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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อการพัฒนา
ตลาดการค้ า ชายแดนบริ เวณจุ ด ผ่ อ นปรนช่ อ งสายตะกู
ตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์ ใน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการพัฒนาตลาดการค้า ด้านการกำ�หนดนโยบาย
และกลไกการค้าและด้านสภาพแวดล้อมทางการภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่าย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากร จำ�นวน
361 คน ผูป้ ระกอบการค้า จำ�นวน 152 คน และนักท่องเทีย่ ว
จำ�นวน 100 คน รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 613 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยั มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์ โดยมีค่าความเชื่อมั่น 0.9139
แบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์โดยอุปมาน ส่วนข้อมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่า t-test Independent และ
F-test ผลการวิจัย พบว่า
1. การพัฒนาตลาดการค้าชายแดน บริเวณจุดผ่อน
ปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรรี มั ย์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน โดย
1
2

ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาตลาดการค้า รองลงมา
คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ ด้านผลิตภัณฑ์ที่
จำ�หน่ายที่ตลาดการค้า ตามลำ�ดับ
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาตลาดการค้า
ชายแดน บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร
อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเพศแตกต่างกัน โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ด้านการกำ�หนดนโยบายและ
กลไกการค้า แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ ด้านผลิตภัณฑ์ที่
จำ�หน่ายทีต่ ลาดการค้า แตกต่างกันอย่าง มีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ส่วนด้านการพัฒนาตลาดการค้า ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาตลาดการค้า
ชายแดน บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร
อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีอาชีพแตกต่างกัน โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตลาดการค้า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการ
กำ�หนดนโยบายและกลไกการค้า แตกต่างกันอย่าง มีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและด้านผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่ายที่ตลาดการค้าแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

4. จากการสัมภาษณ์ในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้ ด้าน
การพัฒนาตลาดการค้า ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเสนอแนวทาง การ
พัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนเพื่อกำ�หนดเป็นเขตการค้า
มีการปรับปรุงระบบภาษีและขั้นตอนการนำ�สินค้าเข้าออก
การจัดแผนผังของตลาดและสิง่ ก่อสร้างอำ�นวยความสะดวก
แก่ผปู้ ระกอบการด้านการกำ�หนดนโยบายและกลไกการค้า
ควรมีการส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบการ
ช่วยเหลือประชาชนผูส้ ง่ ออกให้มรี ายได้ มีงานทำ� และไม่ให้มี

การเอารัดเอาเปรียบทำ�ให้การค้ามีความเป็นธรรม และ
จัดการการลักลอบการค้าสินค้าหนีภาษีดา้ นสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและด้านผลิตภัณฑ์ทจ่ี �ำ หน่ายทีต่ ลาด ต้องมีการ
วางแผนการค้าเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อม การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนด้านสินค้ามีหลาก
หลายประเภทและมีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อตอบสนอง
การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม ทีเ่ ป็นผลมาจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

คำ�สำ�คัญ : การพัฒนาตลาดการค้าชายแดน, จุดผ่อนปรน

ABSTRACT
The purposes of this research were to study
and compare opinions of people on border market
development at Sai Taku Check Point in Janthobphet
Sub-district, Ban Kruat District, Buriram Province in
three aspects: market development, setting a policy
and trade mechanism, and physical environment
and products for selling. The sample consisted
of three groups: 361 people, 152 traders and 100
tourists, with a total of 613. The research tools
were composed of a five-rating scale questionnaire
and interview with the reliability of 0.9139. The
interview was conducted via inductive analysis
while the questionnaire was analyzed using the
following statistics: frequency, percentage, mean
and standard deviation. Moreover, the hypothesis
was tested by using t-test independent and F-test.
The research results revealed that :
1. Border market development at the check
point in the target area was found at a moderate
level in overall and each aspect. Moreover, market
development was found at the average highest
level and was followed by physical environment
and products for selling.
2. Having compared market border development

in overall and each aspect, it showed that setting
a policy and trade mechanism was significantly
different at .01 level while physical environment
and products for selling were significantly different
at .05 level. However, market development was
not found different.
3. Having compared opinions of the sample
with different occupations in overall and each aspect,
it showed that border market development was
significantly different at .01 level. However, setting
a policy and trade mechanism was significantly
different at .05 level, and physical environment
and products for selling were also significantly
different at .05 level.
4. The results obtained from the interview
were as follows: For the aspect of border market
development, the people involved proposed the
ways of border trade development by improving
tax system and stages of importing and exporting
products, and by making marketing layouts and
buildings in order to provide entrepreneurs with
facilities. For the aspect of setting a policy and
trade mechanism, the entrepreneurs should be
promoted and supported with facilities. Exporters
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should also be fairly treated and assisted with no environment. Strong and weak points of products
legalized exploitation, and smuggled goods trafficking and competition potential should also considered
should be eradicated. For the aspect of physical in response to the change of environment as a
environment and products for selling, marketing result of the ASEAN community.
should be planned in order to deal with changing
Keywords : developing border market, the relief.

บทนํา
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งแต่เดิม
นั้ น ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ เรื่ อ งความมั่ น คงระหว่ า งประเทศ
และ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากความคิดที่
แตกต่างทางด้านอุดมการณ์การเผชิญหน้ากันเป็นตัวนำ�
ไป สู่เปลี่ยนเป็นนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ใหม่ โดยใช้กรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สร้างความ
มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ในทุกระดับ
ปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อย่างไรก็ตามการ
เติ บ โตดั ง กล่ า วยั ง อยู่ บ นพื้ น ฐานความไม่ ส มดุ ล ของการ
พัฒนากล่าวคือ แม้เศรษฐกิจของประเทศจะเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว แต่มีปัญหา ด้านอื่น เกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะ
ปั ญ หาทางสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (จุ ม พล หนิ ม พานิ ช .
2549 : 11 - 25)
ปัจจุบันนี้จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา
บริเวณช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ จัดเป็นตลาดการค้าชายแดนตลาดหนึ่งที่
จำ�เป็นต้องมีการวางมาตรฐานตลาด เพื่อรองรับแนวทาง
การพัฒนา จากความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
พัฒนาตลาดการค้าบริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู หากไม่
พัฒนาตลาดการค้าชายแดนคงไม่สามารถจะพัฒนาไปสูก่ าร
เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะนำ�เสนอการพัฒนา
ตลาดการค้าชายแดนช่องสายตะกู ควบคู่การพัฒนาไปกับ
จังหวัดบุรีรัมย์ และเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร จนสามารถ
ผลักดันการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนนีส้ กู่ ารเป็นนโยบาย
สาธารณะในระดับท้องถิ่นได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อการ
พัฒนาตลาดการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนช่องสาย
ตะกู ตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรที่มี
ต่อการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนช่อง
สายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์
จำ�แนกตามเพศและอาชีพ
ความสำ�คัญของการวิจัย
1. ทำ�ให้ทราบถึงการพัฒนาตลาดการค้าชายแดน
บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2. ทำ�ให้ทราบถึงความแตกต่างของความคิดเห็น
ประชากรที่มีต่อการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนบริเวณจุด
ผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์
3. เป็นสารสนเทศในการนำ�เอาผลการวิจยั ไปพัฒนา
จุ ด ผ่ อ นปรนมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมีคณ
ุ ภาพตามตลาดมาตรฐานทีก่ �ำ หนดและเป็น
ที่พึงพอใจของสังคมโดยภาพรวม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการพัฒนาตลาดการค้าชายแดน
บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ คือ นโยบายการพัฒนาตลาด
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ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตลาดการค้า ด้าน
การกำ�หนดนโยบายและกลไกการค้า ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและด้านผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่ายที่ตลาดการค้า
(วัชรินทร์ ยงศิริ.2547 : 9 - 177)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 2.1 ประชากร ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้แก่ ประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ประกอบการค้าขายและนักท่องเที่ยว
บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
		
2.1.1 ประชาชนผูม้ ีสทิ ธิเลือกตั้ง จำ�นวน
5,660 คน
		
2.1.2 ผู้ประกอบการค้าบริเวณช่องสาย
ตะกู จำ�นวน 250 คน
		
2.1.3 นักท่องเทีย่ ว กำ�หนดโควต้า จำ�นวน
100 คน รวมทั้งสิ้น 6,010 คน
		 2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เนื่ อ งจากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้
เป็นการผสมผสานโดยใช้เครือ่ งมือในการวิจยั 2 ประเภท คือ
แบบสอบถาม และเทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
				 2.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำ�หนดตามตารางกลุ่มตัว
อย่างของเครซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie & Morgan ; ประสิทธิ์
สุวรรณรักษ์. 2555 : 148 - 149) ได้กลุ่มตัวอย่าง ประชากร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำ�นวน 361 คน ผู้ประกอบการค้า จำ�นวน
152 คน ส่วนกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ วเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)โดยการกำ�หนดโควตา (Qouta)
จำ�นวน 100 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถาม
จำ�นวน 613 คน แล้วทำ�การสุ่มไปตามกลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธี
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Ramdom Sampling) ด้วยการ
จับฉลาก
			 2.2.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้เทคนิคการสัมภาษณ์
ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำ�นวน
18 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น จำ�นวน 3 คน ผู้นำ�
ชุมชน จำ�นวน 5 คน ผู้ประกอบการค้า จำ�นวน 5 คน
นักท่องเทีย่ วจำ�นวน 5 คน รวมกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้เทคนิคการ
สัมภาษณ์ จำ�นวนทั้งสิ้น 18 คน

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาการพัฒนาตลาดการค้า
ชายแดน กรณีศกึ ษาจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร
อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีวิธีการดำ�เนินการ
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรประกอบด้วย ประชากร จำ�นวน 361
คน ผู้ประกอบการค้า จำ�นวน 152 คน
และนักท่องเทีย่ ว จำ�นวน 100 คน รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 613 คน
		 1.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เนื่ อ งจากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้
เป็นการผสมผสานโดยใช้เครือ่ งมือในการวิจยั 2 ประเภท คือ
แบบสอบถาม และเทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
			 1.1.1 กลุม่ ตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถาม ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประชากร จำ�นวน
361 คน ผู้ประกอบการค้าชายแดน จำ�นวน 152 คน และ
นักท่องเที่ยวชายแดน จำ�นวน 100 คน รวมทั้งสิ้น จำ�นวน
613 คน
			 1.2.1 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้เทคนิคการสัมภาษณ์
ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำ�นวน
18 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น จำ�นวน 3 คน ผู้นำ�
ชุมชน จำ�นวน 5 คน ผูป้ ระกอบการค้าชายแดน จำ�นวน 5 คน
นักท่องเที่ยวชายแดน จำ�นวน 5 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์ จำ�นวนทั้งสิ้น 18 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะ
เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 2.1 แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยมี
อาจารย์เป็นทีป่ รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบแก้ไขสำ�นวน
และภาษาเพื่อให้ได้ข้อคำ�ถามที่มีความชัดเจนสมบูรณ์ยิ่ง
ขึ้น และนำ�เสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งก่อนนำ�
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับคณะผูบ้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ �ำ ท้องที่ และประชาชนจุดผ่อนปรน
บ้านโนนหมากมุน่ ตำ�บลโนนหมากมุน่ อำ�เภอโนนสูง จังหวัด
สระแก้ว ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 คน เพือ่ หาค่าความ
เชื่อมั่น ค่าอำ�นาจจำ�แนก โดยการวิเคราะห์แบบสอบถาม
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
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24 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
เป็นรายข้อ หาค่าคะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ของคะแนนแต่ละข้อ ทั้งกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า ทดสอบความ
แตกต่างที่ใช้ t-test ที่ระดับนัยสำ�คัญ .05 หรือ ถ้าค่า t
มีคา่ 1.75 ขึน้ ไป ถือว่ามีอ�ำ นาจจำ�แนกสูง อยูใ่ นเกณฑ์ทใี่ ช้ได้
ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ มีค่าเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9299
ซึ่งผ่านเกณฑ์และนำ�ไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
		 2.2 แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์มีลักษณะแบบ
กึ่งมีโครงสร้าง ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
		 2.2.1 นำ�ประเด็นเนือ้ หาในแต่ละด้านมาสร้าง
กรอบประเด็นคำ�ถามเพื่อสัมภาษณ์
		 2.2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
		 2.2.3 นำ�แบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อพิจารณาแก้ไขเนื้อหาสำ�นวนที่ใช้
		 2.2.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วนำ�
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทายนิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง เพื่อ
ให้ได้แบบสัมภาษณ์ที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ด�ำ เนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามลำ�ดับดังนี้
		 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
			 3.1.1 ผูว้ จิ ยั ได้ขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ออกหนังสือส่งถึงนายก
เทศมนตรีเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 3.1.2 ผู้วิจัยนำ�แบบสอบถามไปดำ�เนินการ
เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง
		 3.1.3 แบบสอบถามมีทั้งหมด จำ�นวน 613
ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้และมีความสมบูรณ์ จำ�นวน 613
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากนั้นผู้วิจัยนำ�แบบสอบถาม
ที่ได้มาเก็บรวบรวมเพื่อนำ�ไปวิเคราะห์ต่อไป
		 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์
			 3.2.1 ผู้วิจัยดำ�เนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
		 3.2.2 ผู้วิจัยสรุปความคิดเห็นในแต่ละด้าน
ทันทีที่จบการสัมภาษณ์ในแต่ละด้าน
		 3.2.3 เมื่อการสัมภาษณ์สิ้นสุดลง ผู้วิจัยสรุป
อีกครั้งซึ่งหากผู้สัมภาษณ์แต่ละคนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็
จะบันทึกเพิ่มเติมอีก
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

		 3.2.4 การสัมภาษณ์แต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั ได้บนั ทึก
เทปไว้ทกุ ครัง้ โดยขออนุญาตในการบันทึกต่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ตอบแบบสอบถาม เมือ่ ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว ในการจัดกระทำ�ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการ ดังนี้
		 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์
ด้วยการแจกแจงความถี่และหาค่า ร้อยละ (Percentage)
		 4.2 การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม
การนำ�เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำ�อธิบาย
		 4.3 เปรียบเทียบความแตกต่างถึงความคิดเห็นของ
ประชากรที่มีต่อการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนบริเวณจุด
ผ่อนปรนช่องสายตะกูตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�แนกตามเพศ และอาชีพ วิเคราะห์โดยใช้
ค่าสถิติ t-test Independent
		 4.4 เปรียบเทียบความแตกต่างถึงความคิดเห็นของ
ประชากรที่มีต่อการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนบริเวณจุด
ผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�แนกตามอาชีพ วิเคราะห์โดยใช้ F-test
เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน จะทำ�การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffes ’
Method)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนิน
การดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ถอดข้อมูลจากการบันทึกเทปมาพิจารณา
รวมกับการจดบันทึกของผูว้ จิ ยั แล้วทำ�ความเข้าใจในภาพรวม
ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน
2. วิเคราะห์โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) หรือตีความสร้างข้อสรุปแบบ
อุปมาน (Inductive Method) คือ พิจารณาความเหมือน
กันความแตกต่างกัน และความสัมพันธ์กนั มาหาข้อสรุปแล้ว
บรรยายวิเคราะห์เป็นความเรียง
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาตลาดการค้าชายแดน

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. การพัฒนาตลาดการค้าชายแดน บริเวณจุดผ่อน
ปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรรี มั ย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน โดย
ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาตลาดการค้า รองลงมา
คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้านผลิตภัณฑ์ที่
จำ�หน่ายที่ตลาดการค้า ตามลำ�ดับ
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาตลาดการค้า
ชายแดน บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร
อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์ ทีม่ สี ถานภาพทางเพศแตก
ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ด้านการกำ�หนด
นโยบายและกลไกการค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ด้านผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่ายที่ตลาดการค้าแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการพัฒนาตลาด
การค้าไม่แตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาตลาดการค้า
ชายแดน บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร
อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีสถานภาพทางอาชีพ
แตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนา
ตลาดการค้า แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ด้านการกำ�หนดนโยบายและกลไกการค้า แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส่วนด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและด้านผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำ หน่ายทีต่ ลาดการค้าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
		 4.1 ด้านการพัฒนาตลาดการค้าผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการดำ�เนินการ สามารถนำ�เสนอผลการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน เพือ่ กำ�หนดเป็นเขตการค้า
มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ มีการจัดแผนผังของ
ตลาดและสิง่ ก่อสร้างอำ�นวยความสะดวก ตลอดจนการจัดตัง้
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของนพรัตน์ วงศ์
วิทยาพาณิชย์ และคณะ (2554 : 92) กล่าวว่า การจัดการ
ทีจ่ ะทำ�ให้ตลาดการค้าชายแดนมีความเป็นระเบียบ มีสภาพ

แวดล้อม และความปลอดภัยทีด่ ี โดยต้องคำ�นึงถึงการเข้ามา
มีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นด้วย เพราะจะทำ�ให้การ
บริหารจัดการได้รับความร่วมมือและประสบความสำ�เร็จได้
มากยิ่งขึ้น
		 4.2 ด้านการกำ�หนดนโยบายและกลไกการค้า การ
ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกแก่ผสู้ ง่ ออกและผูป้ ระกอบ
การในการส่งออกสินค้า จัดการการลักลอบการค้าสินค้าหนี
ภาษี เพือ่ เป็นพืน้ ฐานสำ�คัญในการติดต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของกรมการค้าต่างประเทศ กองสิทธิ
ประโยชน์ทางการค้า (2557 : 7) กล่าวว่า การสร้างความ
เชื่อมโยงและพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วม
มือและข้อตกลงทางการค้า โดยเฉพาะการค้าและการลงทุน
กับประเทศเพือ่ นบ้าน การส่งเสริม และอำ�นวยความสะดวก
ทางการค้า และการปกป้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า
ให้ครอบคลุมพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์ ทางการค้าในส่วนภูมภิ าคมาก
ขึน้ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการและผูส้ ง่ ออกได้รบั ประโยชน์สงู สุด
		 4.3 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่ายที่ตลาดการค้ามีการวางแผน เพื่อตอบ
สนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การพิจารณาจุด
แข็ง จุดอ่อน ว่ามีความได้เปรียบด้านทำ�เลที่ตั้ง สินค้าและ
บริการมีจ�ำ นวนมาก มีศกั ยภาพในการแข่งขัน ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของผุสดี พลสารัมย์ และคณะ (2555 : 72) กล่าว
ว่า การทำ�การค้ากับประเทศเพือ่ นบ้านเป็นกลไกของรัฐบาล
เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์สำ�หรับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
เสริมความเข้มแข็งของประเทศ เพื่อเพิ่มอำ�นาจการต่อรอง
กับประเทศมหาอำ�นาจและระบบการค้าระหว่างประเทศ
บริเวณชายแดน
อภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนาตลาดการค้าชายแดน ทัง้ 3
ด้าน ทำ�ให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่
มีต่อการพัฒนาตลาดการค้าชายแดน ผู้วิจัยพบประเด็นที่
น่าสนใจอันจะเป็นข้อมูลให้จังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง นำ�ไปปรับปรุงและพัฒนาตลาดการค้าชายแดนใน
ด้านต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งสามารถอธิบายผลได้ดังนี้
1. จากการศึกษาการพัฒนาตลาดการค้าชายแดน
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26 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาตลาดการค้าด้านการกำ�หนด
นโยบายและกลไกการค้าและด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่ายที่ตลาดการค้า พบว่า โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูง ๆ
ได้แก่ มีสภาพถนนในการคมนาคมเข้าถึงตลาด มีสถานที่
จอดรถมีความสะดวกและปลอดภัย สภาพแวดล้อมของ
ตลาดมีความสวยงามและทิวทัศน์ที่ดี สินค้าที่จำ�หน่ายเป็น
สินค้าจากธรรมชาติ การได้ข้อสรุปนี้อาจเนื่องมาจากการ
พัฒนาตลาดการค้าชายแดน บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสาย
ตะกู กำ�ลังมีการดำ�เนินการพัฒนาตลาดการค้าในด้านต่าง ๆ
จึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของมธุรดา สมัยกุล (2557 : 13) ได้
ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน :
กรณีศึกษาตลาดมิตรภาพชายแดนไทย - กัมพูชา พบว่า
มีสนิ ค้าทีม่ คี วามหลากหลาย ทัง้ สินค้าใหม่และสินค้ามือสอง
ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ หลายระดับราคา ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี พื้นที่ค้าขายนั้นมีความเหมาะสม
การเดินทาง การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก ผูป้ ระกอบการ
ส่วนมากเป็นชาวกัมพูชาทีเ่ ดินทางมาค้าขายในประเทศไทย
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
2.1 จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการพัฒนาตลาดการค้า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการ
พัฒนาตลาดการค้าชายแดนนัน้ ยังมีการพัฒนาไม่มากเท่าที่
ควร แต่มีการพัฒนาอยู่ในระดับหนึ่ง โดยจะเห็นได้ว่าตลาด
การค้าชายแดนกำ�ลังมีการดำ�เนินการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ และก่อสร้างสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น สถานที่จอดรถ ห้องสุขา
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การวิจัยดังกล่าว จึง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของมณีรตั น์ การรักษ์ (2558 : 35) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา
กรณีศึกษา ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
พบว่า 1. เหตุผลหลักที่เดินทางมายังตลาดการค้าชายแดน
ช่องจอม คือ สินค้าราคาถูก และทำ�เลที่ตั้งไม่ห่างไกล มาก
นักจากจังหวัดใกล้เคียง 2. ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมมี
จุดแข็ง คือ การมีทำ�เลที่ตั้งติดกับประเทศกัมพูชา จุดอ่อน
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คือ จำ�นวนขอทานในตลาดมีมาก โอกาส คือ ตลาดการค้า
ชายแดนช่องจอมอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศกัมพูชา และ
อุปสรรค คือ เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ
		 2.2 จากผลการวิจัย ด้านการกำ�หนดนโยบายและ
กลไกการค้า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางทัง้ นีเ้ ป็นเพราะ
ว่า ตลาดการค้าชายแดน กำ�ลังอยูใ่ นการพัฒนาศักยภาพใน
ด้านต่าง ๆ เป็นตลาดการค้าชายแดนที่เกิดขึ้นมาใหม่เพียง
ไม่กี่ปี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
บริเวณชายแดนทีต่ อ้ งพึง่ พิงสินค้าอุปโภคบริโภคในการดำ�รง
ชีวิตประจำ�วัน เพื่อเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ผล
การวิจยั ดังกล่าว จึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของวัชรินทร์ ยงศิริ
(2547 : 221) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา :
ปัญหาทีป่ ระสบในปัจจุบนั และแนวทางแก้ไขในอนาคต จาก
การศึกษา พบว่า การทำ�ธุรกิจต่อชาวกัมพูชาควรเป็นไปใน
ลักษณะแบบหุ้นส่วนและได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่เอารัด
เอาเปรียบ จะต้องเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งสองฝั่ง
ผลของการพัฒนาจะต้องตกถึงมือของประชาชนโดยเฉพาะ
ผูท้ อี่ าศัยอยูต่ ามแนวชายแดน และประชาชนทีอ่ าศัยอยูต่ าม
แนวชายแดนทั้งสองประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
		 2.3 จากผลการวิจยั ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และด้านผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำ หน่ายทีต่ ลาดการค้า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่า เนือ่ งจากเทศบาลตำ�บล
จันทบเพชร ยังขาดแคลนงบประมาณ เช่น ปรับปรุงภูมทิ ศั น์
และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทำ�เลทีต่ งั้ ตลาดการค้ามีความ
เหมาะสมสภาพแวดล้อมของตลาดการค้ามีความสวยงามและ
ทิวทัศน์ที่ดี สินค้ามีความหลากหลาย ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า
อุปกรณ์ช่าง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานของดลฤดี จันทร์
แก้ว และคณะ (2556 : 102-117) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าและ
บริการของไทย ตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา พบว่า
ปัจจัย ทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้า
และบริการของไทยตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา ด้าน
การส่งเสริม การตลาด ความสะอาดของสถานทีจ่ ดั จำ�หน่าย
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการเหมาะ
สมกับคุณภาพ สร้างมาตรฐานและการยอมรับของสินค้า
และบริการ

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

3. ผลการวิเคราะห์จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการสัมภาษณ์ มีดังนี้
ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้างโดย
กำ�หนดหัวข้อไว้กว้าง ๆ ปรากฏว่ามีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ
3.1 ด้านการพัฒนาตลาดการค้า นโยบายและการ
ดำ�เนินการต่าง ๆ ของทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็น
ส่วนสนับสนุนให้การค้าการลงทุนพัฒนาได้เป็นอย่างดี การ
วางนโยบาย ทำ�ให้ผู้บริโภคสินค้าและบริการมีโอกาสเลือก
ซื้อ ใช้บริการที่มีคุณภาพที่หลากหลายมากขึ้น
3.2 ด้านการกำ�หนดนโยบายและกลไกการค้า
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ควรที่ จ ะส่ ง เสริ ม การค้ า
ชายแดนระหว่างประเทศ เพือ่ รองรับให้เกิดการขยายตัวของ
การค้าชายแดน ให้การสนับสนุนการค้าชายแดนในด้านต่าง ๆ
เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการเพิ่มพื้นที่
พักสินค้าและโกดังเก็บสินค้าชั่วคราว การปรับปรุงระบบ
ด่านศุลกากร การพัฒนาระบบอำ�นวยความสะดวกการค้า
ชายแดนและการลงทุน
3.3 ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและด้ า น
ผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำ หน่ายทีต่ ลาดการค้า ควรสร้างถนนและทางเดิน
ภายในตลาดให้มคี วามสะอาด ร้านขายสินค้าทีว่ างจำ�หน่าย
มีความสะอาด ร้านอาหารและเครื่องดื่มให้มีความสะอาด
เหมาะแก่การบริโภค ห้องน้ำ�สาธารณะมีความสะอาด และ
มีการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มความสวยงามและเป็นจุดพักผ่อน
ให้นักท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นการพัฒนา
ตลาดการค้าชายแดน บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บล
จันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์ เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้
		 1.1 จากการวิจัย พบว่า การพัฒนาตลาดการค้า
ชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร
อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คือ ด้านการพัฒนาตลาดการค้า ดังนั้น รัฐบาล ตลอดจนผู้
ประกอบการการค้าชายแดน ควรมีการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics) จัดประชุม เพื่อ
ร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลีย่ นปัญหา จัดอบรมให้ ความรูแ้ ก่
ผูป้ ระกอบการ เพือ่ นำ�มาเป็นแนวทางในการในการปรับปรุง
และกำ�หนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ เนือ่ งจากปัญหาทีพ่ บจาก
งานวิจยั ได้ระบุได้ถงึ กฎระเบียบ และการเข้าถึงข้อมูลยังคงเป็น
ปัญหาที่สำ�คัญ ประกอบการค้าในตลาดชายแดนกัมพูชาให้
ถูกต้อง รวมไปถึงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้กบั ผูส้ ง่ ออก
ไทยและเผยแพร่ ซึง่ อาจเป็นประโยชน์ ต่อความสะดวกแก่ผู้
ที่สนใจจะทำ�การวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องในอนาคต
1.2 จากการวิจัย พบว่า การพัฒนาตลาดการค้า
ชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บล จันทบเพชร
อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ
ด้านการกำ�หนดนโยบายและกลการค้า ดังนั้น เพื่อให้การ
พัฒนาตลาดการค้าชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึน้ รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนผู้ประกอบการการค้าชายแดน ควรขับเคลื่อนการ
ส่งออก และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศ การเดินทางเข้า - ออก กำ�หนดให้บริเวณตลาดการ
ค้าชายแดนไทย - กัมพูชา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ศึกษาถึง
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขตลาดการค้าชายแดน
ไทย - กัมพูชา เพือ่ นำ�ผลการวิจยั ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา
แก้ไขปัญหาต่อไป
1.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอจากการสัมภาษณ์ทนี่ �ำ
ไปใช้ประโยชน์ คือ เทศบาลตำ�บลจันทบเพชร และหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ควรผลักดันการพัฒนาตลาดการค้าชายแดน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อ
ที่จะสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทัง้ ด้านข้อมูลและโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษารูปแบบและนวัตกรรมด้านการบูรณาการ
กลยุทธ์ทางการค้า กลยุทธ์การส่งเสริมสมรรถนะการทำ�
ธุรกิจและการจัดการข้อมูล เพือ่ นำ�มากำ�หนดแนวทางในการ
พัฒนาและสร้างกลยุทธ์เชิงบูรณาการในรูปแบบใหม่ส�ำ หรับ
ธุรกิจการค้าชายแดน
2. ศึกษาความต้องการความพึงพอใจรวมถึงปัญหา
และอุปสรรคเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ประกอบการ
การค้าชายแดน เพือ่ ทำ�การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็นแนวทางในการร่วมพัฒนาปรับกลยุทธ์ และส่งผลต่อการ
เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการค้าชายแดนเพิม่ ขึน้
3. ศึกษารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะในการทำ�ธุรกิจ
รูปแบบใหม่ เช่น การส่งเสริมสมรรถนะในการทำ�ธุรกิจในรูป
แบบความยัง่ ยืนการสร้างภาพลักของผูป้ ระกอบการทีด่ ี การ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าที่ยั่งยืน เพื่อนำ�ผลที่ได้เป็น
แนวทางส่งเสริมให้ผู้ ประกอบการ ตระหนักถึงการดำ�รงอยู่
อย่างต่อเนือ่ งจากการได้รบั การยอมรับจากสังคมซึง่ มีผลต่อ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นการพัฒนา
ตลาดการค้าชายแดน บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บล
จันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์ เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้
		 1.1 จากการวิจัย พบว่า การพัฒนาตลาดการค้า
ชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตำ�บลจันทบเพชร
อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านการพัฒนาตลาดการค้า ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ประกอบการ ควรมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ จัดประชุม จัดอบรมให้ ความรู้แก่ผู้ประกอบ
การในเรือ่ งการบริหารจัดการ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานความรูเ้ บือ้ งต้น
ประกอบการค้าในตลาดชายแดนกัมพูชาให้ถกู ต้องและให้มี
ความทันสมัยรวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจ
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เป็นประโยชน์ ต่อความสะดวกแก่ผทู้ สี่ นใจจะทำ�การวิจยั ใน
ด้านที่เกี่ยวข้องในอนาคต
		 1.2 จากการวิจัย พบว่า การพัฒนาตลาดการค้า
ชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ ด้านการกำ�หนดนโยบายและกลการค้า เพื่อ
ให้การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น สนับสนุนธุรกิจการค้าระหว่างกัน
พิจารณาทบทวนอัตราอากรเข้าสินค้าบางประเภท เพือ่ เป็น
แรงจูงใจให้การค้าชายแดนประเภทนี้เข้าสู่ ระบบมากขึ้น
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำ�นวย ความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศ การเดินทางเข้า - ออก ควรมีความคล่องตัวและ
เสียค่าใช้จา่ ยตํา่ ทีส่ ดุ เท่าทีท่ างการทัง้ 2 ฝ่าย ยอมรับได้ เพือ่
นำ�ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่อไป
		 1.3 ข้อเสนอแนะจากคำ�ถามปลายเปิด พบว่า ที่มี
จำ�นวนมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาตลาดการค้า ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะรัฐบาลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผลักดันการ
พัฒนาตลาดการค้าชายแดนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายตามที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกำ�หนดเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ด้านต่าง ๆ ให้แก่ผปู้ ระกอบการ เพือ่ สามารถพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทั้งด้านข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน ขณะ
เดียวกันควรเร่งรัดการดำ�เนินงานเพื่อการพัฒนาระบบและ
กลไกการค้าชายแดน ให้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
ในปัจจุบันและอนาคต
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษารูปแบบและนวัตกรรมด้านการบูรณาการ
กลยุทธ์ทางการค้า กลยุทธ์การส่งเสริมสมรรถนะการทำ�
ธุรกิจและการจัดการข้อมูล เพือ่ นำ�มากำ�หนดแนวทางในการ
พัฒนาและสร้างกลยุทธ์เชิงบูรณาการในรูปแบบใหม่ส�ำ หรับ
ธุรกิจการค้าชายแดน
2. ศึกษาความต้องการความพึงพอใจรวมถึงปัญหา
และอุปสรรคเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ประกอบการ
การค้าชายแดน เพือ่ ทำ�การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้ มูล

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

เป็นแนวทางในการร่วมพัฒนาปรับกลยุทธ์ การดำ�เนินงานทีด่ ี
และส่งผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของการ
ค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
3. ศึกษารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะในการทำ�ธุรกิจ
รูปแบบใหม่ เช่น การส่งเสริมสมรรถนะในการทำ�ธุรกิจในรูป

แบบความยัง่ ยืนการสรางภาพลักของผูป้ ระกอบการทีด่ ี การ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าที่ยั่งยืน เพื่อนำ�ผลที่ได้เป็น
แนวทางส่งเสริมให้ผู้ ประกอบการ ตระหนักถึงการดำ�รงอยู่
อย่างต่อเนือ่ งจากการได้รบั การยอมรับจากสังคมซึง่ มีผลต่อ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต
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