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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การเลือกซือ้ สินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และเพือ่ ศึกษาระดับความ
พึงพอใจต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ใช้
กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินของอาร์ ลิเคิร์ท (R.Likert) และ
การวิเคราะห์ Multiple regressions ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเลือกซือ้
สินค้าของผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เลือกซือ้ สินค้าประเภท อาหาร/เครือ่ งดืม่ /
สินค้าใช้ภายในบ้าน เหตุผลที่ซื้อเพื่อน�ำไปใช้ในครัวเรือน ช่วงเวลาในการซื้อจะ
เป็นช่วงเช้าก่อนเวลา 10.00 น. ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง จ�ำนวนต�่ำกว่าหรือ
เท่ากับ 3,000 บาท และความถี่ในการซื้อสินค้า 1-3 ครั้ง/เดือน ส�ำหรับปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อสินค้า คือ อาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชน
อาชีพเกษตร อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส�ำหรับความพึงพอใจด้านสินค้า ราคา ช่องทางการจ�ำหน่ายและการส่งเสริม
การขาย และความพึงพอใจรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการต้องพยายาม
รักษาคุณภาพของการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศ
ชาติต่อไป
ค� ำ ส�ำคั ญ : พฤติกรรมผู้บริโภค การค้าชายแดนไทย – มาเลเซี ย ผู ้ บ ริ โ ภค
ชาวมาเลเซีย
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Abstract

This research aimed to study the behavior of border trade in Thailand
– Malaysia, to study factors associated with shopping behavior and to study
the level of satisfaction towards shopping in border trade Thailand - Malaysia.
The data were collected from 400 customers. The study employed
frequency, percentage, mean, standard deviation, Likert and Multiple regressions
to analyze the data. The research found that the highest customer behavior
in the type of product was food and beverage, the important reason was
using in their house, expenditure was a lower 3,000 baht, and the most of
frequency per month was 1-3 time. The factor related to customer behavior
in expenditure was monthly income. For the frequency per month, there
were occupation in employees, farmers, and government officers, and
monthly income. Finally, border trade in Thailand - Malaysia in the product,
price, distribution channel, marketing promotion and the overall of Malaysian
consumer were satisfaction at a high level. The entrepreneurs of border
trade should operate and control the quality of business to increase incomes
for themselves and country.
Keywords :  Customer Behavior, Thailand - Malaysia’s Border Trade,
    Malaysian Customers
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บทน�ำ

ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
มีการติดต่อแลกเปลีย่ นค้าขายระหว่างประเทศมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะประเทศทีม่ พี รมแดน
ติ ด ต่ อ กั น การค้ า ชายแดนมีบทบาทส� ำ คัญต่อประเทศไทยในด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า
การศึกษา การเยี่ยมเยือนในฐานะเครือญาติ โดยการค้าชายแดนระหว่างไทย–มาเลเซีย
ถือว่ามีมูลค่าการค้าที่มากที่สุด จาก พ.ศ. 2555 มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา มีมูลค่าการค้ารวม 910,500.43
ล้านบาท โดยมีการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียจานวน 515,923.47 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ
56.66 [1] โดยเฉพาะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียที่ใน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรสะเดา
จังหวัดสงขลาเชื่อมโยงกับรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัด
สงขลา เชื่อมโยงกับรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย และด่านศุลกากรวังประจัน จังหวัดสตูล
เชือ่ มโยงกับรัฐปีนงั ประเทศมาเลเซีย ซึง่ การเชือ่ มโยงตลาดทัง้ 2 ประเทศนัน้ มีจดุ ประสงค์
ทีส่ ำ� คัญเพือ่ การแลกเปลีย่ นสินค้าและบริการระหว่างประเทศและตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในประเทศ
การค้ า ชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็น ธุ ร กิ จ ประเภทร้ า นค้ า โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่มีการซื้อขายเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค
ลักษณะสถานทีท่ ำ� การค้าส่วนใหญ่เป็นตึกแถว บ้านเรือน แผงลอย รวมถึงเปิดท้ายขายของ
รูปแบบการค้ามีลักษณะซื้อขายโดยมีสถานที่ตั้งแน่นอน และนัดพบตามตลาดนัดบ้าง ซึ่ง
ส่วนใหญ่ท�ำการซื้อขายโดยตรงไม่ผ่านนายหน้ากับบุคคลที่ซื้อ มีราคาขึ้นลงไม่แน่นอน
สินค้าที่วางขายมีการติดป้ายบอกราคาบ้าง ในปัจจุบันสินค้าที่ท�ำการซื้อขายมีลักษณะ
เหมือนกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาดและเป็นสินค้าหนีภาษีบ้าง คุณภาพสินค้าในบริเวณ
ชายแดนส่วนใหญ่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน การช�ำระค่าสินค้านิยมใช้สกุลเงินบาท
และสกุลเงินริงกิต โดยวิธีการช�ำระสินค้าบริเวณชายแดน ช�ำระด้วยเงินสดโดยตรงหรือ
ผ่านระบบสถาบันการเงินเล็กน้อย ซึง่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียมี
การเตรียมความพร้อมในอนาคตเพือ่ รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจชายแดน ประกอบด้วย
การลดภาษีการค้าระหว่างกัน การเร่งเจรจาเปิดด่านถาวร 24 ชั่วโมง การขยายพื้นที่
ทางการค้า การลดขั้นตอนพิธีการทางศุลกากร ปราบปรามการก่อการร้ายให้น้อยลง
การฉ้อโกงที่ไม่สามารถเอาความผิดทางกฎหมายได้กับผู้ซื้อสินค้าชาวมาเลเซีย การจัด
ระเบียบทีพ่ กั อาศัย ทีท่ ำ� การค้า อาคารพาณิชย์ สถานบันเทิงทีไ่ ม่มกี ารจัดระเบียบหรือผิด
กฎหมาย อาหารปนเปื้อนสารเคมี และเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนยังคงทุจริต เพื่อให้ประชาชน
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ในพืน้ ทีช่ ายแดนไทย-มาเลเซียได้รบั ผลประโยชน์ในการซือ้ ขายต่อกัน มีสมั พันธภาพไมตรี
ทีด่ ตี อ่ กัน และเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาประเทศให้มอี ตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ดังนัน้ จะเห็นว่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียมีความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย
ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย กรณี
ศึกษา : ผู้บริโภคชาวมาเลเซียนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูล
เพือ่ วางแผนในการพัฒนาการค้าชายแดนและพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนให้เกิดประสิทธิภาพยิง่
ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้า
ในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อสินค้าในเขตการค้าชายแดน
ไทย-มาเลเซีย

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรมการค้าต่างประเทศ [1] ได้ให้นยิ ามของการค้าชายแดน หมายถึง การค้าทีเ่ กิดขึน้
ในรูปแบบต่าง ๆ ของประชาชนหรือผู้ประกอบการที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในจังหวัด อ�ำเภอ
หมู่บ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ประชาชนที่อยู่อาศัยตามบริเวณชายแดนของทั้งสองฝ่าย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีความ
จ�ำเป็นต่อชีวิตประจ�ำวัน เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิดและสินค้าที่
หาได้จากธรรมชาติ ได้แก่ ของป่า และซากสัตว์ เป็นการค้าที่มีกรรมวิธีไม่ยุ่งยาก และมี
ความสะดวกรวดเร็ว การค้าชายแดนมีทงั้ ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย โดยผ่านด่านศุลกากรและ
ลักลอบค้า หรือการค้าทีผ่ ดิ กฎหมาย สาหรับธนาคารแห่งประเทศไทย [2] ได้ให้ความหมายว่า
การค้าชายแดนเป็นการค้าระดับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนระหว่างประชาชนหรือ
ผูป้ ระกอบการทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยูค่ นละประเทศโดยไม่จำ� เป็นต้องมีสญ
ั ญาการค้าระหว่างกัน สินค้า
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นใช้ในชีวิตประจ�ำวันโดยใช้เงินสกุลท้องถิ่น
การค้ามีทั้งการค้าที่ผ่านและไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้า
ท�ำได้งา่ ยและยากต่อการควบคุม ดังนัน้ อาจสรุปได้วา่ การค้าชายแดน หมายถึง การติดต่อ
ค้าขายของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีความจ�ำเป็น
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ในการดาเนินชีวิตประจาวัน อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้จะเป็นการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย ในพื้นที่ 3 ด่านศุลกากร คือด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา ด่านศุลกากร
ปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา และด่านศุลกากรวังประจัน จังหวัดสตูลในส่วนของพฤติกรรม
ผู้บริโภค ได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ได้แก่ Schiffman,G. and Kanuk,L. [3]
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึง่ บุคคลค้นหาการซือ้ การใช้การประเมินผล และ
การใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
ส่วนศุภร เสรีรตั น์ [4] กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภคหมายถึง พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ (ผลิตภัณฑ์) โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่
บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้บริโภค ซึ่งก็คือ บุคคลผู้มีสิทธิในการได้มาและการใช้ไปซึ่งสินค้าและ
บริการทีไ่ ด้มกี ารเสนอขายโดยสถาบันทางการตลาด ขณะทีธ่ งชัย สันติวงศ์ [5] ได้ให้นยิ าม
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่า เป็นการกระท�ำของบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ เกีย่ วกับการจัดหาให้ได้มา
และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ดังนั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง
กิจกรรมในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นสินค้าและบริการ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของแต่ละบุคคลโดยมีปจั จัยต่าง ๆ เป็นแรงกระตุน้ ในการตัดสินใจซือ้ สินค้า ซึง่ ในงานวิจยั นี้
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย มีลักษณะของพฤติกรรมที่ใช้
วัด คือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้า ความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้า
ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ส�ำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนมีดังนี้ Swinney,R. [6] ได้ศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคปัจจัยเชิงกลวิธี พบว่า ค่านิยมของความยืดหยุ่น
ด้านการผลิตเมื่อขายสินค้าในราคาคงที่ซึ่งผู้บริโภคมีค่านิยมไม่แน่นอน ความยืดหยุ่น
ด้านการผลิตเมือ่ ขายในราคาทีต่ กลง 2 ช่วงเวลาแก่ลกู ค้าซึง่ มีจำ� นวนไม่แน่นอน และค่านิยม
ของความยืดหยุน่ ด้านรูปแบบขณะขายสินค้าทีร่ าคาตกแก่ผบู้ ริโภคทีร่ คู้ า่ นิยมในการเลือก
ซือ้ สินค้าและได้วเิ คราะห์ความแตกต่างระหว่างความยืดหยุน่ ด้านรูปแบบและความยืดหยุน่
ด้านการผลิตว่ามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคในขณะที่ Thiyam S. [7] ศึกษา
เรือ่ งการค้าตามแนวชายแดนของอินเดียกับประเทศเพือ่ นบ้าน เน้นความสัมพันธ์ดา้ นการค้า
กับประเทศพม่า พบว่าปัจจัยทีท่ ำ� ให้การค้าระดับล่างระหว่างพ่อค้าตามชายแดนมีบทบาท
มากขึน้ คือ การค้าเต็มรูปแบบ ในระดับรัฐขาดประสิทธิภาพอีกทัง้ ใช้ตน้ ทุนสูง ท�ำให้พ่อค้า
หรือนักการค้าทั้งหลายหันไปหาช่องทางที่สะดวกและง่ายกว่าในการติดต่อการค้าและ
ยังพบว่า การค้าตามแนวชายแดนระหว่างอินเดียกับพม่ามีลักษณะสาคัญคือการรับเอา
ระบบ “แลกเปลีย่ นสิง่ ของเชิงมูลค่า” มาใช้ และยังพบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
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มีลักษณะการค้าตามแนวชายแดน และโครงสร้างการผลิตสินค้าไม่สอดคล้องกัน ส�ำหรับ
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาการค้าชายแดนในประเทศไทย ได้แก่ อาธิ ครูศากยวงศ์ [8] ศึกษาลักษณะ
สภาพการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย การเตรียมความพร้อมรองรับ
การเจริญเติบโตของธุรกิจการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ทัศนคติของผูป้ ระกอบธุรกิจการค้า
ประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
พบว่า ปัจจุบันสภาพการค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 67.81 โดยภาครัฐบาลและผูป้ ระกอบธุรกิจการค้าบริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจดังกล่าวทีผ่ า่ นมาอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ร้อยละ 54.11 โดยปัจจุบันภาครัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการค้า
ชายแดนไทย-มาเลเซียอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 41.10 ช่วงเวลาปิดเปิดด่านมีผลกระทบ
บ้างต่อการพัฒนาธุรกิจการค้าชายแดน ส่วน เมษยา วงษ์กาภู [9] ศึกษาพฤติกรรมการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อสินค้าในตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา: กรณี
ศึกษาตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมซื้อเครื่องหนังเพื่อ
ใช้ส่วนตัวโดยมีเพื่อนเป็นบุคคลที่มีผลในการตัดสินใจและจะมีซื้อในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์
โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 2,500-5,000 บาท และมีความถี่ในการซื้อ 3-5 ครั้งต่อปี
สาหรับปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ค่าใช้จา่ ยได้แก่ อายุ อาชีพ และ รายได้ตอ่ เดือน นอกจาก
นั้นปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจ�ำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด มีความ
สัมพันธ์กบั ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ในการซือ้ ต่อครัง้ ของนักท่องเทีย่ วชาวไทย

ระเบียบวิธีวิจัย

1.ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ส�ำหรับประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซียทีเ่ ข้า
มาซื้อสินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ [10]
ข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ใน พ.ศ. 2555 มีผู้บริโภคชาวมาเลเซียที่เข้ามา
ซื้อสินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียในด่านต่าง ๆ ประมาณการณต่อเดือน
ดังนี้ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา 9,000 คน ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
8,000 คน และด่านศุลกากรวังประจัน จังหวัดสตูล 5,000 คนรวม ทั้งสิ้น 22,000 คน
กลุม่ ตัวอย่างสามารถค�ำนวณจากสูตร Yamane ณ ความคาดเคลือ่ น 0.05 ได้กลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 392.86 ตัวอย่าง แต่ในงานวิจยั นีใ้ ช้ 400 ตัวอย่าง โดยสุม่ ตัวอย่างจากด่านศุลกากร
สะเดา จังหวัดสงขลา 164 คน ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา 145 คน และ
ด่านศุลกากรวังประจัน จังหวัดสตูล 91 คนรวมทั้งสิ้น 400 คน
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2.สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวี่ างไว้ ใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้ ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้า ในเขต
การค้าชายแดนไทย-มาเลเซียใช้สถิติการวิเคราะห์ Multiple regressions และระดับ
ความพึงพอใจต่อการเลือกซือ้ สินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ใช้คา่ เฉลีย่ ส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน และการประเมินของอาร์ ลิเคิร์ท (R.Likert) ในการวิเคราะห์

ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คนซึ่งเก็บจากผู้บริโภคชาวมาเลเซีย
ที่ซื้อสินค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 57.5 มีอายุตำ�่ กว่า หรือเท่ากับ 30 ปี ร้อยละ 29.3 รองลงมา อายุ 31-40 ปี ร้อยละ
28.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 60.0 รองลงมาสถานภาพโสด ร้อยละ 30.0 โดย
มีจำ� นวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน ร้อยละ 45.8 รองลงมา 7-9 คน ร้อยละ 31.5 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้าง/ พนักงานเอกชน ร้อยละ 31.0 รองลงมาอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ 26.2 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 76.8 รองลงมานับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 15.5 รายได้ตอ่ เดือนระหว่าง 10,000-30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 62.3 รองลงมา
ต�่ำกว่า 10,000 บาท/ เดือน ร้อยละ 25.2 โดยส่วนใหญ่มีที่พักห่างจากชายแดน 1-20
กิโลเมตร ร้อยละ 27.5 รองลงมาระยะห่างจากชายแดน 101 กิโลเมตรขึน้ ไป ร้อยละ 26.0
ส�ำหรับพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย – มาเลเซียผูบ้ ริโภค
ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าใช้ภายในบ้าน
ร้ อ ยละ 59.5 รองลงมาเสื้ อ ผ้ า /เครื่ อ งแต่ ง กาย ร้ อ ยละ 18.5 รองลงมาประเภท
เครื่องประดับตกแต่ง ร้อยละ 13 ล�ำดับสุดท้าย คือ ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์/
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/มือถือ/เครือ่ งใช้และอุปกรณ์ส�ำนักงาน/สินค้ากลุม่ บันเทิง ร้อยละ 9
ส่วนเหตุผลส�ำคัญที่ซื้อสินค้า คือ การน�ำไปใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 60.2 รองลงมา ใช้เป็น
ของฝาก/ของก�ำนัล ร้อยละ 16.5 น�ำไปจ�ำหน่าย ร้อยละ 15.8 และน�ำไปเลี้ยงฉลองใน
โอกาสส�ำคัญ ร้อยละ 7.5 โดยมีชว่ งเวลาในการซือ้ ส่วนใหญ่คอื ช่วงเช้าก่อนเวลา 10.00 น.
ร้อยละ 31.5 รองลงมาช่วงเวลากลางวัน 10.01-13.00 น. ร้อยละ 29.8 ช่วงบ่าย 13.01-16.00 น.
ร้อยละ 24.0 และช่วงเย็น หลังเวลา 16.00 น. ร้อยละ 14.7 ส่วนใหญ่มคี า่ ใช้จา่ ยในการซือ้
แต่ละครัง้ จ�ำนวนต�ำ่ กว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท ร้อยละ 84.8 รองลงมา 3,001-5,000 บาท
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ร้ อ ยละ 10.2 จ� ำ นวน 9,001 บาทขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 3.3 จ� ำ นวน 5,001-7,000 บาท
ร้อยละ 1.2 และจ�ำนวน 7,001-9,000 บาท ร้อยละ 0.5 และมีความถี่ในการซื้อสินค้า
ส่วนใหญ่ จ�ำนวน 1-3 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 48.8 รองลงมา จ�ำนวน 4.6 ครั้ง/เดือน ร้อยละ
32.5 จ�ำนวน 7- 9 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 16.2 และ จ�ำนวน 10 ครั้ง/เดือนขึ้นไป ร้อยละ 2.5
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
Exp= 415.781-75.529Sex-2.306Age+391.074 Sta1+ 1074.943 Sta2+ 335.795
Occ1+755.871Occ2
(0.385) (-0.208) (-0.125) (0.768) (1.429) (0.481) (1.061)
-518.086 Occ3-551.870 Occ4+748.379 Reg1+ 25.751 Reg2+0.059 Inc***
+43.864 Nbf +1.099 Dtb
(-0.605) (-0.730) (1.118) (0.033) (4.041) (0.547) (0.965)
R2 = 0.084 Adjusted R2 =0.051 F-statistic = 2.531*** D.W. = 2.13
จากค่าสถิติ สามารถอธิบายได้วา่ R2 = 0.084 หมายความว่า ตัวแปรอิสระทัง้ หมด
ที่อยู่แบบจ�ำลองสามารถอธิบายความเคลื่อนไหวของค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในเขต
ชายแดนไทย – มาเลเซียของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย ได้ประมาณ ร้อยละ 8.4 จากผลการ
วิเคราะห์แบบจ�ำลองดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ในเขตการค้า
ชายแดนไทย – มาเลเซีย Adjusted R2 = 0.051 หมายถึงสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ
ร้อยละ 5.1 นั่นคือ ตัวแปรทั้งหมด สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการ
ซือ้ สินค้าในเขตชายแดนไทย – มาเลเซียของผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซียได้ ส่วนอีกร้อยละ 94.9
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้นามาพิจารณา ซึ่งจากการทดสอบเกี่ยวกับ
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง ในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มีระดับนัยส�ำคัญ 0.01 สามารถอธิบายได้วา่ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (Inc) มีอทิ ธิพลต่อค่าใช้จา่ ย
ในการซือ้ สินค้าในเขตชายแดนไทย–มาเลเซียของผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซีย และมีคา่ สัมประสิทธิ์
การถดถอยเท่ากับ 0.059 หมายความว่า ผู้บริโภคชาวมาเลเซียที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในเขตชายแดน ไทย – มาเลเซีย
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ของผู้บริโภคชาวมาเลเซียเพิ่มขึ้น 0.059 บาท ในกรณีตรงกันข้ามผู้บริโภคชาวมาเลเซียที่
มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนลดลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้ ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ สินค้าในเขตชายแดน
ไทย – มาเลเซียของผู้บริโภค ชาวมาเลเซียลดลง 0.059 บาท โดยก�ำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ
คงที่ และความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในเขต
ชายแดนไทย – มาเลเซียของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย ไปในทิศทางเดียวกัน
- ความถี่ในการซื้อสินค้า
Frq = 2.152*** + 0.138 Sex + 0.027Age + 1.289 Sta1+ 1.097 Sta2 -1.475
Occ1*** - 0.496 Occ2
(2.818) (0.536) (2.050) (3.578) (2.045) (-2.986) (-0.985)
-2.264 Occ3**- 1.234 Occ4** -0.381 Reg1+0.071 Reg2+0.00002265Inc** +
0.056 Nbf + 0.001 Dtb
(-3.740) (-2.303) (0.805) (0.128) (2.209) (1.022) (0.147)
R2 = 0.144 Adjusted R2 = 0.113 F-statistic = 4.618*** D.W. = 1.623
จากค่าสถิติ สามารถอธิบายได้วา่ R2 = 0.144 หมายความว่า ตัวแปรอิสระทัง้ หมด
ทีอ่ ยูใ่ นแบบจ�ำลองสามารถอธิบายความเคลือ่ นไหวของความถีใ่ นการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค
ชาวมาเลเซีย ได้ประมาณร้อยละ 14.4 จากผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลองดังกล่าวข้างต้น
สามารถอธิบายถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวทีม่ อี ทิ ธิพลต่อปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย Adjusted R2 =
0.113 หมายถึง สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับร้อยละ 11.3 นั่นคือ ตัวแปรทั้งหมด
สามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลงของความถีใ่ นการซือ้ สินค้าในเขตชายแดนไทย – มาเลเซีย
ของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย ได้ ส่วนอีกร้อยละ 88.7 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่
ได้นำ� มาพิจารณาซึง่ จากการทดสอบเกีย่ วกับค่าสัมประสิทธิค์ วามถดถอยจากการวิเคราะห์
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ ความถีจ่ ำ� นวนครัง้ ต่อเดือนในการซือ้ สินค้าในเขตการค้าชายแดน
ไทย– มาเลเซีย พบว่า อาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชน อาชีพเกษตร อาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีระดับนัยส�ำคัญ 0.01 สามารถอธิบาย
ได้ว่า อาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชน (Occ1) มีอิทธิพลต่อความถี่ในการซื้อสินค้าใน
เขตชายแดน ไทย – มาเลเซียของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
เท่ากับ -1.475 หมายความว่า ผู้บริโภคชาวมาเลเซียที่มีอาชีพ รับจ้าง/พนักงานเอกชน
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จะท�ำให้ความถี่ในการซื้อสินค้าในเขตชายแดนไทย – มาเลเซียน้อยกว่าอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา 1.097 ครั้ง/เดือน โดยก�ำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ในทิศทางตรงกันข้าม
อาชีพเกษตรกร (Occ3) มีอิทธิพลต่อความถี่ในการซื้อสินค้าในเขตชายแดนไทย
– มาเลเซียของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ -2.264
หมายความว่า ผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซียทีม่ อี าชีพเกษตรกรจะท�ำให้ความถีใ่ นการซือ้ สินค้าใน
เขตชายแดนไทย – มาเลเซียน้อยกว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 2.264 ครัง้ /เดือน โดยก�ำหนด
ให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ ในทิศทางตรงกันข้าม
อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (Occ4) มีอิทธิพลต่อความถี่ในการซื้อสินค้าในเขต
ชายแดนไทย - มาเลเซียของผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซีย และมีคา่ สัมประสิทธิก์ ารถดถอยเท่ากับ
-1.234 หมายความว่า ผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซียทีม่ อี าชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะ
ท�ำให้ความถี่ในการซื้อสินค้าในเขตชายแดนไทย – มาเลเซียน้อยกว่าอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา 1.234 ครัง้ /เดือน โดยก�ำหนดให้ปจั จัยอืน่ ๆ คงทีใ่ นทิศทางตรงกันข้าม
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (Inc) มีอทิ ธิพลต่อความถีใ่ นการซือ้ สินค้าในเขตชายแดนไทย
– มาเลเซียของผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซีย และมีคา่ สัมประสิทธิก์ ารถดถอยเท่ากับ 0.00002265
หมายความว่า ผู้บริโภคชาวมาเลเซียที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้
ความถี่ในการซื้อสินค้าในเขตชายแดนไทย – มาเลเซียของผู้บริโภคชาวมาเลเซียเพิ่มขึ้น
0.00002265 ครัง้ /เดือน ในกรณีตรงกันข้ามผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซียทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ลดลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้ ความถี่ในการซื้อสินค้าในเขตชายแดนไทย – มาเลเซียของ
ผู้บริโภคชาวมาเลเซียลดลง 0.00002265 ครั้ง/เดือน โดยก�ำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่
ในทิศทางเดียวกัน
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อสินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย –
มาเลเซีย
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เกีย่ วกับประเภทอาหาร/เครือ่ งดืม่ /สินค้าใช้ภายในบ้าน
ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประเภทเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประเภท
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/มือถือ/เครือ่ งใช้และอุปกรณ์สำ� นักงาน/
สินค้ากลุม่ บันเทิง และด้านผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับประเภทเครือ่ งประดับตกแต่งมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก ในด้านราคา ( Price ) มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ในด้านช่องทางการ
จัดจ�ำหน่าย (Place) มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ในด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และรวมทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน
แสดงในดังตารางที่ 1
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ผู้บริโภค
ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าประเภท อาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าใช้ภายในบ้าน
โดยมีเหตุผลส�ำคัญที่ซื้อสินค้า เพื่อนาไปใช้ในครัวเรือน ช่วงเวลาในการซื้อจะเป็นช่วงเช้า
ก่อนเวลา 10.00 น. มีคา่ ใช้จา่ ยในการซือ้ แต่ละครัง้ จ�ำนวนต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท
และมีความถี่ในการซื้อสินค้า 1 - 3 ครั้ง/เดือน
ส�ำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้านั้น พบว่ารายได้
เฉลี่ยต่อเดือน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง
เนื่องจากรายได้ของผู้บริโภคชาวมาเลเซียเป็นตัวก�ำหนดในการเลือกซื้อสินค้าว่าจะ
ซือ้ สินค้าเป็นจ�ำนวนมากหรือน้อย แล้วแต่กำ� ลังทรัพย์ของผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซีย สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ เมษยา วงษ์กาภู [9] ซึง่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ในการซื้อสินค้าในตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา: กรณีศึกษาตลาดโรงเกลือ จังหวัด
สระแก้ว พบว่า รายได้ตอ่ เดือนมีความสัมพันธ์ตอ่ ค่าใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วในการซือ้ สินค้า
ในตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
ส�ำหรับความถีใ่ นการซือ้ สินค้า พบว่า ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ ได้แก่ อาชีพรับจ้าง/
พนักงานเอกชน อาชีพเกษตร อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน เนื่องจากอาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชน และอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เป็นอาชีพทีม่ ลี กั ษณะการท�ำงานเป็นเวลาราชการมีเวลาเป็นอิสระไม่มากนัก ดังนัน้ จึงท�ำให้
มีความถี่ในการซื้อสินค้าน้อยกว่าอาชีพนักเรียนซึ่งจะมีเวลาว่างมากกว่า ส่วนอาชีพ
เกษตรกรนั้นส่วนใหญ่จะท�ำสวนปาล์มน้ามันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและท�ำรายได้ให้กับ
ประเทศมาเลเซียนัน้ ส่วนใหญ่เกษตรกรมีพนื้ ทีท่ ตี่ อ้ งดูแลจ�ำนวนมากท�ำให้มเี วลาว่าง เพือ่
ซื้อหาสินค้าชายแดนน้อยกว่าอาชีพนักเรียน สาหรับปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซีย เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลโดยตรงต่อความถีใ่ นการซือ้ สินค้าในแต่ละครัง้ โดย
ผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซียทีม่ รี ายได้ทสี่ งู ก็จะมีการใช้จา่ ยทีส่ ะดวก สภาพคล่องดี ในด้านการเงิน
จะท�ำให้ผบู้ ริโภคชาวมาเลเซียพวกนีเ้ ข้ามาซือ้ สินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย
มากขึ้น
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ตารางที่ 1  ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกซือ้ สินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
ของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย
รายการ

X

S.D

ความ
พึง
พอใจ

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าใช้ภายในบ้าน
1.มีหลากหลายยี่ห้อ สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ

4.57 0.630 มาก

2.มีคุณภาพได้รับมาตรฐานฮาลาล ใหม่ สด สะอาดและอร่อย 4.46 0.702 มาก
3.บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม

4.42 0.723 มาก

4.มีฉลากบอกส่วนประกอบหรือส่วนผสมและที่มาสินค้า

4.42 0.756 มาก

ประเภทเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย
1.มีสีสัน ลวดลายและแบบของผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย 4.44 0.691 มาก
2.คุณภาพผลิตภัณฑ์คงทน

4.27 0.861 มาก

3.การออกแบบสวยงาม ทันสมัย

4.44 0.712 มาก

4.ชื่อเสียงของตราผลิตภัณฑ์

4.14 0.992 มาก

ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
1.ลักษณะของสินค้ามีความคงทน ใช้งานได้นาน

4.38 0.633 มาก

2.ลักษณะของสินค้ามีความทันสมัย

4.33 0.701 มาก
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3.สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการ

ความ
พึง
พอใจ
4.28 0.686 มาก

4.มีคุณภาพดีตามมาตรฐาน

4.37 0.675 มาก

รายการ

X

S.D

ประเภทเครื่องประดับตกแต่ง
1.ความละเอียด ประณีตและมีคุณค่า

4.30 0.720 มาก

2.เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย

4.20 0.700 มาก

3.สินค้ามีขนาดรูปร่างและมีน�้ำหนักสะดวกต่อการขนส่ง

4.26 0.694 มาก

4.บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม

4.26 0.751 มาก

ด้านราคา ( Price )
1.สินค้าแต่ละประเภทมีหลายราคา เลือกตามความเหมาะสม 4.24 0.722 มาก
2.สินค้ามีป้ายราคาแสดงตามความชัดเจน

4.19 0.798 มาก

4.มีการลดราคาบางโอกาส

4.25 0.766 มาก

5.ราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ

4.30 0.745 มาก

ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place)
1.มีการจัดวางสินค้าเป็นระเบียบง่ายต่อการเลือกซื้อ

4.16 0.760 มาก

2.สถานที่ในการวางจ�ำหน่ายน่าเชื่อถือมีความน่าสนใจ

4.21 0.796 มาก

3.มีช่องทางในการช�ำระเงินที่ดีสะดวก

4.20 0.845 มาก

4.สถานที่จ�ำหน่ายตั้งอยู่ใจกลางเมือง หาง่าย

4.21 0.840 มาก
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รายการ

X

S.D

ความ
พึง
พอใจ

ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1.มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

3.81 1.004 มาก

2.มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าขณะขายแก่ลูกค้า

3.86 1.004 มาก

3.มีการจัดผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของขวัญในงานต่าง ๆ

3.87 0.999 มาก

4.มีการรับประกันสินค้าหลังการขาย

3.79 1.073 มาก

รวมทุกด้าน

4.24 0.673 มาก

ระดับความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อสินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย
อยู่ในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์ : ประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าใช้ภายในบ้าน
เนือ่ งจากในประเทศมาเลเซียห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เกตมีจำ� นวนน้อยมาก
ในชายแดนมาเลเซีย – ไทย จะต้องเดินทางไปซื้อในระยะทางที่ไกลกว่าชายแดน ไทย –
มาเลเซีย ผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซียทีเ่ ข้ามาซือ้ สินค้าในชายแดนไทยส่วนใหญ่จะสินค้าเกีย่ วกับ
อาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าใช้ภายในบ้าน ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก น�้ำยาล้างจาน นม
ต่าง ๆ ขนมต่าง ๆ กระเทียม ซอสปรุงรส ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เป็นอาชีพหลัก ส่วนใหญ่มเี หตุผลในการน�ำไปจ�ำหน่ายทีจ่ ะต้องเข้ามาซือ้ สินค้าในเขตการค้า
ชายแดนไทย – มาเลเซีย มากกว่าอาชีพอื่น ๆ โดยเน้นในเรื่องการน�ำไปจ�ำหน่ายที่มี
วัตถุประสงค์จะน�ำเงินไปลงทุน เพื่อต้องการผลก�ำไรหรือผลตอบแทนมากกว่า และอาชีพ
รับจ้าง/พนักงานเอกชน มีความน่าจะเป็นทีจ่ ะมีประเภทของสินค้าเกีย่ วกับอาหาร/เครือ่ งดืม่ /
สินค้าใช้ในบ้านมากกว่า โดยจะเข้ามาซื้อสินค้าที่มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต ซึ่งสินค้า
จะมีหลากหลายยี่ห้อ มีให้เลือกซื้อที่หลากหลาย สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ
มีคุณภาพได้รับมาตรฐานฮาลาล ใหม่ สด สะอาดปลอดภัย มีรสชาติอร่อย บรรจุภัณฑ์มี
ความสวยงาม มีฉลากบอกส่วนประกอบหรือส่วนผสม และบอกที่มาของสินค้า ส่งผลให้
ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคชาวมาเลเซียอยู่ในระดับมาก
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ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) : ประเภทเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย เนื่องจากชาวไทย
ทีม่ นี สิ ยั ละเอียดอ่อน ประณีต มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเย็บปักถักร้อย โดยเฉพาะผูห้ ญิง
เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย ในประเทศไทยจึงดูสุภาพเรียบร้อย ไม่หวือหวา มีให้เลือกหลาก
หลาย โดยชาวมาเลเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องแต่งกายที่ปกปิดมิดชิด เน้น
ใส่กระโปรงยาวหรือขายาว แต่ก็มีผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาศริสต์ และศาสนาอื่น ๆ
ทีเ่ ข้ามาเลือกซือ้ เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายทีต่ อบสนองความต้องการ โดยเลือกทีม่ สี สี นั ลวดลาย
มีแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพคงทน การออกแบบสวยงาม ทันสมัย และ
มีชอื่ เสียงของตราผลิตภัณฑ์ ซึง่ ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซียอยูใ่ นระดับมาก
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) : ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์/มือถือ/เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�ำนักงาน/สินค้ากลุ่มบันเทิง เช่น หม้อหุงข้าว
เครื่องท�ำน้าอุ่น และไมโครเวฟ การออกแบบ คุณภาพได้มาตรฐานกว่าของประเทศ
มาเลเซีย โดยประเทศไทยจ�ำกัดการขายผิดกฎหมายและสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน มากกว่า
ประเทศมาเลเซียที่ขายสินค้าจ�ำพวกนี้เป็นจ�ำนวนมาก สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เรียกว่า
สินค้าจีนแดง ที่มีราคาถูก ไม่มีความคงทน เป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ใช้ ดังนั้น ผู้บริโภค
ชาวมาเลเซียบางคนที่เข้ามาซื้อสินค้าประเภทนี้ในเขตชายแดนไทย – มาเลเซียมีความ
ต้องการสินค้าทีม่ คี วามคงทน ใช้งานได้นาน ลักษณะของสินค้ามีความทันสมัย สินค้ามีบรรจุภณ
ั ฑ์
ตามความต้องการ และมีคุณภาพดีตามมาตรฐาน ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
ชาวมาเลเซียอยู่ในระดับมาก
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) : ประเภทเครื่องประดับตกแต่ง พบว่าความละเอียด
ประณีต มีคุณค่าเป็นสินค้าที่เอกลักษณ์ของสินค้าในประเทศไทย โดยมีขนาดรูปร่างและ
น�้ำหนักไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนของ
ตัวสินค้าทีข่ ายอยูใ่ นท้องตลาด หรือห้างร้านต่าง ๆ จึงท�ำให้ผบู้ ริโภคชาวมาเลเซียเกิดความ
พึงพอใจในตัวสินค้าอยู่ในระดับมาก
ด้านราคา (Price) : สินค้าในเขตชายแดนไทย – มาเลเซีย จะมีความหลากหลาย
ด้านราคา ให้เลือกตามความเหมาะสม มีป้ายราคาแสดงอย่างชัดเจน และราคาเหมาะสม
กับปริมาณ คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)
ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อซึ่ง
สินค้าตรงตามการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการเลือกซือ้ สินค้าในเขตการค้าชายแดน
ไทย - มาเลเซีย อยู่ในระดับมาก
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ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place) จากการลงพืน้ เขตชายแดน ได้แก่ เขตชายแดน
ปาดังเบซาร์ เขตชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา และเขตชายแดนวังประจัน จังหวัดสตูล
พบว่าผู้ขายมีการสร้างและน�ำเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับผู้บริโภคชาวมาเลเซีย โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้าง
คุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาทีส่ ภุ าพอ่อนโยน
และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่น�ำเสนอให้กับผู้ใช้บริการ
เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท�ำให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
เกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าอยู่ในระดับมาก
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่าการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ
เพือ่ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าได้แตกต่างเหนือคูแ่ ข่งขันเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการต่าง ๆ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งมีความสามารถ มีทศั นคติ
ที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
สามารถสร้างค่านิยมทีด่ ตี อ่ ผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซีย ชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การ
ใช้บริการนั้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวมาเลเซียเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

1. จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ชายแดนไทย-มาเลเซี ย ผู ้ บ ริ โ ภค
ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าใช้ภายในบ้าน
และมีช่วงเวลาในการซื้อจะเป็นช่วงเช้าก่อนเวลา 10.00 น. ดังนั้น ผู้ประกอบการชาวไทย
ควรเน้นขายสินค้าประเภทดังกล่าวมากกว่าสินค้าประเภทอืน่ การเปิดร้านควรมีความพร้อม
ตัง้ แต่มกี ารเปิดด่าน โดยพร้อมทีจ่ ะรับลูกค้าได้ตงั้ แต่กอ่ นเวลา 10.00 น. ซึง่ เป็นช่วงทีล่ กู ค้า
มาใช้บริการกันมาก จะทาให้ได้เปรียบคู่แข่ง และสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ลูกค้าผู้บริโภค
ชาวมาเลเซีย
2. จากการศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ สินค้าชายแดนไทยมาเลเซีย พบว่ารายได้ต่อเดือนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทั้งในด้านของค่าใช้จ่ายและ
ความถี่ในการซื้อสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการควรจะจัดหาสินค้าที่มีความหลากหลาย
ส�ำหรับผู้บริโภค ทั้งกลุ่มที่มีรายได้มากและรายได้น้อย นอกจากนั้น อาชีพนักเรียนจะมี
ความถีใ่ นการซือ้ สินค้ามากกว่าอาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชน อาชีพเกษตร อาชีพข้าราชการ/
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนัน้ ควรพยายามดึงกลุม่ ลูกค้านีใ้ ห้เข้ามาซือ้ สินค้า โดยจัดหาสินค้า
ที่ต่อสนองต่อความต้องการของกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม อาชีพที่มีความมั่นคงและมีรายได้
ประจ�ำซึ่งอาจมีความถี่ในการซื้อน้อยกว่า แต่ก็จะมีรายได้มากกว่าก็ต้องพยายามโน้มน้าว
ให้มาซื้อสินค้า โดยผู้ประกอบการอาจจัดร้านค้าให้มีความดึงดูด มีความสวยงาม น่าเข้าไป
ซือ้ หาสินค้า ราคาทีม่ คี วามเหมาะสมและมีกลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่ ยอดขายมากขึน้
3. จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ราคา
ช่องทางการจ�ำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดซึ่งมีผลเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากนั้น
แสดงให้วา่ ผูบ้ ริโภคชาวมาเลเซียมีความพึงพอใจต้องสินค้าชายแดนของไทยซึง่ ผูป้ ระกอบ
การและภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องพยายามที่จะควบคุมและรักษาคุณสมบัติดังกล่าวไว้ โดย
ภาครัฐต้องพยายามอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรม ขณะที่ผู้ประกอบการก็ต้อง
พยายามรักษาคุณภาพของการประกอบธุรกิจเพื่อจะได้ท�ำธุรกิจกันยาวนาน สร้างรายได้
ให้กับตนเองและประเทศชาติต่อไป
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