสุด 102 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 จากด้านการท่องเที่ยว (x20) ( X =2.90) ได้รับประโยชน์
ในระดับปานกลาง จ านวนสูงสุด 176 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 จากด้านการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(x14) (X = 2.81) และได้รับประโยชน์ในระดับน้อยที่สุด มีจ านวนสูงสุด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 
จากด้านการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ (x12) (X =2.96)  
 

3.  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. 
สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ  

3.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ 
อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจรายข้อ ดังแสดงในตารางที่ 5.4 และรายด้าน ดังแสดงในตาราง ที่ 5.5 
 

ตารางที่ 5.4  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อศกัยภาพในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ จ าแนกเป็นรายข้อ 

n = 306 

ที่ 
ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น 

ทางด้านเศรษฐกิจ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ศักยภาพในการบริหารจัดการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 

1. ด้านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ 3.89 1.18 มาก 

2. ด้านการควบคุมการค้าชายแดนระหว่างประชาชนไทย
กับกัมพูชา 3.73 1.15 มาก 

3. ด้านการควบคุมการเข้าออกชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา 3.58 1.17 มาก 

4. ด้านการควบคุมการลักลอบค้าหรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย 2.97 1.00 ปานกลาง 

5. ด้านการบริหารจัดการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
โดยรวม 3.35 1.34 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.4  (ต่อ) 
n = 306 

ที่ 
ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น 

ทางด้านเศรษฐกิจ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

2. ศักยภาพในการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าขาเข้า-ขาออก 

6. การจัดการขนส่งสินค้าทางรถยนต์  3.11 1.11 ปานกลาง 
7. การจัดการขนส่งสินค้าทางรถไฟ 2.92 1.07 ปานกลาง 
8. การจัดการขนส่งสินค้าทางเรือ (ด้านกัมพูชา) 3.84 1.38 มาก 
9. การตรวจสินค้าน าเข้า-ส่งออกตามขั้นตอนพิธีการ

ศุลกากร 3.00 1.10 ปานกลาง 
10. การตรวจสอบการลักลอบน าเข้าสินค้าหนีภาษี 2.91 1.15 ปานกลาง 

3. ศักยภาพในการจัดตั้งตลาดกลาง  
11. การออกแบบการสร้างอาคาร ร้านค้า และการจัดภูมิทัศน์ 3.52 1.38 มาก 

12. การจัดการระบบแสงสว่างภายในตลาด 3.41 1.37 ปานกลาง 

13. การจัดการสถานที่ตั้งหาบเร่ แผงลอย 2.78 1.06 ปานกลาง 

14. การจัดการระบบจราจรและป้ายบอกทางภายในบริเวณ
ตลาด 3.09 1.23 ปานกลาง 

15. การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผังอาคารและจุด
จ าหน่ายสินค้า 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาเขมร 2.71 1.15 ปานกลาง 

4. ศักยภาพในการบริหารจัดการตลาดโรงเกลือ 

16. การจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในตลาดโรงเกลือ 3.78 1.28 มาก 

17. การจัดให้มีการท าความสะอาดล้างทั่วบริเวณตลาด
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 3.54 1.26 มาก 

18. การจัดระเบียบการรับจ้างขนสินค้าจากฝั่งกัมพูชามายัง
ตลาดโรงเกลอื 3.51 1.29 มาก 

19. การจัดให้มสีถาบันการเงินการธนาคารเพือ่การ
แลกเปลีย่นเงินตราที่น่าเช่ือถอื 3.02 .94 ปานกลาง 

20. การจัดการด้านการจัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมาย 2.84 1.03 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.4  (ต่อ) 
 

ที่ 
ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น 

ทางด้านเศรษฐกิจ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
5. ศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา 

21. การจัดการเกี่ยวกับสินค้าประมงแปรรูป 2.99 1.25 ปานกลาง 

22. การจัดการเกี่ยวกับสินค้าเสื้อผ้าใช้แล้ว 2.85 1.14 ปานกลาง 

23. การจัดการเกี่ยวกับสินค้าอาหารสัตว์ (ข้าวโพด) 2.73 1.22 ปานกลาง 

24. การจัดการเกี่ยวกับสินค้าประเภทเศษโลหะต่าง ๆ 2.74 1.16 ปานกลาง 

25. การจัดการเกี่ยวกับสินค้าจากประเทศฝรัง่เศส 2.92 1.12 ปานกลาง 

6. ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสินค้าอุตสาหกรรม 

26. อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลย ี 3.07 1.15 ปานกลาง 

27. อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 2.81 1.03 ปานกลาง 

28. อุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูป 2.81 1.12 ปานกลาง 

29. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2.66 1.08 ปานกลาง 

30. อุตสาหกรรมที่พัฒนาและปกป้องสิง่แวดล้อม 

(พลังงานทดแทน) 2.66 1.14 ปานกลาง 

7. ศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าพืชเศรษฐกิจ 

31. ข้าว (ข้าวเจ้านาปี) 2.81 1.09 ปานกลาง 

32. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2.92 1.05 ปานกลาง 

33. มันส าปะหลัง 2.73 1.04 ปานกลาง 

34. อ้อยโรงงาน 2.55 1.01 ปานกลาง 

35. ผลไม ้ 2.59 1.09 ปานกลาง 

8. ศักยภาพในการส่งเสริมด้านการพาณิชย์ 
36. การแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้ประกอบการกับ

เจ้าของลิขสิทธ์ิสินค้า 2.90 1.17 ปานกลาง 

37. การลดปัญหาด้านความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการ
ค้าไทยและกัมพูชา 3.66 1.40 มาก 
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ) 
 

ที่ 
ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น 

ทางด้านเศรษฐกิจ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
38. การติดต่อประสานงานกับผู้น าหรือผู้ประกอบการชาว

กัมพูชา  3.36 1.40 มาก 

39. การส่งเสริมการปรับปรุงพันธ์ุพืชและการใช้กรรมวิธี
การผลิตแผนใหม ่ 2.85 1.10 ปานกลาง 

40. การส่งเสริมให้มกีารใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั และ
สนับสนุนด้านการลงทุนจากรัฐ 2.75 1.12 ปานกลาง 

9. ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

41. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่ 3.08 1.18 ปานกลาง 

42. การจัดเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 2.90 1.12 ปานกลาง 

43. การจัดเก็บภาษีป้าย  2.75 1.13 ปานกลาง 

44. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ 2.61 1.11 ปานกลาง 

45. การจัดเก็บภาษีบ ารงุ อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ ามัน ก๊าซ
ปิโตรเลยีม และยาสูบ 2.46 1.15 น้อย 

10. ศักยภาพในการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบกิจการท้องถิ่น 

46. การจัดเก็บค่าเช่าอาคาร ที่ดิน และเพิงร้านค้า 3.07 1.11 ปานกลาง 

47. การจัดเก็บค่าปรับ 2.84 1.02 ปานกลาง 

48. การจัดเก็บค่าใบอนุญาต 2.76 1.10 ปานกลาง 

49. การจัดเก็บค่าต่ออายุสัญญาเช่า 2.75 1.08 ปานกลาง 

50. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์
จากบริการสาธารณะที่ อบจ. จัดให้มีขึ้น 2.63 1.09 ปานกลาง 

รวม 3.01 .54 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 5.4 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ จ านวน 10 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X = 3.01) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ในแต่ละด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็น 
ดังน้ี 

1. ศักยภาพในการบริหารจัดการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 1. ด้านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ  
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(X = 3.89) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ข้อ 3. ด้านการควบคุมการเข้าออกชายแดนระหว่าง
ไทย-กัมพูชา (X = 3.58) และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 5. ด้าน
การบริหารจัดการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาโดยรวม (X  = 3.35) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
ข้อ 4. ด้านการควบคุมการลักลอบค้าหรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย (X = 2.97) 

2. ศักยภาพในการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าขาเข้า-ขาออก พบว่า อยู่ในระดับ
มาก 1 ข้อ  ได้แก่ ข้อ 8. การจัดการขนส่งสินค้าทางเรือ (ด้านกัมพูชา) ( X = 3.84) และอยู่ในระดับ
ปานกลาง 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 6. การจัดการขนส่งสินค้าทางรถยนต์ (X = 3.11) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ข้อ 10. การตรวจสอบการลักลอบน าเข้าสินค้าหนีภาษี (X = 2.91) 

3. ศักยภาพในการจัดตั้งตลาดกลาง พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ  ได้แก่ ข้อ 11. การ
ออกแบบการสร้างอาคาร ร้านค้า และการจัดภูมิทัศน์ (X = 3.52) และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 12. การจัดการระบบแสงสว่างภายในตลาด (X = 3.41) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ข้อ 15. การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผังอาคารและจุดจ าหน่ายสินค้า 3 
ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร (X = 2.71) 

4. ศักยภาพในการบริหารจัดการตลาดโรงเกลือ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ  โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 16. การจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในตลาดโรงเกลือ (X = 3.78) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ข้อ 18. การจัดระเบียบการรับจ้างขนสินค้าจากฝั่งกัมพูชามายังตลาดโรง เกลือ 
(X = 3.51) และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 19. การจัดให้มี
สถาบันการเงินการธนาคารเพื่อการแลกเปลี่ยนเงินตราที่น่าเช่ือถือ  ( X  = 3.02) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่ ข้อ 20. การจัดการด้านการจัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมาย (X = 2.84) 

5. ศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา  พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 21.  การจัดการเกี่ยวกับสินค้าประมงแปรรูป 
(X = 2.99) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ข้อ 23. การจัดการเกี่ยวกับสินค้าอาหารสัตว์ (ข้าวโพด) 
(X = 2.73)   

6. ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสินค้าอุตสาหกรรม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 26. อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยี (X = 3.07) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ข้อ 29. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กับ ข้อ 30. อุตสาหกรรมที่พัฒนาและ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม (พลังงานทดแทน) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X = 2.66)   

7. ศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าพืชเศรษฐกิจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 32. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (X = 2.92) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
ข้อ 34. อ้อยโรงงาน (X = 2.55)   

8. ศักยภาพในการส่งเสริมด้านการพาณิชย์ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 37.  การลดปัญหาด้านความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการค้าไทยและ
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กัมพูชา ( X = 3.66) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ข้อ 38. การติดต่อประสานงานกับผู้น าหรือ
ผู้ประกอบการชาวกัมพูชา (X = 3.36) และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ข้อ 36. การแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้ประกอบการกับเจ้าของลิขสิทธ์ิสินค้า  ( X  = 2.90) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ข้อ 40. การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสนับสนุน
ด้านการลงทุนจากรัฐ (X = 2.75) 

9. ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 4 ขอ้ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 41. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ (X = 3.08) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ ข้อ 44. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  ( X = 2.61) และอยู่ในระดับน้อย 1 ข้อ 
ได้แก่ ข้อ 45 การจัดเก็บภาษีบ ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียม และยาสูบ (X = 2.46) 

10. ศักยภาพในการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบกิจการ
ท้องถิ่น พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 46. การจัดเก็บค่าเช่า
อาคาร ที่ดิน และเพิงร้านค้า ( X = 3.07) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ข้อ 50.  การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่ อบจ. จัดให้มีขึ้น (X = 2.63)   
 

ตารางที่ 5.5  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อศกัยภาพการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ด้านเศรษฐกิจ จ าแนกเป็นรายด้าน 

n = 306 

ที่ 
ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 ทางด้านเศรษฐกิจ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ศักยภาพในการบริหารจัดการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 3.50 .84 มาก 

2. ศักยภาพในการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าขาเข้า-ขา
ออก 

3.16 .83 ปานกลาง 

3. ศักยภาพในการจัดตั้งตลาดกลาง  3.10 .91 ปานกลาง 

4. ศักยภาพในการบริหารจัดการตลาดโรงเกลือ 3.34 .83 ปานกลาง 

5. ศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศ
กัมพูชา 

2.84 .86 ปานกลาง 

6. ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสินค้าอุตสาหกรรม 2.80 .78 ปานกลาง 

7. ศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าพืชเศรษฐกิจ 2.72 .74 ปานกลาง 

8. ศักยภาพในการส่งเสริมด้านการพาณิชย์ 3.10 .90 ปานกลาง 

9. ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 2.76 .80 ปานกลาง 

10. ศักยภาพในการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จากทรัพย์สิน
และการประกอบกิจการท้องถิ่น 

2.81 .82 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 5.5 พบว่า  ความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. 
สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ โดยรวมแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1. ศักยภาพใน
การบริหารจัดการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ( X = 3.50) และอยู่ในระดับปานกลาง 9 ด้าน โดยที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านที่ 4. ศักยภาพในการบริหารจัดการตลาดโรงเกลือ ( X = 3.34) และที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านที่ 7. ศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าพืชเศรษฐกิจ ( X = 2.72) 

3.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ 
อบจ. สระแก้วทางด้านบริการเป็นรายข้อ ดังแสดงในตารางที่ 5.6  และเป็นรายด้าน ดังแสดงในตารางที่ 5.7   
 

ตารางที่ 5.6   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อศกัยภาพการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ จ าแนกเป็นรายข้อ 

n = 306 

ที ่
ศักยภาพการบริหารจัดการทอ้งถ่ิน 

ทางด้านบริการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ศักยภาพในการให้บริการของ อบจ. สระแก้ว 

1. การให้บริการแก่เอกชน 3.20 1.14 ปานกลาง 
2. การให้บริการแก่ส่วนราชการ 2.89 1.02 ปานกลาง 
3. การให้บริการแก่รัฐวิสาหกิจ 2.73 1.04 ปานกลาง 
4. การให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 2.69 1.10 ปานกลาง 
5. การให้บริการแก่หน่วยงานนอกภาครัฐ 2.57 1.20 ปานกลาง 

2. ศักยภาพในการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ 

6. การจัดให้การศกึษาระดับต่าง ๆ  2.72 1.11 ปานกลาง 
7. การจัดให้บริการด้านการสาธารณสุข 2.64 1.14 ปานกลาง 
8. การจัดใหม้ีบริการรักษาพยาบาลทัง้คนไทยและคนกัมพูชา 3.30 1.53 ปานกลาง 
9. การจัดใหม้ีการปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ 2.99 1.10 ปานกลาง 

10. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี และคนชรา 3.16 1.18 ปานกลาง 

3. ศักยภาพในการบริการด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร 

11. การจัดใหม้ีสถานีบริการขนส่งทางบก (รถยนต์และรถไฟ) 3.25 1.22 ปานกลาง 
12. การจัดใหม้ีเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา 3.83 1.40 มาก 
13. การจัดสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เช่ือมต่อระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.01 1.19 ปานกลาง 
14. การจัดวางระบบการจราจรตามถนน ตรอก ซอย และเส้นทางต่าง ๆ 2.58 1.15 ปานกลาง 
15. การจัดวางแผนระบบการจราจรภายในจังหวัดสระแก้วโดยรวม 2.59 1.08 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.6  (ต่อ) 

n = 306 

ที่ 
ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น 

ทางด้านบริการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
4. ศักยภาพในการจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

16. การบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน 2.93 1.21 ปานกลาง 

17. การบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน 2.75 1.12 ปานกลาง 

18. การบ าบัดน้ าเสียจากตลาดโรงเกลือ 3.11 1.36 ปานกลาง 

19. การบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 2.60 1.14 ปานกลาง 

20. การบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากน้ าท่วมขัง 2.64 1.85 ปานกลาง 

5. ศักยภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
21. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน 3.02 1.35 ปานกลาง 

22. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลจากชุมชน 3.02 1.27 ปานกลาง 

23. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลจากสถานประกอบการต่าง ๆ 2.99 1.24 ปานกลาง 

24. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลจากโรงงานต่าง ๆ 2.87 1.32 ปานกลาง 

25. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในตลาดโรงเกลอื 2.84 1.40 ปานกลาง 

6. ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

26. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ 3.25 1.29 ปานกลาง 

27. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางน้ า 3.01 1.31 ปานกลาง 

28. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางเสียง 2.86 1.30 ปานกลาง 

29. การจัดการสิง่แวดลอ้มและมลพษิจากโรงงานอุตสาหกรรม 2.81 1.27 ปานกลาง 

30. การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน 2.79 1.29 ปานกลาง 

7. ศักยภาพในการบริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

31. การจัดให้มีบริการด้านไฟฟ้า 2.88 1.25 ปานกลาง 

32. การจัดให้มีบริการด้านน้ าประปา 2.70 1.19 ปานกลาง 

33. การจัดให้มีบริการด้านสุขาสาธารณะ 2.56 1.25 ปานกลาง 

34. การจัดให้มีบริการสาธารณะตามความต้องการและ
ความจ าเป็นของท้องถิ่น 2.67 1.17 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.6  (ต่อ) 
n = 306 

ที่ 
ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น 

ทางด้านบริการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

35. การจัดให้มีบริการสถานที่จอดรถสาธารณะตามที่ต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอ 2.68 1.17 ปานกลาง 

8. ศักยภาพในการบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

36. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัย 3.45 1.31 ปานกลาง 

37. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากไฟไหม้ 3.28 1.25 ปานกลาง 

38. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากความ
แห้งแล้งและไฟป่า 3.20 1.32 ปานกลาง 

39. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากการจราจร 3.09 1.36 ปานกลาง 

40. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากการขนส่ง 3.02 1.41 ปานกลาง 

9. ศักยภาพในการส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

41. การส่งเสริมให้มีสถานที่เพื่อการเล่นกีฬาประเภทต่าง  ๆ
และการออกก าลังกาย 3.51 1.18 มาก 

42. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหต ุ 3.09 1.13 ปานกลาง 

43. การจัดให้มีการอนุรักษ์แหลง่ประวัติศาสตร์และ
โบราณสถาน 2.85 1.15 ปานกลาง 

44. การจัดให้มีงานแสดงเอกลักษณ์ประจ าถิ่น เช่น งาน
สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบรูพา 2.87 1.15 ปานกลาง 

45. การจัดให้มีงานเทศกาลประจ าปี เช่น ดูผีเสือ้ที่ปางสีดา  
ล่องเรอืดูนกน้ า  2.80 1.08 ปานกลาง 

10. ศักยภาพในการบริการด้านการท่องเที่ยว 

46. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารด้าน
การท่องเที่ยว 3.06 1.30 ปานกลาง 

47. การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่พักแรม 2.95 1.23 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.6  (ต่อ) 
n = 306 

ที่ 
ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น 

ทางด้านบริการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

48. การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งอาหารการกินและ
ของฝาก 2.94 1.22 ปานกลาง 

49. การจัดให้มีบริการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 2.84 1.29 ปานกลาง 

50. การจัดการด้านภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่
ส าคัญ ๆ 2.72 1.34 ปานกลาง 

รวม 2.94 .64 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 5.6 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการ

ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ จ านวน 10 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X = 2.94) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ในแต่ละด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็น 
ดังน้ี 

1. ศักยภาพในการให้บริการของ อบจ. สระแก้ว  พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 1. การให้บริการแก่เอกชน ( X = 3.20) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
ได้แก่ ข้อ 5. การให้บริการแก่หน่วยงานนอกภาครัฐ ( X = 2.57)   

2. ศักยภาพในการบริการด้านสังคมสงเคราะห์  พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 8. การจัดให้มีบริการรักษาพยาบาลทั้งคนไทยและคนกัมพูชา 
( X = 3.30) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ข้อ 7. การจัดให้บริการด้านการสาธารณสุข ( X = 2.64)  

3. ศักยภาพในการบริการด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร  พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 12. การจัดให้มีเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างไทย -กัมพูชา ( X = 3.83) 
และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 11. การจัดให้มีสถานีบริการ
ขนส่งทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ( X = 3.25) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ข้อ 14. การจัดวาง
ระบบการจราจรตามถนน ตรอก ซอย และเส้นทางต่าง ๆ (X = 2.58) 

4. ศักยภาพในการจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 18. การบ าบัดน้ าเสียจากตลาดโรงเกลือ ( X = 3.11) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ข้อ 19. การบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ( X = 2.60)  

5. ศักยภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 22. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลจากชุมชน กับ ข้อ 21. การก าจัด
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ขยะและสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( X = 3.02) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่  
ข้อ 25. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในตลาดโรงเกลือ (X = 2.84)  

6. ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 26. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ (X = 3.25) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ข้อ 30. การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน (X = 2.79) 

7. ศักยภาพในการบริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ  พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 31. การจัดให้มีบริการด้านไฟฟ้า (X = 2.88) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดได้แก่ ข้อ 33. การจัดให้มีบริการด้านสุขาสาธารณะ (X = 2.56) 

8. ศักยภาพในการบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 36. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด
จากอุทกภัย (X = 3.45) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ข้อ 40. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดจากการขนส่ง (X = 3.02) 

9. ศักยภาพในการส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 41. การส่งเสริมให้มีสถานที่เพื่อการเล่นกีฬาประเภทต่าง  ๆ
และการออกก าลังกาย (X = 3.51) และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 
ข้อ 42. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  ( X = 3.09) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ 
ข้อ 45. การจัดให้มีงานเทศกาลประจ าปี เช่น ดูผีเสื้อที่ปางสีดา ล่องเรือดูนกน้ า (X = 2.80) 

10.   ศักยภาพในการบริการด้านการท่องเที่ยว พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 46. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว 
(X = 3.06) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ข้อ 50. การจัดการด้านภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่ส าคัญ ๆ (X = 2.72) 
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ตารางที่ 5.7  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อศกัยภาพการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ จ าแนกเป็นรายด้าน 

n = 306 

ที่ 
ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น 

ทางด้านบริการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ศักยภาพในการให้บริการของ อบจ. สระแก้ว 2.81 .79 ปานกลาง 

2. ศักยภาพในการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ 2.96 .81 ปานกลาง 

3. ศักยภาพในการบริการด้านการขนส่งมวลชนและ
วิศวกรรมจราจร 3.05 .84 ปานกลาง 

4. ศักยภาพในการจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 2.81 .84 ปานกลาง 

5. ศักยภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2.95 1.11 ปานกลาง 

6. ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 2.94 1.03 ปานกลาง 

7. ศักยภาพในการบริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ 2.70 .90 ปานกลาง 

8. ศักยภาพในการบริการด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 3.21 1.11 ปานกลาง 

9. ศักยภาพในการส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 3.02 .80 ปานกลาง 

10. ศักยภาพในการบริการด้านการท่องเที่ยว 2.90 1.00 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 5.7 พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. 
สระแก้ว ทางด้านบริการรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านที่ 8. 
ศักยภาพในการบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ( X = 3.21) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ ด้านที่ 7. ศักยภาพในการบริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ (X = 2.70) 
 

4.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้วทางด้านเศรษฐกิจ  ดังแสดงในตารางที่ 5.8  และผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้าน
บริการ ดังแสดงในตารางที่ 5.9  
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ตารางที่ 5.8 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างผู้ประกอบการค้าคนไทยกับผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา  

 

ที่ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับ 

ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น 
ทางด้านเศรษฐกิจ 

ผู้ประกอบการ
ค้าคนไทย 

ผู้ประกอบการ
ค้าคนกัมพูชา t Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. ศักยภาพในการบริหารจัดการการค้าชายแดน

ไทย-กัมพูชา 
3.60 .73 3.44 .90 1.693* .003 

2. ศักยภาพในการบริหารจัดการระบบขนส่ง
สินค้าขาเข้า-ขาออก 

3.43 .81 2.96 .80 5.108 .400 

3. ศักยภาพในการจัดต้ังตลาดกลาง  3.07 .96 3.12 .88 -.490 .512 
4. ศักยภาพในการบรหิารจัดการตลาดโรงเกลือ 3.18 .77 3.46 .86 -

2.991* 
.050 

5. ศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าขาเข้าจาก
ประเทศกัมพูชา 

3.19 .87 2.60 .77 6.336 .082 

6. ศักยภาพในการบริหาร จัดการด้านสินค้า
อุตสาหกรรม 

3.00 .73 2.66 .78 3.878 .371 

7. ศักยภาพในการบริ หาร จัดการสินค้าพื ช
เศรษฐกิจ 

2.91 .72 2.59 .73 3.813 .818 

8. ศักยภาพในการส่งเสริมด้านการพาณิชย์ 3.50 .89 2.82 .79 7.129 .353 
9. ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินการ

คลัง 
3.07 .69 2.54 .81 5.970 .061 

10. ศักยภาพในการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จาก
ทรัพย์สินและการประกอบกิจการท้องถิ่น 

3.05 .72 2.64 .83 4.611* .011 

รวม 3.20 .59 2.88 .46 5.097* .009 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 5.8 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ประกอบการค้าคนไทยกับผู้ประกอบการค้า
คนกัมพูชาเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1. ศักยภาพใน
การบริหารจัดการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านที่ 4. ศักยภาพในการบริหารจัดการตลาด
โรงเกลือ และด้านที่ 10. ศักยภาพในการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบ
กิจการท้องถิ่น   
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ตารางที่ 5.9 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นทางด้านบริการ 
ระหว่างผู้ประกอบการค้าคนไทยกับผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา  

 

ที่ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับ 

ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น 
ทางด้านบริการ 

ผู้ประกอบการ
ค้าคนไทย 

ผู้ประกอบการ
ค้าคนกัมพูชา t Sig 

X  S.D. 
X  S.D. 

1. ศักยภาพในการให้บริการของ  อบจ. 
สระแก้ว 

3.05 .67 2.64 .06 4.799* .009 

2. ศั ก ย ภ าพ ในก า ร บริ ก าร ด้ า นสั ง ค ม
สงเคราะห์ 

3.06 .96 2.89 .67 1.671* .000 

3. ศักยภาพในการบริการด้านการขนส่งมวลชน
และวิศวกรรมจราจร 

3.20 .85 2.94 .82 2.654 .900 

4. ศักยภาพในการจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัด
น้ าเสียรวม 

2.94 .96 2.71 .73 2.250* .002 

5. ศักยภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

3.07 1.18 2.86 1.05 1.632 .220 

6. ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่าง ๆ 

3.23 1.28 2.74 .76 3.897* .000 

7. ศักยภาพในการบริการด้านสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ 

2.97 1.04 2.50 .72 4.339* .000 

8. ศักยภาพในการบริการด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

3.66 1.14 2.88 .96 6.223* .000 

9. ศักยภาพในการส่งเสริมการกีฬา จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีง ามของ
ท้องถิ่น 

3.14 .82 2.94 .78 2.113 .781 

10. ศักยภาพในการบริการด้านการท่องเที่ยว 3.42 1.05 2.53 .78 8.031* .000 
รวม 3.17 .77 2.76 .46 5.348* .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 5.9 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ประกอบการค้าคนไทยกับผู้ประกอบการค้า
คนกัมพูชาเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ ใน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 7 ด้าน คือ ด้านที่ 1. ศักยภาพใน
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การให้บริการของ อบจ. สระแก้ว ด้านที่ 2. ศักยภาพในการบริการด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านที่ 4 
ศักยภาพในการจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ด้านที่ 6 ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษต่าง ๆ ด้านที่ 7 ศักยภาพในการบริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้านที่ 8 ศักยภาพในการ
บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และด้านที่ 10. ศักยภาพในการบริการด้านการ
ท่องเที่ยว   
 

5.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยและการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณตัวแปรปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านบริการ 

     5.1 ทางด้านเศรษฐกิจ 
 1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อศักยภาพ

ในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ  ดังแสดง
ในตารางที่ 5.10-5.12 
   
ตารางที่ 5.10  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อศักยภาพการ

บริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ 
 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 '

1y  
x1  .018 .030 .072 –.004 –.031 –.049 –.057 –.031 .015 .029 

x2   .651** .488** .392** .208** .136** .115* .095* .144** .112* 

x3    .613** .393** .237** .139** .094 .064 .180** .000 

x4     .569** .302** .220** .151** .081 .149** .106* 

x5      .630** .526** .414** .339** .226** .170** 

x6       .734** .619** .410** .295** –.046 

x7        .742** .488** .318** .013 

x8         .595** .382** .070 

x9          .581** .015 

x10           –.023 

'y            1.000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 5.10  การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัย
ภายในทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยภายใน มีค่าอยู่
ระหว่าง –.057-.742 โดยมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ าถึงทางบวกในระดับสูงระหว่างตัวแปร
ปัจจัยทุกตัว และ พบว่า การบริหารจัดการสินค้าพืชเศรษฐกิจ (x7) มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงร่วมกับการบริหารจัดการด้านการพาณิชย์  (x8) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงที่สุด 
(.742) และการบริหารจัดการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (x1) มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ า
ร่วมกับการบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ (x8) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต่ าที่สุด (–.057)  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับศักยภาพในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง  –.046-.170 โดยมี
ความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ าถึงทางบวกในระดับปานกลางระหว่างตัวแปรปัจจัยทุกตัว อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับ .05 นอกจากน้ัน ยังพบว่า การบริหารจัดการสินค้าขาเข้า
จากประเทศกัมพูชา (x5) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับศักยภาพการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ ( '

1y ) ซึ่งมีค่าสหสัมพันธ์สูงที่สุด (.170)  
 
ตารางที่ 5.11  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงพหุของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบรหิาร

จัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ 
 

ตัวแปรปัจจัย 

ด้านเศรษฐกิจ 

ค่า
สหสัมพันธ์

พหุ  
(R) 

ค่า
สัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ 

(R2) 

ค่า 

ความ
แปรปรวน  

(F) 

Sig. 

x5 .170 .029   9.028* .003 
x5, x6 .260 .068 10.979* .000 
x5, x6, x8 .284 .081    8.841* .000 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 5.11 พบว่า ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทางด้านเศรษฐกิจที่ดีที่ถูกเลือก คือ การบริหารจัดการ
สินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา (x5) เมื่อเพิ่มตัวแปรปัจจัย ปรากฏว่า ตัวแปรการบริหารจัดการด้าน
สินค้าอุตสาหกรรม (x6) เข้าไป ท าให้ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุ (R) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และตัวแปรปัจจัย ด้านการบริหารจัดการด้านการพาณิชย์  (x8) เข ้าไป ท าให้ค ่า
สหสัมพันธ์เชิงพหุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ อื่น ๆ 
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เข้าไป พบว่า ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงไม่น ามาเป็นตัว
แปรพยากรณ์   

ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ดีสามารถพยากรณ์ศักยภาพ
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้วทางด้านเศรษฐกิจได้ มี 3 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
จัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา (x5) การบริหารจัดการด้านสินค้าอุตสาหกรรม (x6) และด้าน
การบริหารจัดการด้านการพาณิชย์  (x8) จึงค านวณหาค่าน้ าหนักความส าคัญของการพยากรณ์ที่
ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งน าไปหา 
ค่าน้ าหนักความส าคัญของการพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. 
สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ ดังแสดงในตารางที่ 5.12  
 
ตารางที่ 5.12  ค่าน้ าหนักความส าคัญของการพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ

ท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ทางด้านเศรษฐกิจ 

ค่า 
สัมประสิทธ์ิ
ของปัจจัย

มาตรฐาน (b) 

ค่า 
สัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

(Beta) 

ค่าความ 
คลาดเคล่ือน 
มาตรฐาน 

(SEb) 

ค่า 
สถิต ิ

 
(t) 

1. การบริหารจัดการสินค้าขาเข้าจาก
ประเทศกัมพูชา (x5)    .161    .253 .046    3.548* 

2. การบริหารจัดการด้านสินค้า
อุตสาหกรรม (x6)    .107    .170 .035    3.005* 

3. การบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ (x8)    .093    .146 .044   2.079* 
a = 2.640,     R = .284,    R2 = .081,    SEest= .521,    F = 8.841* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 5.12  ค่าน้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธ์ิ           
การถดถอย (Regression coefficient: Beta) ของด้านการบริหารจัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศ
กัมพูชา (x5) การบริหารจัดการด้านสินค้าอุตสาหกรรม (x6) และด้านการบริหารจัดการด้านการ
พาณิชย์ (x8) ร่วมกันส่งผลในทิศทางบวกในทิศทางเดียวกันต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ มีค่าเท่ากับ .253 .170 และ .146  ตามล าดับ โดยมี
ด้านการบริหารจัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา (x5) ส่งผลในทิศทางบวกต่อศักยภาพในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด และมีด้านการบริหารจัดการ
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ด้านการพาณิชย์  (x8) ส่งผลในทิศทางบวกต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. 
สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุด 

ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุ (R) ของศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้วด้านเศรษฐกิจกับการบริหารจัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา (x5) การ
บริหารจัดการด้านสินค้าอุตสาหกรรม (x6) และการบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ (x8) อยู่ในระดับ
ต่ าค่อนไปทางปานกลาง เท่ากับ .284 และค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ .081  โดยที่ตัว
แปรพยากรณ์สามารถพยากรณ์ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้วด้านเศรษฐกิจได้ร้อยละ 8.1 มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .521 

สมการพยากรณ์อิทธิพลของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นดังน้ี  

'

1y  = a + b5x5 + b6x6 + b8x8 
'

1y  = 2.640 + .107x5 + –.161x6 +.093x8 
 

2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยใช้ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรปัจจัย
เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้วทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 10 ด้าน (x1-x10) เข้าสู่สมการ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา (x5) ด้านการบริหารจัดการด้านสินค้า
อุตสาหกรรม (x6) และด้านการบริหารจัดการด้านการพาณิชย์  (x8) ค่าสถิติการถดถอยพหุคูณ
ของตัวแปรพยากรณ์ ดังแสดงในตารางที่ 5.13-5.15 

 

ตารางที่ 5.13  แสดงค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์  x5 ที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ  

 

Source of Variation SS df MS F 

x5       
Regression    2.573      1 2.573 9.028* 
Residual 86.625 304   .285   
Total 89.198 305   

R = .170,      R2 = .029,      SEest = .534  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 5.13 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณอิทธิพลของตัวแปรพยากรณ์ด้าน 
x13  ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้วทางด้านเศรษฐกิจ ที่เข้าสู่
สมการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) = .170 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) = .029 หรือส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. 
สระแก้ว ทางด้านบริการอยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์
เท่ากับ .534 

 

ตารางที่ 5.14  แสดงค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์  x5  x6  ที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ  

 

Source of Variation SS df MS F 

x5  x6       
Regression    6.027    2 3.014 10.979* 
Residual 83.171 303  .274    
Total 89.198 305   

R = .260,      R2 = .068,      SEest = .524  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 5.14 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณอิทธิพลของตัวแปรพยากรณ์ด้าน 
x5  x6    ร่วมกันส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ  
ที่เข้าสู่สมการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) = .260 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) = .068 หรือส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. 
สระแก้ว ทางด้านบริการอยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 6.8 โดยมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์
ท่ากับ .524 
 

ตารางที่ 5.15  แสดงค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ด้าน x5 x6 x8 ที่
ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ  

 

Source of Variation SS df MS F 

x5  x6  x8     
Regression    7.201     3 2.400 8.841* 
Residual 81.997 302   .272    
Total 89.198 305   

R = .284,      R2 = .081,      SEest = .521  
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* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 5.15 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณอิทธิพลของตัวแปรพยากรณ์ด้าน 

x5 x6 x8   ร่วมกันส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้าน
เศรษฐกิจ ที่เข้าสู่สมการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) = .284 
และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) = .081 หรือส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 8.1 โดยมีความคลาดเคลื่อนใน
การพยากรณ์ท่ากับ .521 
 

    5.2 ทางด้านบริการ 
           1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการ

บริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านบริการ ดังแสดงในตารางที่ 
5.16-18 

 

ตารางที่ 5.16 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านบริการ 

 
 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 

'

2y  

x11  .634** .575** .498** .352** .306** .242** .118* .123* .017 –.139** 

x12   .698** .543** .373** .328** .205** .072 .052 –.036 –.202** 

x13    .665** .471** .408** .281** .109* .100* –.029 –.208** 

x14     .660** .548** .340** .144** .184** .058 –.184** 

x15      .744** .584** .426** .417** .283** –.136** 

x16       .694** .445** .423** .263** –.117* 

x17        .661** .486** .359** .010 

x18         .697** .561** .204** 

x19          .676** .140** 

x20           .142** 
'y            1.000 

  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 5.16 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยภายใน 
ทางด้านบริการ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยภายใน มีค่าอยู่ระหว่าง          
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–.036-.744โดยมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ าถึงทางบวกในระดับสูงระหว่างตัวแปรปัจจัยทุก
ตัว และพบว่า ด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (x15) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
ร่วมกับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ (x16) ซึ่งมีค่าสหสัมพันธ์สูงที่สุด (.744)  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับศักยภาพในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ  พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง  –.208-.204โดยเป็นความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ าถึงความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า
ระหว่างตัวแปรปัจจัยทุกตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และ.05 นอกจากน้ัน ยังพบว่าการ
บริหารจัดการด้านการบริการด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร  (x13) มีความสัมพันธ์ทาง
ลบในระดับต่ ากับศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ ( '

2y ) 
ซึ่งมีค่าสหสัมพันธ์ทางลบต่ าสุด (–.208) และด้านการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (x18) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ 
อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ ( '

2y ) ซึ่งมีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกสูงที่สุด (.204)  
 

ตารางที่ 5.17 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงพหุของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านบริการ 

 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ทางด้านบริการ 

ค่า
สหสัมพันธ์

พหุ  
(R) 

ค่า
สัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ 

(R2) 

ค่า 

ความ
แปรปรวน  

(F) 

Sig. 

x13 .208 .043 13.786* .000 
x13, x18  .309 .096 16.006* .000 
x13, x18, x15 .346 .120 13.670* .000 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 

 
จากตารางที่ 5.17 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทางด้านบริการที่ดีที่ถูกเลือก คือ ด้านการ

บริการด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร  (x13) เมื่อเพิ่มตัวแปรปัจจัย ปรากฏว่าตัวแปร  
ด้านการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (x18) เข้าไปท าให้ค่าสหสัมพันธ์เชิง
พหุ (R) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปร ด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (x15) เข้าไปท าให้ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
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เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ อื่น ๆ เข้าไป พบว่า ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  จึงไม่น ามาเป็นตัวแปรพยากรณ์ 

ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ศักยภาพใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการได้ คือ ด้านการบริการด้านการขนส่ง
มวลชนและวิศวกรรมจราจร (x13) ด้านการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(x18)  และด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (x15) จึงค านวณหาค่าน้ าหนักความส าคัญของการ
พยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ  ดัง
แสดงในตารางที่ 5.18  
 
ตารางที่ 5.18  ค่าน้ าหนักความส าคัญของการพยากรณ์ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการ

บริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านบริการ 
 

ตัวแปรพยากรณ ์
ทางด้านบริการ 

ค่า 
สัมประสทิธิข์อง
ปัจจัยมาตรฐาน  

(b) 

ค่า 
สัมประสทิธิ ์
การถดถอย 

(Beta) 

ค่าความ 
คลาดเคลือ่น 
มาตรฐาน 

(SEb) 

ค่า 
สถิต ิ

 
(t) 

1. ด้านการบริการด้านการขนส่งมวลชนและ
วิศวกรรมจราจร (x13) .189   .230 .045   4.181* 

2. ด้านการบริหารจัดการด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (x18) .139 .208 .037 3.713* 

3. ด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(x15) .125 .194 .044 2.869* 

a = 3.418,     R = .346,    R2 = .120,    SEest= .604,    F = 13.670* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 5.18 ค่าน้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธ์ิ           
การถดถอย (Regression coefficient: Beta) ของด้านการบริการด้านการขนส่งมวลชนและ
วิศวกรรมจราจร (x13) การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (x18) และด้าน
การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (x15) ร่วมกันส่งผลในทิศทางบวกต่อศักยภาพในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ โดยมีค่าเท่ากับ .230 .208  และ .194 ตามล าดับ  
โดยมีด้านการบริการด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร  (x13)  ส่งผลในทิศทางบวกต่อ
ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านบริการ
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สูงสุด  และด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (x15) ส่งผลในทิศทางบวกต่อศักยภาพในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านบริการต่ าสุด  

ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุ (R) ของศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้วทางด้านบริการ ด้านการบริการด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร 
(x13) การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (x18) และด้านการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (x15) อยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ .346 และค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 
.346 โดยที่ตัวพยากรณ์สามารถพยากรณ์ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้วทางด้านบริการ ได้ร้อยละ 12.0 และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ .604 

สมการพยากรณ์อิทธิพลของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ จึงเป็นดังน้ี  

'

2y  =  a + b13x13 + b18x18 + b15 x15  
'

2y  = 3.418 + –.139x13 + .189x18 + –.125x15  
 

2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านบริการ  พบว่า ตัวแปร
พยากรณ์ทั้ง 10 ด้าน (x11-x20) เข้าสู่สมการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการด้านการขนส่งมวลชนและ
วิศวกรรมจราจร (x13) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (x18) และด้านการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (x15) ค่าสถิติการถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์  ดังแสดงในตารางที่ 5.19 
 

ตารางที่ 5.19  แสดงค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ด้าน x13 ที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ  

 

Source of Variation SS df MS F 

x13       
Regression      5.427      1 5.427 13.786* 
Residual 119.663 304   .394    
Total 125.090 305   

R = .208,      R2 = .043,      SEest = .627  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 5.19 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณอิทธิพลของตัวแปรพยากรณ์ด้าน 
x13  ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ ที่เข้าสู่
สมการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) = .208 และมีค่า
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สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) = .043 หรือส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. 
สระแก้ว ทางด้านบริการอยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 4.3 โดยมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์
ท่ากับ .627 
 

ตารางที่ 5.20  แสดงค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ด้าน x13  x18  ที่
ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ 

 

Source of Variation SS df MS F 

x13  x18       
Regression    11.953     2  5.977 16.006* 
Residual 113.136 303   .373  
Total 125.090 305   

R = .309,      R2 = .096,      SEest = .611  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 5.20 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณอิทธิพลของตัวแปรพยากรณ์ด้าน 
x13  x18   ร่วมกันส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ 
ที่เข้าสู่สมการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) = .309 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) = .096 หรือส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. 
สระแก้ว ทางด้านบริการอยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 9.6 โดยมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์
ท่ากับ .611 
 

ตารางที่ 5.21  แสดงค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ด้าน x13  x18 x15 ที่
ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ 

 

Source of Variation SS df MS F 

x13  x18 x15     
Regression    14.955     3  4.985 13.670* 
Residual 110.134 302   .365  
Total 125.090 305   

R = .346,      R2 = .120,      SEest = .604  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 5.21 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณอิทธิพลของตัวแปรพยากรณ์ ด้าน 

x13  x18 x15 ร่วมกันส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้าน
บริการ ที่เข้าสู่สมการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสหสัมพันธ์พหุ (R) = .346 และ
มีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) = .120 หรือส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ 
อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการอยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 12.0 โดยมีความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์ท่ากับ .604 
 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 

การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยเอกสาร (Document research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูล 
และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
1) การวิเคราะห์การบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว ตามอ านาจหน้าที่  และ 2) การวิเคราะห์
ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว เชิงการวิเคราะห์สว็อต  (SWOT Analysis) 
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว ตามอ านาจหน้าที่  
ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริหารจัดการของ อบจ.สระแก้ว ตามอ านาจหน้าที่ 

พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วได้บริหารงานและด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ ตาม
มาตรา 17 และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แล้ว ยังอยู่ภายใต้การบริหารงานของจังหวัดสระแก้วตาม
พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 51/1 ให้จังหวัดมีอ านาจ
ในเขตจังหวัด น าภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ และ
มาตรา 52 วรรค 3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัด การยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณ และงาน  
อื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด (ส านักงานจังหวัดสระแก้ว, 2554: 40)  

ถ้าวิเคราะห์ลงไปถึงการด าเนินงานของ อบจ. สระแก้ว จะพบว่าเป็นการท างาน
เหมือนกับเป็นส่วนหน่ึงหรือซ้อนกันกับการบริหารราชการของจังหวัดสระแก้ว แต่ขนาดของงาน
และโครงการอาจจะเล็กกว่า ซึ่งจะเห็นได้จากการก าหนดงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์
เดียวกัน เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ แหล่งงบประมาณระดับ
จังหวัดมีจ านวน 3,908,789,300 บาท ระดับท้องถิ่นมีจ านวน 3,000,000 บาท การปรับปรุงปัจจัยและ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร แหล่งงบประมาณระดับจังหวัดมีจ านวน 1,953,644,013 บาท ระดับ
ท้องถิ่นมีจ านวน 249,323,000 บาท การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว แหล่งงบประมาณระดับจังหวัดมี
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จ านวน 1,648,747,016 บาท ระดับท้องถิ่นมีจ านวน 77,349,000 บาท การเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งงบประมาณระดับจังหวัดมีจ านวน 4,076,061,282 บาท ระดับท้องถิ่นมีจ านวน 
7,072,224,420 บาท ดังแสดงในตารางที ่5.22  
 

ตารางที่ 5.22  สรุปงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2553-2556 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
จ านวน
โครงการ จังหวัด กระทรวง/กรม ท้องถิ่น เอกชน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์ 

3,908,789,300 121,649,136,920 3,000,000 720,000,000 126,280,926,220 77 

2. ปรับปรุงปัจจัยและ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร 

1,953,644,013 2,512,907,532 249,323,000 - 4,715,874,545 114 

3. ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 1,648,747,016 28,980,100 77,349,000 - 1,755,076,116 73 
4. เสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้  

4,076,061,282 3,814,109,507 7,072,224,420 - 14,962,395,209 1,142 

รวม 11,587,241,611 128,005,134,059 7,401,896,420 720,000,000 147,714,272,090 1,406 
 

ที่มา:  ส านักงานจังหวัดสระแก้ว. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2554-2556).  
 

ในการศึกษาครั้ง น้ีได้แบ่งการบริหารจัดการของ อบจ.สระแก้ว ตามอ านาจหน้าที่ 
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจ และ ทางด้านบริการ สรุปได้ดังน้ี  

การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะมีท าหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการคลัง

ท้องถิ่น โดยมีกองคลัง ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการรับ การจ่าย การน าส่งเงิน การเก็บรักษา
เงิน การพัสดุ และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญฯ นอกจากน้ันยังมีหน้าที่ คือ (1) เป็นผู้จัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่น 
(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรต่าง ๆ) ในการท าหน้าที่ส่วนน้ี ผู้วิจัยเคย
สอบถามเจ้าหน้าที่ว่ามีปัญหาหรือไม่ พบว่า ไม่ค่อยมีปัญหา สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มที่ เพราะมี
การต่อสัญญาทุกปีถ้าไม่เสียภาษีก็ไม่ต่อสัญญาให้ในปีต่อไป และ (2) การจัดเก็บรายได้ อื่น ๆ 
นอกเหนือจากภาษี (ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินและการประกอบ
กิจการท้องถิ่น) พบว่า การจัดเก็บรายได้ที่เป็นกอบเป็นก า ได้แก่ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของตลาดโรงเกลือ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตัวอย่าง ในปีงบประมาณ 2549 
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ได้มีการจัดเก็บรายได้ประเภท ต่าง ๆ ภายในตลาดโรงเกลือ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6 ,429,474.34 บาท 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัด, 2552)  ดังแสดงในตารางที่ 5.23   
 

ตารางที่ 5.23  แสดงการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ภายในตลาดโรงเกลือในปีงบประมาณ 2549 
 

ประเภทรายได้ หน่วย จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าเช่าอาคารตลาดโรงเกลือ 783 ห้อง 3,635,291.39 
2. ค่าเช่าอาคารศูนย์อาหาร      1 แห่ง      48,000.00 
3. ค่าเช่าอาคารสุขา     3 แห่ง    139,000.00 
4. ค่าเช่าอาคารสแลนเขียว    3 แห่ง   156,960.00 
5. ค่าเช่ารายวันหาบเร่ 5 บาท/ราย/วัน   224,755.00 
6. ค่าเช่าอาคารตลาดผัก/ผลไม้   1 แหง่   967,170.00 
7. ค่าเช่าอาคารตลาดปลา   1 แหง่   720,000.00 
8. ค่าเช่าอาคารธูปเทียน   1 แหง่       9,000.00 
9. ค่าเช่าอาคารอาคารขายน้ าแข็ง   1 แหง่      5,333.33 
10. ค่าเช่าอาคารตลาดปลาและแมลง   2 หลัง   57,387.09 
11. ค่าเช่าที่ดินตั้งตู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม             32 ตู ้  211,621.81 
12. ค่าเช่าที่ดินเพิงร้านค้า 4 ล็อก 218,955.72 
13. ค่าเช่าที่ดินตั้งตู้เอทีเอ็ม 1 แห่ง  36,000.00 

รวม     6,429,474.34 
           ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัด. (2552).  
 

การบริหารจัดการด้านบริการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้บริหารและด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ในการ

ให้บริการสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตน ภายใต้ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งภารกิจตามกฎหมายดังกล่าวเป็นภารกิจขนาดใหญ่  ต้องมีการ
บริหารจัดการอย่างต่อเน่ือง ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานสูง จึงเป็นปัญหาแก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่มีงบประมาณค่อนข้างน้อย ในปีหน่ึง ๆ สามารถจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการบริหารสาธารณะได้ประมาณร้อยละ 40 ไม่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ร้องขอผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ต่าง ๆ การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วในบางปี ท าได้เพียงส่งเครื่องจักรกลออกไปช่วยเหลือเพื่อเป็นการ
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แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไปก่อน และการให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรแก่ท้องถิ่นอื่น ได้แก่ 
บุคลากรด้านช่าง และวิศวกร ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น  

ส่วนการบริการทางด้านพื้นฐานทั่วไป ได้มีการจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค การ
บริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ การก าจัดขยะและน้ าเสีย  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ส าคัญ ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณสถาน อาคารบ้านเรือน 
สนามกีฬา สถานที่พักผ่อน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น งานบริการที่ส าคัญของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วส่วนหน่ึง ได้แก่ การบริหารจัดการและการให้บริการในด้าน
ต่าง ๆ แก่ตลาดโรงเกลือ ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านระบบจราจร  ได้มีการจัดท าป้ายจราจรตั้งแต่ทางเข้าตลาด เพื่อแสดงสัญลักษณ์
การจราจรภายในบริเวณพื้นที่   จัดก าลังเจ้าหน้าที่ประจ าสันทางแยก เพื่ออ านวยความสะดวก
การจราจร ยานพาหนะ และประชาชนที่มาท่องเที่ยวหรือซื้อสินค้า จัดสถานที่จอดรถให้เป็นที่เป็น
ทางให้เหมาะสมแก่พื้นที่ทั่วบริเวณตลาด ส าหรับประชาชนจะได้ซื้อสินค้าอย่างทั่วถึงทุกอาคาร 
โดยทาสีตีเส้นและท าป้ายไว้เรียบร้อย 

2. ด้านระบบความสะอาด ได้จัดให้มีการล้างตลาดทั่วบริเวณอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ส าหรับบริเวณตลาดปลาได้จัดให้มีการใช้น้ ายาดับกลิ่นหรือน้ ายาฆ่าเช้ือเพื่อจะได้ปลอดการติดเช้ือ 
และจัดให้มีถังขยะรองรับขยะที่มีเป็นจ านวนมากในแต่ละวันไว้ทั่วบริเวณตลาด 

3. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ได้มีการติดต่อประสานกับสถานีต ารวจภูธรคลองลึก
ในการรักษาความปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ติดต่อประสานรับนโยบายด้าน
รักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งทหาร ต ารวจ และพลเรือน และถ้าหากเกิดความ
จ าเป็นก็ต้องขอเจ้าหน้าที่มาประจ าที่ตลาดโรงเกลือด้วย 

4. ด้านระบบภูมิทัศน์ ได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นตามจุดต่าง ๆ ให้เหมาะสม
สวยงาม เพิ่มสีเขียว นอกจากน้ี ได้มีการปรับปรุงบริเวณที่สกปรกที่เป็นแหล่งขยะให้ดีขึ้น จัดสถาน
ที่ตั้งหาบเร่ แผงลอย ให้เป็นบริเวณเฉพาะอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ 

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้มีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ แสดงผังอาคารจุดจ าหน่าย
สินค้า ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณตลาดโรงเกลือ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
เขมร จัดท าแผ่นพับตลาดโรงเกลือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาด
โรงเกลือ โดยการก่อสร้างลานอเนกประสงค์และทางเท้าไปยังลานจอดรถ มีระบบแสงสว่างอย่าง
ทั่วถึง มีการจัดสวนหย่อมและการปลูกต้นไม้ 

6. ด้านสังคม ได้มีการจัดให้มีการพบปะปรึกษาหารือกันระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้วกับผู้ประกอบการ มีการติดต่อประสานงานกับผู้น าและผู้ประกอบการชาวเขมร 
และจัดให้มีตัวแทนของชาวตลาดโรงเกลือเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 
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จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ตลาดโรงเกลือยังมีปัญหาด้านขยะ มลพิษ และฝุ่นละออง
อยู่มาก ได้เคยสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าปัญหาดังกล่าวมีการจัดการอย่างไร ได้รับค าตอบว่าเน่ืองจาก
ตลาดโรงเกลือมีพ่อค้าชาวกัมพูชามากกว่าพ่อค้าคนไทย คนกัมพูชาชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง 
ส่วนในการจัดการปัญหาดังกล่าวท าได้ไม่เต็มศักยภาพเพราะมีงบประมาณน้อย และมีบุคลากรไม่
เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณต้องแบ่งไปแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ ที่เกิดเพิ่มขึ้นในแต่ละปีด้วย  
งบประมาณที่มาจากส่วนกลางต้องน ามาจัดสรรตามสัดส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) ต่าง ๆ ด้วย 

 

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

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้านเศรษฐกิจและบริการของจังหวัดสระแก้ว  เป็นการวิเคราะห์
เอกสารที่เป็นทางการของ อบจ. สระแก้ว และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการวิเคราะห์สว็อต 
(SWOT Analysis) ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses: W) โอกาส (Opportunities: 
O) และข้อจ ากัด (Threats: T) เช่น จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เอกสารสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว เอกสารจาก
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น สรุปได้ดังน้ี 

จุดแข็ง (Strengths: S) 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีการแบ่งส่วนราชการที่ตรงกับภารกิจและ

หน้าที่ ท าให้การปฏิบัติราชการชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะของงาน  มีสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน มีการก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของบุคลากรท าให้การบริหารราชการขององค์กรรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เช่น ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองพัสดุ 
และหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

2. มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนของผู้บริหารส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  มี
ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร  บุคลากรมีคุณภาพและมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและต่อการปฏิบัติงาน ท าให้การประสานงานกับส่วนราชการ ภาคประชาชน 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากน้ัน ยังมีระบบฐานข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ครอบคลุมอีกด้วย 

3. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่ง เป็น
แผนระยะยาวส าหรับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และใช้แผน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างรอบคอบ สามารถ
ตอบสนองและแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และใช้ทรัพยากรการบริหาร
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีตลาดโรงเกลือ เป็นแหล่งการค้าชายแดน
ระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ขายของมือสองขนาดใหญ่ของประเทศ  ที่สามารถเป็นจุดพักสินค้า เป็น
ตลาดค้าส่งค้าปลีกสินค้าต่าง ๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ และเป็นแหล่งรายได้หลักขององค์กร 
รวมทั้งสามารถพัฒนาให้เป็นจุดกระจายสินค้าสู่อินโดจีนได้ในอนาคต   นอกจากน้ียังมีความ
ได้เปรียบในด้านการค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา  สินค้าที่ฝั่งไทยส่งไปยังกัมพูชาส่วนใหญ่เป็น
สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับระดับค่าครองชีพของประชาชนในกัมพูชา แต่
ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเน่ืองจากกัมพูชาจะหันมาพัฒนาผลิตเองในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม การ
พัฒนาการค้าและการลงทุนบริเวณเมืองคู่แฝดอรัญประเทศปอยเปตและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปอยเปต-โอเนียงของกัมพูชาจะส่งผลให้พื้นที่อ าเภออรัญประเทศจะพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา และการค้าชายแดนจะปรับไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
การค้าชายแดนที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าปริมาณมาก   

จุดอ่อน (Weaknesses: W)  
1. บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการขยายตัวขององค์กรในอนาคต  เช่น 

การขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข บุคลากรด้านช่าง และวิศวกร ท าให้บริการประชาชน
ไม่ทั่วถึง เป็นต้น 

2. งบประมาณในการบริหารจัดการท้องถิ่นมีจ ากัด ท าให้พัฒนาได้ไม่ทั่วถึง เน่ืองจาก
รายได้ขององค์กรและเงินอุดหนุนจากภาครัฐยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เช่น ความต้องการให้ส่งเสริมการประกอบอาชีพนอกฤดู
การเกษตร ต้องการให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร  พัฒนา
แรงงานในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ต้องการให้มีตลาดกลางในการ
ซื้อขายสินค้าและศูนย์กลางการค้าส่งที่ได้มาตรฐาน ต้องการให้มีการสนับสนุนสินค้าโครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ และต้องการให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ย วทั้งสถานที่และการให้บริการ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น  

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานขององค์กรใน
การพัฒนา เน่ืองจากการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวต้องพึ่ งพางบประมาณจ านวนมาก 
ในขณะที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจ ากัด 

4. ผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ า มีพืชทางเศรษฐกิจหลายตัวที่มีค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่
ค่อนข้างต่ า เช่น ข้าวนาปี ข้าวโพด มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน  โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนทิ้งช่วง พื้นที่เกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน สภาพดินมีความ
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สมบูรณ์ต่ า เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดเงินทุนในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

5. ความด้อยโอกาสของประชากรวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กและเยาวชนส่วน
หน่ึงประมาณร้อยละ 30 ยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร เน่ืองจากผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
อพยพไปหางานท านอกเขตจังหวัด ประมาณร้อยละ 25 ถูกทิ้งให้อยู่กับคนอื่นที่มิใช่บิดามารดา 

โอกาส (Opportunities: O)  
1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมีอ าเภออรัญประเทศ เป็นศูนย์กลางการค้า

ชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้หลายประเทศ ท าให้จังหวัดสระแก้วเป็นศูนย์กลางการค้า
การขนส่งเช่ือมโยงภูมิภาคและประเทศในอินโดจีนได้ ทั้งน้ีเพราะเป็นจังหวัดที่อยู่ระหว่างแนวเขต
พื้นที่ตามแนวเส้นทางการพัฒนา ภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion: GMS) และยุทธศาสตร์ การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยา
แม่โขง (Ayeyawady Chao Phraya Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ได้แก่ 
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนและชุมชนศูนย์กลางในภูมิภาคตามเส้นทางแนวตะวันออก -ตะวันตก 
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงพื้นที่สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนาม  
โดยมีอ าเภออรัญประเทศ เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนของไทยที่เช่ือมต่อกับกัมพูชา และเวียดนาม 
เน่ืองจากเป็นจุดผ่านแดนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางที่สามารถเข้าถึงตลาดในกรุงเทพฯ พื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  และเลยผ่านเข้าไปในกัมพูชาและเวียดนามได้
โดยตรงตามเส้นทางอรัญประเทศ พนมเปญ และโฮจิมินห์ซิตี้ 

2. พื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วรับผิดชอบเป็นพื้นที่ที่มีท าเลดี เอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนา เช่น การค้าชายแดน สถานที่ท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
เช่ือมโยงฝั่งตะวันตก เป็นประตูการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศใกล้เคียง  นอกจากน้ี 
ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร  และเป็นแหล่งผลิตพืช
พลังงานทดแทนอีกด้วย  สามารถพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม ราคาสินค้าการเกษตรจะ
ปรับตัวไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการบริโภคและพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยจะมีการใช้
เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่เพื่อให้ใช้พื้นที่น้อยลงแต่กลับได้ปริมาณผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น และมีการส่งเสริมมาตรฐานในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การคัดเลือกพันธ์ุ สถานที่ กระบวนการ
ผลิต ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การ
ค้นคว้าวิจัย และการตลาด นอกจากน้ี สินค้าพืชเศรษฐกิจที่มีแหล่งผลิตที่จังหวัดสระแก้วและด้าน
ตะวันออกของจังหวัดจะสามารถเช่ือมโยงการขนส่งสินค้ากับท่าเรือแหลมฉบังได้โดยสะดวก 
เน่ืองจากเป็นการขนส่งครั้งละมาก ๆ และค่าขนส่งราคาถูก เพื่อน าไปแปรรูปเป็นสินค้าอุปโภคและ
บริโภค 
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3. การคมนาคม ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ท าให้การพัฒนาด้านต่าง  ๆ มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการคมนาคมให้มีประสิทธิภาพสูง
และประหยัดมากขึ้น รูปแบบการคมนาคมขนส่งมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่การขนส่งที่
ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก เช่น การส่งเสริมให้มีการคมนาคมขนส่งด้วยระบบราง
เพื่อทดแทนการขนส่งทางรถยนต์และรถบรรทุกที่มีต้นทุนสูง รวมทั้งการพัฒนาการขนส่งต่อเน่ือง
หลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์  ดังที่จังหวัดสระแก้วได้ด าเนินโครงการพัฒนาโครงข่าย
ด้านโลจิสติกส์ กิจกรรมการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบในการจัดตั้งสถานีขนถ่ายสินค้า
ในปีงบประมาณ 2553 และนโยบายของรัฐบาลที่มีแนวโน้มจะพัฒนาระบบขนส่งรางคู่เพื่อใช้ใน
การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาและประเทศอื่นในภูมิภาค
อินโดจีน 

4.  ความต้องการและความนิยมสินค้าไทยของชาวกัมพูชา ท าให้ตลาดการค้าชายแดนมี
การพัฒนามากขึ้น เน่ืองจากสินค้าไทยมีคุณภาพดี รูปแบบสวยงาม การช าระค่าสินค้าของไทยกับ
กัมพูชาสามารถกระท าได้โดยวิธีง่าย ๆ โดยสามารถช าระเป็นเงินบาทหรือเงินเหรียญสหรัฐฯได้ 
ความต้องการของตลาดกัมพูชาในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร 
เสื้อผ้า ยารักษาโรค  สินค้าเช้ือเพลิง วัสดุก่อสร้าง และสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
ประเทศ ได้แก่ 

1)  อาหาร สินค้าประเภทอาหารเป็นสินค้าที่ตลาดกัมพูชาต้องการมาที่สุด เน่ืองจาก
เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และปัญหาการสู้รบภายในประเทศที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ บางครั้ง
ท าให้เกิดการขาดแคลนอาหารภายในประเทศจึงต้องอาศัยการน าเข้าจากประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านอื่น ๆ             

2) เสื้อผ้า  เป็นสินค้าประเภทหน่ึงที่ตลาดกัมพูชาต้องการมาก โดยเฉพาะผ้าที่เป็นผืน
ในอนาคตยังมีแนวโน้มในการน าเข้าสูง  

3) ยารักษาโรค เน่ืองจากการสาธารณสุขของกัมพูชาที่ยังล้าหลังอยู่มาก ประกอบกับ
ในยามที่มีการสู้รบกันภายในประเทศท าให้ต้องการยารักษาโรคเป็นจ านวนมาก 

  4) วัสดุก่อสร้าง เป็นสินค้าที่ตลาดกัมพูชามีความต้องการสูงมาก และมีแนวโน้มการ
น าเข้าสูงเพื่อใช้ในการสร้างอาคารบ้านเรือนและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในอนาคต 

  5) สินค้าเช้ือเพลิง ความต้องการน าเข้าน้ ามันเช้ือเพลิงของกัมพูชามีเพิ่มขึ้นตามความ
ต้องการยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

5. การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 แต่เดิมมี 6 
ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ต่อมาได้มี
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ประเทศเข้าร่วมอีก 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม รวมเป็น 10 ประเทศ ต่อมาได้มี
การขยายความร่วมมือและการค้าระหว่างประเทศสมาชิกโดยการจัด เป็นเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2535 และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 อาเซียนได้
ก าหนดทิศทางที่แน่ชัดว่าความร่วมมือจะต้องเดินทางไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 

โอกาสอีกประการหน่ึงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วก็คือการที่ประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นตลาดอุปโภคบริโภคสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับไทยและเป็น
โครงข่ายฐานการผลิตทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายการ
ลงทุน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเป็นบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญแก่ประเทศไทย
เป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดประเทศไทยมากที่สุด 
ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบ้านมีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน 
การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้เกิดตลาดภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ โดยสามารถน า
จุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการผลิต 
การส่งออก และการบริการ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีมาก
ขึ้น นอกจากน้ี การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่น
และช่วยสร้างอ านาจการต่อรองในเวทีต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากน้ี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนของไทยเน่ืองจากการผลักดันมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ไม่ ว่า
จะเป็นอุปสรรคด้านภาษีหรือมาตรการอื่น ๆ ทางการค้าที่มิใช่ภาษี เพราะประเทศสมาชิกจะ
แสวงหาความร่วมมือเพื่อลด/ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เหล่าน้ัน รวมถึงอ านวยความสะดวกทางการค้า
และการลงทุนระหว่างกัน อีกทั้งยังจะท าให้ผู้ประกอบการค้าไทยได้เริ่มปรับตัวและเตรียมความ
พร้อมกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรค
ทางการค้าและการลงทุนต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความพร้อม
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

ข้อจ ากัด (Threats: T) 
1.  ระบบการศึกษา การจัดการความรู้ของชาติไม่สอดคล้องกับบริบทและการพัฒนา

เชิงอัตลักษณ์ของจังหวัด ระบบการศึกษาที่มีและเป็นอยู่ในปัจจุบันได้ก าหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดเป้าหมายของหลักสูตร จ านวนสาระวิชา และเวลาเรียนของหลักสูตร
ในส่วนของวิชาแกนค่อนข้างมาก ท าให้ผู้ เรียนต้องใช้เวลาเรียน ในห้องเรียนหรือการเรียน
ภาคทฤษฎีมากเกินไป ดังน้ัน จึงไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ทักษะชีวิต  ซึ่งผู้เรียนควรจะได้ใช้เวลาการ
ฝึกงานบ้าน งานอาชีพ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมให้มากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ควรจะ
ได้ใช้เวลาในไร่ ในนา ในสวน หรือในฟาร์มร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งได้เรียนรู้และฝึก
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ปฏิบัติงานอาชีพร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการท าให้เด็กได้มทีักษะชีวิตและสามารถน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตจริงได้ จังหวัดสระแก้วรวมทั้ง อบจ. สระแก้วยังต้องการ
พัฒนาศักยภาพของคน เพื่อสร้างความมั่นคงและพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ 

2.  นักท่องเที่ยวขาดความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยบริเวณชายแดนเน่ืองจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่เป็นมาตรฐาน โดยเหตุที่ไทยและกัมพูชามีข้อกฎหมายที่
แตกต่างกันในบางเรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายที่มีมาตรฐานแตกต่างกันท าให้ นักท่องเที่ยวเกิด
ความสับสนในการปฏิบัติ 

3.  นโยบายรัฐบาลและระเบียบกฎหมายกลางที่ไม่ชัดเจนนับเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิ
ราชการ 

4.  ปัญหาเรื่องยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ส่งผลต่อความมั่นคงตาม
แนวชายแดน ท าให้ต้องเฝ้าระวังและปราบปรามอย่างเข้มงวด 

5.  ความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ท าให้ อบจ. สระแก้ว ต้องมีระบบบริหาร
จัดการเชิงรุกในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภาครัฐและประชาชนตามแนวชายแดน รวมทั้ง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาเพิ่มขึ้นอีกด้วย  
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 306 พบว่า เป็น
ผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชามากที่สุด จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 และเป็นผู้ประกอบการ
ค้าคนไทย มีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8  

2. ผลการวิเคราะห์ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการค้าชาวไทยและชาวกัมพูชาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ       
มากที่สุดได้แก่ ด้านการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (x1) มีค่าเฉลี่ย (X ) = 3.50 และได้รับประโยชน์จาก
การบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านบริการ มากที่สุดได้แก่  ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (x18) มีค่าเฉลี่ย (X ) = 3.21 

     3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมทั้ง 10 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย (X =3.01) และทางด้านบริการโดยรวมทั้ง 10 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
(X = 2.94) 

 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ พบว่า ผู้ประกอบการค้าชาวไทย
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และชาวกัมพูชาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นแตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจ 3 ด้าน และทางด้าน
บริการ 7 ด้าน และโดยรวมของทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศ
กัมพูชา ระหว่างผู้ประกอบการค้าคนไทย กับผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

5.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยภายในและการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้านบริการ   

5.1  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยภายในกับศักยภาพในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านบริการ พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 
ที่ตั้งไว้ว่า ตัวแปรปัจจัยภายในกับศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา มีความสัมพันธ์ทางบวกกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     5.2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ  และทางด้าน
บริการ พบว่า  

          5.2.1 ทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการบริหารจัดการสินค้าขา
เข้าจากประเทศกัมพูชา (x5) ด้านการบริหารจัดการด้านสินค้าอุตสาหกรรม (x6) และด้านการบริหาร
จัดการด้านการพาณิชย์ (x8) ที่เข้าสู่สมการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ร่วมกันส่งผลต่อ
ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ . สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวม มีค่า
สหสัมพันธ์พหุ (R) = .284 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) = .081 หรือส่งผลต่อศักยภาพใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 8.1 
โดยมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ท่ากับ .521 

        5.2.2 ทางด้านบริการ  พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ด้านการบริการด้านการขนส่ง
มวลชนและวิศวกรรมจราจร  (x13) การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(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 
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจ  และทางด้านบริการ 
พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ มีค่า R2 อยู่ระดับต่ ากว่า  .30  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ตั้งไว้ว่า 
การวิเคราะห์ศักยภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา ด้วยการใช้สมการถดถอยพหุคูณ  แบบขั้นตอน ถ้า
พบว่า ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วที่อยู่ในระดับต่ า จะมีค่า R2 ต่ ากว่า .30 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1)  การวิเคราะห์การบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว ตามอ านาจหน้าที่  
และ 2) การวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว โดยการวิเคราะห์สว็อต 
(SWOT Analysis) สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี  

1. การบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว ตามอ านาจหน้าที่  พบว่า อบจ. สระแก้ว ได้
บริหารงานและด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 17 และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  แล้ว ยัง
อยู่ภายใต้การบริหารงานของจังหวัดสระแก้วตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 51/1 และมาตรา 52 วรรค 3 อีกด้วย  และเมื่อวิเคราะห์การบริหารจัดการ
ท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว ตามอ านาจหน้าที่ ทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ พบว่า มีการบริหาร
จัดการได้ไม่เต็มศักยภาพเพราะมีงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละปี 

2. ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว โดยการวิเคราะห์สว็อต 
(SWOT Analysis) สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 5.24   
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ตารางที่ 5.24   ตารางสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว โดย
การวิเคราะห์สว็อต (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีการแบ่งส่วนราชการที่ตรงกับภารกิจและ
หน้าที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

1. บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และการขยายตัวขององค์กรในอนาคต 

2. มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเป็นผลดีต่อ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

2. งบประมาณในการบริหารจัดการท้องถิ่นมี
จ ากัด ท าให้พัฒนาได้ไม่ทั่วถึง 

3. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ
ยาว สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาของ
ประชาชนได้ 

3.  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

4. มีตลาดโรงเกลือเป็นแหล่งการค้าชายแดน
ระหว่างไทย-กัมพูชาที่ขายของมือสองขนาด
ใหญ่ของประเทศ 

4. ผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ าโดยมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น 
ฝนทิ้งช่วง 

 5. ความด้อยโอกาสของประชากรวัยเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมาณร้อยละ 30 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีอ าเภออรัญประเทศเป็นศูนย์กลางการค้า
ชายแดนและศูนย์กลางการค้าการขนส่ง
เช่ือมโยงภูมิภาคและประเทศในอินโดจีน 

1.  ระบบการศึกษาและจัดการความรู้ของชาติ
ไม่สอดคล้องกับบริบทและการพัฒนา
เชิงอัตลักษณ์ของจังหวัด 

2. มีพื้นที่ที่มีท าเลดีเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการ
เกษตร  และเป็นแหล่งผลิตพืชพลังงาน
ทดแทนอีกด้วย 

2. ปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายไทยและ
กัมพูชามีข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน 

3. ด้านการคมนาคมสามารถพัฒนาการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ 

3.  นักท่องเที่ยวขาดความเช่ือมั่นด้านความ
ปลอดภัยบริเวณชายแดน 

4. ความต้องการและความนิยมสินค้าไทยของ
ชาวกัมพูชาท าให้ตลาดการค้าชายแดนมีการ
พัฒนามากขึ้น 

4. ปัญหาเรื่องยาเสพติดและแรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้าเมือง 

5. การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) จะท าให้จังหวัดสระแก้วเป็นศูนย์กลาง
ตลาดภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ 

5.  ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง
ระหว่างประเทศกระทบต่อความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประชาชนตามแนวชายแดน
ของทั้งสองประเทศ 

 


