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บทคดัย่อ 

        การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของแรงงาน

หญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร 2)  เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํรุง

ผิวหน้าของแรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร 3)  เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าของแรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร 4)  เพ่ือเปรียบเทียบ

จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของแรงงานหญิงชาวพม่า ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ใน

ประเทศไทย อาชีพ ระดับรายได้ กับส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้า 5)  

เพ่ือเปรียบเทยีบจาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของแรงงานหญิงชาวพม่า ได้แก่ อายุ สถานภาพ 

ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย อาชีพ ระดับรายได้ กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุง

ผิวหน้า จาํแนกตาม อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย อาชีพ ระดับรายได้ ส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ส่วนประสมทางการตลาด

ด้านสถานที่จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด กบักระบวนการการตัดสนิใจซ้ือ เป็นการวิจัยเชิง

สาํรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ แรงงานหญิงชาวพม่าที่ทาํงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ใช้วิธกีารสุ่ม

ตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นแบบเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ จาํนวน 100 คน วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ที่

ระดับนัยสาํคัญ 0.05 จากผลการศึกษาพบว่า 

 1. แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่อายุ 26-35 ปี 

สถานภาพสมรส มีระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย 1 – 2 ปี โดยมีอาชีพคนงานในโรงงาน

อตุสาหกรรม มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000 - 7,500 บาท 

         2.   แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความสาํคัญกบัส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า อยู่ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉล่ีย 3.31) ให้ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้า อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.07) ให้ความสาํคัญกบัส่วนประสมทาง

การตลาดด้านสถานที่จาํหน่ายต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้า อยู่ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉล่ีย 3.36) และให้ความสาํคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดต่อ
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การตัดสนิใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรงุผวิหน้า อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.91) เม่ือพิจารณาในแต่

ละด้าน พบว่า แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความสาํคัญด้านสถานที่จาํหน่ายมาก

ที่สดุ รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดับ 

 3. แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลอัน

ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในไทย อาชีพ และระดับรายได้ แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าที่ไม่แตกต่างกันในทุกปัจจัย ยกเว้น ปัจจัยด้าน

อาชีพและด้านระดับรายได้ ที่มีความแตกต่างกนั 

 4. แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลอัน

ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในไทย อาชีพ และระดับรายได้ แตกต่างมีกระบวนการ

ตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่ไม่แตกต่างกนัในทุกปัจจัย ยกเว้น ปัจจัยด้านอาชีพ ที่มีความ

แตกต่างกนั 

 

1.  บทนาํ 

        ผลิตภัณฑเ์พ่ือความสวยงามเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจาํวันของคนในปัจจุบัน

ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผู้หญิง ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน การใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือความสวยงาม

น้ันเป็นเคร่ืองประทนิผิวที่มีมานานตั้งแต่โบราณ ซ่ึงได้มีการใช้มาตั้งแต่อยิีปต์โบราณ อนิเดีย จีน 

โดยการผลิตน้ันในยุคแรกๆ มีกรรมวิธีในการผลิตที่ไม่แน่นอน จนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑอ์ย่างมากมายโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาช่วย ทาํให้ได้ผลิตภัณฑท์ี่

หลากหลาย ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่มีหลากหลายของแต่ละคนบนโลกใบน้ีได้เป็น

อย่างดี ทาํให้เกดิตราสนิค้าที่เป็นผลิตภัณฑค์วามสวยความงามต่างๆ  ส่งผลให้เกดิการแข่งขนัทาง

การตลาดอย่างสงูและมีคู่แข่งมากมายเกดิขึ้น จึงเป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่จะสามารถเลือกซ้ือสนิค้าที่

พึงพอใจได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านของ คุณภาพ ราคา หรือแม้แต่ตัวบรรจุภัณฑข์องผลิตภัณฑ์

เองกด็ี ล้วนส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือของผู้บริโภคทั้งสิ้น ซ่ึงในปัจจุบันจะเหน็ได้ว่าไม่ว่าชายหรือ

หญิงต่างกใ็ห้ความสาํคัญกับผิวพรรณมากขึ้ น ทั้งผิวหน้าและผิวกาย เพ่ือให้มีภาพลักษณ์ที่ดูดี 

ส่งผลให้ผลิตภัณฑค์วามสวยงามเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้น 

        ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศค่อนข้างมาก 

โดยเฉพาะแรงงานพม่า ซ่ึงมีสดัส่วนของเพศชายและเพศหญิงค่อนข้างจะเท่าๆ กนั ส่วนใหญ่จะมี

อาชีพ ทาํโรงงานอตุสาหกรรม รับจ้างทั่วไป กรรมกร และประมงเป็นต้น โดยที่เพศหญิงส่วนใหญ่

กจ็ะทาํงานอยู่ตามโรงงานอตุสาหกรรม ทาํให้มีรายได้ที่ค่อนค้างดี งานไม่หนักมาก รายได้แน่นอน 

จึงทาํให้สามารถใช้จ่ายซ้ือของที่ฟุ่มเฟือยได้บ้าง ซ่ึงผลิตภัณฑเ์พ่ือความสวยงามเป็นของคู่กนัของ

ผู้หญิงอยู่แล้ว จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีราคาค่อนข้างถูกสามารถทาํรายได้อย่าง

มหาศาลจากผู้บริโภคกลุ่มน้ี 
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2.  วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

        1. เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของแรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร 

        2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าของแรงงาน

หญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร 

        3. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าของแรงงานหญิง

ชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร 

        4. เพ่ือเปรียบเทียบจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของแรงงานหญิงชาวพม่า 

ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย อาชีพ ระดับรายได้ กับส่วนประสมทาง

การตลาดของผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้า 

        5. เพ่ือเปรียบเทียบจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของแรงงานหญิงชาวพม่า 

ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย อาชีพ ระดับรายได้ กับกระบวนการ

ตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้า 

 

3.  สมมติฐานการวิจยั 

 สมมติฐานที่  1 แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุแตกต่างกนั มี

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่  2   แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่ มีสถานภาพ

แตกต่างกนั มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่  3   แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีระยะเวลาที่อยู่ใน

ประเทศไทยแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าที่แตกต่าง

กนั 

 สมมติฐานที่  4   แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอาชีพแตกต่างกนั 

มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่  5   แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่ มีระดับรายได้

แตกต่างกนั มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่  6   แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุแตกต่างกนั มี

กระบวนการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่  7   แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่ มีสถานภาพ

แตกต่างกนั มีกระบวนการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่  8   แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีระยะเวลาที่อยู่ใน

ประเทศไทยแตกต่างกนั มีกระบวนการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 9   แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอาชีพแตกต่างกนั 

มีกระบวนการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่แตกต่างกนั 
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        สมมติฐานที่  10  แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีระดับรายได้

แตกต่างกนั มีกระบวนการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่แตกต่างกนั 

 

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. เพ่ือให้ทราบถึงความสาํคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าของแรงงานหญิงชาวพม่า 

 2. ใช้เป็นแนวทางในวางแผนและปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑเ์พ่ือให้ตรงกบัความ

ต้องการของกลุ่มแรงงานหญิงชาวพม่าต่อไป 

 3. สามารถนาํผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรงุกลยุทธท์างการตลาด 

 

5.  ขอบเขตของการวิจยั 

        ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กาํหนดขอบเขตที่ทาํการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

        1.  ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แรงงาน

หญิงชาวพม่าที่ทาํงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 

        2.  ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยจะทาํการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน

เมษายน พ.ศ. 2558 

        3.  ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยน้ี มุ่งที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑเ์พ่ือความสวยความงามของแรงงานพม่าโดยแบ่งเป็นประเดน็ต่างๆ ดังน้ี 

แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการการตัดสนิใจซ้ือ 

 

6.  ระเบยีบวิจยั 

        เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัย

ได้พัฒนาขึ้นมาเอง โดยอาศัยกรอบแนวความคิดต่างๆ เช่น แนวคิดประชากรศาสตร์ แนวคิดส่วน

ประสมทางการตลาด แนวคิดกระบวนการตัดสินใจ เป็นต้น ทั้งน้ีแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 

ตอน ดังน้ี 

        ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นคาํถามแบบปิด แบบ

เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย อาชีพ และระดับ

รายได้ เป็นต้น จาํนวน 4 ข้อ 

        ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงผู้วิจัยได้

สร้างเคร่ืองมือขึ้ นมาจากกรอบแนวคิดของการวิจัย ซ่ึงเป็นคาํถามปลายปิดแบบประเมินค่า 5 

คาํตอบ (Rating Scale) จาํนวน 20 ข้อ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านสถานที่

จาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
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        ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้า ซ่ึง

ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือขึ้นมาจากกรอบแนวคิดของการวิจัย ซ่ึงเป็นคาํถามปลายปิดแบบประเมิน

ค่า 5 คาํตอบ (Rating Scale) จาํนวน 18 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ

ประเมินผลหลังการซ้ือ ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการรับรู้ถึง

ความต้องการ   

        เกณฑก์ารให้คะแนนสาํหรับตอนที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามการวิเคราะห์ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสนิใจซ้ือ ซ่ึงเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Likert 

Scale) ดังน้ี 

        ระดับความสาํคัญ     ข้อความเชิงบวก 

  มากที่สดุ เท่ากบั      5 

  มาก เท่ากบั      4 

  ปานกลาง เท่ากบั      3 

  น้อย เท่ากบั      2 

  น้อยที่สดุ เท่ากบั      1 

 

7.  ผลการศึกษา 

        ผลการศึกษาจากตัวอย่างจาํนวน 100 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

อายุ 26-35 ปี มีสถานภาพสมรส ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย คือ 1-2 ปี มีคนงานในโรงงาน

อตุสาหกรรม และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-7,500 บาท 

        ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าของแรงงานหญิงชาวพม่าใน

จังหวัดสมุทรสาคร 

        ผลการศึกษาพบว่า แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครให้ความสาํคัญของ

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ซ่ึงในด้านผลิตภัณฑ์จะให้ความสาํคัญเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในด้านราคาจะให้

ความสาํคัญเร่ืองผลิตภัณฑมี์ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ในด้านสถานที่จาํหน่ายจะให้ความสาํคัญ

เร่ืองการจัดวางที่ง่ายต่อการซ้ือของร้านค้า และด้านการส่งเสริมการตลาดจะให้ความสาํคัญเร่ือง

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ให้รับรู้ โดยง่าย 

        กระบวนการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าของแรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัด

สมุทรสาคร 

        แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครให้ความสาํคัญของการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงในด้านการรับรู้ ถึงความต้องการจะให้

ความสาํคัญเร่ืองการใช้ผลิตภัณฑบ์าํรุงผิวหน้าเพ่ือให้เกดิความดูดี ในด้านการค้นหาข้อมูล จะให้

ความสาํคัญเร่ืองสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้จริงก่อนซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า ในด้านการ
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ประเมินทางเลือก จะให้ความสําคัญเร่ืองการซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าโดยให้เพ่ือนหรือ

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในด้านการตัดสินใจซ้ือ จะให้ความสาํคัญเร่ืองการซ้ือ

ผลิตภัณฑบ์าํรุงผิวหน้าโดยดูจากรูปแบบบรรณจุภัณฑท์ี่ทนัสมัยสวยงาม ด้านการประเมินผลหลัง

การซ้ือ จะให้ความสาํคัญเร่ืองการกลับไปซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าในยี่ห้อเดียวกันอีกหลังจาก

พบว่าผลิตภัณฑใ์ช้แล้วดี 

        สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

        แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลอันได้แก่ 

อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในไทย อาชีพ และระดับรายได้ แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดของผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่ไม่แตกต่างกนัในทุกปัจจัย ยกเว้น ปัจจัยด้านอาชีพและ

ด้านระดับรายได้ ที่มีความแตกต่างกนั 

        แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลอันได้แก่ 

อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในไทย อาชีพ และระดับรายได้ แตกต่างมีกระบวนการตัดสนิใจซ้ือ

ผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่ไม่แตกต่างกนัในทุกปัจจยั ยกเว้น ปัจจัยด้านอาชีพ ที่มีความแตกต่างกนั 

 

8.  การอภิปรายผลการวิจยั 

         จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑ์

บาํรงุผวิหน้าของแรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร  สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

        1.  ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์

        แรงงานหญิงชาวพม่าให้ความสาํคัญกับด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง อนัเน่ืองมาจากผลิตภัณฑท์ี่มีในตลาด ณ ตอนน้ี จะมีความคล้ายคลึงกนัค่อนข้างมาก แต่ดู

จากรายข้อแล้วจะพบว่า ได้ให้ความสาํคัญในเร่ืองของคุณภาพและความน่าเช่ือถือของย่ีห้ออยู่ใน

ระดับมาก แสดงให้เหน็ว่าปัจจัยด้านคุณภาพและความน่าเช่ือถือจะเป็นตัวที่สามารถนาํมาปรับ

และพัฒนาผลิตภัณฑก่์อนที่จะเข้าสู่ตลาดเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการได้ ส่วนในด้านอื่นๆ 

        2.  ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

        แรงงานหญิงชาวพม่าให้ความสาํคัญกบัด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อนั

เน่ืองมาจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในตลาดตอนน้ีมีให้เลือกค่อนข้างมาก ดังน้ัน ผลิตภัณฑ์ที่มี

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพจึงเป็นปัจจัยที่แรงงานหญิงชาวพม่าให้ความสาํคัญมาเป็นอนัดับแรก 

        3.  ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่จาํหน่าย 

        แรงงานหญิงชาวพม่าให้ความสาํคัญกับด้านสถานที่จาํหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง อนัเน่ืองมาจากร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑค์วามสวยความงามน้ันมีอยู่มากทาํให้สะดวกต่อ

การซ้ือมาก แต่เม่ือดูรายข้อจากการวิจัยพบว่า ร้านค้าที่มีการจัดวางสินค้าที่ง่ายต่อการซ้ือ และ

ร้านค้าที่มีความน่าเช่ือถือ แรงงานหญิงชาวพม่าจะให้ความสาํคัญอยู่ในระดับที่มาก เน่ืองจาก

ร้านค้าแต่ละร้านจะมีสนิค้าที่หลากหลายมาก ส่วนใหญ่เจ้าของร้าน หรือพนักงานกจ็ะเป็นคนไทย 
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การสื่อสารอาจเป็นไปอย่างลาํบาก แต่ถ้ามีการจัดวางสนิค้าที่สามารถเหน็หรือหยิบได้ง่ายจะทาํให้

สะดวกและง่ายต่อการซ้ือ รวมไปถงึความน่าเช่ือถอืของร้าน เน่ืองจากสนิค้าในปัจจุบันมีการปลอม

แปลงกนัเกดิขึ้นเยอะมาก ทาํให้ผู้บริโภคแยกไม่ออก จึงจาํเป็นที่จะต้องเลือกซ้ือจากร้านที่ไว้ใจได้ 

มีความน่าเช่ือถอืว่าของที่ซ้ือมาเป็นของจริง มีคุณภาพตามที่ต้องการ 

        4.  ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 

        แรงงานหญิงชาวพม่าให้ความสาํคัญกับด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง อนัเน่ืองมาจากการสื่อสารที่ต่างภาษากนัทาํให้เข้าใจได้ยากในรายละเอยีดต่างๆ

ของตัวผลิตภัณฑ์ ถ้าพิจารณารายข้อจะพบว่าการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆให้รับรู้ โดยง่ายเป็นสิ่งที่

แรงงานหญิงชาวพม่าให้ความสาํคัญมากที่สุด เพราะการรับรู้ ผ่านสื่อต่างๆจะช่วยให้เกดิการรับรู้ 

รู้ จัก และเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้ น โดยที่อาจจะต้องมีการแปลเป็นภาษาพม่าไว้ที่ร้านค้า 

หรือมีพนักงานขายที่เป็นชาวพม่าคอยให้คาํแนะนาํตัวผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้โดยเลือกให้

เหมาะกบัสภาพผวิของแต่ละคนได้ 

        5.  การตัดสนิใจซ้ือด้านการรับรู้ถงึความต้องการ 

        แรงงานหญิงชาวพม่าให้ความสาํคัญกบัด้านการรับรู้ถงึความต้องการโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง อนัเน่ืองมาจากผลิตภัณฑพ์วกน้ีเป็นสนิค้าฟุ่มเฟือย แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

ส่วนใหญ่แรงงานหญิงชาวพม่าในงานวิจัยน้ีจะซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ให้เกิดความดูดี โดยทั่วไปผิว

ของชาวพม่าจะเป็นผวิสขุภาพดีอยู่แล้ว ทาํให้ไม่ต้องบาํรงุมาก แต่เน่ืองจากสภาวะหลายๆอย่างใน

ปัจจุบันทาํให้ต้องหันมาดูแลตัวเองมากขึ้ น ทาํให้ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการได้มาใช้ให้เพ่ือให้ตัวเองดูดีที่มากขึ้นน่ันเอง 

        6.  การตัดสนิใจซ้ือด้านการค้นหาข้อมูล 

        แรงงานหญิงชาวพม่าให้ความสาํคัญกับด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เน่ืองมาจากการสื่อสารภาษาที่เป็นอปุสรรค์ ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นผลิตภัณฑข์องไทย กจ็ะมี

แต่ภาษาไทย แรงงานหญิงชาวพม่าจึงให้ความสาํคัญในเร่ืองของการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้

จริงก่อนซ้ือ และจะไม่ซ้ือผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าจนกว่าจะได้รายละเอยีดข้อมูลน้ัน ๆ ก่อน เพ่ือให้

เกดิความมั่นใจที่มากขึ้นก่อนตัดสนิใจซ้ือน่ันเอง  

        7.  การตัดสนิใจซ้ือด้านการประเมินทางเลือก 

        แรงงานหญิงชาวพม่าให้ความสาํคัญกับด้านการประเมินทางเลือกโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เน่ืองมาจากอุปสรรค์ทางด้านภาษาที่ทาํให้การตัดสินใจด้วยตัวเองลดลง เกิด

ความไม่แน่ใจที่จะซ้ือสนิค้าโดยจาํเป็นจะต้องให้เพ่ือนหรือครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ ถ้า

มีเพ่ือนที่เป็นคนไทยกส็ามารถให้คาํแนะนาํปรึกษาได้ว่าผลิตภัณฑต์ัวไหนเป็นอย่างไร กจ็ะทาํให้

การตัดสนิใจเป็นไปอย่างง่ายดายมากขึ้น 
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        8.  ด้านการตัดสนิใจซ้ือด้านการตัดสนิใจซ้ือ 

        แรงงานหญิงชาวพม่าให้ความสาํคัญกับด้านการตัดสินใจซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก  เน่ืองมาจาก ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความหลากหลายค่อนข้างมาก แต่ผลิตภัณฑ์ที่มี

รปูแบบบรรจุภัณฑท์ี่ทนัสมัยสวยงาม จะเป็นตัวดึงดูดให้เกดิความน่าสนใจก่อนเป็นอนัดับแรก ข้อ

น้ีเอง แรงงานหญิงชาวพม่าจึงให้ความสาํคัญมาเป็นอนัดับแรก 

        9.  ด้านการประเมินผลหลังการซ้ือ 

        แรงงานหญิงชาวพม่าให้ความสาํคัญกบัด้านการประเมินผลหลังการซ้ือโดยรวมอยู่

ในระดับมาก  เน่ืองมาจากผลิตภณัฑใ์นปัจจุบันมีให้เลือกซ้ือค่อนข้างมาก เม่ือใช้ตัวไหนดีแล้วกไ็ม่

คิดจะเปล่ียน การกลับไปซ้ือผลิตภัณฑบ์าํรุงผิวหน้าในย่ีห้อเดียวกนัอกีหลังจากพบว่าผลิตภัณฑใ์ช้

แล้วดี จึงเป็นเร่ืองที่แรงงานหญิงชาวพม่าให้ความสาํคัญมากที่สุด อีกทั้งยังจะบอกให้ผู้อื่นซ้ือ

ผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าตามหลังจากพบว่าผลิตภัณฑใ์ช้แล้วดี ให้ความสาํคัญรองลงมาอกีด้วย 

        10.  ลักษณะส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาด 

        แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลอันได้แก่ 

อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในไทย อาชีพ และระดับรายได้ แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดของผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่ไม่แตกต่างกนัในทุกปัจจัย ยกเว้น ปัจจัยด้านอาชีพและ

ด้านระดับรายได้ ที่มีความแตกต่างกนั กล่าวคือ ปัจจัยด้านอาชีพและรายได้ที่มีความต่างกนัน้ัน

อาจทาํให้มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากสงัคมที่อยู่ ค่านิยม การใช้

ชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกนั        

        11.  ลักษณะส่วนบุคคลและกระบวนการตัดสนิใจซ้ือ 

        แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลอันได้แก่ 

อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในไทย อาชีพ และระดับรายได้ แตกต่างมีกระบวนการตัดสนิใจซ้ือ

ผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าที่ไม่แตกต่างกนัในทุกปัจจัย ยกเว้น ปัจจัยด้านอาชีพ ที่มีความแตกต่างกนั 

กล่าวคือ ปัจจัยด้านอาชีพที่มีความแตกต่างกันน้ันอาจทาํให้มีความคิดกระบวนการในการ

ตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิหน้าแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากสงัคมที่อยู่ ค่านิยม การใช้ชีวิตของ

แต่ละคนที่แตกต่างกนั 

 

9.  ขอ้เสนอแนะ 

        จากการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือผลิตภัณฑ์

บาํรุงผิวหน้าของแรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยพบประเดน็ที่น่าสนใจหลาย

ประการ โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
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        1.  ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์

         จากผลการวิจัยพบว่า แรงงานหญิงชาวพม่าต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ

ผลิตภัณฑท์ี่มีความน่าเช่ือถือ จึงควรเน้นการผลิต 2 เร่ืองน้ีเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการมากที่สดุ 

ส่วนในเร่ืองของความแปลกใหม่เสมออาจจะยังไม่มีความจาํเป็นมากนัก 

        2.  ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

         จากผลการวิจัยพบว่า แรงงานหญิงชาวพม่าต้องการผลิตภัณฑท์ี่มีราคาเหมาะสม

กบัคุณภาพ ไม่แพงหรือถูกจนเกนิไป ให้คุ้มค่ากบัเงินที่จ่าย ไม่ได้เน้นผลิตภัณฑมี์ราคาถูกเสมอไป 

        3.  ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่จาํหน่าย 

         จากผลการวิจัยพบว่า แรงงานหญิงชาวพม่าต้องการร้านค้าที่มีการจัดวางที่ง่ายต่อ

การซ้ือ เพ่ือให้สะดวกต่อการซื้ อและหลีกเล่ียงการสื่อสารที่อาจจะเกดิการเข้าใจผิดได้ เน่ืองจาก

การสื่อสารคนละภาษากนั อกีทั้งยังรวมไปถึงร้านที่มีความน่าเช่ือถือกเ็ป็นสิ่งสาํคัญทั้งน้ีเพราะลด

ความเสี่ยงต่อการซ้ือผลิตภัณฑท์ี่ปลอม ไม่ได้มาตรฐาน 

        4.  ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 

         จากผลการวิจัยพบว่า แรงงานหญิงชาวพม่าต้องการการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ให้

รับรู้ โดยง่าย อาจจะต้องมีการใช้รปูที่ชัดเจน ดึงดูดความสนใจและที่สาํคัญคือด้านภาษา ต้องมีการ

แปล หรือจัดทาํโบรชัวร์ที่เป็นภาษาพม่าแนบไปด้วย 

 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 
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