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บทคดัย่อ 

การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดน 

ไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) ที่มีต่อตลาดสินค้าชายแดนของลูกค้าชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าชายแดน           

ไทย -พม่า ด่านสงิขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4) เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) จ าแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

วิธีการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey research method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จากประชากรที่เป็น

ลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้ขนาดตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 ราย ซ่ึง

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นทั้งชาวไทย และชาวพม่า โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติที่ส าคัไได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test, F-test, LSD และ Pearson Chi-Square  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหไ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส มี

ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริไไาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว สัไชาติไทย มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 

บาท จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน และใช้ยานพาหนะในการเดินทางคือรถยนต์ และจากการศึกษา

พบว่าลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ให้ระดับความส าคัไต่อส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในด้านราคา 

(Price) เป็นอนัดับแรก และรองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตามล าดับ อีกทั้งในเร่ืองของพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดน

ไทย-พม่า พบว่า ลูกค้าส่วนใหไ่จะเลือกมาซ้ือสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ ส่วนใหไ่จะเป็นช่วงเวลาระหว่าง 

6.00น.-12.00น. ซ่ึงมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าส่วนใหไ่ด้วยตนเอง และมีจ านวนการซ้ือในแต่ละคร้ัง จ านวน  

1,001-1,500 บาท ช าระค่าสินค้าด้วยเงินสด และประเภทสินค้าที่ซ้ือเป็นอันดับหน่ึง คืออาหาร รองลงมา 

คือ เคร่ืองประดับและของฝาก/ของที่ระลึก และเคร่ืองใช้ในครัวเรือนตามล าดับ ลูกค้าที่มีการศึกษา อาชีพ 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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สัไชาติ รายได้เฉล่ียนต่อเดือนและขนาดครอบครัวแตกต่างกัน ให้ระดับความส าคัไต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดแตกต่างกนั คุณลักษณะส่วนบุคคลบางปัจจัย มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการซ้ือสนิค้า 

 

บทน า 

ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก มีการ

แลกเปล่ียนการเยือนระดับสูงต่อเน่ือง การเยือนที่ส าคัไคร้ังหลังสุด ได้แก่ การเสดจ็เยือนเมียนมาร์อย่างเป็น

ทางการของสมเดจ็พระเทรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง 3-6 ตุลาคม 2558 ซ่ึงมีส่วนช่วยกระชับ

ความสัมพันธ์ทั้งระดับรัฐบาลและประชาชนให้แน่นแฟ้นขึ้ นอย่างมาก และตั้งแต่สหภาพเมียนมาร์เร่ิมการ

ปฏรูิป เมียนมาร์ได้ให้ความร่วมมือกบัไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านแรงงาน การปราบปรามยาเสพ

ติด การอ านวยความสะดวกด้านการข้ามแดน สาธารณสขุ การต่อต้านการค้ามนุษย์ และความร่วมมือ เพ่ือการ

พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ3 ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม การค้าขายระหว่างกัน รวมไปจนถึงการ

ท าให้เกิดการค้าชายแดน (Cross Border Trade) ในจังหวัดที่ใกล้เคียงกับสหภาพเมียนมาร์ อย่างไรกต็าม

ประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ ในด้านความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกจิถือได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศคู่

ค้าอนัดับหน่ึงของเมียนมาร์ ในขณะที่เมียนมาเป็นคู่ค้าอนัดับที่ 23 ของไทย 

ทั้งน้ีถึงแม้ว่าด่านสงิขรจะเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ก  าลังพัฒนาการค้าระหว่างไทย-พม่าได้อย่างรวดเรว็ 

แต่กยั็งไม่สามารถที่จะต้ังให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ (Special Economic Zone : SEZ) ได้เน่ืองจาก 

เงินสะพัดในแต่ละวันยังมีจ านวนที่ไม่มากนัก และโดยเฉพาะอย่างย่ิง ไทยยังขาดดุลทางการค้ากับประเทศ

เพ่ือนบ้าน เน่ืองจากพม่ามีการน าสินค้าเข้ามาจ าหน่ายในตลาดชายแดนด่านสิงขรเป็นจ านวนมาก เช่น 

สมุนไพร และสินค้าทางการเกษตรอีกเป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรกต็าม จากการสอบถาม พัฒนพงศ์ ตันติ

วัฒนากุลชัย.เจ้าหน้าที่ศุลการกร.สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2560. พบว่าถึงแม้ว่า ด่านสิงขรจะเป็นจุดผ่อนปรน 

แต่กยั็งมีการเกบ็ภาษีน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านในสนิค้าอ่อนไหวบางชนิด เช่น มะพร้าว ซ่ึงจะมีการก าหนด

โควตาร์ในการน าเข้ามาจ าหน่ายในราชอาณาจักรไทย เน่ืองจาก ภาครัฐมีมาตรการป้องกันสินค้าในประเทศ

และการทุ่มตลาดจากประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือที่จะให้สินค้าในประเทศยังสามารถจ าหน่ายได้ในจ านวนปกติ 

อย่างไรก็ตาม สินค้าอื่นๆ หรือสินค้าที่ไม่มีความอ่อนไหว จะได้รับการยกเว้นภาษีในการน าเข้า (TAX 

Exempt) เพ่ือให้เกดิการค้าเสรีที่เป็นอสิระมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ีในกฎว่าด้วยการข้ามแดนของประชากรไทยและพม่า 

จะมีข้อบังคับคือ ประชาชนในราชอาณาจักรไทยสามรถข้ามแดนไปยังประเทศพม่าได้ เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน 

แต่ประชาชนจากพม่าสามารถข้ามแดนเข้ามายังราชอาณาจักรไทยได้เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน แต่ไม่สามารถข้าม

ไปจังหวัดอื่นๆได้นอกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 

พบว่าประชาชนจากพม่ามีการข้ามแดนมายังประเทศเฉล่ียวันละ 170 คน ซ่ึงแบ่งเป็นเพศหไิงจ านวน 120 

คน เพศชาย 50 คน  

                                                           
3 http://www.thaibizmyanmar.com/th/thai-myanmar/ 
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อย่างไรกต็ามจากความส าคัไของการค้าชายแดนระหว่างประเทศที่อาจจะมีการพัฒนาได้ดีย่ิงข้ึน

ภายในอนาคต เน่ืองจากภูมิภาคเอเชียได้ท าการเปิดการค้าเสรี (Free Trade) ระหว่างกัน คือ AEC หรือ 

Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม 

มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ซ่ึง

ส่งผลต่อการค้าชายแดนเป็นอย่างย่ิง จึงน ามาสู่การศึกษาการค้นคว้าอสิระฉบับน้ีขึ้นมาเพ่ือศึกษาถึง พฤติกรรม

การซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดน ไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีจะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการชายแดนและการพัฒนาการค้าชายแดนระหว่างประเทศให้มีความก้าวหน้าสู่

ระดับโลกต่อไปได้ในอนาคต 

 

2 ค าถามในการวิจยั 

1. พฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของลูกค้าตลาดชายแดน ไทย – พม่า ด่านสงิขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เป็นอย่างไร? 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีต่อตลาดสินค้าชายแดนของลูกค้าตลาดชายแดน 

ไทย – พม่า ด่านสงิขร จังหวัดประจวบคีรีขันธแ์ต่ละปัจจัยอยู่ในระดับใด? 

3. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดน 

ไทย – พม่า ด่านสงิขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์อย่างไร? 

4. ลูกค้าตลาดชายแดน ไทย – พม่า ด่านสงิขร จังหวัดประจวบคีรีขันธมี์ความคิดเหน็เกี่ยวกับส่วน

ประสมทางการตลาด (4Ps) จ าแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์อย่างไร? 

 

3 วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดน ไทย – พม่า ด่านสิงขร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์

2. เพ่ือศึกษาการให้ระดับความส าคัไเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีต่อตลาด

สนิค้าชายแดนของลูกค้าตลาดชายแดน ไทย – พม่า ด่านสงิขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้า

ตลาดชายแดน ไทย – พม่า ด่านสงิขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4. เพ่ือเปรียบเทียบการให้ระดับความส าคัไเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

จ าแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
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4 สมมุติฐานการวิจยั 

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สัไชาติ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ขนาดครอบครัว และ พาหนะในการเดินทาง ที่แตกต่างกันให้ระดับความส าคัไ

ต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สัไชาติ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ขนาดครอบครัว และ พาหนะในการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของลูกค้าตลาดชายแดน ไทย – พม่า ด่านสงิขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

5 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้จ าหน่ายสนิค้าต่างๆให้กบัลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ (Demand) 

2. เพ่ือให้ผู้จ าหน่ายสามารถปรับกลยุทธใ์นการจ าหน่ายสนิค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

3. สามารน ามาเป็นแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกจิการค้าชายแดนของประเทศไทยได้ 

4. สามารถน าผลที่ได้มาประกอบการตัดสนิใจในการจ าหน่ายสนิค้าของผู้จ าหน่ายในชายแดนได้ 

 

6 ขอบเขตในการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดน ไทย – พม่า ด่านสิงขร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์มีขอบเขตการวิจัย 4 ข้อดังน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้าตลาดชายแดนด่านสิงขร อ าเภอเมือง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์ทั้งชาวไทยและชาวพม่า 

2. ขอบเขตเนื้ อหา 

การศึกษาคร้ังน้ีเน้นศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคตลาดชายแดนไทย-พม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

และส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  

3. ขอบเขตดา้นพื้ นที ่

การศึกษาคร้ังน้ีมีพ้ืนที่ในการศึกษาคือ ตลาดการค้าชายแดนด่านสิงขร อ าเภอเมือง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์
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7 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

 ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงมีประชากรคือ 1,800 คนต่อสปัดาห์ และมีการใช้ขนาด

ตัวอย่าง 400 ราย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด มีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 9 ข้อ 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- สัญชาติ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- ขนาดครอบครัว 

- พาหนะในการเดินทาง 

พฤตกิรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาด

ชายแดน ไทย – พม่า ด่านสิงขร จงัหวดั

ประจวบครีีขนัธ์ 

- วนัท่ีมาเลือกซ้ือ (when) 

- เวลาท่ีมาเลือกซ้ือ (When) 

- ผูมี้ส่วนร่วมตดัสินใจซ้ือ 

(Whom) 

- ความถ่ีในการซ้ือ (How) 

- วธีิการช าระเงิน (How) 

- ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ (What) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

- ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

- ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 

(Place) 

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการให้คะแนนรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 

4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์เป็นค าถามปลายปิด มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 6 ข้อ 

มีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบวิธีตามความสะดวก(Convenience Sampling) และ

สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติ เชิงอนุมาน คือ t-test, F-test, ANOVA และ Pearson Chi-Square สถิติเชิงพรรณนา 

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

นัยส าคัไในการทดสอบสมมติฐานที่ 0.05 

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ลูกค้าตลาดชายแดนด่านสงิขร อ าเภอเมือง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์จากการสอบถามจ านวนลูกค้าที่มาซ้ือสินค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

โดยประมาณวันละสปัดาห์ละ 1,800 คน โดยคิดเป็น วันธรรมดาวันละ 200 คน และวันหยุดวันละ 400 คน 

ซ่ึงสามารถค านวณจ านวนประชากรต่อ 1 สปัดาห์ได้ดังน้ี  

วันธรรมดา 200 x 5 = 1,000 คน 

วันเสาร์ อาทติย์ 400 x 2 = 800 คน 

รวมทั้งหมด สปัดาห์ละ 1,800 คน  

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สตูรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, อ้างถึงใน สทุธนู ศรีไสย์, 

2551) ก าหนดขอบเขตความคาดเคล่ือน 0.05 

 

 สตูรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างดังน้ี :- 

 n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2  

 เมื่อ  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

  e = ค่าความคลาดเคล่ือนสูงสดุที่ยอมให้มีได้ 

แทนค่า   n = 
1,800

1+1,800 (0.05)2 

  n = 399.7779 

 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ปรับเป็นจ านวน 400 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความ

ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 เพ่ือสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 420 ตัวอย่าง ที่มาเลือกซ้ือสนิค้าที่ตลาดชายแดนไทย-หม่า จังหวัดประขวบ

คีรีขันธ ์โดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเกบ็ข้อมูล 
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9. ผลการวิจยั 

การวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาจากการเกบ็ข้อมูลจากตัวอย่าง ซ่ึงเป็นลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า 

ด่านสงิขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์โดยใช้ขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของ

ลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสงิขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็นเพศชาย 244 คน และเพศหไิง 156 คน มีอายุระหว่าง 31-

40 ปี สถานภาพส่วนใหไ่ สมรส จ านวน 244 คน ระดับการศึกษาที่มากที่สุด คือ ต ่ากว่าระดับปริไไาตรี 

อาชีพส่วนใหไ่ ธุรกจิส่วนตัว จ านวน 146 คน สไัชาติส่วนใหไ่เป็นสไัชาติไทย จ านวน 228 คน รายได้เฉล่ีย

ต่อเดือนที่มากที่สดุ ไม่เกนิ 15,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมากที่สดุคือ 3-4 คน และยานพาหนะ

ในการเดินทางส่วนใหไ่ คือ รถยนต์ 

2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทยีบการให้ระดับความส าคัไที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) ลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสงิขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ในภาพรวมการให้ระดับความส าคัไ

ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ให้ระดับความส าคัไในระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.89 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้านราคา (Price) มีระดับความส าคัไมากที่สดุ ค่าเฉล่ีย 4.29 รองลงมาเป็นด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) แต่กยั็งคงให้ระดับความส าคัไมากที่สุดเช่นกัน ซ่ึงค่าเฉล่ียจะน้อยกว่าด้านราคา (Price) คือ 4.22 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) ค่าเฉล่ีย 3.87 และอันดับสุดท้าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมตลาด 

(Promotion) ค่าเฉล่ีย 3.18 

3. พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จากการศึกษาพบว่าวันที่มาเลือกซ้ือสนิค้า (When1) ส่วนใหไ่จะเป็นวันเสาร์-อาทติย์ เวลาที่มาเลือกซ้ือสินค้า 

(When2) มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 6.00 น. – 12.00 น. จ านวน 238 คน ซ่ึงไม่แตกต่างจากช่วงเวลา 12.01 

น. – 17.00 น. มากนัก ซ่ึงมีจ านวน 163 คน ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom) ส่วนใหไ่เป็น ตนเอง 

จ านวนการซ้ือสินค้าแต่ละคร้ัง (How1) ที่มากที่สุด คือ 1,001-1,500 บาท วิธีการช าระเงิน (How2) จะใช้

วิธีช าระโดยเงินสดมากที่สุด และประเภทสินค้าที่ซ้ือมากที่สุด คือ อาหาร เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ของฝาก/ของ

ที่ระลึก ซ่ึงประเภทสินค้าที่ลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสงิขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ซ้ือเป็น 3 อนัดับ

ต้นๆ 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1 ลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

ที่แตกต่างกนั ให้ระดับความส าคัไต่อส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) แตกต่างกนั 
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ตารางที่  2 ลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ มีปัจจัยส่วนบุคคล มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์

 
 

10. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ โดยรวม และทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) และด้านพฤติกรรม ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังน้ี 

 

Product Price Place Promotion 4Ps

1. เพศ   แตกต่าง แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง ไมแ่ตกต่าง แตกต่าง

2. อายุ แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง

3. สถานภาพ แตกต่าง แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง

4. ระดับการศึกษา แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง แตกต่าง

5. อาชีพ แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง

6. สัญชาติ แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ไมแ่ตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง

8. จ านวนสมาชิกในครอบครัว แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง

9. พาหนะในการเดินทาง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง

ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร์
ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด (4Ps)

วันทีม่าเลือกซ้ือ เวลาทีม่าเลือกซ้ือ
ผู้มส่ีวนร่วมใน

การตัดสินใจซ้ือ

จ านวนซ้ือสินค้า

ในแต่ละคร้ัง

วิธีการช าระ

ค่าสินค้า
ประเภทสินค้า

1. เพศ   ไมส่มัพนัธ์กนั ไมส่มัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั

2. อายุ ไมส่มัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั

3. สถานภาพ ไมส่มัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั ไมส่มัพนัธ์กนั ไมส่มัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั

4. ระดับการศึกษา ไมส่มัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั

5. อาชีพ สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั

6. สัญชาติ สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  สมัพนัธ์กนั ไมส่มัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั ไมส่มัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั

8. จ านวนสมาชิกในครอบครัว ไมส่มัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั

9. พาหนะในการเดินทาง สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนั

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร
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ดา้นประชากรศาสตรข์องลูกคา้ตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

ด้านประชาประชากรศาสตร์ของลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พบว่า ส่วนใหไ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริไไาตรี ซ่ึงมี

อาชีพท าธุรกิจส่วนตัว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรฤดี แก้วระกา (2560)ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรม

การซ้ื อสินค้าของลูกค้าชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่าส่วนใหไ่ลูกค้าตลาดชายแดนมีอายุระหว่าง 

31-49 ปี ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริไไาตรี อาชีพเกษตรกร สัไชาติไทย มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 

10,000 บาท 

 

ดา้นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของลูกคา้ตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ ์

จากการศึกษาพบว่าลูกค้าให้ความส าคัได้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นอันดับสองรองจากราคา 

(Price) จะให้ความส าคัไกบัความหลากหลายของสนิค้ามากที่สดุ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลูกค้าที่ไปซ้ือสนิค้าตาม

ตลาดชายแดน อาจมุ่งหาสนิค้าที่แตกต่างจากที่เคยพบเหน็มาก่อน จึงให้ความส าคัไกับความหลากหลายหรือ

สินค้าที่แปลกใหม่ และลูกค้าให้ความส าคัได้านราคา (Price) มากที่สุด อาจเน่ืองจากลูกค้าทั้งชาวไทย และ

พม่า บริเวณตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นลูกค้าที่มีรายได้ไม่สูง ดังน้ัน

ลูกค้ากลุ่มน้ีจึงมุ่งหาสินค้าที่มีราคาไม่แพง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริไไา วิรุณราช, ศรัณไา ลิศพุทธ

รักษ์, ดนัย คริสธานินทร์ และ ธีรารัตน์ วงศ์ธนะอเนก (2556 : 53) ที่พบว่าผู้บริโภคชาวลาวมีรายได้เฉล่ีย

น้อยมาก แต่เม่ือซ้ือสนิค้าอุปโภคบริโภคแล้วมีการซ้ือเฉล่ียถึงคร้ังละ 2,000 บาท ดังน้ันไม่ควรใส่ใจกบัรายได้

ต่อเดือนของผู้บริโภคชาวลาวมากจนเกนิไป เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคชาวพม่ามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

น้อยแต่มีอ านาจซ้ือมาก ซ่ึงเป็นจุดน่าสนใจอย่างย่ิง ดังน้ันผู้ประกอบการตลาดการค้าชายแดนไทย-พม่า 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ควรก าหนดราคาสนิค้าที่ไม่แพงมากจนเกนิไป มิฉะน้ันจะไม่สามารถขายสนิค้าได้  

 

ตารางเปรียบเทียบการใหร้ะดบัความส าคญัต่อ 4Ps ใน

ระดบัมากทีสุ่ด 
สญัชาติ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไทย พม่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ 166 62 

ด้านราคา 165 99 

ด้านการจัดจ าหน่าย 98 49 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 92 146 
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อย่างไรกต็าม จากการศึกษาและทดสอบเปรียบเทยีบระดับการให้ความส าคัไต่อส่วนประสมทาง

การตลาดรายด้าน ระหว่างลูกค้าตลาดชาวไทยและชาวพม่า พบว่า 

ลูกค้าชาวไทยจะให้ระดับความส าคัไต่อด้านผลิตภัณฑ ์(Product) จ านวน 166 คนซ่ึงมากกว่าชาว

พม่าที่มีจ านวนการให้ระดับความส าคัไต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์จ านวน 62 คน ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้

ความส าคัไในการพัฒนาสินค้าให้มีรูปลักษณ์ที่ทนัสมัย รวมไปจนถึงการมุ่งเน้นด้านคุณภาพ เพ่ือตอบสนอง

ความพึงพอใจของลูกค้าสงูที่สดุ 

 ทั้งน้ีลูกค้าตลาดชายแดนชาวไทยให้ระดับความส าคัไต่อด้านราคา  (Price) จ านวน 165 คนซ่ึง

มากกว่าลูกค้าชาวพม่าที่ มีจ านวนการให้ระดับความส าคัไต่อปัจจัยด้านราคาเพียง 99 คน ดังน้ัน

ผู้ประกอบการตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรจะต้องตั้งราคาสินค้าไม่ให้สูง

มากจนเกินไป เน่ืองจากจะต้องพิจารณาอ านาจในการซ้ือของลูกค้า และโดยเฉพาะอย่างย่ิงท าให้ สามารถ

จ าหน่ายสนิค้าได้ในปริมาณที่มากข้ึน  

 อย่างไรกต็าม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าลูกค้าชาวไทยจะให้ระดับความส าคัไต่อปัจจัยด้าน

การจัดจ าหน่าย (Place) มากกว่าชาวพม่าซ่ึงมีจ านวน 98 คน ในทางตรงกันข้ามลูกค้าชาวพม่าให้ระดับ

ความส าคัไต่อปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายเพียงแค่ 49 คน ดังน้ันผู้ประกอบการควรจะต้องปรับหากลยุทธ์เพ่ือ

ตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยด้านปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น  

จาการศึกษาพบว่าการให้ระดับความส าคัไต่อด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) พบว่า

ลูกค้าชาวพม่าได้มีการให้ระดับความส าคัไต่อปัจจัยด้านน้ีมากที่สุดซ่ึงมีจ านวน 146 คน แตกต่างจากลูกค้า

ชาวไทยที่มีการให้ระดับความส าคัไต่อปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดเพียงแค่ 92 คน ดังน้ันผู้ประกอบการควร

จะต้องปรับกลยุทธ์และพัฒนาด้านปัจจัยการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ชาวพม่าให้มากข้ึน รวมทั้งชาวไทยที่ให้ระดับความส าคัไต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดด้วยเพ่ือให้

สามารถจ าหน่ายสนิค้าได้มากข้ึน รวมไปจนถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สดุ  

 

ดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ (Buying Behavior) ของลูกคา้ตลาดชายแดนไทย-พม่า ด่านสิงขร จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์

ส่วนด้านพฤติกรรมการซ้ือสินค้าพบว่าลูกค้าส่วนใหไ่จะมาเลือกซ้ือสินค้าในวันหยุด ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากว่า วันหยุดเป็นวันที่ไม่ต้องท างาน และมีเวลาเดินเลือกซ้ือสนิค้าได้เป็นระยะเวลานาน ต้ังแต่เช้าถึง

บ่าย ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อค้นพบที่ว่า เวลาที่ส่วนใหไ่ที่ลูกค้ามาเลือกซ้ือสนิค้าคือ ตอนเช้าและบ่ายซ่ึงมาค่าเฉล่ีย

ที่ไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อันทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2554) ผู้ที่มาใช้บริการที่ส่วนใหไ่เป็น

ทั้งเพศหไิงมากกว่าเพศชาย พบว่าส่วนใหไ่มาใช้บริการในช่วงวันหยุด (เสาร์-อาทติย์) และงานวิจัยของ นิ

รัชพร จันทร์สุข และบุษกร ถาวรประสิทธิ์ (2557) นักท่องเที่ยวส่วนใหไ่นิยมซ้ือสินค้าเคร่ืองหนังเพ่ือใช้

ส่วนตัวมีเพ่ือนเป็นบุคคลที่มีผลในการตัดสนิใจและนิยมซ้ือในช่วงวันเสาร์-อาทติย์ 

จากการวิจัยพบว่าวิธีการช าระเงิน ลูกค้าส่วนใหไ่จะใช้เงินสดในการช าระค่าสินค้า ทั้งน้ีอาจจะ

เน่ืองจากว่า บริเวณชายแดนไม่สะดวกในการใช้บัตรเครดิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงร้านค้าส่วนใหไ่เป็นร้านค้า
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เล็กๆ และเป็นแผงลอย แต่ถ้าหากผู้ประกอบการรายต่างๆเลือกใช้การช าระเงินค่าสินค้าโดยบัตรเครดิต 

อาจจะเกิดต้นทุนสูง อีกทั้งผู้ประกอบการส่วนใหไ่ไม่ใช่ ดังน้ังผู้ประกอบการจึงไม่เลือกใช้วิธีการช าระเงินค่า

สินค้าโดยบัตรเครดิต ซ่ึงสอดคล้องกับบทความแนะน าจาก INCquity ซ่ึงกล่าวไว้ว่า ต้นทุนของบัตรเครจะมี

อัตราค่าบริการที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึงหากไม่ใช่ธุรกิจใหไ่มากนักควรจะพิจารณาการติดต้ังเคร่ืองรูดบัตร

เครดิต เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงู ซ่ึงประกอบด้วยค่าบริการรายเดือน ค่าธรรมเนียมในการช าระด้วยบัตร

เครดิตแต่ละคร้ัง รวมไปจนถึงค่าธรรมเนียมที่เรียกว่า Chargeback ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเงินคืนเม่ือไม่พอใจ

ในสินค้าหรือกรณีคืนสินค้า อีกทั้งลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า มีรายได้ต่อเดือนไม่สูง และระดับการศึกษา

ต ่ากว่าปริไไาตรีจึงไม่นิยมท าบัตรเครดิต ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีศนิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (2543 

: 66-67) ซ่ึงได้ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรธนาคารไทยพาณิชย์พบว่า 

ผู้ถือบัตรเครดิตส่วนใหไ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริไไาตรี และรายได้อยู่ในช่วง 15,000-30,000 

บาท ภัทรพร อมาตยกุล (2544 : 36-42) พบว่า ผู้ถือบัตรเครดิตส่วนใหไ่เป็นเพศหไิง ซ่ึงมระดับ

การศึกษาในระดับปริไไาตรี  

อย่างไรกต็าม จากการศึกษาและทดสอบเปรียบเทียบพฤติกรรมากซ้ือสินค้าต่อส่วนประสมทาง

การตลาดรายด้าน ระหว่างลูกค้าตลาดชาวไทยและชาวพม่า พบว่า 

ลูกค้าชาวพม่ามาเลือกซ้ือสินค้าในวัน เสาร์ อาทิตย์มากกว่าลูกค้าชาวไทยจ านวน 166 คน และ

ลูกค้าชาวไทยจ านวน 165 คน ซ่ึงมีจ านวนแตกต่างกนัไม่มากนัก แต่โดยรวมแล้วลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวพม่า

จะเดินทางมาเลือกซ้ือสนิค้าที่ตลาดด่านสิงขร ในวันเสาร์ และอาทติย์มากที่สุด อาจเน่ืองมาจากวันเสาร์และวัน

อาทติย์ ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวพม่ามีเวลาในการเลือกซ้ือสินค้ามากกว่าวันธรรมดา ดังน้ันผู้ประกอบการจึง

จ าเป็นต้องเตรียมสินค้าให้เพียงพอในทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือปริมาณสินค้าที่จ าหน่ายควรมากกว่าวัน

ธรรมดาเป็นสองเทา่ 

เวลาที่มาเลือกซ้ือจะเห็นได้ว่าทั้งชาวไทยและชาวพม่ามีการเลือกซ้ือสินค้าในเวลา 6.00 น. – 

12.00 น. ซ่ึงลูกค้าชาวไทยมีจ านวน 115 คน และชาวพม่าจ านวน 123 คน อาจจะเน่ืองจากลูกค้าทั้งสอง

สัไชาติต้องการซ้ือสินค้าประเภทอาหารในช่วงเวลาดังกล่าว ดังน้ันผู้ประกอบการควรจะเตรียมสินค้าใน

ช่วงเวลาน้ี 

ทั้งน้ีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือจะพบว่า ทั้งชาวไทยและชาวพม่ามีการตัดสินใจซ้ือสินค้าด้วย

ตนเอง โดยลูกค้าชาวไทย จ านวน 114 คน และชาวพม่าจ านวน 123 คน และจ านวนการซ้ือในแต่ละคร้ังจะ

พบว่า ลูกค้าชาวพม่า มีจ านวนการซ้ือระหว่าง 1,001-1,500 บาทซ่ึงมากที่สุด มีจ านวน 110 คน รองลงมา

คือลูกค้าชาวไทยมีจ านวนการซ้ือแต่ละคร้ังคือ มากกว่า 1,500 บาท จ านวน 108 คน ดังน้ันผู้ประกอบการไม่

ควรจะต้ังสนิค้าในราคาที่สงูมากนัก  

อย่างไรกต็าม วิธกีารช าระค่าสนิค้าจะพบได้ว่า ชาวไทยและชาวพม่ามีการช าระสนิค้าด้วยเงินสด ซ่ึง

ชาวไทยมีจ านวน 227 คน และชาวพม่าจ านวน 148 คน อาจเน่ืองมาจากลูกค้าส่วนใหไ่มีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนไม่สงูมากนัก และอกีทั้งเงินสดสะดวกต่อการซ้ือสนิค้า ดังน้ันผู้ประกอบการควรจะต้องเตรียมเงินทอนให้

เพียงพอ ทั้งน้ีประเภทสินค้าที่มาเลือกซ้ือมากที่สุด จะพบได้ว่า ชาวพม่ามีการเลือกซ้ือสินค้าประเภทอาหาร
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มากกว่าชาวไทย ซ่ึงมีจ านวน 74 คน ดังน้ันผู้ประกอบการควรจะต้องเตรียมสินค้าประเภทอาหารให้เพียงพอ

ต่อความต้องการของลูกค้าชาวพม่า และชาวไทยเลือกซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ในครัวเรือนมากกว่าชาวพม่า

จ านวน 49 คน ผู้ประกอบการควรจะต้องเตรียมสนิค้าด้านเคร่ืองใช้ในครัวเรือนให้สอดคล้องต่อความต้องการ

ของลูกค้า และจะต้องปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดส าหรับสินค้าสองประเภทน้ีเพ่ือให้สามารถจ าหน่ายได้ใน

ปริมาณที่มากข้ึน 

 

11.ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลไปใช ้

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  

1) จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าให้ความส าคัได้านราคา มากที่สุด ดังน้ันผู้ประกอบการตลาด

ชายแดนไทย-พม่า ไม่ควรต้ังราคาที่สงูมาก 

2) จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าชาวไทยให้ความส าคัได้านผลิตภัณฑ์มากกว่าชาวพม่า ดังน้ัน

ผู้ประกอบการจึงควรน าเสนอสนิค้าที่มีความหลากหลาย ด้านสสีนั รูปแบบ ขนาด ฯลฯ ให้ลูกค้าได้เลือกซ้ือ 

3) จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าให้ความส าคัได้านส่งเสริมการตลาด โดยมีการรับเปล่ียน หรือคืน

สนิค้าที่ช ารุด ดังน้ันผู้ประกอบการจะต้องก าหนดกติกาและเง่ือนไขในการรับคืนให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกดิปัไหา

ที่ยุ่งยากในการรับเปล่ียนหรือคืนสนิค้า 

ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1) จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหไ่จะมาซ้ือสินค้าในวันหยุดมากที่สุด ดังน้ันผู้ประกอบการ

ควรจะจัดเตรียมสินค้ามาน าเสนอขายในวันหยุดมากกว่าวันธรรมดา เพ่ือให้สินค้าเพียงพอต่อความต้องการ

ของลูกค้า 

2) จากการศึกษาพบว่า เวลาที่มาเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้าจะมามากทั้งเช้า ดังน้ันผู้ประกอบการ

ควรจะเตรียมสนิค้าให้เพียงพอต่อการขายทั้งเวลาเช้า 

3) จากการศึกษาพบว่า วิธีการช าระเงินของลูกค้าพบว่าส่วนใหไ่ลูกค้าจะมีการช าระเงินค่าสินค้า

เป็นเงินสด ดังน้ันผู้ประกอบการควรจะเตรียมเงินทอนให้เพียงพอ เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการซ้ือ-ขาย

สนิค้า 

4) จากการศึกษาพบว่า ประเภทของสินค้าที่ลูกค้าซ้ือเป็นส่วนใหไ่คือ อาหาร เสื้ อผ้า กระเป๋า 

รองเท้า และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงควรเตรียมสินค้าประเภทน้ีให้มากกว่าสินค้า

ประเภทอื่นๆ 

 

12.ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างของลูกค้าชายตลาดชายแดนไทย-พม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เพ่ือจะได้ทราบถึงระดับความส าคัไของลูกค้าที่มีต่อตลาดชายแดนไทย-พม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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2. ควรมีการศึกษาตลาดชายแดนไทย-พม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์อกีหลายๆที่ เพ่ือน าข้อมูลมา

เปรียบเทียบกันว่า ลูกค้าให้ความส าคัได้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในแต่ละตลาดแตกต่างกัน

หรือไม่อย่างไร เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงใช้ในการด าเนินกิจการของนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ รวมไปจนถึง

พ่อค้าแม่ค้าทั่วไป 

3. ควรมีการศึกษาโดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยแบบสมัภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น  

4. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตของลูกค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า เพ่ือศึกษาถึง

ผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ใช้ในครัวเรือนหรือใช้กันเป็นจ านวนมาก เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงใช้ในการด าเนิน

กิจการหรือช่องทางในการแตกสายผลิตภัณฑ์ เพ่ือที่จะได้สามารถจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลายและตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร 

 

13. บรรณานุกรม 

หนงัสือ  

ชัยวัฒน์ ปัไจพงษ์; และ ณรงค์ เทยีนส่ง. (2525). ประชากรศาสตรแ์ละประชากรศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทย

วัฒนาพาณิชย์. 

พิบูล ทปีะปาล. (2545). หลกัการตลาด: ยุคใหม่ในศตวรรษที ่21. กรุงเทพฯ: มิตรสมัพันธก์ราฟฟิค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2541). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: ธรีฟิล์ม และไชเทก็ซ์ การพิมพ์. 

 

บทความ 

สุทธิพล อุดมพันธุรัก และ จุฬาภรณ์ พูลเอี่ ยม. หน่วยระบาดวิทยาคลินิก สถานส่งเสริมการวิจัย  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. 

วิทยานพินธ ์/ สารนพินธ ์

เมษา วงษ์ก าภ.ู(2553) พฤติกรรมการใชจ่้ายของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในการซ้ือสินคา้ในตลาดการคา้ 

ชายแดนไทย-กมัพูชา : กรณีศึกษาตลาดโรงเกลือ จังหวดัสระแกว้. คณะบริหารธุรกจิ (Business 

Administration).ประทุมธานี :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธไับุรี 

นฤทธิ์  วงษ์มณฑา. (2554). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 

สายการบินภายในประเทศของ บริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(สารนิพนธบ์ริหารธุรกจิมหาบัณฑติ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

สารสนเทศจากสือ่อิเล็กทรอนกิส ์

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์(MSDHS). สถิติการคา้ชายแดนและการคา้ผ่านแดน 

ของประเทศไทย ปี 2557-2559 (ม.ค.- มี.ค.)กรมการคา้ต่างประเทศ. สบืค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2559  

จาก https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=16736 

21

21



Emagtravel. ตลาดท่าเสด็จ ตลาดอินโดจีน หนองคาย. สบืค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2559  จาก  

http://www.emagtravel.com/archive/tahsadej-market.html 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (OSM). การค้าชายแดน. สบืค้น

เมื่อ 23 ตุลาคม 2559  จาก http://www.osmnortheast-

n1.moi.go.th/ud/index.php?option=com_content&view=article&id=83 

 

BOOK 

Gronroos, C. (1990). Service Management and Marketing: Managing the Moments of Truth in  

 Service Competition. Lexington Books, D.C. Health and Company. 

David B. Humphrey. (1995). Payment System: Principles, Practice and Improvements.  

The World Bank 

Balnaves,M.,and Caputi,P. 2001.Introduction to Quantitative Research Methods. London: Sage  

 Publications. 

Kotler, Philip. (2000). Marketing Management. 10th Ed., New Jersey: Simon & Schuster. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (1999). Principles of Marketing. 8th Ed., New Jersey: Prentice-Hall. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality  

 and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, Fall. 

Yamane, Taro. (1967). Statistics, An Introductory Analysis. 2nd Ed., N 

ew York: Harper and Row. 

Zeithaml, V.A., Bitner, M.J, & Gremler, D.D. (2006). Service Marketing. 4th Ed., Singapore:  

 McGraw-Hill. 

 

22

22


