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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ประชากรศาสตร์ ท่ีมี ต่ อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้ าของลูกค้ าด่านการค้ าชายแดนสะเดาชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา 2) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้ าของลูกค้ าด่านการค้ าชายแดนสะเดาชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
3) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดจ าแนกตามลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์
วิธีการวิจั ยเป็ นการวิจั ยเชิ งปริ มาณ(Quantitative Research)ใช้ รูปแบบการวิ จัยเชิงสารวจ
(Survey research method)โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากประชากรเป็ น
ลูกค้ าด่านการค้ าชายแดนสะเดาชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา จานวน 250 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็ นชาวไทยและชาวมาเลเซีย โดยใช้ เครื่องมือทางสถิติท่สี าคัญได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Pearson Chi-Square, T-test, One-Way ANOVA,
LSD
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 26-30ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
อาชีพพนักงานบริ ษัทและอาชีพธุรกิจส่วนตัว สัญ ชาติไทย มีรายได้ ต่อเดือนมากกว่ า 35,000 บาท
สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จากการศึกษา พฤติกรรมการซื้อสินค้ าของลูกค้ าด่านการค้ าชายแดนสะเดา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้ าส่วนใหญ่จะมาซื้อสินค้ าในวันหยุด มีความถี่ในการมา
ซื้อสินค้ า 1ครั้งต่อเดือน ช่วงเวลา 12.00 น. – 17.59 น. ที่มักจะมาซื้อสินค้ าเป็ นส่วนใหญ่ สินค้ า
ประเภทที่ซ้ ือเป็ นอันดับหนึ่ง คือ ขนมของฝาก ซึ่งมูลค่าที่ซ้ ือสินค้ าในแต่ละครั้งอยู่ระหว่าง 1,201–1,900
บาท ชาระค่าสินค้ าด้ วยเงินสด โดยมีการตัดสิ นใจซื้อสินค้ าส่วนใหญ่ด้วยตนเอง อีกทั้งลูกค้ าด่านการค้ า
ชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา มีการให้ ระดับความสาคัญต่อส่วนประสมการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์เป็ น
อันดับแรก รองมาด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้ านการส่งเสริมการตลาด โดยลูกค้ ามีอาชีพ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันให้ ระดับความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดแตกต่างกัน
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1.บทนา
ประเทศไทยและมาเลเซียมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กันมาอย่างยาวนาน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียแบ่งออกเป็ น 2 ด้ านหลัก ได้ แก่ (1) การดาเนินความร่วมมือภายใต้
กลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ อาทิ คณะกรรมาธิการร่ วมว่าด้ วยความร่ วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับมาเลเซีย (Joint
Commission : JC) คณะกรรมการว่ าด้ วยยุทธศาสตร์ การพั ฒนาร่ วมสาหรั บพื้ นที่ชายแดน (Joint
Development Strategy : JDS) คณะกรรมการด้ านความมั่นคง ได้ แก่ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป
(General Border Committee : GBC) คณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee : HLC) และ
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ซึ่งทั้ง 3 ระดับเป็ นกรอบ
ความร่ วมมือ ของฝ่ ายทหารเพื่ อแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลข่ าวสารด้ านความมั่น คง และความร่ ว มมื อชายแดน
คณะกรรมการด้ า นความมั่นคงกรอบอื่น ๆ เฉพาะเรื่ อง อาทิ คณะกรรมการร่ วมด้ า นการป้ องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด และความร่ วมมือในกรอบ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle
(IMT-GT) และอาเซียน และ (2) ความร่ วมมือในการแก้ ไขปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้ วยการเสริมสร้ างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนร่วมกัน การร่วมกันพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชี วิตของประชาชนในพื้ นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศและการเสริ มสร้ างมาตรการสร้ างความ
ไว้ วางใจ (Confidence Building Measures) บนพื้นฐานของกรอบ 3Es ได้ แก่ การศึกษา (Education)
การจ้ างงาน (Employment) และการประกอบกิจการ (Entrepreneurship)
ไทยและมาเลเซียจะร่วมมือกันส่งเสริมและอานวยความสะดวกทางการค้ า เพื่อสนับสนุนการ
เติบโตทางการค้ าระหว่างกันให้ บรรลุเป้ าหมาย 3 หมื่นล้ านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2561 จากปั จจุ บันที่มี
มูลค่าประมาณ 25,000 ล้ านเหรียญสหรัฐ
ด้ วยความสาคัญของการค้ าชายแดน ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้ อยละ 60 ของการค้ ารวม ทาให้ ท้งั สอง
ฝ่ ายตกลงที่จ ะจั ดตั้ งคณะทางานร่ ว มด้ านการค้ า ชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่ อร่ วมกันพิ จารณากาหนด
แนวทางในการส่งเสริมการค้ าชายแดนให้ ขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการดาเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การ
ส่งเสริมกิจกรรมของภาคเอกชน อาทิ การสนับสนุนให้ นักธุรกิจเข้ ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของไทยที่อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมถึงในเขตเศรษฐกิจที่ต้งั อยู่ทางเหนือและตะวันออกของมาเลเซีย
รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้ าชายแดนระหว่างกันเป็ นประจาทุกปี โดยไทยและมาเลเซียผลัดกัน
เป็ นเจ้ า ภาพ ซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การเสริ ม สร้ างโอกาสทางการค้ า และการสานสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ าย อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมความร่ วมมือระหว่างสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย และสภา
ธุรกิจมาเลเซีย-ไทย อีกด้ วย
ทั้งนี้ไทยและมาเลเซียได้ หารื อแนวทางเพื่ ออานวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้ า
ระหว่างกัน โดยเฉพาะด้ านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการค้ าและการเดินทางสัญจรไปมา
ระหว่างกัน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดกัน ทั้งนี้ไทยได้ เสนอให้ มาเลเซียพิจารณาการนาเข้ าข้ าว
จากไทยทางบกเพิ่ มขึ้นอีกช่ องทางหนึ่ ง จากปั จ จุ บันที่ให้ นาเข้ า เฉพาะทางน้า นอกจากนี้ท้ังสองฝ่ ายได้
เล็งเห็น ความสาคัญ ของการสร้ า งความเชื่ อมโยงระหว่ า งกัน ซึ่ งเป็ นปั จจั ยสาคัญ ของการมุ่ งสู่การเป็ น

295

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยตกลงที่จะเร่ งรัดการจัดทาความตกลงทวิภาคีด้านการขนส่งข้ ามแดนและ
ผ่านแดนของผู้โดยสารและสินค้ า เพื่ออานวยความสะดวกการขนส่งสินค้ าและผู้โดยสารระหว่างกัน
นอกจากนี้ฝ่ายไทยจะนาข้ อเสนอของมาเลเซียไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เรื่องการอานวย
ความสะดวกของขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม และการจัดทาแนวทางปฏิบัติด้านการตลาด
สาหรับสินค้ าเกษตรบรรจุภาชนะ พร้ อมจาหน่ายและผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้ นพร้ อมบริโภคเพื่อ
ส่งออกไปมาเลเซีย ทั้งสองฝ่ ายยังเห็นถึงประโยชน์และโอกาสจากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และการ
ร่ ว มมื อ กั น ในอุ ต สาหกรรมที่มี ศั ก ยภาพ โดยจะหาแนวทางการขยายความร่ ว มมื อ ทั้ง ในภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อขยายมูลค่าการค้ าสินค้ าและบริการฮาลาลระหว่างกันรวมทั้งขยายไปสู่ตลาดโลกด้ วย
ทั้งนี้ ด่า นสะเดา ด่ านชายแดนไทย-มาเลเซี ย เป็ นด่ า นที่มีก ารติดต่ อ ซื้ อ ขาย มีก ารนาเข้ า ส่งออก สินค้ าเป็ นจานวนมาก อีกทั้งยั งมี มูลค่ า การค้ า สูงที่สุดในด่ านการค้ าชายแดนของประเทศไทย
รวมถึงยังเป็ นแหล่งรวมสินค้ าที่นาเข้ าจากทั้งไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ ซึ่งด่านสะเดาแห่งนี้เป็ นศูนย์รวม
สินค้ าจากชายแดนไทย-มาเลเซีย มีสินค้ าหลากหลายประเภทจัดจาหน่ายเป็ นจานวนมาก ตั้งแต่ขนมของ
ฝาก ผลไม้ เสื้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่องใช้ ในครัวเรือน เครื่องประดับ เครื่องสาอาง อาหาร เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รวมถึงของที่ระลึก ซึ่งด่านสะเดาแห่งนี้จะเปิ ดบริการทุกวันตั้งแต่ 05.00 น. – 23.00 น.
โดยทาให้ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้ านานมากขึ้น ซึ่งทุกวันจะมี
นั ก ท่ อ งเที่ย วทั้ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ม าเที่ย วและซื้ อสิ น ค้ า อย่ า งมากมาย อี ก ทั้ง ยั ง เป็ นด่ า นที่ใ ห้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านด่านไปยังประเทศเพื่อนบ้ านได้

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้ าของลูกค้ าด่านการค้ าชายแดนสะเดา ชายแดนไทยมาเลเซีย จังหวัดสงขลา
2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยประชากรศาสตร์ท่มี ีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ าของลูกค้ าด่าน
การค้ าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
2.3 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) จาแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์

3. สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สัญชาติ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ขนาดของครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ าของลูกค้ าที่ด่านการค้ า
ชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
สมมติฐานที่ 2 : ลูกค้ าที่มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ท่แี ตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) แตกต่างกัน
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4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
4.1 สามารถนาผลการศึกษามาใช้ ประโยชน์ พัฒนารูปแบบของปั จจัยส่วนประสมการตลาด
ของด่านการค้ าชายแดนสะเดา ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านส่งเสริม
การตลาด
4.2 สามารถนามาเป็ นแนวทาง เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้ าชายแดนของไทยได้
4.3 เป็ นแนวทางให้ ผ้ ูประกอบการในการจาหน่ายสินค้ าให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
4.4ผู้จาหน่ายสินค้ าสามารถปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าได้

5. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากร ได้ แก่ ลู กค้ า ที่ซ้ ื อสินค้ าที่ด่านการค้ าชายแดนสะเดา อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่พี ูดสื่อสารภาษาไทยได้
ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาครั้งนี้ได้ ดาเนินการตั้งแต่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 17
เมษายน 2560 และกาหนดระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2560
ขอบเขตด้านเนื้ อหา การศึ กษาพฤติก รรมการมาซื้ อ สินค้ าของลู กค้ าที่ด่านการค้ า ชายแดน
สะเดา โดยศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อสินค้ าของ
ลูกค้ าด่านการค้ าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา

6. กรอบแนวความคิดการวิจยั
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการซื้ อสินค้าของลูกค้าด่าน
การค้าชายแดนสะเดา ชายแดนไทยมาเลเซีย จังหวัดสงขลา
-วันที่มาเลือกซื้อ
-ความถี่ในการซื้อ
-ช่วงเวลาที่มาเลือกซื้อ
-ประเภทของสินค้ าที่ซ้ ือ
-จานวนซื้อสินค้ าในแต่ละครั้ง
-วิธกี ารชาระเงิน
-ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-สัญชาติ
-รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
-ขนาดของครอบครัว

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
-ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
-ปัจจัยด้ านราคา
-ปัจจัยด้ านการจัดจาหน่าย
-ปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด

7. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจัยให้ กับ
กลุ่มตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาให้ ผ้ ูวิจัย โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นคาถามปลายปิ ด มี
ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จานวน 7 ข้ อ
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้ าของลูกค้ าด่านการค้ าชายแดนสะเดา
จังหวัดสงขลา เป็ นคาถามปลายปิ ดมีลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Check list)จานวน 7 ข้ อ
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของลูกค้ าด่านการค้ า
ชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา เป็ นการให้ คะแนนรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ด้ านราคา (Price) 3) ด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย (Place) 4) ด้ านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
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ในส่วนที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามจะให้ คะแนนความสาคัญ ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) ที่แต่ละคาตอบมีการให้ คะแนนอยู่ 5 ระดับตามหลัก Likert Scale คือ ระดับความความสาคัญต่อ
ปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง ให้ ระดับความสาคัญมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง ให้ ระดับความสาคัญมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ให้ ระดับความสาคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง ให้ ระดับความสาคัญน้ อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง ให้ ระดับความสาคัญน้ อยที่สดุ
การสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบวิธตี ามความสะดวก(Convenience Sampling) และ
สถิติท่ใี ช้ ได้ แก่ สถิติเชิงอนุ มาน คือ T-test, F-test, LSD และ Pearson Chi-Square สถิติเชิงพรรณนา
คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้ อยละ(Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้ ระดับ
นัยสาคัญในการทดสอบสมมติฐานที่ 0.05
ประชากรในการวิ จั ยครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ลู กค้ าที่มาซื้ อสินค้ า ที่ด่านการค้ า ชายแดนไทย-มาเลเซี ย
จังหวัดสงขลา โดยประมาณสัปดาห์ละ 2,250 คน โดยคิดเป็ น วันธรรมดาวันละ 250 คน และวันหยุดวัน
ละ 500 คน ซึ่งสามารถคานวณจานวนประชากรต่อ 1 สัปดาห์ได้ ดังนี้
วันธรรมดา 250 * 5 = 1,250 คน
วันหยุด 500 * 2 = 1,000 คน
รวมทั้งหมด สัปดาห์ละ 2,250 คน
กาหนดขนาดตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, อ้ างถึงใน สุทธนู ศรี
ไสย์, 2551) กาหนดขอบเขตความคาดเคลื่อน 0.06
สูตรการคานวณหากลุ่มตัวอย่างดังนี้ :
n=
เมื่อ n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากรทั้งหมด
e = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้ มีได้
แทนค่า

n =

n = 247.253
ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ ปรับเป็ นจานวน 250 คน จึงสามารถประมาณค่าร้ อยละ โดยมีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้ อยละ 6 ที่ระดับความเชื่อมั่น 94 เพื่อสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
จึงใช้ ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 250 ตัวอย่าง ที่มาเลือกซื้อสินค้ าที่ด่านการค้ าชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา
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8. ผลการศึกษา
1. ข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อสินค้ าของลูกค้ าด่านการค้ าชายแดนสะเดา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
ผู้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นลู ก ค้ า ที่ซ้ ื อสิ น ค้ า ที่ด่า นการค้ า ชายแดนสะเดา ชายแดนไทยมาเลเซีย จังหวัดสงขลา โดยแบ่งเป็ นทั้งเพศชายและเพศหญิง ส่วนใหญ่พบว่าเป็ นเพศหญิงมากกว่ าที่ซ้ ือ
สินค้ า เนื่องมาจากเพศหญิงชอบที่จะจับจ่ายในการซื้อสินค้ า อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26-30 ปี มีจานวน
95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38 ระดับการศึกษาที่มีการซื้อมากที่สุด คือ ปริญญาตรี จานวน 130 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 52 โดยอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพพนักงานบริษัท เป็ นอาชีพที่มีมากที่สุด จานวน 92 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 36.8 สัญชาติส่วนใหญ่เป็ นสัญชาติไทย มีจานวน 178 คน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ จะมี
รายได้ มากกว่า 35,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 34.8 และจานวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มี 3-4 คน
จานวน 163 คิดเป็ นร้ อยละ 65.2
2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบที่มีต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของลูกค้ า
ด่านการค้ าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
การให้ ระดับความสาคัญที่มีต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ของลูกค้ าด่านการค้ าชายแดน
สะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา ซึ่งในภาพรวมให้ ระดับความสาคัญในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย
รวม 3.49 โดยหากพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ านผลิตภัณฑ์มีระดับความสาคัญที่สาคัญมาก โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 3.63 ด้ านราคามีระดับความสาคัญที่มาก มีค่าเฉลี่ ย 3.61 และด้ านการจัดจาหน่ าย ให้ ระดับ
ความสาคัญที่มากเช่นกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.43 ส่วนด้ านการส่งเสริมการตลาด ให้ ระดับความสาคัญที่สาคัญ
ปานกลาง ซึ่งอาจเป็ นเพราะลู กค้ าให้ ความสาคัญที่ไม่มากในการทาโปรโมชั่น การส่งเสริ มการขาย ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 3.2
3.พฤติกรรมการซื้อสินค้ าของลูกค้ าด่านการค้ าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัด
สงขลา โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 250 คน มีดังนี้
วันที่ลูกค้ ามาซื้อสินค้ ามากที่สดุ คือ วันหยุด จานวน 170 คน ร้ อยละ 68 ความถี่ในการมาซื้อ
สินค้ าของลูกค้ า ส่วนใหญ่มาซื้อ 1ครั้งต่อเดือน มีจานวน 116 คน ร้ อยละ 46.4 เวลาที่ลูกค้ าจะมาซื้อ
มากที่สุด ช่วงเวลา 12.00 น. – 17.59 น. จานวน 123 ร้ อยละ 49.2 ลูกค้ าส่วนใหญ่จะนิยมซื้อสินค้ า
ประเภทขนมของฝากมากที่สุด มีจานวน 62 คน ร้ อยละ 24.8 มูลค่าในการซื้อสินค้ าแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่
ลูกค้ าจะซื้อที่มูลค่า ระหว่าง 1201 – 1900 บาท มากที่สดุ ลูกค้ าส่วนใหญ่จะชาระเงินด้ วยเงินสดเป็ นส่วน
ใหญ่ ซึ่งมีจานวน 199 คน ร้ อยละ 79.6 และผู้ท่มี ีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อมากที่สดุ ซึ่งก็คือ ตนเอง
4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
จากสมมติฐานที่1 สรุปได้ ว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการ
ซื้อสินค้ าของลูกค้ าที่ด่านการค้ าชายแดนสะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา ในวันที่มาเลือกซื้อ
สินค้ า ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ วิธกี ารชาระค่าสินค้ า และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้ า
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ด้ านอายุมีอทิ ธิพลต่อเวลาที่เลือกซื้อสินค้ า ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ จานวนซื้อในแต่ละครั้ง และผู้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
ด้ านระดับการศึกษามีอทิ ธิพลต่อวันที่เลือกซื้อสินค้ า เวลาที่มาเลือกซื้อสินค้ า จานวนในการซื้อ
แต่ละครั้ง และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
ด้ านอาชีพมีอิทธิพลต่อวันที่เลือกซื้อสินค้ า เวลาที่เลือกซื้อสินค้ า ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ จานวน
การซื้อแต่ละครั้ง และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
ด้ านสัญชาติมีอทิ ธิพลต่อเวลาที่มาเลือกซื้อและวิธกี ารชาระค่าสินค้ า
ด้ านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมีอทิ ธิพลต่อเวลาที่เลือกซื้อสินค้ า จานวนซื้อในแต่ละครั้ง วิธีการชาระ
ค่าสินค้ า และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
ด้ านจานวนสมาชิกในครอบครัวมีอทิ ธิพลต่อวันที่เลือกซื้อ เวลาที่มาซื้อสินค้ า จานวนในการซื้อ
แต่ละครั้ง และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
จากสมมติฐานที่ 2 สรุปได้ ว่า ลูกค้ าที่มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศที่แตกต่างกัน ให้
ระดับความสาคัญในปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน
ด้ านอายุ ท่ีแตกต่ า งกัน ให้ ร ะดั บความสาคัญ ในปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ไม่
แตกต่างกัน
ด้ านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ให้ ระดับความสาคัญในปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด
ไม่แตกต่างกัน
ด้ านอาชีพที่แตกต่างกัน ให้ ระดับความสาคัญในปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด แตกต่าง
กัน
ด้ านสัญชาติท่แี ตกต่างกัน ให้ ระดับความสาคัญในปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ไม่
แตกต่างกัน
ด้ า นรายได้ เ ฉลี่ ยต่ อ เดื อ นที่แตกต่ า งกัน ให้ ร ะดั บ ความสาคั ญในปั จจัยด้ า นส่วนประสมทาง
การตลาด แตกต่างกัน
ด้ านจานวนสมาชิกในครอบครั วที่แตกต่างกัน ให้ ระดับความสาคัญในปั จจัยด้ านส่วนประสม
ทางการตลาด แตกต่างกัน

9. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษา เรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้ าของลูกค้ าด่านการค้ าชายแดนสะเดา ชายแดนไทยมาเลเซีย จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยมีประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปรายดังนี้
พฤติกรรมการซื้อสินค้ าของลูกค้ า พบว่าลูกค้ าส่วนใหญ่จะซื้อสินค้ าในวันหยุด อาจเนื่องจาก
เป็ นวันที่ไม่ต้องไปทางานทาให้ มีเวลาว่างเกิดความต้ องการในตัวของสินค้ า มีเวลาที่จะเลือกซื้อสินค้ าได้
เป็ นเวลานาน ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. – 17.59 น. ความถี่ในการซื้อสินค้ าส่วนใหญ่จะซื้อ 1ครั้งต่อ
เดือน ซึ่งสอดคล้ องกับโมเดลรูปแบบพฤติกรรมผู้ซ้ ือ โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 83) ซึ่ง
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กล่ าวถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ ือ การตอบสนองของผู้ซ้ ือ หรื อการตัดสินใจซื้อของผู้บริ โภคหรื อผู้ซ้ ื อ
ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในการเลือกเวลาในการซื้อ จากการศึกษาพบว่าลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มา
เลือกซื้อสินค้ า ระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พิมพ์สริ ิ มณีผ่อง (2544)
ปั จ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาด ลู ก ค้ า ที่ม าซื้ อสิ น ค้ า ที่ด่ า นสะเดา ให้ ค วามส าคั ญ กับ ด้ า น
ผลิ ตภั ณฑ์มากที่สุดเป็ นลาดั บแรก รองลงมาด้ า นราคา ด้ านช่ องทางการจั ดจ าหน่ าย และด้ านส่งเสริ ม
การตลาด ตามลาดับ โดยทางด้ านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ าให้ ระดับความสาคัญทางด้ านคุณภาพของสินค้ ามาก ซึ่ง
เป็ นจุ ดที่น่ า สนใจเป็ นอย่ า งยิ่ ง โดยผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ กับ ทางด้ า นคุ ณ ภาพของสิน ค้ า เนื่ อ งจาก
ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการสิ น ค้ า ที่มี คุ ณ ภาพที่ดี โดยไม่ มุ่ ง เน้ น เรื่ อ งของราคา การส่ ง เสริ ม การตลาดก่ อ น ซึ่ ง
สอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของ กุ มุทินี พั ววิ บู ลย์ กิจ (2546 ) ลู ก ค้ า ที่มีอ าชี พ ที่แ ตกต่ างกัน มี การให้ ระดั บ
ความสาคัญต่อ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจัดจาหน่ ายที่แตกต่างกัน โดยลูกค้ าที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ให้ ระดับความสาคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) แตกต่างกัน

10. ข้อเสนอแนะการนาผลการศึกษาไปใช้
ผลการศึกษา ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
1. จากการศึ ก ษา ลูก ค้ า จะมาซื้อสินค้ าในวัน หยุดเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่ งผู้ป ระกอบการควรจะ
เตรียมสินค้ าให้ พร้ อมขายอยู่ตลอด
2. พบว่า ลูกค้ าส่วนใหญ่จะมาซื้อสินค้ า โดยความถี่ในการซื้อ 1 ครั้งต่อเดือน
3. จากการศึกษา ลูกค้ าจะมาซื้อสินค้ าเป็ นส่วนใหญ่ในช่วงเวลา ตั้งแต่ 12.00 น. – 17.59
น. เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่สามารถเดินดูสนิ ค้ าได้ เป็ นเวลานาน
4. จากการศึกษา พบว่าสินค้ าที่ลูกค้ านิยมซื้อมากที่สุด เมื่อมาที่ด่านสะเดา คือ ขนมของฝาก
เนื่องจากสินค้ ามีรสชาติท่อี ร่ อย สินค้ ามีคุณภาพ ที่สาคัญราคาถูกมาก ดังนั้นผู้ประกอบการนาสินค้ าที่มี
คุณภาพ ไม่เอาสินค้ าที่หมดอายุมาขาย และควรจัดเตรียมสินค้ าให้ เพียงพอต่อการขาย
5. พบว่า ลูกค้ าส่วนใหญ่มีมูลค่าในการซื้อสินค้ าแต่ละครั้ง เป็ นจานวนระหว่าง 1,201 1,900 บาท ทาให้ มีการจับจ่ายใช้ สอยมากยิ่งขึ้น
6. จากการศึกษา พบว่าลูกค้ าส่วนใหญ่จะชาระเงิน เมื่อซื้อสินค้ าเป็ นเงินสด ทาให้ มีลูกค้ ามี
การจับจ่ายใช้ สอยเป็ นจานวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการควรมองหาโอกาสให้ มากขึ้น
7. พบว่า ลูกค้ าที่มาซื้อสินค้ า ส่วนใหญ่จะซื้อสินค้ าโดยการตัดสินใจด้ วยตนเอง ซึ่งลูกค้ ามี
ความเชื่อมั่นในตนเองสูง
8. พบว่า ลูกค้ าที่เป็ นผู้หญิง ส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลต่อประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ ซึ่งผู้หญิงมักนิยม
ซื้อสินค้ าที่หลากหลาย
9. พบว่า อายุของลูกค้ ามีอทิ ธิพลต่อเวลาที่มาเลือกซื้อสินค้ า
10. จากการศึกษา อายุของลูกค้ ามีอิทธิพลต่อจานวนการซื้อในแต่ละครั้ง โดยผู้ประกอบการ
ต้ องศึกษาถึงลักษณะช่วงอายุของลูกค้ าในการซื้อสินค้ าเป็ นจานวนในแต่ละครั้ง
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11. พบว่า ระดับการศึกษาของลูกค้ า มีอิทธิพลต่อวันที่มาเลือกซื้อสินค้ า ซึ่งผู้ประกอบควร
คานึงถึงการศึกษาของลูกค้ าที่มาซื้อสินค้ าในแต่ละวัน
12. พบว่า ระดับการศึกษาของลูกค้ ามีอทิ ธิพลต่อจานวนการซื้อในแต่ละครั้ง
13. พบว่ า อาชี พลูกค้ ามีอิทธิ พลต่ อวั นที่เลื อกซื้ อสินค้ า โดยผู้ ประกอบการควรที่จะรู้ ถึงว่ า
อาชีพแต่ละอาชีพของลูกค้ าจะมาซื้อสินค้ าในวันที่มีความต้ องการ
14. พบว่า อาชีพของลูกค้ ามีอิทธิพลต่อจานวนการซื้อสินค้ าในแต่ละครั้ ง ซึ่งจะเห็นได้ ว่า
ลูกค้ าแต่ละอาชีพมีมูลค่าการซื้อสินค้ าในแต่ละครั้งตามความจาเป็ น
15. จากการศึกษา ลูกค้ าสัญชาติไทยและมาเลเซีย มีอทิ ธิพลต่อเวลาที่มาเลือกซื้อสินค้ า
16. พบว่า รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของลูกค้ า มีอทิ ธิพลต่อจานวนการซื้อสินค้ าในแต่ละครั้ง
17. พบว่า จานวนสมาชิกในครอบครัวของลูกค้ า มีอทิ ธิพลต่อผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
ผลการศึกษา ด้านส่วนประสมทางการตลาด
1. จากการศึ ก ษา พบว่ า ลู ก ค้ าจะให้ ความส าคั ญ ในด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในสิ น ค้ ามี ค วาม
หลากหลาย มีสินค้ าให้ เลือกเป็ นจานวนมากมีความหลากหลาย ความมีคุณภาพของสินค้ า มีสินค้ าใหม่ๆ
ดังนั้นผู้ประกอบการควรมองหาสินค้ าที่มีความหลาหลายเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
2. จากการศึกษา พบว่าลูกค้ าจะให้ ความสาคัญในสินค้ าราคาประหยัด ราคาเหมาะสม และ
สินค้ าต้ องถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป
3. จากการศึกษา พบว่ าลู กค้ าจะให้ ความสาคัญที่สินค้ าพร้ อมสาหรั บขายอยู่เสมอ อีกทั้งมี
ร้ านค้ าให้ เลือกหลากหลาย ดังนั้นผู้ประกอบการควรจัดเตรียมความสะดวก เข้ าถึงง่ายในตัวสินค้ า ให้ กับ
ลูกค้ าอยู่เสมอ
4. พบว่า ลูกค้ าให้ ความสาคัญในด้ านพนักงานที่ขายสินค้ า มีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ ม มีการ
ให้ รายละเอียดต่อลูกค้ าครบถ้ วน ซึ่งจะทาให้ ลูกค้ าเกิดความประทับใจในตัวของร้ านค้ ามากยิ่งขึ้น
5. จากการศึกษา พบว่าลูกค้ าที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ ระดับความสาคัญต่อส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) แตกต่างกัน
6. พบว่า ลูกค้ าที่ด่านสะเดาที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ให้ ระดับความสาคัญต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
7. พบว่ า ลู กค้ าที่ด่านการค้ าชายแดนสะเดาที่มีจานวนสมาชิ กครอบครั วที่แตกต่างกัน ให้
ระดับความสาคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน

11. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งต่อไป
1) มีการศึกษาโดยใช้ เครื่องมือในการวิจัยแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาที่ด่ า นการค้ า สะเดา ในอีก หลากหลายมุ ม มอง เพื่ อ จะได้ ร้ ู ว่ า ลู ก ค้ า ให้
ความสาคัญด้ านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในแต่ละมุมมองแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้
นามาปรับปรุงใช้ ในการดาเนินกิจการของเจ้ าของกิจการต่อไป
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