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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการก าหนดนโยบายส่งเสริมการค้า

ชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายส่งเสริม
การค้าชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 3) เสนอรูปแบบที่เหมาะสมของการก าหนด
นโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธีทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ประชาชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 400 คน จากผู้น าชุมชน 8 อ าเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของทาโร ยามาเน่ การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และ
ยืนยันรูปแบบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 คน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพและปัญหาการก าหนดนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.26, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (  = 4.46, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ 
ด้านความปลอดภัย ( = 4.31, S.D. = 0.46) ด้านการบริหารจัดการ (  = 4.28, S.D. = 0.51) 
ด้านบุคลากร ( = 4.17, S.D. = 0.39) และด้านความร่วมมือทางด้านการค้า ( = 4.08, S.D. = 0.50) 
ตามล าดับ และจากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการสร้างเส้นทางคมนาคม 
และสร้างอาคารอเนกประสงค์จ านวนมาก มีการท าผังเมืองเพ่ือสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในการขนถ่าย 
สินค้าอย่างเพียงพอ ด้านความปลอดภัย พบว่า มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และสินค้าหนีภาษี 
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งยังขาดป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และขาด
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ด้านบุคลากร พบว่า มีหลายภาคส่วนได้เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีการจัด
อบรมให้ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ และด้านความร่วมมือ
ทางการค้า พบว่า ทั้งสองประเทศ มีการติดต่อเพื่อจะให้มีการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวาง 
โดยได้เปิดเป็นสมาคมเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักธุรกิจที่จะไปลงทุน 
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2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนไทย -เมียนมา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ (1) ปัจจัยการประกาศเป็นนโยบาย (β = 0.356)  
ประกอบด้วย ตัวแปร ขีดความสามารถของหน่วยงาน เทคโนโลยี และงบประมาณ (2) ปัจจัยการจัดท า
ข้อเสนอนโยบาย (β = 0.241) ประกอบด้วย ตัวแปร โครงสร้างการบริหาร การบริหารบุคลากร และการมี
ส่วนร่วม และ (3) ปัจจัยการระบุปัญหา (β = 0.207) ประกอบด้วย ตัวแปร ปัจเจกบุคคล ค่านิยม และความ
ต้องการของสังคม ทั้ง 3 ปัจจัย สามารถอธิบายความแปรปรวนของการก าหนดนโยบายส่งเสริมการค้า
ชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร้อยละ 67.70 (R2 = 0.677) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ ปัจจัยนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้อง
ตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยก าหนดให้ด่านสิงขรเป็นด่านการค้าถาวร มีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว นักธุรกิจ และภาคประชาชน ได้แก่ ประชาสังคม ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยด าเนินการเจรจาต่อรอง ผลักดันและเสนอต่อรัฐบาลเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการค้า 
การตลาดชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มากขึ้น 

3) รูปแบบที่เหมาะสมของการก าหนดนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยการยืนยันรูปแบบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 คน เรียกว่า P-SET of Border Trade 
Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1: P = Policy หมายถึง ด้านนโยบาย
การค้าชายแดน ทั้งสองประเทศควรมีการวางแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนร่วมกัน 
โดยปัจจุบันด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษเข้าออกได้เฉพาะชาวไทยและชาวเมียนมา ควรให้โอกาส 
แก่ชาติอ่ืนด้วย สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนในการบริหารจัดการ องค์ประกอบ 
ที่ 2: S = Social and Culture หมายถึง ด้านสังคมวัฒนธรรม ควรมีความร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรื่องภาษา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  และทรัพยากรธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับเมืองมะริด ภาคตะนาวศรีของเมียนมา องค์ประกอบที่ 3: E = Economic หมายถึง 
ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน ควรค านึงถึงการส่งเสริมการตลาดของสินค้าและการบริการ เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าเกี่ยวกับการใช้กฎหมายต่างกัน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าเนื่องจาก
ปัจจัยความมั่นคง และองค์ประกอบที่ 4: T = Technology หมายถึง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งสอง
ประเทศ ควรมีการพัฒนาโครงข่ายการค้าและการลงทุน เช่น เชื่อมต่อฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น
ระบบ ตอบสนองอุปสงค์ อุปทาน ของสินค้า และบริการ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study the states and problems of 

policy formulation for enhancing trade along the Thailand-Myanmar border of Prachuap 
Khiri Khan province, 2) study the factors affecting policy formulation, and 3) propose  
a proper model for policy formulation for enhancing trade along the Thailand-Myanmar 
border of Prachuap Khiri Khan province. A mixed methods research was applied combining  
qualitative and quantitative research approaches. The qualitative research was conducted  
using in-depth interviews with 20 key informants who were administrators in public, 
private, and civic organizations. They were selected purposively and the data were 
analyzed by content analysis. The quantitative research was conducted by studying  
a sample of 400 respondents who were community leaders in 8 districts of Prachuap 
Khiri Khan Province. The sample size was obtained using Taro Yamane’s formula and the 
sample was selected using stratified random sampling. The tool for data gathering was  
a 5-level rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were mean, 
standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. The model was confirmed 
by 7 key stakeholders. 

The research findings were as follows: 
1) The study of the state and problems of policy formulation for enhancing 

trade along the Thailand-Myanmar border of Prachuap Khiri Khan province revealed that, 
overall, they were at a high level (  = 4.26, S.D. = 0.31). Considering each aspect 
individually, the highest mean was infrastructure ( = 4.46, S.D. = 0.37), followed by 
safety ( = 4.31, S.D. = 0.46), management ( = 4.28, S.D. = 0.51), personnel ( = 4.17, 
S.D. = 0.39), and trade cooperation ( = 4.08, S.D. = 0.50), respectively. The qualitative 
research revealed that the infrastructure aspect contributed to the construction of 
transport routes and many multi-purpose buildings, with a city plan to construct public 
utilities for transporting goods adequately. The safety aspect revealed that there were 
prevention and problem solving methods to efficiently solve cases involving illegal 
drugs, alian laborers, and smuggled goods. The management aspect revealed that there 
were communication problems and a lack of clear public relations placards and suitable 
information technology. The personnel aspect revealed that there were various sectors 
involved and that relevant training was organized to increase knowledge, skills, and 
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abilities related to language and technology. The trade cooperation aspect revealed that 
the two countries were broadly connected for trade and investment and had established  
associations to facilitate business investments. 

2) The study revealed that there were 3 factors affecting policy formulation:  
(1) the factor of policy notification (β = 0.356) comprising 3 variables namely agency capacity, 
technology, and budget, (2) the factor of preparation of policy proposal (β = 0.241) 
comprising 3 variables namely executive structure, personnel administration, and  
participation and (3) the factor of problem identification (β = 0.207) comprising 3 variables 
namely individual person, value and social needs. These three factors could explain 
67.70 percent (R2 = 0.677) of the variation in policy formulation for enhancing trade 
along the Thailand-Myanmar Border of Prachuap Khiri Khan province at the statistical 
significance level of 0.05. The qualitative research revealed that there were other factors 
affecting the policy formulation especially the government that had to make the 
decision to announce that the Singkhon point was to be a permanent trading point, that 
there were investments in infrastructure, and that the factor for participation by all of 
the sectors, especially the stakeholders, consisted of the public sector and the private 
sector such as tourism entrepreneurs and businessmen and from people sector such as 
civil societies, communities and local administrative organizations. They should negotiate 
to push forward and make propositions to the government in order to have more trade 
development along the Thailand-Myanmar Border of Prachuap Khiri Khan province. 

3) The proper model for policy formulation for enhancing trade along the 
Thailand-Myanmar border of Prachuap Khiri Khan province, as confirmed by the  
7 stakeholders was called the P-SET of Border Trade Model. It consisted of 4 components  
as follows: component 1: P = Policy, referring to the border trade policy aspect. The two 
countries should cooperate in preparing the strategic plan on trade and investment. 
Nowadays the Singkhon point is a special relief point only for Thais and Burmese. It 
should provide opportunities to other nations also. The more co-operations of private 
and people sectors were enhanced in management.  Component 2: S = Social, referring 
to the social and culture aspect. The two countries should cooperate and organize 
mutual learning concerning language, way of life, culture, history and natural resources. 
There was cultural exchange between Thailand and Mergui city, Tenasserim region of 
Myanmar. Component 3: E = Economic, referring to the border trade economic aspect. 
The two countries should be concerned with marketing promotions for goods and 
services because there were different laws and limitations related to import-export being 
enforced that caused delays due to security factors. The one stop service was established  
with the customhouse and immigration. Component 4: T = Technology, referring to the 
information technology aspect. The two countries should develop trade and investment 
networks including systematic connections of electronic databases, and meet the demand  
and supply of goods and services. 
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