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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของลูกค้าด่านการค้าชายแดนสะเดาชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา 2) เพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าด่านการค้าชายแดนสะเดาชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา 

3) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ 

วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ

(Survey research method)โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จากประชากรเป็น

ลูกค้าด่านการค้าชายแดนสะเดาชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา จ านวน 250 คน โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นชาวไทยและชาวมาเลเซีย โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติที่ส าคัญได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Pearson Chi-Square, T-test, One-Way ANOVA, 

LSD  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 26-30ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  

อาชีพพนักงานบริษัทและอาชีพธุรกิจส่วนตัว  สัญชาติไทย  มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท 

สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จากการศึกษา พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าด่านการค้าชายแดนสะเดา 

ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาซ้ือสินค้าในวันหยุด มีความถี่ในการมา

ซ้ือสินค้า 1คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลา 12.00 น. – 17.59 น. ที่มักจะมาซ้ือสินค้าเป็นส่วนใหญ่ สินค้า

ประเภทที่ซ้ือเป็นอนัดับหน่ึง คือ ขนมของฝาก ซ่ึงมูลค่าที่ซ้ือสินค้าในแต่ละคร้ังอยู่ระหว่าง 1,201–1,900

บาท ช าระค่าสินค้าด้วยเงินสด โดยมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าส่วนใหญ่ด้วยตนเอง อีกทั้งลูกค้าด่านการค้า

ชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา มีการให้ระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์เป็น

อนัดับแรก รองมาด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด โดยลูกค้ามีอาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนัให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดแตกต่างกนั 

 

                                                           
1
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2
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1.บทน า 

ประเทศไทยและมาเลเซียมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กันมาอย่างยาวนาน 

ความสมัพันธร์ะหว่างไทยกบัมาเลเซียแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การด าเนินความร่วมมือภายใต้

กลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ อาท ิคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับมาเลเซีย (Joint 

Commission : JC) คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพ้ืนที่ชายแดน (Joint 

Development Strategy : JDS) คณะกรรมการด้านความมั่นคง ได้แก่ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป 

(General Border Committee : GBC) คณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee : HLC) และ

คณะกรรมการชายแดนส่วนภมูิภาค (Regional Border Committee : RBC) ซ่ึงทั้ง 3 ระดับเป็นกรอบ

ความร่วมมือของฝ่ายทหารเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารด้านความม่ันคง และความร่วมมือชายแดน 

คณะกรรมการด้านความมั่นคงกรอบอื่น ๆ เฉพาะเร่ือง อาทิ คณะกรรมการร่วมด้านการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด และความร่วมมือในกรอบ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 

(IMT-GT) และอาเซียน และ (2) ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ซ่ึงประกอบด้วยการเสริมสร้างความม่ันคงในพ้ืนที่ชายแดนร่วมกนั การร่วมกันพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนของทั้งสองประเทศและการเสริมสร้างมาตรการสร้างความ

ไว้วางใจ (Confidence Building Measures) บนพ้ืนฐานของกรอบ 3Es ได้แก่ การศึกษา (Education) 

การจ้างงาน (Employment) และการประกอบกจิการ (Entrepreneurship)   

ไทยและมาเลเซียจะร่วมมือกันส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้า เพ่ือสนับสนุนการ

เติบโตทางการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 3 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2561 จากปัจจุบันที่มี

มูลค่าประมาณ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ด้วยความส าคัญของการค้าชายแดน ซ่ึงมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60 ของการค้ารวม ท าให้ทั้งสอง

ฝ่ายตกลงที่จะจัดต้ังคณะท างานร่วมด้านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนด

แนวทางในการส่งเสริมการค้าชายแดนให้ขยายตัวมากย่ิงขึ้น โดยจะมีการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การ

ส่งเสริมกิจกรรมของภาคเอกชน อาท ิการสนับสนุนให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ของไทยที่อ  าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมถึงในเขตเศรษฐกจิที่ต้ังอยู่ทางเหนือและตะวันออกของมาเลเซีย 

รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างกันเป็นประจ าทุกปี โดยไทยและมาเลเซียผลัดกัน

เป็นเจ้าภาพ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างโอกาสทางการค้า และการสานสัมพันธ์ระหว่าง

ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย และสภา

ธุรกจิมาเลเซีย-ไทย อกีด้วย 

ทั้งน้ีไทยและมาเลเซียได้หารือแนวทางเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้า

ระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่ง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการเดินทางสัญจรไปมา

ระหว่างกนั เน่ืองจากทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดกนั ทั้งน้ีไทยได้เสนอให้มาเลเซียพิจารณาการน าเข้าข้าว

จากไทยทางบกเพ่ิมข้ึนอีกช่องทางหน่ึง จากปัจจุบันที่ให้น าเข้าเฉพาะทางน ้า นอกจากน้ีทั้งสองฝ่ายได้

เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกัน ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญของการมุ่งสู่การเป็น
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยตกลงที่จะเร่งรัดการจัดท าความตกลงทวิภาคีด้านการขนส่งข้ามแดนและ

ผ่านแดนของผู้โดยสารและสนิค้า เพ่ืออ านวยความสะดวกการขนส่งสนิค้าและผู้โดยสารระหว่างกนั 

นอกจากน้ีฝ่ายไทยจะน าข้อเสนอของมาเลเซียไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ืองการอ านวย

ความสะดวกของขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑเ์ภสชักรรม และการจัดท าแนวทางปฏบัิติด้านการตลาด

ส าหรับสินค้าเกษตรบรรจุภาชนะ พร้อมจ าหน่ายและผ่านกระบวนการแปรรูปเบ้ืองต้นพร้อมบริโภคเพ่ือ

ส่งออกไปมาเลเซีย ทั้งสองฝ่ายยังเห็นถึงประโยชน์และโอกาสจากการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ และการ

ร่วมมือกันในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยจะหาแนวทางการขยายความร่วมมือทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพ่ือขยายมูลค่าการค้าสนิค้าและบริการฮาลาลระหว่างกนัรวมทั้งขยายไปสู่ตลาดโลกด้วย  

ทั้งน้ี ด่านสะเดา ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นด่านที่มีการติดต่อซ้ือขาย มีการน าเข้า-

ส่งออก สินค้าเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังมีมูลค่าการค้าสูงที่สุดในด่านการค้าชายแดนของประเทศไทย 

รวมถึงยังเป็นแหล่งรวมสนิค้าที่น าเข้าจากทั้งไทย มาเลเซีย สงิคโปร์ ฯลฯ ซ่ึงด่านสะเดาแห่งน้ีเป็นศูนย์รวม

สินค้าจากชายแดนไทย-มาเลเซีย มีสินค้าหลากหลายประเภทจัดจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ตั้งแต่ขนมของ

ฝาก ผลไม้ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองประดับ เคร่ืองส าอาง อาหาร เคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ รวมถึงของที่ระลึก ซ่ึงด่านสะเดาแห่งน้ีจะเปิดบริการทุกวันต้ังแต่ 05.00 น. – 23.00 น. 

โดยท าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมีเวลาในการเลือกซ้ือสินค้านานมากข้ึน ซ่ึงทุกวันจะมี

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวและซ้ือสินค้าอย่างมากมาย อีกทั้งยังเป็นด่านที่ให้

นักทอ่งเที่ยวสามารถเดินทางผ่านด่านไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้  

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าด่านการค้าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-

มาเลเซีย จังหวัดสงขลา 

2.2 เพ่ือศึกษาอทิธพิลของปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าด่าน

การค้าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา 

2.3 เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) จ าแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

 

3. สมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สัญชาติ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ขนาดของครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าที่ด่านการค้า

ชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา 

สมมติฐานที่ 2 : ลูกค้าที่มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับ

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) แตกต่างกนั 
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4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

4.1 สามารถน าผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ พัฒนารูปแบบของปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ของด่านการค้าชายแดนสะเดา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริม

การตลาด 

4.2 สามารถน ามาเป็นแนวทาง เพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกจิการค้าชายแดนของไทยได้ 

4.3 เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการในการจ าหน่ายสนิค้าให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้า 

4.4ผู้จ าหน่ายสนิค้าสามารถปรับกลยุทธท์างธุรกจิให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตดา้นประชากร ได้แก่ ลูกค้าที่ซ้ือสินค้าที่ด่านการค้าชายแดนสะเดา อ าเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พูดสื่อสารภาษาไทยได้ 

ขอบเขตดา้นเวลา การศึกษาคร้ังน้ีได้ด าเนินการต้ังแต่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 17 

เมษายน 2560 และก าหนดระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2560 

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา การศึกษาพฤติกรรมการมาซ้ือสินค้าของลูกค้าที่ด่านการค้าชายแดน

สะเดา โดยศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ

ลูกค้าด่านการค้าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา 

 

6. กรอบแนวความคิดการวิจยั 
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ตวัแปรอิสระ                                                                  ตวัแปรตาม 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยให้กับ

กลุ่มตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน

ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิด มี

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าด่านการค้าชายแดนสะเดา 

จังหวัดสงขลา เป็นค าถามปลายปิดมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check list)จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของลูกค้าด่านการค้า

ชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นการให้คะแนนรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของส่วนประสมทาง

การตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย (Place) 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ด่าน

การคา้ชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-

มาเลเซีย จงัหวดัสงขลา 

-วันที่มาเลือกซ้ือ 

-ความถี่ในการซ้ือ 

-ช่วงเวลาที่มาเลือกซ้ือ 

-ประเภทของสนิค้าที่ซ้ือ 

-จ านวนซ้ือสนิค้าในแต่ละคร้ัง 

-วิธกีารช าระเงิน 

-ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์

-เพศ 

-อายุ 

-ระดับการศึกษา 

-อาชีพ 

-สญัชาติ 

-รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

-ขนาดของครอบครัว 

 

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

-ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

-ปัจจัยด้านราคา 

-ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 

-ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
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ในส่วนที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามจะให้คะแนนความส าคัญ ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) ที่แต่ละค าตอบมีการให้คะแนนอยู่ 5 ระดับตามหลัก Likert Scale คือ ระดับความความส าคัญต่อ

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ดังน้ี 

    คะแนนเฉล่ียระหว่าง  4.21 – 5.00 คะแนน   หมายถึง  ให้ระดับความส าคัญมากที่สดุ 

    คะแนนเฉล่ียระหว่าง  3.41 – 4.20 คะแนน   หมายถึง  ให้ระดับความส าคัญมาก 

    คะแนนเฉล่ียระหว่าง  2.61 – 3.40 คะแนน   หมายถึง  ให้ระดับความส าคัญปานกลาง 

    คะแนนเฉล่ียระหว่าง  1.81 – 2.60 คะแนน   หมายถึง  ให้ระดับความส าคัญน้อย 

    คะแนนเฉล่ียระหว่าง  1.00 – 1.80 คะแนน   หมายถึง  ให้ระดับความส าคัญน้อยที่สดุ 

การสุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบวิธตีามความสะดวก(Convenience Sampling) และ

สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงอนุมาน คือ T-test, F-test, LSD และ Pearson Chi-Square สถิติเชิงพรรณนา 

คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ(Percentage) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้ระดับ

นัยส าคัญในการทดสอบสมมติฐานที่ 0.05  

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ลูกค้าที่มาซ้ือสินค้าที่ด่านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย 

จังหวัดสงขลา โดยประมาณสปัดาห์ละ 2,250 คน โดยคิดเป็น วันธรรมดาวันละ 250 คน และวันหยุดวัน

ละ 500 คน ซ่ึงสามารถค านวณจ านวนประชากรต่อ 1 สปัดาห์ได้ดังน้ี 

วันธรรมดา 250 * 5 = 1,250 คน 

วันหยุด 500 * 2 = 1,000 คน 

รวมทั้งหมด สปัดาห์ละ 2,250 คน 

ก าหนดขนาดตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, อ้างถึงใน สุทธนู ศรี

ไสย์, 2551) ก าหนดขอบเขตความคาดเคล่ือน 0.06 

สตูรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างดังน้ี : 

                                n =     

 

เมื่อ  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

  e = ค่าความคลาดเคล่ือนสงูสดุที่ยอมให้มีได้ 

แทนค่า   n  =   

  n = 247.253 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ปรับเป็นจ านวน 250 คน จึงสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความ

ผิดพลาดไม่เกนิร้อยละ 6 ที่ระดับความเช่ือม่ัน 94 เพ่ือสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย

จึงใช้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 250 ตัวอย่าง ที่มาเลือกซ้ือสนิค้าที่ด่านการค้าชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา  
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8. ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าด่านการค้าชายแดนสะเดา 

ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นลูกค้าที่ ซ้ือสินค้าที่ด่านการค้าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-

มาเลเซีย จังหวัดสงขลา โดยแบ่งเป็นทั้งเพศชายและเพศหญิง ส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าที่ซ้ือ

สนิค้า เน่ืองมาจากเพศหญิงชอบที่จะจับจ่ายในการซ้ือสินค้า อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26-30 ปี มีจ านวน 

95 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ระดับการศึกษาที่มีการซ้ือมากที่สุด คือ ปริญญาตรี จ านวน 130 คน คิดเป็น

ร้อยละ 52 โดยอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพพนักงานบริษัท เป็นอาชีพที่มีมากที่สุด จ านวน 92 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.8 สญัชาติส่วนใหญ่เป็นสญัชาติไทย มีจ านวน 178 คน รายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ จะมี

รายได้มากกว่า 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.8 และจ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มี 3-4 คน 

จ านวน 163 คิดเป็นร้อยละ 65.2 

2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของลูกค้า

ด่านการค้าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา 

การให้ระดับความส าคัญที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ของลูกค้าด่านการค้าชายแดน

สะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา ซ่ึงในภาพรวมให้ระดับความส าคัญในระดับที่มาก มีค่าเฉล่ีย

รวม 3.49 โดยหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความส าคัญที่ส าคัญมาก โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.63 ด้านราคามีระดับความส าคัญที่มาก มีค่าเฉล่ีย 3.61 และด้านการจัดจ าหน่าย ให้ระดับ

ความส าคัญที่มากเช่นกนั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3.43 ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ระดับความส าคัญที่ส าคัญ

ปานกลาง ซ่ึงอาจเป็นเพราะลูกค้าให้ความส าคัญที่ไม่มากในการท าโปรโมช่ัน การส่งเสริมการขาย ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ีย 3.2 

3.พฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของลูกค้าด่านการค้าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัด

สงขลา โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 250 คน มีดังน้ี 

วันที่ลูกค้ามาซ้ือสนิค้ามากที่สดุ คือ วันหยุด จ านวน 170 คน ร้อยละ 68  ความถี่ในการมาซ้ือ

สินค้าของลูกค้า ส่วนใหญ่มาซ้ือ 1คร้ังต่อเดือน มีจ านวน 116 คน ร้อยละ 46.4  เวลาที่ลูกค้าจะมาซ้ือ

มากที่สุด ช่วงเวลา 12.00 น. – 17.59 น. จ านวน 123 ร้อยละ 49.2  ลูกค้าส่วนใหญ่จะนิยมซ้ือสินค้า

ประเภทขนมของฝากมากที่สุด มีจ านวน 62 คน ร้อยละ 24.8  มูลค่าในการซ้ือสินค้าแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่

ลูกค้าจะซ้ือที่มูลค่า ระหว่าง 1201 – 1900 บาท มากที่สดุ ลูกค้าส่วนใหญ่จะช าระเงินด้วยเงินสดเป็นส่วน

ใหญ่ ซ่ึงมีจ านวน 199 คน ร้อยละ 79.6 และผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือมากที่สดุ ซ่ึงกคื็อ ตนเอง 

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากสมมติฐานที่1 สรุปได้ว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือสนิค้าของลูกค้าที่ด่านการค้าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา ในวันที่มาเลือกซ้ือ

สนิค้า ประเภทสนิค้าที่ซ้ือ วิธกีารช าระค่าสนิค้า และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือสนิค้า   

300300300



 

ด้านอายุมีอทิธพิลต่อเวลาที่เลือกซ้ือสินค้า ประเภทสินค้าที่ซ้ือ จ านวนซ้ือในแต่ละคร้ัง และผู้มี

ส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ  

ด้านระดับการศึกษามีอทิธพิลต่อวันที่เลือกซ้ือสินค้า เวลาที่มาเลือกซ้ือสินค้า จ านวนในการซ้ือ

แต่ละคร้ัง และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ  

ด้านอาชีพมีอิทธิพลต่อวันที่เลือกซ้ือสินค้า เวลาที่เลือกซ้ือสินค้า ประเภทสินค้าที่ซ้ือ จ านวน

การซ้ือแต่ละคร้ัง และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ   

ด้านสญัชาติมีอทิธพิลต่อเวลาที่มาเลือกซ้ือและวิธกีารช าระค่าสนิค้า  

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีอทิธพิลต่อเวลาที่เลือกซ้ือสนิค้า จ านวนซ้ือในแต่ละคร้ัง วิธีการช าระ

ค่าสนิค้า และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ  

ด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัวมีอทิธพิลต่อวันที่เลือกซ้ือ เวลาที่มาซ้ือสินค้า จ านวนในการซ้ือ

แต่ละคร้ัง และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ   

จากสมมติฐานที่ 2  สรุปได้ว่า ลูกค้าที่มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกัน ให้

ระดับความส าคัญในปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

ด้านอายุที่แตกต่างกัน ให้ระดับความส าคัญในปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  ไม่

แตกต่างกนั 

ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ให้ระดับความส าคัญในปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ไม่แตกต่างกนั 

ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ให้ระดับความส าคัญในปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด แตกต่าง

กนั 

ด้านสัญชาติที่แตกต่างกัน ให้ระดับความส าคัญในปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  ไม่

แตกต่างกนั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน ให้ระดับความส าคัญในปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด แตกต่างกนั 

ด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน ให้ระดับความส าคัญในปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาด แตกต่างกนั 

 

9. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษา เร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของลูกค้าด่านการค้าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-

มาเลเซีย จังหวัดสงขลา  ผลการวิจัยมีประเดน็ส าคัญที่จะน ามาอภิปรายดังน้ี 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้า พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะซ้ือสินค้าในวันหยุด อาจเน่ืองจาก

เป็นวันที่ไม่ต้องไปท างานท าให้มีเวลาว่างเกิดความต้องการในตัวของสินค้า มีเวลาที่จะเลือกซ้ือสินค้าได้

เป็นเวลานาน ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. – 17.59 น. ความถี่ในการซ้ือสินค้าส่วนใหญ่จะซ้ือ 1คร้ังต่อ

เดือน ซ่ึงสอดคล้องกับโมเดลรูปแบบพฤติกรรมผู้ซ้ือ โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 83) ซ่ึง
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กล่าวถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ การตอบสนองของผู้ซ้ือ หรือการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคหรือผู้ซ้ื อ 

ผู้บริโภคจะมีการตัดสนิใจในการเลือกเวลาในการซ้ือ จากการศึกษาพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มา

เลือกซ้ือสนิค้า ระดับการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ พิมพ์สริิ มณีผ่อง (2544)          

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ลูกค้าที่มาซ้ือสินค้าที่ด่านสะเดา ให้ความส าคัญกับด้าน

ผลิตภัณฑ์มากที่สุดเป็นล าดับแรก รองลงมาด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริม

การตลาด ตามล าดับ โดยทางด้านผลิตภัณฑ ์ลูกค้าให้ระดับความส าคัญทางด้านคุณภาพของสินค้ามาก ซ่ึง

เป็นจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างย่ิง โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญกับทางด้านคุณภาพของสินค้า เน่ืองจาก

ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี โดยไม่มุ่งเน้นเร่ืองของราคา การส่งเสริมการตลาดก่อน ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุมุทินี พัววิบูลย์กิจ (2546 ) ลูกค้าที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีการให้ระดับ

ความส าคัญต่อ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่ายที่แตกต่างกัน โดยลูกค้าที่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนั ให้ระดับความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) แตกต่างกนั 

 

10. ขอ้เสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช ้

ผลการศึกษา ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1. จากการศึกษา ลูกค้าจะมาซ้ือสินค้าในวันหยุดเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงผู้ประกอบการควรจะ

เตรียมสนิค้าให้พร้อมขายอยู่ตลอด 

2. พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาซ้ือสนิค้า โดยความถี่ในการซ้ือ 1 คร้ังต่อเดือน  

3. จากการศึกษา ลูกค้าจะมาซ้ือสินค้าเป็นส่วนใหญ่ในช่วงเวลา ตั้งแต่ 12.00 น. – 17.59 

น. เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่สามารถเดินดูสนิค้าได้เป็นเวลานาน  

4. จากการศึกษา พบว่าสนิค้าที่ลูกค้านิยมซ้ือมากที่สุด เม่ือมาที่ด่านสะเดา คือ ขนมของฝาก 

เน่ืองจากสินค้ามีรสชาติที่อร่อย สินค้ามีคุณภาพ ที่ส าคัญราคาถูกมาก ดังน้ันผู้ประกอบการน าสินค้าที่มี

คุณภาพ ไม่เอาสนิค้าที่หมดอายุมาขาย และควรจัดเตรียมสนิค้าให้เพียงพอต่อการขาย 

5. พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีมูลค่าในการซ้ือสินค้าแต่ละคร้ัง เป็นจ านวนระหว่าง 1,201 - 

1,900 บาท ท าให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากย่ิงขึ้น 

6. จากการศึกษา พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะช าระเงิน เมื่อซ้ือสินค้าเป็นเงินสด ท าให้มีลูกค้ามี

การจับจ่ายใช้สอยเป็นจ านวนมาก ซ่ึงผู้ประกอบการควรมองหาโอกาสให้มากขึ้น 

7. พบว่า ลูกค้าที่มาซ้ือสินค้า ส่วนใหญ่จะซ้ือสินค้าโดยการตัดสินใจด้วยตนเอง ซ่ึงลูกค้ามี

ความเช่ือมั่นในตนเองสงู 

8. พบว่า ลูกค้าที่เป็นผู้หญิง ส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลต่อประเภทสินค้าที่ซ้ือ ซ่ึงผู้หญิงมักนิยม

ซ้ือสนิค้าที่หลากหลาย  

9. พบว่า อายุของลูกค้ามีอทิธพิลต่อเวลาที่มาเลือกซ้ือสนิค้า 

10. จากการศึกษา อายุของลูกค้ามีอิทธิพลต่อจ านวนการซ้ือในแต่ละคร้ัง โดยผู้ประกอบการ

ต้องศึกษาถึงลักษณะช่วงอายุของลูกค้าในการซ้ือสนิค้าเป็นจ านวนในแต่ละคร้ัง 
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11. พบว่า ระดับการศึกษาของลูกค้า มีอิทธิพลต่อวันที่มาเลือกซ้ือสินค้า ซ่ึงผู้ประกอบควร

ค านึงถึงการศึกษาของลูกค้าที่มาซ้ือสนิค้าในแต่ละวัน 

12. พบว่า ระดับการศึกษาของลูกค้ามีอทิธพิลต่อจ านวนการซ้ือในแต่ละคร้ัง  

13. พบว่า อาชีพลูกค้ามีอิทธิพลต่อวันที่เลือกซ้ือสินค้า โดยผู้ประกอบการควรที่จะรู้ถึงว่า 

อาชีพแต่ละอาชีพของลูกค้าจะมาซ้ือสนิค้าในวันที่มีความต้องการ 

14. พบว่า อาชีพของลูกค้ามีอิทธิพลต่อจ านวนการซ้ือสินค้าในแต่ละคร้ัง ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า 

ลูกค้าแต่ละอาชีพมีมูลค่าการซ้ือสนิค้าในแต่ละคร้ังตามความจ าเป็น 

15. จากการศึกษา ลูกค้าสญัชาติไทยและมาเลเซีย มีอทิธพิลต่อเวลาที่มาเลือกซ้ือสนิค้า 

16. พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนของลูกค้า มีอทิธพิลต่อจ านวนการซ้ือสนิค้าในแต่ละคร้ัง 

17. พบว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวของลูกค้า มีอทิธพิลต่อผู้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ 

ผลการศึกษา ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

1. จากการศึกษา พบว่าลูกค้าจะให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ ในสินค้ามีความ

หลากหลาย มีสินค้าให้เลือกเป็นจ านวนมากมีความหลากหลาย ความมีคุณภาพของสินค้า มีสินค้าใหม่ๆ  

ดังน้ันผู้ประกอบการควรมองหาสนิค้าที่มีความหลาหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

2. จากการศึกษา พบว่าลูกค้าจะให้ความส าคัญในสินค้าราคาประหยัด ราคาเหมาะสม และ

สนิค้าต้องถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป  

3. จากการศึกษา พบว่าลูกค้าจะให้ความส าคัญที่สินค้าพร้อมส าหรับขายอยู่เสมอ อีกทั้งมี

ร้านค้าให้เลือกหลากหลาย ดังน้ันผู้ประกอบการควรจัดเตรียมความสะดวก เข้าถึงง่ายในตัวสินค้า ให้กับ

ลูกค้าอยู่เสมอ 

4. พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญในด้านพนักงานที่ขายสินค้า มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ย้ิมแย้ม มีการ

ให้รายละเอยีดต่อลูกค้าครบถ้วน ซ่ึงจะท าให้ลูกค้าเกดิความประทบัใจในตัวของร้านค้ามากย่ิงขึ้น 

5. จากการศึกษา พบว่าลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ระดับความส าคัญต่อส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) แตกต่างกนั 

6. พบว่า ลูกค้าที่ด่านสะเดาที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน ให้ระดับความส าคัญต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนั 

7. พบว่า ลูกค้าที่ด่านการค้าชายแดนสะเดาที่มีจ านวนสมาชิกครอบครัวที่แตกต่างกัน ให้

ระดับความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั 

 

11. ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัครั้งต่อไป 

1) มีการศึกษาโดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยแบบสมัภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น   

2) ควรมีการศึกษาที่ด่านการค้าสะเดา ในอีกหลากหลายมุมมอง เพ่ือจะได้รู้ว่าลูกค้าให้

ความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในแต่ละมุมมองแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพ่ือจะได้

น ามาปรับปรุงใช้ในการด าเนินกจิการของเจ้าของกจิการต่อไป  
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