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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบุรีรัมย์

ก-1 

คํานํา 
 
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษายุทธศาสตรการคาของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับสปป.ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใต  หรือ โครงการเย็บ
ตะเข็บชายแดน : ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชื่อมโยงอาเซียน 
ฉบับนี้เปนกรณีศึกษาการคาตามแนวชายแดนของจังหวัดบุรีรัมย เปนการศึกษาสภาวะการคาชายแดนที่เกิดขึ้น
ตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งมีจุดผอนปรน 1 จุด ไดแก จุดผอนปรนชองสายตะกู 
บานสายโท 6 ใต ตําบลจันทบเพชร อําเภอบานกรวด 

ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center: ROC) และ
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอขอบคุณสวนงานพัฒนาความรวมมือ
ภาคเอกชนและกิจการพิเศษสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณหนวยงานภาครัฐ จากสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย หนวยงานภาคเอกชน ผูประกอบการ ประชาชนผูใหความรวมมือใหขอมูลที่
สําคัญและผูตอบแบบสัมภาษณทุกทานไว ณ ที่นี้ 

หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการศึกษาฯ ฉบับนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอจังหวัด และกลุมจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ชายแดนไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอันที่นําขอมูลไปใชประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่เก่ียวของกับการคาชายแดนตอไป 

 
 
           คณะผูศึกษา 
         พฤษภาคม 2557 
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           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สารบัญเนื้อหา 
 
 

                                                                                                                             หนา 
คํานํา            ก-1 
สารบัญเนื้อหา           ข-1 
สารบัญตาราง           ข-2 
สารบัญภาพ           ข-3 
สวนที่ 1 สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดบุรีรัมย       1-1 
สวนที่ 2 จุดผอนปรนชองสายตะกู บานสายโท 6 ใต ตําบลจันทบเพขร อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 2-1 
บรรณานุกรม           3-1 
คณะผูศึกษา           4-1 
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สารบัญเนื้อหา 
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สารบัญเนื้อหา           ข-1 
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การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบุรีรัมย์
           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-2 

สารบัญตาราง 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นท่ีติดตอและเวลาทําการของจุดผอนปรนจังหวัดบุรีรัมย 1-1 
ตารางที่ 1.2 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและดานประเพณีของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
1-2 

ตารางที่ 1.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัด
บุรีรัมย 

1-3 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดบุรีรัมย 

1-4 

ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยใน
จังหวัดบุรีรัมย 

1-5 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
กัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 

1-8 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

1-9 

ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

1-9 

ตารางที่ 2.1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จุด
แลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือมนุษยธรรมชองสายตะกูมีตอประเทศไทย 

2-11 

ตารางที่ 2.2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดแลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือมนุษยธรรมชองสายตะกู 

2-12 

ตารางที่ 2.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผาน จุดแลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือมนุษยธรรมชองสายตะกู 

2-13 

ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
กัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 

2-15 

ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

2-16 

ตารางที่ 2.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

2-17 
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           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-2 

สารบัญตาราง 
 
 

  หนา 
ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นท่ีติดตอและเวลาทําการของจุดผอนปรนจังหวัดบุรีรัมย 1-1 
ตารางที่ 1.2 แสดงประมาณการมูลคาการซื้อขายของจุดผอนปรนและดานประเพณีของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
1-2 

ตารางที่ 1.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัด
บุรีรัมย 

1-3 

ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของ
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดบุรีรัมย 

1-4 

ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยใน
จังหวัดบุรีรัมย 

1-5 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
กัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 

1-8 

ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

1-9 

ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

1-9 

ตารางที่ 2.1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จุด
แลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือมนุษยธรรมชองสายตะกูมีตอประเทศไทย 

2-11 

ตารางที่ 2.2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผานจุดแลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือมนุษยธรรมชองสายตะกู 

2-12 

ตารางที่ 2.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดย
ผาน จุดแลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือมนุษยธรรมชองสายตะกู 

2-13 

ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคน
กัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 

2-15 

ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

2-16 

ตารางที่ 2.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและ
การเมือง และดานเศรษฐกิจ 

2-17 
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ข-3 

สารบัญภาพ 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองสายตะกู บานสายโท 6 ใต ตําบลจันทบเพชร อําเภอบาน

กรวด จังหวัดบุรีรัมย 
1-1 

ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผานแดนถาวรในจังหวัดบุรีรัมย 1-2 
ภาพที่ 2.1 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองสายตะกู 2-2 
ภาพที่ 2.2 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองสายตะกู 2-3 
ภาพที่ 2.3 หนวยงานที่รับผิดชอบชองสายตะกู 2-4 
ภาพที่ 2.4 จุดแลกบัตรเขา-ออกชองสายตะกู 2-4 
ภาพที่ 2.5 สิ้นสุดชายแดนไทย-กัมพูชา 2-4 
ภาพที่ 2.6 สิ้นสุดชายแดนไทย-กัมพูชา 2-4 
ภาพที่ 2.7 สภาพบริเวณตลาดฝงกัมพูชา 2-4 
ภาพที่ 2.8 สภาพบริเวณตลาดฝงกัมพูชา 2-4 
ภาพที่ 2.9 รานคาของผูคาคนกัมพูชา 2-5 
ภาพที่ 2.10 รานคาของผูคาคนกัมพูชา 2-5 
ภาพที่ 2.11 บรรยากาศตลาดฝงกัมพูชา 2-5 
ภาพที่ 2.12 บรรยากาศตลาดฝงกัมพูชา 2-5 
ภาพที่ 2.13 บรรยากาศตลาดฝงไทย 2-6 
ภาพที่ 2.14 บรรยากาศตลาดฝงไทย 2-6 
ภาพที่ 2.15 ตัวอยางสินคาท่ีขายฝงไทย 2-7 
ภาพที่ 2.16 ตัวอยางสินคาท่ีขายฝงไทย 2-7 
ภาพที่ 2.17 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 2-7 
ภาพที่ 2.18 แสดงรูปแบบการพ่ึงพาของผูขายคนกัมพูชาในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 2-8 
ภาพที่ 2.19 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน ที่ขาย

สินคาใหกับพอคารายยอย อ.บัณเตยีอําปน 
2-8 

ภาพที่ 2.20 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน ที่ขาย
สินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง 

2-8 

ภาพที่ 2.21 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนกัมพูชาไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน
กัมพูชาที่ขายสินคาใหกับพอคารายยอยกัมพูชา 

2-9 

ภาพที่ 2.22 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนกัมพูชาในบริเวณตลาดนัดที่ดานกัมพูชา 
ที่ขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง 

2-9 

ภาพที่ 2.23 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสายโท 5 ใต มาใหบริการตรวจรักษาใหยา
ผูปวยคนกัมพูชาฟรี 

2-10 
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           ศูนยปฏบิัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ข-4 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
 

  หนา 
ภาพที่ 2.24 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสายโท 5 ใต มาใหบริการตรวจรักษาใหยา

ผูปวยคนกัมพูชาฟรี 
2-10 

 

ข-4

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบุรีรัมย์
 

1-1 

สวนที่ 1 
สรุปสภาวะการคาชายแดนจังหวัดบุรีรัมย 

 
 
1. ขอมูลของจุดผอนปรนของจังหวัดบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย มีพ้ืนที่ติดกับกัมพูชา ระยะทาง 80 กิโลเมตร เปนจุดผอนปรนแหงเดียว ซึ่งมีชายแดน
ติดกับกัมพูชา ทีบ่านจุบโกกี ตําบลอําปก อําเภอบัณเตียอําปน จังหวัดอุดรมีชัย รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
 

 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองสายตะก ูบานสายโท 6 ใต ตําบลจันทบเพชร อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 

 
2. มูลคาการคาของจุดผอนปรนของจังหวัดบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย มีจุดผอนปรนแหงเดียวที่ติดชายแดนกัมพูชาที่ บานจุบโกกี ตําบลอําปก อําเภอบัณเตียอําปน 
จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งคณะผูศึกษา ไดลงพื้นที่สํารวจจุดผอนปรน และดานประเพณีบางสวนที่สําคัญ ไดประมาณ
การมูลคาการซื้อขายสินคาตามจุดผอนปรนและดานประเพณีบางสวนของจังหวัด พบวา มูลคาการคาตามจุด

ตารางที่ 1.1 แสดงพื้นที่ติดตอและเวลาทําการของจุดผอนปรนจังหวัดบุรีรมัย 

จังหวัด 
จุดผาน
แดน
ถาวร 

จุด
ผอน
ปรน 

พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของกัมพชูา เวลาทําการ 

บุรีรัมย  √ จุดผอนปรนชองสายตะกู  
บานสายโท 6 ใต ตําบลจันทบเพชร 
อําเภอบานกรวด ปจจุบันได
ยกระดับเปนจุดผอนปรนเมื่อวันที่ 
11 เมษายน 2557 

บานจุบโกกี ตําบลอําปก 
อํ า เ ภ อ บั ณ เ ตี ย อํ า ป น 
จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา 

ทุกวันศุกร วันเสาร 
และวันอาทิตย เวลา 
08.30-15.00 น. 
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ดังกลาวประมาณ 4 ลานบาทตอเดือน หากเทียบรายป จํานวน 48 ลานบาท เปนมูลคาการซื้อขายสินคา
จํานวนมาก ซึ่งมูลคาการคาดังกลาวไมไดผานกระบวนการศุลกากร ดังตารางที่ 1.2 

 
ตารางที่ 1.2 แสดงประมาณการมลูคาการซื้อขายของจุดผอนปรนของจังหวัดบุรีรัมย 
ลําดับ  จังหวัด  จุดผอนปรน/ทาเทียบเรือของไทย  ประมาณมูลคาการซื้อขาย

ตอวันที่เปดดาน (บาท)  
ประมาณมูลคาการซื้อขายตอเดือน (บาท)  

ตอดาน  ทั้งจังหวัด  
1 บุรีรัมย  ชองสายตะก ูอ.บานกรวด  500,000 4,000,000 4,000,000 

ที่มา : จากการประมาณการของศูนย ROC มข. , 2556 
 

   

 
ภาพที่ 1.2 เสนทางการกระจายสินคาออกของไทยผานจุดผอนปรนในจังหวัดบรุีรัมย 

 
3. ลักษณะการขนสงสินคาและการชําระเงิน 

จังหวัดบุรีรัมย มีพรมแดนติดกัมพูชา 80 กิโลเมตร ซึ่งมีการขนสงสินคาผานจุดผอนปรน มีวิธีเดียวโดย
รถเข็นสินคา สวนใหญเปนการนํารถเข็นของแรงงานคนกัมพูชามาขนสินคาที่คนกัมพูชาซื้อจากฝงไทย ซึ่ง
สินคาท่ีคนกัมพูชาซื้อ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 
 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
ชองสายตะกู ไมมีการพ่ึงพาดานแรงงาน เนื่องจากชองสายตะกู มีการเปดดานเพ่ือเปนจุดผอนปรน

การคาในพ้ืนที่กําหนดไว ทั้งคนไทยและคนกัมพูชา ไมสามารถออกนอกพ้ืนที่ได 
4.2. รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
ชองสายตะกู มีการพ่ึงพาดานบริการรักษาพยาบาลในวันเปดดานมีเจาหนาที่จากโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานสายโท 5 ใต มาใหบริการตรวจรักษาใหยาผูปวยคนกัมพูชาฟรี โดยบุคลากรทางการแพทย
ที่มาใหบริการ นั้นสามารถพูดภาษากัมพูชาเพ่ือสื่อสารกับคนไขได 
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5. ดานความม่ันคง 
1) ความไมชัดเจนของเสนปกปนเขตแดนของทั้งสองประเทศ แตในเชิงพื้นที่ไมมีความขัดแยงกัน 
2) การลักลอบนําเขายาเสพติด เมื่อมีการลักลอบฝายทหารของไทยสั่งปดจุดผอนปรนชองสายตะกู นี้ทันที 

 
6. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จังหวัดบุรีรัมย 

 
6.1 พฤติกรรมผูบริโภค 
จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนกัมพูชาที่ใชบริการจุดผานแดนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย โดย

ใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน  100 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.6 และเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 43.4 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 40.2 ระดับการศึกษาสวนมากไมไดรับ
การศึกษา คิดเปนรอยละ 35.6  

สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 39.8 โดยรายไดที่นํามาซื้อสินคา โดยสวนมากมาจากการ
ทําการคาขาย รายไดครัวเรือนตอเดือน พบวา มีรายไดอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือ
การบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดยสวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 

 
6.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 1.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัดบุรรีมัย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.43 1.415 ปานกลาง 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.11 1.641 ปานกลาง 
3 ประเทศกัมพูชาไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศ

ไทย 3.05 1.366 ปานกลาง 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 3.05 1.335 ปานกลาง 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนาประเทศกัมพูชา 2.96 1.597 ปานกลาง 

รวม 3.12 1.471 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 1.3 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย ในระดับความสําคัญปานกลาง มี
คาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.12 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดี
ตอประเทศกัมพูชา การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด และประเทศกัมพูชาไมควรจํากัดชนิด/
ปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย เปนตน   
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 6.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทย พิจารณาสวนประสมทางการตลาด 
(4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย  

 
ตารางที่ 1.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จังหวัด

บุรีรัมย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.87 0.480 มาก 
2 ดานราคา 3.81 0.497 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.76 0.488 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.75 0.486 มาก 

รวม 3.80 0.488 มาก 
 

จากตารางที่ 1.4 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) รวม = 3.80 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  

1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.87 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย สินคาของไทยที่ติดตราสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) มีความนาเชื่อถือ สินคาของไทยทันสมัย ประเทศไทยมีความเปนมิตรและประเทศไทยมี
รสนิยมสูงดานความคิดสรางสรรค เปนตน 

2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.81 
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูในประเทศ
กัมพูชา เมื่อผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคามีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้งและการตั้งราคาสินคาของ
ไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เปนตน 

3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.76 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษากัมพูชาที่บริเวณหนารานหรือ
บริเวณใกลเคียง ผูบริโภคคนกัมพูชารูสึกดีและคลอยตามโฆษณาในการอยากใชสินคาของไทย โฆษณาสินคา
ของไทยทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาคิดอยากลองใช มีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคา เมื่อสินคามีปญหาและ
ผูบริโภคคนกัมพูชารูสึกวาเมื่อผูบริโภคคนกัมพูชาใชสินคาของไทยไดรับผลเหมือนในโฆษณา เปนตน 

4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.75 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีพ้ืนที่แสดงใหลูกคามองเห็นสินคาไดสะดวกและทั่วถึง ฤดูกาลมี
ผลตอการเดินทางมาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชา ขั้นตอนการเขา -ออกประเทศ เพ่ือมาซื้อสินคามีความ
สะดวก สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขายและการขนสงสินคากลับมี
ความสะดวก เปนตน 
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6.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนกัมพูชา  

 
ตารางที่ 1.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยในจังหวัดบุรีรัมย 

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.91 0.693 มาก 
2 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.84 0.888 มาก 
3 การรับรูคุณภาพสินคา 3.84 0.477 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.83 0.490 มาก 

รวม 3.86 0.637 มาก 
 

จากตารางที่ 1.5 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยของผูบริโภคคนกัมพูชา ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.86 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา ณ 
เขตชายแดน เมื่อผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถ ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
คนกัมพูชาไดมาก ผูบริโภคคนกัมพูชามีความพึงพอใจตอสินคาของไทย ผูบริโภคคนกัมพูชามีความพอใจที่มา
ซื้อสินคาไทยทุกครั้งและผูบริโภคคนกัมพูชาพึงพอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคาในฝงไทย เปนตน  

2) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.84 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะนําไปจําหนายตอ ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ไมมีการผลิต
สินคาชนิดในประเทศกัมพูชา ซื้อเพราะเปนของฝากใหผูอ่ืนและซื้อเพราะมีความแตกตางจากสินคาจากสินคา
ในประเทศกัมพูชา เปนตน 

3) การรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.84 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิดเดียวกันจาก
ประเทศอ่ืนที่มีจําหนายในประเทศกัมพูชา สินคาของไทยทําใหมีความรูสึกที่ดีที่ไดเปนเจาของ ผูบริโภคคน
กัมพูชารูสึกวาการมาซ้ือสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพและการเดินทาง เปนตน 

4) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.83 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยแนนอน แมวาผูบริโภค
คนกัมพูชาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ มา ผูบริโภคคนกัมพูชาเขามาซื้อสินคาของไทยทุก
ครั้งที่ดานเปดแนนอนและผูบริโภคคนกัมพูชาตั้งใจซื้อสินคาของไทยในโอกาสอ่ืนแนนอน แมวารานใกลบาน
ผูบริโภคคนกัมพูชาไมมีขาย เปนตน 

ผูบริโภคคนกัมพูชารับรูสินคาไทยผาน หลากหลายชองทาง โดยรับรูผานการโฆษณาจากชองทางปาก
ตอปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนทองถิ่นและวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนทองถิ่น สื่อโทรทัศนไทยจากสวนกลาง ตามลําดับ 
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6.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนกัมพูชาเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาสวนมากมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มาซื้อสินคาฝ งไทย โดยการคิด

รายการซื้อสินคามาบางครั้ง ซึ่งมีวิธีการคิดไวในใจ เพ่ือชวยจํารายการสินคาเมื่อมาซื้อสินคา คิดเปนรอยละ 
63.0 หากสนใจในสินคาชนิดไหนจึงซื้อสินคานั้นเพ่ิม โดยในการมาซื้อสินคาที่ไทยสวนมากใชเงินสดที่พกติดตัว
มาอยางเดียว รอยละ 67.9 ซึ่งเขามาซื้อสินคานั้นมีความถี่ประมาณ 2 ครั้งตอสัปดาห หากกรณีลืมซื้อสินคา
ผูบริโภคคนกัมพูชากลับมาซื้อใหมในครั้งตอไป แตกรณีที่ของใชในบานหมดกะทันหัน ผูบริโภคคนกัมพูชาซื้อ
สินคาประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยจากรานในพ้ืนที่  

 
6.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จาก

การสัมภาษณมีการซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น รอยละ 58.5 มีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม คิดเปนรอยละ 38.5 และมี
การซื้อสินคาไทยนอยลง คิดเปนรอยละ 3.1 โดยกรณีที่มาซื้อสินคาไทยเพ่ิมขึ้น เพราะรายไดของผูบริโภคคน
กัมพูชาและรสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยมภายในประเทศและรสนิยมของ
ผูบริโภคคนกัมพูชาเปลี่ยนไปสื่อของไทย กรณีที่มาซื้อสินคาเทาเดิม เพราะรายไดของผูบริ โภคคนกัมพูชาไม
เปลี่ยนแปลง การคมนาคมเหมือนเดิมและรสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชาไมเปลี่ยนแปลง และกรณีที่มาซื้อ
สินคานอยลง เพราะการคมนาคมในการเดินทางไปซื้อสินคาแหลงอ่ืนดีกวา รสนิยมของผูบริโภคคนกัมพูชา
เปลี่ยนไป มีความชอบสินคาใน ประเทศกัมพูชาหรือประเทศอ่ืนมากขึ้น และมีทางเลือกในการซื้อสินคาอ่ืนใน
ประเทศมากข้ึน 
 

6.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนลาวขามมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชามาซื้อสินคาไทยที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดบุรีรัมย เรียงลําดับประเภทสินคา

จากมากไปหานอยดังนี้  
1) สินคาเวชภัณฑ ไดแก ยารักษาโรค เปนตน  
2) สินคาประเภทเครื่องนุงหม ไดแก กางเกง เสื้อ ผาถุง รองเทาบูทยางและรองเทาแตะ เปนตน  
3) สินคาประเภทอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําปลา เครื่องดื่มบํารุงกําลัง เบียร สุรา ยาสูบ กระเทียมและ

น้ําสมตาดีโด เปนตน 
4) สินคาประเภทอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ คราด เครื่องสะพายตัดหญาและเมล็ด

พันธุพืช เปนตน 
5) สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ มีด ทัพพี จานและอุปกรณนึ่งขาว ซึง เปนตน 
6) สินคาประเภทเชื้อเพลิงและยานยนต ไดแก น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเชื้อเพลิง รถจักรยาน ยางรถ

มอเตอรไซคและยางรถยนต เปนตน 
7) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ไดแก สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊ก คีมและตะปู เปนตน 
8) สินคาเครื่องใชไฟฟา ไดแก ตูเย็น เครื่องเสียง พัดลม วิทยุ/โทรทัศนและลําโพง เปนตน 

 
6.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทย โดยสวนมากเขามาซื้อสินคาในชวงเวลาเชากอน 09.00 น. 

รอยละ 53.4 โดยการเขามาซื้อสินคานิยมซื้อที่สินคาเพราะสะดวก ใกลและประหยัดคาใชจายในการเดินทาง เปนตน 
โดยปริมาณการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชาในหนึ่งครั้งสวนมากมีมูลคา 100-1,000 บาท  
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ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทย ไดแก ราคาถูกกวา คุณภาพดีกวา มีสินคาให
เลือกหลากหลายและสินคามีความคงทน เปนตน แตยังมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาไมมาซื้อสินคา ไดแก 
ความยุงยากในการถือหรือหิ้ว สินคากลับ ราคาสินคาสูงกวา และขั้นตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน 

 
6.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผานแดนในจังหวัดบุรีรัมย มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคา

จากประเทศอ่ืน เชน จีน เวียดนาม  รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ในประเทศกัมพูชา มีความหลากหลายมากขึ้น แตผูบริโภคคนกัมพูชา รอยละ 45.7 ยังตองการซื้อสินคาไทย
ลดลง เพราะชวยซื้อสินคาในประเทศกัมพูชา มีจุดจําหนายที่ใกลกวาเสียคาใชจายในการขนสงสูงและสินคาใน
ประเทศกัมพูชาหาซื้อไดงายกวา สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของ
คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจากประเทศกัมพูชา คาแรงขนสงสินคาและพาหนะในการเดินทางมี
คาใชจายสูง เปนตน หากมีเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้น สงผลตอการมาซื้อสินคาของผูบริโภคคน
กัมพูชามาก ซึ่งมีผลกระทบความสัมพันธของทั้งสองประเทศในการมาซื้อของผูบริโภคคนกัมพูชา 
 

6.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนตามจุดผานแดนในจังหวัดบุรีรัมย โดยสวนมาก

เปนผูหญิงมากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณดานของ
จังหวัดบุรีรัมย มีอาชีพหลักคือ รับจางกอสราง รายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคน
ไทยมาซื้อสินคาของประเทศกัมพูชา โดยสินคาที่ซื้อจากผูประกอบการคนกัมพูชา ไดแก กลวยไมตาง ๆ 
สมุนไพร พันธุไมตาง ๆ ปลา แมลงตาง ๆ กบ บาง เสื้อผาสําเร็จรูป อุปกรณนึ่งขาว ซึง  และเครื่องแตงกาย 
(กระเปา รองเทาและเครื่องประดับ) เปนตน ซึ่งเวลาที่มาซื้อสินคาประมาณชวงสายหลังเวลา 09.00 น. 

ที่ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาของไทยมากกวาสินคาของประเทศกัมพูชา เนื่องจากสินคาของไทยมี
คุณภาพมากกวา นอกจากนี้มีผูบริโภคคนไทยนิยมเขาไปประเทศกัมพูชา เพื่อไปใชบริการสถานบันเทิง โดยเขา
ไปเที่ยวสถานบันเทิง 1-2 ครั้งตอเดือน 
 

6.3. ผูประกอบการคนกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย เปนเพศหญิงมากกวา

เพศชาย มีอายุนอยกวา 20 ปถึง 50 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปน
ผูประกอบการรายยอยและประกอบธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญเปนวันเสาร ไม
แนนอน วันอาทิตย ไมมีวันหยุดและวันศุกร ตามลําดับ ทั้งนี้หากเปนจุดผอนปรนก็ขึ้นกับวันที่เปดทําการ จาก
การสัมภาษณผูประกอบการคนกัมพูชา สามารถสรุปไดดังนี้ 
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6.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 1.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 

4.10 0.759 มาก 

2 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนาประเทศกัมพูชา 

4.03 0.718 มาก 

3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.90 0.759 มาก 
4 ประเทศกัมพูชา ไมควรจาํกัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก

ประเทศไทย 
3.90 0.712 มาก 

5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.87 0.507 มาก 

รวม 3.96 0.691 มาก 
  
  จากตารางที่ 1.6 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.96 ไดแก ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน  เพ่ือการ
พัฒนาประเทศกัมพูชา และการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เปนตน 
 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย 
พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชา มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทย
เปนอยางด ี

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.23 
ไดแก ประเทศไทยมีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีความชํานาญดานเทคนิค มี
ความเปนมิตร มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีการศึกษาที่ดีและมีการผลิตที่
ไดมาตรฐาน เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.14 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนก็มี
จําหนายในหลายประเทศเหมือนกัน สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีการออกแบบสวยงามและตรา
สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือ เปนตน 
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6.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผานแดนใน 
จังหวัดบุรีรัมย  

 
ตารางที่ 1.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานการสงเสริมการตลาด 4.13 0.434 มาก 
2 ดานราคา 4.13 0.532 มาก 
3 ดานสถานท่ี 4.10 0.524 มาก 
4 ดานผลิตภณัฑ 4.09 0.456 มาก 

รวม 4.11 0.487 มาก 
 

 จากตารางที่ 1.7 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.11 ซ่ึงสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.13 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การใหเครดิตในการซื้อสินคา มีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่นและมีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท 
เปนตน 

2) ดานราคา ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.13 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง การตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคาและสินคาไทยที่
เหมือนกันกับสินคากัมพูชา นั้น เปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมีราคาถูกกวา เปนตน 

3) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.10 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เสียคาใชจายนอย
ในการขนสินคากลับ สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขายและการขนสง
สินคากลับมีความสะดวก เปนตน 

4) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.09 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของไทยมี
ใหเลือกหลากหลาย รานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและสินคามีคุณภาพดี เปนตน 
 

6.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาไทย โดยผานจุดผานแดนในจังหวัดบุรีรัมย  

 
ตารางที่ 1.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 4.26 0.397 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 4.23 0.549 มาก 

รวม 4.25 0.473 มาก 
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ตารางที่ 1.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางด้านกฎหมายและการเมือง และด้านเศรษฐกิจ 

ลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า S.D.
ระดับ

ความสำคัญ

1 ด้านกฎหมายและการเมือง 4.26 0.397 มาก
2 ด้านเศรษฐกิจ 4.23 0.549 มาก

รวม 4.25 0.473 มาก
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จากตารางที่ 1.8 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.25 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.26 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ กฎหมายและขอบังคับตางๆเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความ
ยุงยากและรัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.23 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก คาใชจายในการ
ขนสงสูง รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอยและการขาดแคลนสินคาที่จําเปนในประเทศกัมพูชา  และผูบริโภค
คนกัมพูชา มีความตองการสินคาไทยสูง เปนตน  

 
6.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่ซ้ือสินคาไปขายที่ประเทศกัมพูชา 
ผูประกอบการคนกัมพูชา สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายเองในประเทศของตน มีการวางแผนมา

ซื้อสินคาดวยวิธีการโทรมาสั่งซื้อเอง ซึ่งมารับสินคาดวยตนเอง มาซื้อสินคาดวยตนเอง แตไมไดผานการติดตอ
มากอน โทรศัพทมาสั่งแตใหตัวแทนไปรับจากนั้นสงสินคาถึงที่รานและสั่งซื้อจากตัวแทนที่เปนคนกัมพูชา
เหมือนกันเปนผูรวบรวมรายการสินคาใหบริการสงถึงที่หมาย โดยมีวิธีการซื้อสินคาพิจารณาจากประเภทและ
ชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ พิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายไดมาก เพ่ือประมาณแนวโนมความ
ตองการซื้อของลูกคาและเปนสินคาแปลกใหม เพื่อนําไปวางขาย ผูประกอบการคนกัมพูชามาซื้อสินคาจากไทย 
ประมาณ 6-10 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จากราคา
เดิมของสินคาและกรณีที่เปนสินคาจากประเทศกัมพูชา มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 5 จากราคาเดิม
ของสินคา  

รานคาคนกัมพูชาที่ขายสินคาในบานจุบโกกี อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มีราน
คาขายสินคาไทยรายใหญจํานวนมากกวา 3 ราย สงผลใหยอดขายเทาเดิมและมีสินคาจากเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น มี
สินคาจากประเทศเวียดนามและประเทศเกาหลี ที่มีแนวโนมที่มาวางในตลาดทองถิ่นมากขึ้น ซึ่งลูกคาเดิมของ
ผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมในการสั่งซื้อสินคาเทาเดิมและคาดวารานคารายใหมของผูประกอบการคน
กัมพูชามีแนวโนมสั่งซื้อสินคาเทาเดิมเชนกัน ในกรณีที่สินคาในประเทศกัมพูชามีคุณภาพใกลเคียงกันกับสินคา
ในประเทศไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตนเอง  

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนกัมพูชาที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ประเทศกัมพูชาพบคือ ปญหาใน
เรื่องการขนสงสินคาและคาธรรมเนียม 

 
6.4. ผูประกอบการคนไทย 

 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณหนาดาน โดยสวนใหญประกอบธุรกิจคาปลีก เปนเวลา
ระหวาง 1-3 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งสวนใหญไมเกิน 10,000 บาท 
โดยสวนใหญผูบริโภคคนกัมพูชาและผูประกอบการคนกัมพูชา เขามาซื้อเองที่ราน สวนใหญจายเปนเงินสด 
แนวโนมที่คนกัมพูชามาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสินคามีราคาถูก และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคา
จากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมขึ้น เพราะขายสินคาราคาถูก ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทยพบคือ 
ปญหาในเรื่องการลงและสินคาการขนสงสินคา 
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7. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเมืองตรงกันขามของแตละดานในอนาคต 
 จุดแลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือมนุษยธรรมชองสายตะกู มีมติใหยกระดับเปนจุดผอนปรนทางการคาในวันที่ 

11 เมษายน 2557 และในอนาคต มีการพัฒนาเปนจุดผานแดนถาวร 
 
8. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 
 การซือ้ขายสินคาตองสื่อสารภาษากัมพูชาได  

 
9. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

กลุมผูคาคนกัมพูชา ไมตองการใหเปดเปนจุดผานแดนถาวร เนื่องจากรูปแบบการคาขาย ขั้นตอนใน
การผานแดน กฎระเบียบทางการคา มีความยุงยากมากขึ้น จึงไมอยากใหมีการยกระดับการพัฒนา  
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สวนที่ 2 
จุดผอนปรน 

 
 

2.1 จุดผอนปรนชองสายตะกู (ชวงการศึกษาเปน จุดแลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือมนุษยธรรมชองสายตะกู ไดมีมติ
ใหยกระดับเปนจุดผอนปรนชองสายตะกูเม่ือวันที่ 11 เมษายน 2557) 
 
1. สภาพโดยท่ัวไป 

1.1. ประวัติ ที่ตั้ง และการเดินทาง 
จุดผอนปรนชองสายตะกู ตั้งอยูที่ บานสายโท 6 ใต ตําบลจันทบเพชร อําเภอบานกรวด จังหวัด

บุรีรัมย ตรงขามกับ บานจุบโกกี ตําบลอําปก อําเภอบัณเตียอําปน จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา  
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2545 มีการประชุมเพ่ือเปดเปนจุดผอนปรนทางการคาแหงนี้ โดยที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปดจุดผานแดน ครั้งที่ 2/2545 มีมติเห็นวาไมควรเปดชองสายตะกูเปนจุดผอน
ปรนทางการคา ควรเปนชองทางธรรมชาติตอไปตามเดิม คือ เปนจุดแลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือมนุษยธรรม 
เนื่องจากจุดดังกลาว มีปญหาที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติหลายประการ ทั้งในเรื่องยาเสพติดและ
การหลบหนีเขาเมือง และอาจมีปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งบริเวณดังกลาวไมมีชุมชน
ขนาดใหญ ตลอดจนเสนทางคมนาคมเปนถนนลูกรัง ใชไดเฉพาะฤดูแลงเทานั้น  
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 มีมติการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดสุรินทร เห็นชอบในหลักการใหเปดจุด
ผอนปรนการคาชองสายตะกู โดยกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือลงวันที่ 25 กันยายน 2555 เสนอเรื่องการเปด
จุดผอนปรนการคาชองสายตะกู ใหสภาความมั่งคงแหงชาติ (สมช.) เพ่ือนําเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการเปดจุดผานแดน 
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 มีมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปดจุดผานแดน ครั้งที่ 
5/2555 เห็นวา การเปดจุดผอนปรนชองสายตะกูเปนประโยชนในการสนับสนุนการคาของประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา แตเนื่องจากความไมชัดเจนเรื่องเสนเขตแดน จึงใหกระทรวงมหาดไทยประสาน กระทรวงการ
ตางประเทศ แผนที่ทหารจังหวัดบุรีรัมย และกองทัพภาคที่ 2 จัดคณะสํารวจเพ่ือตรวจสอบขอมูลและจัดเก็บ
รายละเอียดในพ้ืนที่ใหมีความสมบูรณ โดยเฉพาะในเรื่องเสนเขตแดนกอนนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาตอไป และ สมช. ไดเสนอความเห็นวา มีความเปนกังวลเรื่องยาเสพติด การหลบหนีเขาเมืองของคน
กัมพูชา และความมั่นคง หากเปดเปนจุดผอนปรนทางการคาสามารถชวยบริหารจัดการไดดีขึ้น 
 วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 มีการประชุมรวมภาครัฐ และภาคเอกชน จังหวัดบุรีรัมย ทั้งฝายความ
มั่นคง อุทยานแหงชาติตาพระยา สํานักงานปฏิรูปที่ดินภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดเห็นชอบให
เปดจุดผอนปรนการคาชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณชองสายตะกู ตําบลจันทบเพชร อําเภอบานกรวด ขยาย
วันในการเปดดาน ซึ่งเดิมเปดสัปดาหละ 2 วัน คือ วันศุกรและวันเสาร ขยายวันเพ่ิมเปนสัปดาหละ 3 วัน คือ 
วันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย เพ่ือเปนการทดลองกอนเปดเปนจุดผอนปรนทางการคา โดยอางตามมติที่
ประชุมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบใหยกระดับจากจุดแลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือมนุษยธรรม เปน จุดผอน
ปรนทางการคาชายแดนไทย-กัมพูชา เพ่ือใหประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ไดนําสินคามาซื้อขายแลกเปลี่ยน และ
สงออกสินคาไดเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น จังหวัดบุรีรัมยไดหารือกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เพ่ือเห็นชอบ
รวมกัน โดยจังหวัดบุรีรัมยและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดเรงลงตรวจพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการกอสรางอาคาร เชน 
สํานักงานดานศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง เปนตน เพ่ือรองรับการเปดจุดผอนปรนอยางเปนทางการ กอน
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นําเสนอรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยทราบ และยืนยันการยกระดับเปนจุดผอนปรนการคาชายแดน 
ตลอดจนสามารถพัฒนาใหเปนจุดผานแดนถาวรไดอยางเต็มรูปแบบตอไปในอนาคต 
 วันที่ 11 เมษายน 2557 มีการประชุมรวมระหวางภาครัฐของไทยและกัมพูชาไดมีมติใหยกระดับเปน
จุดผอนปรนชองสายตะกูอยางเปนทางการ เพ่ือใหประชาชนทั้งสองประเทศ ไดมีการติดตอคาขายไดสะดวก
ยิ่งขึ้น 
 จุดผอนปรนชองสายตะกู มีพ้ืนที่ติดกับประเทศกัมพูชา และหางจากชองจอม  จังหวัดสุรินทร 
ประมาณ 80 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดบุรีรัมย ประมาณ 64 กิโลเมตร โดยใชเสนทางหมายเลข 219 
มาถึงอําเภอบานกรวด จากบานกรวดไปเสนทางหมายเลข 224 ไปที่บานสายโท 6 ใต ตําบลจันทบเพชร 
อําเภอบานกรวด ลักษณะถนนลาดยาง 2 ชองทางจราจรไมมีไหลทาง 
 

 
                               ภาพที ่2.1 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองสายตะก ู
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          ภาพที่ 2.2 แสดงที่ตั้งจุดผอนปรนชองสายตะก ู
 

1.2. การบริหารจัดการ หนวยงานรับผิดชอบ 
  จุดผอนปรนชองสายตะกู อยูในความดูแลของกองรอยทหารพรานที่ 2604 หนวยเฉพาะกิจกรมทหาร
พรานที่ 26 และพ้ืนที่บริเวณตลาดนัดของฝงไทยอยูในความดูแลของเทศบาลตําบลจันทบเพชรบริหารจัดการ
และเก็บคาเชาพื้นทีผู่คาในตลาดนัด 
 

1.3. ลักษณะทางกายภาพ 
  จุดผอนปรนชองสายตะกู เปดทําการทุกวันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00–15.00 น. 
เพ่ือใหประชาชนของไทยและกัมพูชาในพ้ืนที่ชายแดนไดมาแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินคา ซึ่งกันและกัน โดยพ้ืนที่
ตลาดจําหนายสินคามีทั้งสองฝงทั้งไทยและกัมพูชา ไดแก รานคาฝงไทยมีจํานวนประมาณ 240 ราน และ
รานคาฝงกัมพูชามีจํานวนประมาณ 200 ราน ซึ่งประชาชนทั้งสองประเทศสามารถเดินขามฝงไปมาไดในวันที่
เปดดานและตองอยูภายในพ้ืนที่ที่กําหนด ตลอดจนบริเวณพ้ืนที่ดานมีทหารของไทยและกัมพูชาคอยดูแลความ
สงบเรียบรอย 
 

1.4. จํานวนคนเขา-ออกดาน 
  ปริมาณรถที่เขา-ออกในวันที่เปดจุดผอนปรนชองสายตะกู มีรถยนตผูที่เขามาซื้อสินคารวมผูโดยสาร
ประมาณกวา 200 คัน รถมอเตอรไซดประมาณกวา 300 คัน และรถของผูคาคนไทยที่นําสินคามาจําหนาย
ประมาณ 240 คัน ปริมาณคนเขา-ออกในวันเปดจุดแลกเปลี่ยนสินคาประมาณ 1,500 คนตอวัน แตหากเปน
ชวงเทศกาล วันขึ้นปใหม วันสงกรานต มีคนไทยไปซื้อสินคาประมาณ 2,500 คนตอวัน เปนคนกัมพูชา
ประมาณ 800-1,000 คน 
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ภาพที่ 2.3 หนวยงานที่รับผิดชอบชองสายตะก ู                             ภาพที ่2.4 จุดแลกบัตรเขา-ออกชองสายตะก ู
 

        
ภาพที่ 2.5 สิ้นสุดชายแดนไทย-กัมพูชา                                       ภาพที ่2.6 สิ้นสุดชายแดนไทย-กัมพูชา 

 
1.5. พิธีการในการเดินทางเขาออก 

จุดผอนปรนชองสายตะกู การเดินทางเขา-ออก ของรถยนตและรถจักรยานยนต ใหผูขับขี่ยื่นบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือใบขับขี่แกเจาหนาที่ทหารพรานบริเวณทางเขา สวนการเดินขามดานไปยังฝงกัมพูชา
ไมตองใชเอกสารในการขาม มีเพียงทหารไทยและกัมพูชาดูแลความสงบเรียบรอย 
 
2. สภาพทั่วไปของเมืองคูคา 

  จุดผอนปรนชองสายตะกู ตั้งอยูตรงขามกับบานจุบโกกี ตําบลอําปก อําเภอบัณเตียอําปน จังหวัดอุดร
มีชัย หมูบานใกลเคียง คือ หมูบานไดบะ หางประมาณ 5 กิโลเมตร และหางจากอําเภอบันเตียอําปน ประมาณ 
10 กิโลเมตร โดยเสนทางเปนทางลูกรัง 
 

  
ภาพที่ 2.7-2.8 สภาพบริเวณตลาดฝงกัมพูชา                      
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  บริเวณฝงตรงขามของจุดผอนปรนชองสายตะกู มีรานคาที่เปนผูคาคนกัมพูชาอยูประมาณ 200 ราน 
ที่วางจําหนายสินคาในพ้ืนที่บริเวณตลาด โดยมีเพิงหลังคามุงจากและสังกะสีบางสวน และมีพ้ืนที่สําหรับนั่งดื่ม
เบียร สําหรับนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและกัมพูชาที่มาพบปะสังสรรคกันในวันเปดจุดผอนปรนชองสายตะกู ใน
วันศุกรและวันเสาร 
 

  
    ภาพที่ 2.9-2.10 รานคาของผูคาคนกัมพูชา 
 
 สินคาสวนใหญที่นํามาขายในตลาดฝงประเทศกัมพูชา ไดแก สุรา เบียร บุหรี่ ซึ่งมีราคาถูกกวา
ประเทศไทย และยังมีการนําผลผลิตปาตามฤดูกาลมาจําหนายของคนกัมพูชาบางสวน เชน หนอไม เห็ด มัน
เทศ เปนตน นอกจากนี้มีขายถานไมหุงตม ไพหญามุงหลังคา สวนสินคาประเภทสุรา เบียร บุหรี่  พอคาคน
กัมพูชารับสินคามาจากกรุงพนมเปญและนํามาขายในวันที่เปดจุดผอนปรนชองสายตะกู แหงนี้ 
 

    
ภาพที่ 2.11-2.12 บรรยากาศตลาดฝงกัมพูชา 

 
 ผูคาคนกัมพูชาที่ขายผลผลิตจากปาสวนใหญเปนคนในพ้ืนที่บานจุบโกกี บานไคบะ หรือมาจาก
อําเภอขับเขียอําปน สวนผูคา บุหรี่ สุรา ตางประเทศ สวนใหญมาจากกรุงพนมเปญ 
 
3. รูปแบบการคาขาย 

3.1 สินคาและมูลคาการคา  
 ดานชองสายตะกู เปนจุดแลกเปลี่ยนการคาระหวางคนไทยและคนกัมพูชา โดยตลาดฝงไทยมีการตั้ง
ขายสินคาไทย เชน สินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน สินคาปรุงสําเร็จ ผลไม อาหารสด เปนตน สินคาหลายชนิดที่
นํามาขายเปนสินคาราคาถูก คุณภาพต่ํา สินคาที่คนกัมพูชาขามมาซื้อสวนใหญ เชน ผลไมตามฤดูกาล น้ําสม 
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เครื่องดื่มชูกําลัง ผงซักฟอก บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ในชวงเทศกาลคนกัมพูชาสั่งซื้อมะพราวจากคนไทยเปนจํานวน
มาก เนื่องจากคนกัมพูชานําน้ํามะพราวไปบูชาเทพเจา และมีความเชื่อในการดื่มน้ํามะพราวแลวผิวพรรณดี จึง
เปนที่นิยมมาก 

ผูคาคนไทยโดยสวนใหญเปนพอคาที่ขายสินคาตามตลาดบริเวณชายแดนหมุนเวียนไปตามจุดตาง ๆ 
ตามวันที่เปดตลาดนัดในแตละดาน จํานวน 200-250 ราย เสียคาเชาพ้ืนที่ 20-40 บาทตอวัน สวนพอคาที่นํา
ผลไมตามฤดูกาลมาจําหนายมีทั้งคนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมยและคนตางพ้ืนที่ เชน จันทบุรี ระยอง เปนตน 
สังเกต พบวา สินคาอุปโภคบริโภคที่นํามาจําหนายเปนสินคาที่ไมไดคุณภาพมาตรฐาน และนําสินคาเหลานั้น
มาขายในราคาที่ถูก สินคาบางชนิด เปนสินคาเกรดต่ําในตลาดทั่วไปของไทยไมคอยมีวางจําหนาย  

บริเวณตลาดนัดของฝงไทย มีคนกัมพูชาขามมาซื้อสินคาเพ่ือไปบริโภค ประมาณ 800-1,000 คน จาก
การสังเกต พบวา คนกัมพูชาที่ขามมาซื้อสินคา เฉลี่ยคนละ 500-1,500 บาท ซึ่งสามารถประมาณมูลคาการคา
เฉลี่ย = 900 คน x 1,000 บาทตอคน = 900,000 บาทตอวัน โดยมูลคาดังกลาวไมไดรวมในสวนของพอคาคน
กัมพูชาที่มาซื้อสินคาเพ่ือไปขายตอ จํานวน 10-20 ราย โดยแตละราย ซื้อสินคาเฉลี่ยรายละ 5,000-20,000 
บาท คิดเปนมูลคาเฉลี่ยประมาณ = 15 ราย x 12,500 บาท = 187,500 บาทตอวัน หากนํามารวมเปนมูลคา
ของตลาดนัดฝงไทยแลว ประมาณ 1,087,500 บาทตอวัน แตมูลคาการคาของวันเสารนอยกวาวันศุกร
ครึ่งหนึ่ง ประมาณการมูลคาการคาในวันเสารประมาณ 500,000 บาทตอวัน  

 

   
ภาพที่ 2.13-2.14 บรรยากาศตลาดฝงไทย 

        
 อยางไรก็ตามพ้ืนที่ตลาดบริเวณจุดผอนปรนชองสายตะกูยังไมไดกําหนดชัดเจน เพราะเปนการตั้ง
ตลาดชั่วคราวใหทั้งคนไทยและคนกัมพูชาไปมาหาสูกันเพ่ือซื้อขายสินคา โดยหลักการการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือเปน
จุดคาขายแลกเปลี่ยนสินคาตองตั้งหางจากชายแดนอยางต่ํา 200 เมตร ในปจจุบันพ้ืนที่บริเวณตลาดนัดของฝง
ไทยอยูในความดูแลของเทศบาลตําบลจันทบเพชร เปนผูบริหารจัดการพ้ืนที่และเก็บคาเชาพ้ืนที่คิดคาเชาพ้ืนที่
ล็อคละ 40 บาท โดยพื้นที่ของตลาดทั้งหมดมีประมาณ 150 ล็อค 

ตลาดนัดของกัมพูชาหางจากตลาดนัดไทย ประมาณ 200 เมตร ในพ้ืนที่ของกัมพูชา มีรานขายสินคา
ประมาณ 200 ราน สินคาท่ีจําหนาย ไดแก สุรา เบียร บุหรี่ เสื้อกีฬา เครื่องประดับของปา (หนอไม เห็ด มันเทศ 
ถานไม ขี้ใต ไพหญามุงหลังคา) เปนตน มีสินคาท่ีนํามาจําหนายจากประเทศจีน และประเทศเวียดนาม ซึ่งผูขาย
คนกัมพูชาไปรับสินคาที่กรุงพนมเปญมาจําหนาย 
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ภาพที่ 2.15-2.16 ตัวอยางสินคาที่ขายฝงไทย 

 
ตลาดนัดที่ฝงกัมพูชา สวนใหญคนไทยนิยมซื้อบุหรี่เพ่ือนํามาสูบเองและจําหนาย เพราะมีราคาที่ถูก

กวาประเทศไทย จํากัดการนําเขาบุหรี่คนละ 1 หอ เบียรไมเกิน 3 กระปอง สุราไมเกินคนละ 1 ลิตร คนไทยที่
ขามไปฝงกัมพูชาโดยสวนใหญเปนคนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย และคนในจังหวัดใกลเคียง จากการสอบถาม 
พอคาคนกัมพูชามีรายไดเฉลี่ยตอวัน ประมาณ 5,000–20,000 บาท ขึ้นอยูกับประเภทสินคาที่นํามาจําหนาย 
หากคิดเปนมูลคาการคาเฉลี่ย ประมาณ =10,000 บาทตอราน x 150 ราน = 1,500,000 บาท  
 สินคาท่ีคนกัมพูชามาซื้อสินคาของไทย เพื่อไปบริโภคหรือขาย โดยแบงเปนประเภท ดังนี้ 
  1) สินคาอุปโภคบริโภค ไดแก น้ําปลา น้ําสมดีโด เครื่องดื่มบํารุงกําลัง น้ําอัดลม เบียร สุรา ยาสูบ 
พริกสด พริกไทย กระเทียม ผงชูรส น้ํามันพืช เกลือ วุนเสน สบูลักส เปนตน 
  2) สินคาของใชภายในครัวเรือน ไดแก กระทะ มีด ทัพพี จาน หมอนึ่ง ซึง หมอ ตะหลิว ชอน ไมแขวนเสื้อ 
กะละมังพลาสติก เปนตน 

3) สินคาเครื่องนุงหม ไดแก กางเกง เสื้อ ผาถุง รองเทาบูท รองเทาแตะ กระโปรง ผาหมโตโต เปนตน 
4) สินคาอุปกรณทางการเกษตร ไดแก เสียม จอบ คราด เครื่องสะพายตัดหญา เมล็ดพันธุพืช เปนตน 

 
3.2 รูปแบบการพึ่งพาดานการคา 

1) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดานฝงไทย การขายสินคาใหคนกัมพูชา แบงออกเปน 2 
ประเภท ไดแก (1) ขายสินคาพอคารายยอยที่อําเภอบัณเตียอําปน จังหวัดอุดรมีชัย แลวนําสินคาไปขายเอง 
(2) ขายสินคาใหผูบริโภคคนกัมพูชาโดยตรง 
 
 
 
 

 
 

 
 
2) กรณีผูขายคนกัมพูชาในบริเวณตลาดนัดที่ดานฝงกัมพูชา ขายสินคาใหคนกัมพูชา แบง

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ขายสินคาพอคารายยอยที่จังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดอ่ืน ๆ แลวนําสินคาไปขาย
เอง (2) ขายสินคาใหผูบริโภคคนไทยโดยตรง 

ผูบริโภค 
บัณเตยีอําปน 

 

ขายสินคาที่ ชองสายตะก ู

 

ผูขายใน 
ตลาดนดัทีด่านฝงไทย 

ผูขายรายยอย 
บัณเตยีอําปน ขายสินคาที่ ชองสายตะก ู

ภาพที่ 2.17 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบุรีรัมย์

2-8

 
 

2-8 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ลักษณะการขนสง 
1) กรณีผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดานฝงไทย 
 

กรณีที ่1.1) ขายสินคาใหพอคารายยอยท่ีอําเภอบัณเตียอําปน จังหวัดอุดรมีชัย 
 
 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงสินคาในกรณีที่ผูขายคนไทยขายสินคาใหแกพอคารายยอยคนกัมพูชาขามมาซื้อ
สินคา เพ่ือไปจําหนายใหกับผูบริโภคคนกัมพูชาโดยตรง ซึ่งพอคารายยอยคนกัมพูชาขามมาซื้อสินคาดวย
ตัวเอง และนําสินคาออกผานจุดผอนปรนชองสายตะกู อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย เพ่ือนําไปขายให
ผูบริโภคคนกัมพูชาไดมาซื้อสินคาเพ่ือไปบริโภคในครัวเรือน 
 
กรณีที่ 1.2) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง  
 
 
 
 
 
 
 
  ลักษณะการขนสงสินคาที่ผูบริโภคคนกัมพูชาเดินทางขามฝงมาประเทศไทยผานจุดผอนปรนชองสาย
ตะกู ซ่ึงขามมาซื้อสินคาเพ่ืออุปโภคบริโภคในครัวเรือนในวันเปดดานและมีตลาดนัด โดยตลาดนัดตั้งอยูบริเวณ
จุดผอนปรนนี้ สินคาสวนใหญเปนสินคาประเภทของใชในครัวเรือน อาหารปรุงสําเร็จ  สินคาที่จําเปนใน
ชีวิตประจําวัน เปนตน 
 
 
 

ผูบริโภค 
จ.บุรีรมัย 

ขายสินคาที่ บานจุบโกก ี

 

ผูขายใน 
ตลาดนดัที่ดานฝงกัมพูชา 

ผูขายรายยอย 
จ.บุรีรมัย/จ.อื่น ขายสินคาที่ บานจุบโกก ี

ภาพที่ 2.18 แสดงรูปแบบการพึ่งพาของผูขายคนกัมพูชาในบริเวณตลาดนัดที่ดาน 

ผูขายคนไทย 
ตลาดนัดชอง

สายตะก ู

พอคารายยอย 
อ.บัณเตียอําปน 

จุดแลกเปลี่ยน
สินคา 

ชองสายตะก ู

ดาน 
บานจุบโกก ี

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค  
อ. บัณเตียอํา

ปน 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 2.19 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนดัที่ดาน ที่ขายสินคาใหกับพอคารายยอย อ.บัณเตียอาํปน 

ผูขายคนไทย 
ตลาดนัดชอง

สายตะก ู

ผูบริโภค  
อ. บัณเตียอํา

ปน 

จุดผอนปรน 
ชองสายตะก ู

ดาน 
บานจุบโกก ี

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 2.20 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนไทยในบริเวณตลาดนดัที่ดาน ที่ขายสินคาใหกับผูบรโิภคโดยตรง rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบุรีรัมย์

2-9

 
 

2-9 

2) กรณีผูขายคนกัมพูชาในบริเวณตลาดนัดฝงกัมพูชา 
กรณีที่ 2.1) ขายสินคาใหพอคารายยอยท่ีจังหวัดบุรีรัมย/จังหวัดอื่น 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะการขนสงสินคาจาก กัมพูชา ในกรณีพอคาคนกัมพูชารายยอยที่เปนทั้งผูผลิตและรวบรวมจาก

ผูผลิตรายอ่ืน ๆ ในหมูบานมาสงใหกับพอคาคนไทยที่ในจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดใกลเคียง โดยพอคาคน
กัมพูชารายยอยนําสินคามาสงใหพอคาคนไทยที่ตลาดนัดฝงกัมพูชา ซ่ึงบางรายมีการโทรสั่งสินคาและนัดหมาย
วันเวลามารับสินคาบริเวณจุดผอนปรนชองสายตะกู 
 
กรณีที่ 2.2) ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง  
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการขนสงสินคาจากประเทศกัมพูชา ในกรณีพอคาคนกัมพูชารายยอยที่เปนทั้งผูผลิตและ
รวบรวมจากผูผลิตรายอ่ืน ๆ ในหมูบานมาสงใหกับผูบริโภคคนไทยโดยตรงที่ตลาดนัดขายสินคาฝงกัมพูชา ซึ่ง
สินคามีหลากหลาย เชน เสื้อผา เสื้อกีฬา หนอไม ของปา เครื่องเสียงตาง ๆ บุหรี่ สุรา เบียร เปนตน 
 

3.4 รูปแบบการชําระเงิน  
ดานชองสายตะกู มีการซื้อขายสินคาระหวางคนไทยและคนกัมพูชามีการซื้อขายเปนเงินสดเทานั้น 

เนื่องจากไมคอยมีความไววางใจกัน ประกอบกันบริเวณจุดนี้ มีการเปด -ปดดานไมแนนอน ขึ้นอยูกับ
สถานการณชายแดน จึงทําใหผูขายสินคาของทั้งสองฝงขายสินคาเปนเงินสดเทานั้น 

 
4. รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงานและการบริการ 

4.1 รูปแบบการพึ่งพาดานแรงงาน  
ดานชองสายตะกู ไมมีการพ่ึงพาดานแรงงาน เนื่องจากดานชองสายตะกู มีการเปดดานเพ่ือเปนจุด

แลกเปลี่ยนทางการคาในพ้ืนที่กําหนดไว ทั้งคนไทยและคนกัมพูชา ไมสามารถออกนอกพ้ืนที่ได 
 
 
 

ภาพที่ 2.22 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนกัมพูชาในบริเวณตลาดนัดที่ดานกัมพูชา ที่ขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง 

ผูขายคนกัมพูชา 
ตลาดนัดบานจุบ

โกก ี

ผูบริโภค  
จ.บุรีรัมย 

ดาน 
บานจุบโกก ี

จุดผอนปรน
ชองสายตะก ู

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

นําสินคา 
กลับเอง 

ภาพที่ 2.21 แสดงลักษณะการขนสงสินคาของผูขายคนกัมพูชาไทยในบริเวณตลาดนัดที่ดานกัมพูชาทีข่ายสินคาใหกบัพอคารายยอยกัมพูชา 

ผูขายคนกัมพูชา 
ตลาดนัดบานจุบ

โกก ี

พอคารายยอย 
จ.บุรีรัมย/จ.อื่น 

ตลาดนัด 
บานจุบโกก ี

จุดผอนปรน
ชองสายตะก ู

เดินทางมาเลือกสินคาดวยตัวเอง 

สงสินคา นําสินคา 
กลับเอง 

ผูบริโภค  
จ.บุรีรัมย/จ.อื่น 

ขาย 
สินคา 

นําสินคา 
กลับเอง 
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 4.2 รูปแบบการพึ่งพาดานบริการ 
ดานชองสายตะกู มีการพ่ึงพาดานบริการรักษาพยาบาลในวันเปดดานมีเจาหนาที่จากโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานสายโท 5 ใต มาใหบริการตรวจรักษาใหยาผูปวยคนกัมพูชาฟรี โดยบุคลากรทาง
การแพทยทีม่าใหบริการ นั้นสามารถพูดภาษากัมพูชาเพ่ือสื่อสารกับคนไขได 

 

  
ภาพที่ 2.23-2.24 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลบานสายโท 5 ใต มาใหบรกิารตรวจรักษาใหยาผูปวยคนกัมพูชาฟรี 

 
5. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

 ลักษณะสังคมบริเวณชายแดนบริเวณจุดผอนปรนชองสายตะกู ตรงขามกับบานจุบโกกี ตําบลอําปก 
อําเภอบัณเตียอําปน จังหวัดอุดรมีชัย และมีหมูบานที่ใกลเคียงที่มีคนอาศัยอยูคือหมูบานไดบะ คนทั้งสองฝงมี
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ที่คลายคลึงกัน มีการพ่ึงพาอาศัยกันตั้งแตอดีตสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
พ้ืนที่บริเวณนี้จึงเปรียบเสมือนพ้ืนที่สะทอนถึงความหลากหลายทางอัตลักษณของผูคน ที่เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธทางสังคมผานการคาขาย พิธีกรรม ประเพณี การดําเนินชีวิตประจําวัน การติดตอแลกเปลี่ยนกับ
คนที่อยูอีกฝงของชายแดน เกิดการพ่ึงพากันในดานปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต พ้ืนที่ชายแดนชองสายตะกู 
จึงเปนพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของการสรางความสัมพันธของคนทั้ง 2 ประเทศ และ การแลกเปลี่ยนสินคา
ระหวางกัน การเจรจาตอรองทางการคา และการสรางเครือขายความสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการ
ดํารงชีวิตและผลประโยชนรวมกัน จากการสังเกต พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูใกลชายแดนและใกลเคียงใน
จังหวัดบุรีรัมยมีความเขาใจและสามารถสื่อสารภาษากัมพูชาไดเปนอยางดี เพ่ือการซื้อขายสินคา และกลุมผูคา
คนกัมพูชาสามารถพูดภาษาไทยไดบางเพ่ือใชในการคาขาย นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดานทาง
ภาษาท้ังไทยและภาษากัมพูชา เพ่ือสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน ทําใหประชาชนในพ้ืนที่มีการเรียนรู ปรับตัว 
อีกท้ังการมีทัศนคติ ความเชื่อ ประเพณีที่คลายคลึงกัน เชน วันไหวบรรพบุรุษ หรือ วันแซนโฎนตา (แซนโดนตา) 
ของคนกัมพูชาที่มีขึ้นในชวงกลางเดือนกันยายน ไปจนถึงตนเดือนตุลาคมของทุกป คลายคลึงกับวันสารทไทย 
หรือประเพณีบุญขาวประดับดิน (บุญขาวสาก) ของคนอีสานที่ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับญาติพ่ีนองที่ลวงลับไป
แลว สวนการไปมาหาสูกันยังไมมีมากนักเนื่องจากพ้ืนที่ตั้งของหมูบานอยูหางไกลจากชายแดน  
 
6. ดานความม่ันคง 

1) ความไมชัดเจนของเสนปกปนเขตแดนของทั้งสองประเทศ แตในเชิงพ้ืนที่ไมมีความขัดแยงกัน 
2) การลักลอบนําเขายาเสพติด เมื่อมีการจับกุมลักลอบนําเขายาเสพติดฝายทหารของไทยสั่งปดจุดผอนปรน

ชองสายตะกู นี้ทันท ี
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7. ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนวชายแดนของผูประกอบการและผูบริโภคของประเทศคูคาที่จุดผอน
ปรนชองสายตะกู อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 

 
7.1 พฤติกรรมผูบริโภค 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูบริโภคคนกัมพูชา ณ จุดผอนปรนชองสายตะกู อําเภอบานกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย โดยใชแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน แบงเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.6 
และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 43.4 อายุโดยสวนมากอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 40.2 ระดับการศึกษา
สวนมากนั้นไมไดรับการศึกษา คิดเปนรอยละ 35.6 ซึ่งพักอาศัยอยูหมูบานซุกตะคานหมูบานเสียมเรียบ และ
หมูบานจนกี่  

ผูบริโภคคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาบริเวณดาน สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร และอาชีพธุรกิจ
สวนตัว รายไดท่ีนํามาซื้อสินคา สวนใหญประกอบอาชีพทําการคาขาย และเกษตรกร รายไดครัวเรือนตอเดือน
พบวา มีรายไดอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท และคาใชจายที่ใชเพ่ือการบริโภคของครอบครัวตอเดือน โดย
สวนมากอยูระหวาง 1,001-3,000 บาท 

 
7.1.1 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จุดผอนปรนชองสายตะกูมีตอประเทศไทย 
 

ตารางที่ 2.1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชาที่จุดผอนปรนชองสายตะกูมีตอประเทศไทย 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.43 1.415 ปานกลาง 
2 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.11 1.641 ปานกลาง 
3 ประเทศกัมพูชาไมควรจํากัดชนิด/ปริมาณสินคานาํเขาจากประเทศ

ไทย 3.05 1.366 ปานกลาง 

4 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุกชนิดที่
เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 3.05 1.335 ปานกลาง 

5 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน เพื่อ
การพัฒนาประเทศกัมพูชา 2.96 1.597 ปานกลาง 

รวม 3.12 1.471 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 2.1 พบวา ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่จุดผอนปรนบานมวง มีตอประเทศไทย ใน
ระดับความสําคัญปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 3.12 อธิบายโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ไดแก 
ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดีตอประเทศกัมพูชา การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
ประเทศกัมพูชาไมควรจํากัดชนิดหรือปริมาณสินคานําเขาจากประเทศไทย ตามลําดับ 
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7.1.2 ทัศนคติของผูบริโภคคนกัมพูชา ที่จุดผอนปรนชองสายตะกู มีตอประเทศไทย พิจารณาสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

 
ตารางที่ 2.2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรนชองสายตะก ู

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานผลิตภัณฑ 3.87 0.480 มาก 
2 ดานราคา 3.81 0.497 มาก 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.76 0.488 มาก 
4 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.75 0.486 มาก 

รวม 3.80 0.488 มาก 
 
จากตารางที่ 2.2 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.80 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.87 

โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีใหเลือกหลากหลาย มีความทันสมัย มีตราสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ ตลอดจนความคุนเคยของคนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทย และผูขาย
คนไทยที่มีความเปนมิตร เปนตน 
 2) ดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 3.81
โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน การตั้งราคาสินคาของไทยเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา
มีปายแสดงบอกชัดเจนทุกครั้ง สินคาประเภทเดียวกันที่ขายอยูในประเทศไทยมีราคาถูกกวาสินคาที่ขายอยูใน
ประเทศกัมพูชา เปนตน 
 3) ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.76 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน มีการติดปายโฆษณาดวยภาษากัมพูชาที่บริเวณหนาราน การโฆษณา
ทางวิทยุชุมชนและหนังสือพิมพทองถิ่นทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาคลอยตามโฆษณาเกิดความตองการอยากใช
สินคาของไทย ยังมีบริการใหเปลี่ยนหรือคืนสินคาเมื่อสินคามีปญหามีการสงเสริมการขายในเรื่องการจัดโปรโมชั่น 
(ลด แลก แจก แถม) และเกิดความไววางใจตอกัน ซึ่งมีการใหเครดิตในการซื้อสินคาอีกดวย เปนตน 
 4) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.75 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ฤดูกาลมีผลตอการเดินทางมาซื้อสินคาของคนกัมพูชาเพราะ
เสนทางคมนาคมเปนถนนลูกรังใชไดเฉพาะฤดูแลงเทานั้น ในขณะที่ขั้นตอนการเขา-ออกประเทศเพ่ือมาซื้อ
สินคามีความสะดวกทําใหเสียคาใชจายนอยในการขนสินคากลับ เปนตน 
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7.1.3 การรับรูสินคา ความพึงพอใจตอสินคา ความตั้งใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคคนกัมพูชา ณ จุดผอนปรนชองสายตะกู 

 
ตารางที่ 2.3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มผีลตอการตดัสินใจซื้อสินคาไทยโดยผาน จุดผอนปรนชองสายตะก ู

ขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคาไทย  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ความพึงพอใจของผูบริโภค 3.91 0.693 มาก 
2 วัตถุประสงคในการซื้อ 3.84 0.888 มาก 
3 การรับรูคุณภาพสินคา 3.84 0.477 มาก 
4 ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 3.83 0.490 มาก 

รวม 3.86 0.637 มาก 
 
จากตารางที่ 2.3 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 

( ) รวม = 3.86 อธิบายเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามากไปหาคานอย ดังนี้  
1) ความพึงพอใจของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี

คาเฉลี่ย ( ) = 3.91 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน เมื่อซื้อสินคาของไทยไปบริโภคสามารถตอบสนองความตองการได
มาก มีความพึงพอใจตอสินคาของไทย พอใจที่มาซื้อสินคาไทยทุกครั้ง พอใจตอขั้นตอนในการเขามาซื้อสินคา  
ณ เขตชายแดน พึงพอใจตอการปฏิบัติของเจาหนาที่ไทยในการเขามาซ้ือสินคาในฝงไทย เปนตน 
 2) วัตถุประสงคในการซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 
( ) = 3.84 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ซื้อเพราะนําไปขายตอ ซื้อเพราะใชในชีวิตประจําวัน ซื้อเพราะไมมีการผลิต
สินคาชนิดนั้นในประเทศของตน ซื้อเพราะชื่นชอบและชื่นชมตัวสินคา เปนตน 
 3) ดานการรับรูคุณภาพสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.84 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน สินคาของไทยมีคุณภาพดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาชนิด
เดียวกันจากประเทศอ่ืนที่มีขายในประเทศกัมพูชา สินคาของไทยทําใหมีความรูสึกที่ดีที่ไดเปนเจาของ และทํา
ใหรูสึกวาการมาซ้ือสินคาของไทยมีความคุมคากับราคา คุณภาพ และการเดินทาง เปนตน 

4) ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับความสําคัญมาก มี
คาเฉลี่ย ( ) = 3.83 โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน ตั้งใจเขามาซื้อสินคาของไทยทุกครั้งที่ดานเปด ตั้งใจเขามาซื้อ
สินคาของไทยแมวาเพ่ิงซื้อสินคาประเภทเดียวกันของประเทศอ่ืน ๆ เชน จีน เวียดนาม เปนตน 

ผูบริโภคคนกัมพูชารับรูถึงสินคาไทยไดหลากหลายชองทาง โดยรับรูการโฆษณาจากชองทางปากตอ
ปากมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศนทองถิ่น และวิทยุทองถิ่น ตามลําดับ สวนชองทางที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไทยมากที่สุด คือ ปากตอปาก สื่อโทรทัศนทองถิ่น และสื่อโทรทัศนไทยสวนกลาง ตามลําดับ 
 

7.1.4 พฤติกรรมผูบริโภคคนกัมพูชาเกี่ยวกับการวางแผนและการแกปญหาในการมาซื้อสินคา  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผอนปรนชองสายตะกู สวนใหญมีการวางแผนในการซื้อสินคากอนที่มา

ซื้อสินคาฝงไทยโดยคิดไวในใจ และทําการเลือกดูสินคาหากมีสินคาชนิดไหนถูกใจก็ซื้อสินคานั้นเพ่ิม ในการมา
ซื้อสินคาท่ีไทยนั้นสวนใหญ ใชเงินสดที่พกติดตัวมาอยางเดียว รอยละ 67.9 สวนที่เหลือ คือ ใชเงินสดที่พกติด
ตัว และสวนหนึ่งคางชําระเปนเงินเชื่อ รอยละ 23.5 การเขามาซื้อสินคาของคนกัมพูชานั้นมีความถี่ประมาณ 2 
ครั้งตอสัปดาห หากลืมซื้อสินคาก็กลับมาซื้อที่ไทยใหมในครั้งตอไป ในกรณีสินคาหมดกะทันหันผูบริโภคคน
กัมพูชาก็ซื้อสินคาไทยเชนเดิม แตซื้อจากรานคาใกลบานซึ่งเปนรานของผูประกอบการคนกัมพูชา  
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7.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคาในอดีตที่ตลาดการคาชายแดน  
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาไทยตามแนวชายแดนของไทย จาก

การสัมภาษณ มีความเห็นวา ปริมาณการซื้อสินคาเมื่อ 5 ปที่ผานมามีการซื้อสินคาไทยเพิ่มขึ้น รอยละ 58.5 
และมีการซื้อสินคาไทยเทาเดิม รอยละ 38.5 กรณีที่มีการซื้อสินคาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ผูบริโภคคนกัมพูชามี
รายไดเพิ่มขึ้น มีรสนิยมที่เปลี่ยนไปเกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยมภายในประเทศหรือเนื่องจากสื่อ โฆษณาของไทย 
สวนกรณีที่มีการซื้อสินคาเทาเดิมเนื่องจาก รายไดไมเปลี่ยนแปลง และมีเสนทางการคมนาคมเหมือนเดิม 
เปนตน 

 
7.1.6 ประเภทของสินคาไทยที่คนกัมพูชาขามมาซื้อสินคา  

ผูบริโภคคนกัมพูชามาซื้อสินคาไทยที่ผานจุดผอนปรนชองสายตะกูเรียงลําดับประเภทสินคาจากมาก
ไปนอย ไดแก สินคาประเภทของใชในชีวิตประจําวัน สินคาประเภทของใชภายในครัวเรือน สินคาประเภท
เครื่องปรุงรส สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา สินคาประเภทเครื่องสําอาง สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 
สินคาเครื่องนุงหม เปนตน  

 
7.1.7 พฤติกรรมการเขามาซื้อสินคา  

ผูบริโภคคนกัมพูชาที่เขามาซื้อสินคาที่ฝงไทยที่จุดผอนปรนชองสายตะกูโดยสวนมากเขามาซื้อสินคา
ในชวงกอนเวลา 09.00 น. รอยละ 53.4 โดยมูลคาการเขามาซื้อสินคาของผูบริโภคคนกัมพูชาในหนึ่งครั้งสวน
ใหญนั้นมีมูลคา 100–1,000 บาท 

ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากไทยเพราะ สินคาไทยมีราคาถูกกวา คุณภาพ
ดีกวา มีความคงทนมากกวา และมีสินคาใหเลือกหลากหลาย เปนตน แตมีปจจัยที่ทําใหผูบริโภคคนกัมพูชาไม
มาซื้อสินคา เพราะความยุงยากในการถือหรือหิ้วสินคากลับประเทศ ราคาสินคาของไทยบางประเภทมีราคาสูง
กวา รวมไปถึงข้ันตอนในการตรวจสอบยุงยาก เปนตน 
 

7.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาไทยและปญหา/อุปสรรคของการซื้อสินคาไทย  
ผูบริโภคคนกัมพูชาที่ผานจุดผอนปรนชองสายตะกู มีความเห็นวา ราคาสินคาไทยสูงกวาสินคาจาก

ประเทศอ่ืน เชน จีน และเวียดนาม รอยละ 5–10 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาที่ตองการซื้อ ในปจจุบันสินคา
ในประเทศกัมพูชามีความหลากหลายมากขึ้น สงผลใหผูบริโภคคนกัมพูชา รอยละ 45.7 ซื้อสินคาไทยลดลง 
เพราะ ตองการชวยซื้อสินคาในประเทศตนเอง อีกทั้งการเดินทางมาซื้อสินคาไทยนั้นมีคาใชจายสูง สินคาใน
ประเทศกัมพูชาหาซื้อไดงายกวา สวนการเดินทางเขามาซื้อสินคาฝงไทย มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของ 
คาธรรมเนียมทําบัตรอนุญาตออกจากประเทศกัมพูชา และคาแรงขนสงสินคามีคาใชจายสูง รวมถึงพาหนะที่ใช
ในการเดินทางไมสะดวก เปนตน หากเกิดเหตุการณไมสงบตามแนวชายแดนเกิดขึ้นสงผลตอการมาซื้อสินคา
ของผูบริโภคคนกัมพูชามาก และมีผลตอความสัมพันธของไทยและกัมพูชามากดวยเชนกัน  
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7.2. ผูบริโภคคนไทย 
ผูบริโภคคนไทยนิยมมาซื้อขายสินคาตามแนวชายแดนที่จุดผอนปรนชองสายตะกู สวนมากเปนผูหญิง

มากกวาผูชาย และมีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานใกลเคียงกับบริเวณจุดผอนปรน มีอาชีพหลัก 
คือ เกษตรกร รายไดโดยเฉลี่ยอยูท่ี 5,001-10,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคคนไทยมาซื้อสินคาที่ตลาดบริเวณจุด
ผอนปรน มีการซื้อสินคาของ ประเทศกัมพูชา โดยสินคาที่ซื้อจากผูขายคนกัมพูชา ไดแก สมุนไพร กลวยไมตาง ๆ 
พันธุไมตาง ๆ ปลา แมลงตาง ๆ กบบาง เสื้อผาสําเร็จรูป อุปกรณนึ่งขาว ซึง เครื่องแตงกาย (กระเปารองเทา 
เครื่องประดับ) อุปกรณเครื่องมือชาง อุปกรณไฟฟา เปนตน  

ผูบริโภคคนไทยเลือกซื้อสินคาที่ผลิตในประเทศไทยมากกวาสินคาในกัมพูชา  อีกทั้งยังมองวาสินคา
ของไทยและสินคาของกัมพูชามีคุณภาพเทากัน นอกจากนี้ผูบริโภคคนไทยยังเคยใชบริการของกัมพูชา เชน 
สถานบันเทิง โดยเขาไปใชบริการ 1-2 ครั้งตอเดือน แตผูบริโภคคนไทยกลาววา ชอบเที่ยวสถานบันเทิงที่
ประเทศไทยมากกวากัมพูชา  

 
7.3. ผูประกอบการคนกัมพูชา 

ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มาซื้อสินคาผานจุดผอนปรนชองสายตะกู โดยเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย มีอายุนอยกวา 20 ปถึง 50 ปขึ้นไป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และเปนผูประกอบการ
รายยอยและประกอบธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งมีการเขามาซื้อสินคาสวนใหญวันเสารมากที่สุด รองลงมาคือวัน
อาทิตย จากการสัมภาษณผูประกอบการคนกัมพูชา สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
7.3.1 ทัศนคติของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ  
 

ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย  

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา 

4.10 0.759 มาก 

2 ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน 
เพื่อการพัฒนาประเทศกัมพูชา 

4.03 0.718 มาก 

3 การซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด 3.90 0.759 มาก 
4 ประเทศกัมพูชา ไมควรจาํกัดชนิด/ปริมาณสินคานําเขาจาก

ประเทศไทย 
3.90 0.712 มาก 

5 ประเทศไทยมีความสัมพันธที่ดตีอประเทศกัมพูชา 3.87 0.507 มาก 
รวม 3.96 0.691 มาก 

 
 จากตารางที่ 2.4 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอประเทศไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม= 3.96 ไดแก ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือและความไววางใจในสินคาทุก
ชนิดที่เสนอขายใหกับประเทศกัมพูชา ประเทศไทยใหความชวยเหลือดานการเงินและไมใชการเงิน  เพ่ือการ
พัฒนาประเทศกัมพูชา และการซื้อสินคาของประเทศไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เปนตน 
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 เมื่อพิจารณาความคุนเคยของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอสินคาไทยและผูประกอบการคนไทย  
พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชา มีความคุนเคยตอสินคาไทยและมีความคุนเคยที่มีตอผูประกอบการคนไทย
เปนอยางด ี

พิจารณาความคิดเห็นผูประกอบการคนกัมพูชาที่มี ตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.23 
ไดแก ประเทศไทยมีการผลิตสินคาจํานวนมาก มีอัตราจางแรงงานจํานวนมาก มีความชํานาญดานเทคนิค มี
ความเปนมิตร มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต มีการศึกษาที่ดีและมีการผลิตที่
ไดมาตรฐาน เปนตน 

 หากพิจารณาความคิดเห็นของผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่ขายตาม
แนวชายแดน พบวา ผูประกอบการคนกัมพูชาที่มีผลตอภาพลักษณของสินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดน 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.14 ไดแก สินคาไทยที่จําหนายในรานคาตามแนวชายแดนก็มี
จําหนายในหลายประเทศเหมือนกัน สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีการออกแบบสวยงามและตรา
สินคาไทยที่จําหนายตามแนวชายแดนมีความนาเชื่อถือ เปนตน 

 
7.3.2 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทยโดยผานจุดผอนปรน

ชองสายตะกู 
 

ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานการสงเสริมการตลาด 4.13 0.434 มาก 
2 ดานราคา 4.13 0.532 มาก 
3 ดานสถานท่ี 4.10 0.524 มาก 
4 ดานผลิตภณัฑ 4.09 0.456 มาก 

รวม 4.11 0.487 มาก 
 
  จากตารางที่ 2.5 พบวา สวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ใน
ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.11 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 

1) ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย 
ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.13 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการให
เครดิตในการซื้อสินคา มีการโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่นและมีบริการรับสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เปนตน 

2) ดานราคา ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.13 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มีการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินคาตามตนทุนที่เพ่ิมทุกครั้ง การตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคาและสินคาไทยที่เหมือนกันกับ
สินคากัมพูชา นั้น เปรียบเทียบราคาสินคาของไทยมีราคาถูกกวา เปนตน 

3) ดานสถานที่ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.10 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก เสียคาใชจายนอย
ในการขนสินคากลับ สถานที่จําหนายสินคาตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกในการเขามาติดตอซื้อขายและการขนสง
สินคากลับมีความสะดวก เปนตน 

2-16

rIS
NED KKU



การค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดบุรีรัมย์  
 

2-17 

4) ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.09 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก สินคาของไทยมีให
เลือกหลากหลาย รานคาไทยจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและสินคามีคุณภาพดี เปนตน 

 
7.3.3 ความคิดเห็นทางดานกฎหมายการเมือง และดานเศรษฐกิจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ไทย โดยผานจุดผอนปรนชองสายตะกู อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย  
 

ตารางที่ 2.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมือง และดานเศรษฐกิจ 

ลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสนิคา  S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1 ดานกฎหมายและการเมือง 4.26 0.397 มาก 
2 ดานเศรษฐกิจ 4.23 0.549 มาก 

รวม 4.25 0.473 มาก 
 
จากตารางที่ 2.6 พบวา ความคิดเห็นทางดานกฎหมายและการเมืองและดานเศรษฐกิจ ในระดับ

ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) รวม = 4.25 ซึ่งสรุปผลจากการสัมภาษณได ดังนี้ 
1) ดานกฎหมายและการเมือง ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ไทย ในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.26 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลบอย ๆ กฎหมายและขอบังคับตางๆเกี่ยวกับการเขามาซื้อสินคามีความ
ยุงยากและรัฐบาลไทยไมมีการควบคุมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  

2) ดานเศรษฐกิจ ผูประกอบการคนกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการตัดสินใจซื้อสินคาไทย ในระดับ
ความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.23 ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก คาใชจายในการ
ขนสงสูง รายไดในการนํามาซื้อสินคามีนอยและการขาดแคลนสินคาที่จําเปนในประเทศกัมพูชา  และผูบริโภค
คนกัมพูชา มีความตองการสินคาไทยสูง เปนตน  

 
7.3.4 พฤติกรรมของผูประกอบการคนกัมพูชา ที่ซ้ือสินคาไปขายที่ประเทศกัมพูชา 

ผูประกอบการคนกัมพูชาที่ผานจุดผอนปรนชองสายตะกู สวนใหญมาซื้อสินคาเพ่ือนําไปขายใน
ประเทศของตน มีการวางแผนมาซื้อสินคาดวยวิธีการโทรมาสั่งซื้อเอง ซึ่งมารับสินคาดวยตนเอง มาซื้อสินคา
ดวยตนเอง แตไมไดผานการติดตอมากอน โทรศัพทมาสั่งแตใหตัวแทนไปรับจากนั้นสงสินคาถึงที่รานและสั่งซื้อ
จากตัวแทนที่เปนคนกัมพูชาเหมือนกันเปนผูรวบรวมรายการสินคาใหบริการสงถึงที่หมาย โดยมีวิธีการซื้อ
สินคาพิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่เคยสั่งซื้อ พิจารณาจากประเภทและชนิดของสินคาที่ขายได
มาก เพ่ือประมาณแนวโนมความตองการซื้อของลูกคาและเปนสินคาแปลกใหม เพ่ือนําไปวางขาย 
ผูประกอบการคนกัมพูชามาซื้อสินคาจากไทย ประมาณ 6-10 ครั้งตอเดือน  

การขายสินคาในกรณีที่เปนสินคาจากประเทศไทย มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ  10 จากราคา
เดิมของสินคาและกรณีที่เปนสินคาจากประเทศกัมพูชา มีการตั้งราคาสินคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 5 จากราคาเดิม
ของสินคา ซึ่งผูประกอบการคนกัมพูชาสงสินคาใหกับรานคาเปนประจํามีจํานวน 2 รายและมูลคาที่สงสินคาไม
เกิน 50,000 บาทตอครั้ง โดยมีการจายชําระเปนเงินสด  
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รานคาที่ขายสินคาในบานจุบโกกี อําเภอสําโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มีรานคาขายสินคา
ไทยรายใหญจํานวนมากกวา 3 ราย สงผลใหยอดขายเทาเดิมและมีสินคาจากเพ่ือนบานเพ่ิมขึ้น มีสินคาจาก
ประเทศเวียดนามและประเทศเกาหลีใต ที่มีแนวโนมที่มาวางในตลาดทองถิ่นมากขึ้น ซึ่งลูกคาเดิมของ
ผูประกอบการคนกัมพูชามีแนวโนมในการสั่งซื้อสินคาเทาเดิมและคาดวารานคารายใหมของผูประกอบการคน
กัมพูชามีแนวโนมสั่งซื้อสินคาเทาเดิมเชนกัน ในกรณีที่สินคาในประเทศกัมพูชามีคุณภาพใกลเคียงกันกับสินคา
ในประเทศไทย ราคาถูกกวา ผูประกอบการคนกัมพูชาตัดสินใจซื้อสินคาจากประเทศของตนเอง  

ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคนกัมพูชาที่ซื้อสินคาไทยไปขายที่ประเทศกัมพูชาพบคือ ปญหาใน
เรื่องการขนสงสินคาและคาธรรมเนียม 
 

7.4. ผูประกอบการคนไทย 
 ผูประกอบการคนไทยที่ขายสินคาบริเวณดานหนาจุดผอนปรนชองสายตะกูสวนใหญประกอบธุรกิจคา

ปลีก เปนเวลาระหวาง 1-3 ป ซึ่งมูลคาการขายปลีกและสงในวันนัดทําการคาขายแตละครั้งไมเกิน 10,000 
บาท ผูบริโภคคนกัมพูชาและผูประกอบการคนกัมพูชาสวนใหญ เขามาซื้อเองที่ราน และจายเปนเงินสด 
แนวโนมที่คนกัมพูชามาซื้อสินคาของไทยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสินคามีราคาถูก และแนวโนมที่รานใหมสั่งสินคา
จากผูประกอบการคนไทยเพ่ิมข้ึน เพราะขายสินคาราคาถูก ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการคนไทย คือ ปญหา
ในเรื่องการลงสินคาและการขนสงสินคา 

 
8. ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาดานในอนาคต 

 จุดผอนปรนชองสายตะกู ไดมีการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ตลาดเดิมใหมีโครงสรางถาวรเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับผูคาที่เขามาคาขายและรองรับการยกระดับ เปนจุดผอนปรนทางการคาตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณา การเปดจุดผานแดนครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ใหเปดเปนจุด
ผอนปรนการคาเปนทางการใน วันที่ 11 เมษายน 2557 และในอนาคต หากมีศักยภาพสามารพัฒนาเปนจุด
ผานแดนถาวร 

 
9. ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

1) การซื้อขายสินคากับผูคาคนกัมพูชาตองพูดภาษากัมพูชาได ซึ่งผูคาคนกัมพูชาสวนใหญนั้น พูด
ภาษาไทยได ประโยคงาย ๆ เชน แจงราคาสินคาตอชิ้น เปนตน  

2) กลุมผูคาคนกัมพูชา ไมตองการใหเปดเปนจุดผานแดนถาวร เนื่องจากรูปแบบการคาขาย ขั้นตอนใน
การผานแดน กฎระเบียบทางการคา มีความยุงยากมากข้ึน จึงไมอยากใหมีการยกระดับการพัฒนา  
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คณะผูศึกษา 
 
คณะที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร  ประธานท่ีปรึกษา 
            มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองศาสตราจารย ดร.ลําปาง แมนมาตย     ท่ีปรึกษา  
รองศาสตราจารยสุนีย เลี่ยวเพ็ญวงษ      ท่ีปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ครองยุทธ     ท่ีปรึกษา 
อาจารยวีระ ภาคอุทัย        ท่ีปรึกษา 
อาจารยศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล       ท่ีปรึกษา 
 
คณะผูศึกษา 
 
รองศาสตราจารยสุเมธ แกนมณี  หัวหนาโครงการ 
นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม   นักวิจัย 
นายอนุวรรตน ศรีสวัสดิ์   นักวิจัย 
นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ  นักวิจัย 
นางสาวนวรัตน พงษจะโปะ   นักวิจัย 
นายพชร โนนทิง    นักวิจัย 
นางสาวกนกพร จรบุรมย   นักวิจัย 
 
งบประมาณ 

สวนงานพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษสํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 
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