การศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้าของแรงงานหญิงชาวพม่าจังหวัดสมุทรสาคร
รุ่งฤดี วิสุทธิเศรษฐผล*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทสารี สุขโต**

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของแรงงาน
หญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํ รุง
ผิวหน้ าของแรงงานหญิงชาวพม่ าในจังหวัดสมุทรสาคร 3) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผลิ ตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าของแรงงานหญิงชาวพม่ าในจังหวัดสมุ ทรสาคร 4) เพื่ อเปรี ยบเทียบ
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของแรงงานหญิงชาวพม่า ได้ แก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ใน
ประเทศไทย อาชีพ ระดับรายได้ กับส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ า 5)
เพื่อเปรียบเทียบจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของแรงงานหญิงชาวพม่า ได้ แก่ อายุ สถานภาพ
ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย อาชีพ ระดับรายได้ กับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุง
ผิวหน้ า จําแนกตาม อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ ในประเทศไทย อาชีพ ระดับรายได้ ส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา ส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านสถานที่จาํ หน่าย และการส่งเสริมการตลาด กับกระบวนการการตัดสินใจซื้อ เป็ นการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey
Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ แรงงานหญิงชาวพม่าที่ทาํ งานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ใช้ วิธกี ารสุ่ม
ตัวอย่ างโดยไม่อาศัยความน่ าจะเป็ นแบบเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ จํานวน 100 คน วิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้ วยค่าสถิติ F-test ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 จากผลการศึกษาพบว่า
ปี
1. แรงงานหญิงชาวพม่ าในจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่ อายุ 26-35
สถานภาพสมรส มีระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย 1 – 2 ปี โดยมีอาชีพคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 - 7,500 บาท
2. แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร ให้ ความสําคัญกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์บํา รุ ง ผิ ว หน้ า อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(ค่ า เฉลี่ ย 3.31) ให้ ค วามสํา คั ญ กับ ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นราคาต่ อ การตั ด สิน ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ า อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07) ให้ ความสําคัญกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านสถานที่จาํ หน่ ายต่ อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ า อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.36) และให้ ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้ านการส่งเสริมการตลาดต่อ
___________________________
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** อาจารย์ท่ป
ี รึกษา

498

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ า อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.91) เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้ าน พบว่า แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร ให้ ความสําคัญด้ านสถานที่จาํ หน่ายมาก
ที่สดุ รองลงมาคือ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา และด้ านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ
3. แรงงานหญิงชาวพม่ าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุ คคลอัน
ได้ แก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในไทย อาชีพ และระดับรายได้ แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่ไม่แตกต่างกันในทุกปั จจัย ยกเว้ น ปั จจัยด้ าน
อาชีพและด้ านระดับรายได้ ที่มีความแตกต่างกัน
4. แรงงานหญิ งชาวพม่ าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปัจจัยลั กษณะส่วนบุคคลอัน
ได้ แก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ ในไทย อาชีพ และระดับรายได้ แตกต่ างมีกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่ไม่แตกต่างกันในทุกปัจจัย ยกเว้ น ปัจจัยด้ านอาชีพ ที่มีความ
แตกต่างกัน

1. บทนํา
ผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงามเป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจําวันของคนในปั จจุบัน
ค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะผู้หญิง ตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงเข้ านอน การใช้ ผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงาม
นั้นเป็ นเครื่องประทินผิวที่มีมานานตั้งแต่โบราณ ซึ่งได้ มีการใช้ มาตั้งแต่อยี ิปต์โบราณ อินเดีย จีน
โดยการผลิตนั้ นในยุ คแรกๆ มีกรรมวิธีในการผลิตที่ไม่ แน่ นอน จนถึงปั จจุ บันได้ มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างมากมายโดยใช้ เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ ามาช่วย ทําให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลาย ที่สามารถตอบสนองความต้ องการที่มีหลากหลายของแต่ละคนบนโลกใบนี้ได้ เป็ น
อย่างดี ทําให้ เกิดตราสินค้ าที่เป็ นผลิตภัณฑ์ความสวยความงามต่างๆ ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันทาง
การตลาดอย่างสูงและมีคู่แข่งมากมายเกิดขึ้น จึงเป็ นผลดีต่อผู้บริโภคที่จะสามารถเลือกซื้อสินค้ าที่
พึงพอใจได้ มากขึ้นไม่ว่าจะเป็ นในด้ านของ คุณภาพ ราคา หรือแม้ แต่ตัวบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
เองก็ดี ล้ วนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งสิ้น ซึ่งในปั จจุบันจะเห็นได้ ว่าไม่ว่าชายหรือ
หญิงต่ างก็ให้ ความสําคัญกับผิวพรรณมากขึ้น ทั้งผิวหน้ าและผิวกาย เพื่อให้ มีภาพลักษณ์ท่ีดูดี
ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ความสวยงามเป็ นสิ่งที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสนใจมากขึ้น
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ มี แ รงงานต่ า งด้ า วเข้ า มาในประเทศค่ อ นข้ า งมาก
โดยเฉพาะแรงงานพม่า ซึ่งมีสดั ส่วนของเพศชายและเพศหญิงค่อนข้ างจะเท่าๆ กัน ส่วนใหญ่จะมี
อาชีพ ทําโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้ างทั่วไป กรรมกร และประมงเป็ นต้ น โดยที่เพศหญิงส่วนใหญ่
ก็จะทํางานอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้ มีรายได้ ท่คี ่อนค้ างดี งานไม่หนักมาก รายได้ แน่นอน
จึงทําให้ สามารถใช้ จ่ายซื้อของที่ฟุ่มเฟื อยได้ บ้าง ซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงามเป็ นของคู่กนั ของ
ผู้ หญิ งอยู่ แ ล้ ว จึงปฏิเสธไม่ ไ ด้ ว่า ผลิ ต ภัณฑ์ท่ีดี และมี ราคาค่ อ นข้ า งถูก สามารถทํา รายได้ อย่ า ง
มหาศาลจากผู้บริโภคกลุ่มนี้
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2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของแรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าของแรงงาน
หญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าของแรงงานหญิง
ชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
4. เพื่ อเปรี ยบเทียบจําแนกตามลักษณะส่วนบุ คคลของแรงงานหญิงชาวพม่ า
ได้ แก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ ในประเทศไทย อาชีพ ระดับรายได้ กับส่วนประสมทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ า
5. เพื่ อเปรี ยบเทียบจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของแรงงานหญิงชาวพม่ า
ได้ แ ก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อ ยู่ ใ นประเทศไทย อาชี พ ระดั บ รายได้ กับ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ า

3. สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 แรงงานหญิ ง ชาวพม่ า ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาครที่ มี ส ถานภาพ
แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีระยะเวลาที่อยู่ใน
ประเทศไทยแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่แตกต่าง
กัน
สมมติฐานที่ 4 แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอาชีพแตกต่างกัน
มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 แรงงานหญิ ง ชาวพม่ า ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาครที่มี ร ะดั บ รายได้
แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุแตกต่างกัน มี
กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 7 แรงงานหญิ ง ชาวพม่ า ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาครที่ มี ส ถานภาพ
แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 8 แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีระยะเวลาที่อยู่ใน
ประเทศไทยแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 9 แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอาชีพแตกต่างกัน
มีกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 10 แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีระดับรายได้
แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้ ทราบถึงความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าของแรงงานหญิงชาวพม่า
2. ใช้ เป็ นแนวทางในวางแผนและปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ ตรงกับความ
ต้ องการของกลุ่มแรงงานหญิงชาวพม่าต่อไป
3. สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด

5. ขอบเขตของการวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ กาํ หนดขอบเขตที่ทาํ การวิจัยออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
1. ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่ ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แรงงาน
หญิงชาวพม่าที่ทาํ งานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร
2. ขอบเขตด้ านเวลา ผู้วิจัยจะทําการรวบรวมข้ อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2558
3. ขอบเขตด้ านเนื้อหา การวิจัยนี้ มุ่งที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามของแรงงานพม่าโดยแบ่งเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี้
แนวคิดด้ านประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการการตัดสินใจซื้อ

6. ระเบียบวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัย
ได้ พัฒนาขึ้นมาเอง โดยอาศัยกรอบแนวความคิดต่างๆ เช่น แนวคิดประชากรศาสตร์ แนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาด แนวคิดกระบวนการตัดสินใจ เป็ นต้ น ทั้งนี้แบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล เป็ นคําถามแบบปิ ด แบบ
เลือกตอบได้ เพียงข้ อเดียว ได้ แก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย อาชีพ และระดับ
รายได้ เป็ นต้ น จํานวน 4 ข้ อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งผู้วิจัยได้
สร้ างเครื่องมือขึ้นมาจากกรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งเป็ นคําถามปลายปิ ดแบบประเมินค่ า 5
คําตอบ (Rating Scale) จํานวน 20 ข้ อ ประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านสถานที่
จําหน่าย และด้ านการส่งเสริมการตลาด
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ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ า ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ สร้ างเครื่องมือขึ้นมาจากกรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งเป็ นคําถามปลายปิ ดแบบประเมิน
ค่า 5 คําตอบ (Rating Scale) จํานวน 18 ข้ อ ประกอบด้ วย ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการ
ประเมินผลหลังการซื้อ ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล และด้ านการรับรู้ถึง
ความต้ องการ
เกณฑ์การให้ คะแนนสําหรับตอนที่ 2 และ 3 เป็ นแบบสอบถามการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Likert
Scale) ดังนี้
ระดับความสําคัญ
ข้ อความเชิงบวก
มากที่สดุ
เท่ากับ
5
มาก
เท่ากับ
4
ปานกลาง
เท่ากับ
3
น้ อย
เท่ากับ
2
น้ อยที่สดุ
เท่ากับ
1

7. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาจากตัวอย่างจํานวน 100 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อายุ 26-35 ปี มีสถานภาพสมรส ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย คือ 1-2 ปี มีคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-7,500 บาท
ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าของแรงงานหญิงชาวพม่าใน
จังหวัดสมุทรสาคร
ผลการศึกษาพบว่า แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครให้ ความสําคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งในด้ านผลิตภัณฑ์จะให้ ความสําคัญเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในด้ านราคาจะให้
ความสําคัญเรื่องผลิตภัณฑ์มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ในด้ านสถานที่จาํ หน่ายจะให้ ความสําคัญ
เรื่องการจัดวางที่ง่ายต่อการซื้อของร้ านค้ า และด้ านการส่งเสริมการตลาดจะให้ ความสําคัญเรื่อง
การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ให้ รับรู้โดยง่าย
กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าของแรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัด
สมุทรสาคร
แรงงานหญิ งชาวพม่ าในจังหวัดสมุทรสาครให้ ความสําคัญของการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการจะให้
ความสําคัญเรื่องการใช้ ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าเพื่อให้ เกิดความดูดี ในด้ านการค้ นหาข้ อมูล จะให้
ความสําคัญเรื่องสอบถามข้ อมูลจากผู้ ท่ีเคยใช้ จริงก่ อนซื้ อผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า ในด้ านการ
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ประเมิ น ทางเลื อ ก จะให้ ความสํา คั ญ เรื่ อ งการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ บํา รุ ง ผิ ว หน้ า โดยให้ เพื่ อ นหรื อ
ครอบครั ว มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิน ใจ ในด้ า นการตั ด สิน ใจซื้ อ จะให้ ค วามสํา คั ญ เรื่ อ งการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าโดยดูจากรูปแบบบรรณจุภัณฑ์ท่ที นั สมัยสวยงาม ด้ านการประเมินผลหลัง
การซื้อ จะให้ ความสําคัญเรื่องการกลับไปซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าในยี่ห้อเดียวกันอีกหลังจาก
พบว่าผลิตภัณฑ์ใช้ แล้ วดี
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลอันได้ แก่
อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในไทย อาชีพ และระดับรายได้ แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่ไม่แตกต่างกันในทุกปัจจัย ยกเว้ น ปัจจัยด้ านอาชีพและ
ด้ านระดับรายได้ ที่มีความแตกต่างกัน
แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลอันได้ แก่
อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในไทย อาชีพ และระดับรายได้ แตกต่างมีกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่ไม่แตกต่างกันในทุกปัจจัย ยกเว้ น ปัจจัยด้ านอาชีพ ที่มีความแตกต่างกัน

8. การอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
บํารุงผิวหน้ าของแรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์
แรงงานหญิงชาวพม่ าให้ ความสําคัญกับด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ ในระดับปาน
กลาง อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ท่มี ีในตลาด ณ ตอนนี้ จะมีความคล้ ายคลึงกันค่อนข้ างมาก แต่ดู
จากรายข้ อแล้ วจะพบว่า ได้ ให้ ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพและความน่าเชื่อถือของยี่ห้ออยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้ เห็นว่ าปั จจัยด้ านคุณภาพและความน่ าเชื่อถือจะเป็ นตัวที่สามารถนํามาปรับ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเข้ าสู่ตลาดเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการได้ ส่วนในด้ านอื่นๆ
2. ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา
แรงงานหญิงชาวพม่าให้ ความสําคัญกับด้ านราคาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อัน
เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ท่หี ลากหลายในตลาดตอนนี้มีให้ เลือกค่อนข้ างมาก ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ท่มี ี
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพจึงเป็ นปัจจัยที่แรงงานหญิงชาวพม่าให้ ความสําคัญมาเป็ นอันดับแรก
3. ส่วนประสมทางการตลาดด้ านสถานที่จาํ หน่าย
แรงงานหญิงชาวพม่ าให้ ความสําคัญกับด้ านสถานที่จาํ หน่ ายโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง อันเนื่องมาจากร้ านค้ าที่ขายผลิตภัณฑ์ความสวยความงามนั้นมีอยู่มากทําให้ สะดวกต่อ
การซื้อมาก แต่ เมื่อดูรายข้ อจากการวิจัยพบว่า ร้ านค้ าที่มีการจัดวางสินค้ าที่ง่ายต่ อการซื้อ และ
ร้ านค้ าที่มีความน่ าเชื่อถือ แรงงานหญิงชาวพม่ าจะให้ ความสําคัญอยู่ในระดับที่มาก เนื่องจาก
ร้ านค้ าแต่ละร้ านจะมีสนิ ค้ าที่หลากหลายมาก ส่วนใหญ่เจ้ าของร้ าน หรือพนักงานก็จะเป็ นคนไทย

503

การสื่อสารอาจเป็ นไปอย่างลําบาก แต่ถ้ามีการจัดวางสินค้ าที่สามารถเห็นหรือหยิบได้ ง่ายจะทําให้
สะดวกและง่ายต่อการซื้อ รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของร้ าน เนื่องจากสินค้ าในปัจจุบันมีการปลอม
แปลงกันเกิดขึ้นเยอะมาก ทําให้ ผ้ ูบริโภคแยกไม่ออก จึงจําเป็ นที่จะต้ องเลือกซื้อจากร้ านที่ไว้ ใจได้
มีความน่าเชื่อถือว่าของที่ซ้ ือมาเป็ นของจริง มีคุณภาพตามที่ต้องการ
4. ส่วนประสมทางการตลาดด้ านการส่งเสริมการตลาด
แรงงานหญิงชาวพม่าให้ ความสําคัญกับด้ านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง อันเนื่องมาจากการสื่อสารที่ต่างภาษากันทําให้ เข้ าใจได้ ยากในรายละเอียดต่างๆ
ของตัวผลิตภัณฑ์ ถ้ าพิจารณารายข้ อจะพบว่ าการโฆษณาผ่ านสื่อต่ างๆให้ รับรู้โดยง่ ายเป็ นสิ่งที่
แรงงานหญิงชาวพม่าให้ ความสําคัญมากที่สุด เพราะการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆจะช่วยให้ เกิดการรับรู้
รู้จัก และเข้ าใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้ ง่ายขึ้น โดยที่อาจจะต้ องมีการแปลเป็ นภาษาพม่ าไว้ ท่ีร้านค้ า
หรือมีพนักงานขายที่เป็ นชาวพม่ าคอยให้ คาํ แนะนําตัวผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้ โดยเลือกให้
เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคนได้
5. การตัดสินใจซื้อด้ านการรับรู้ถงึ ความต้ องการ
แรงงานหญิงชาวพม่าให้ ความสําคัญกับด้ านการรับรู้ถงึ ความต้ องการโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็ นสินค้ าฟุ่ มเฟื อย แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
ส่วนใหญ่แรงงานหญิงชาวพม่าในงานวิจัยนี้จะซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ ให้ เกิดความดูดี โดยทั่วไปผิว
ของชาวพม่าจะเป็ นผิวสุขภาพดีอยู่แล้ ว ทําให้ ไม่ต้องบํารุงมาก แต่เนื่องจากสภาวะหลายๆอย่างใน
ปั จจุ บันทําให้ ต้องหั นมาดูแลตัวเองมากขึ้น ทําให้ ต้องหาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้ องการได้ มาใช้ ให้ เพื่อให้ ตัวเองดูดีท่มี ากขึ้นนั่นเอง
6. การตัดสินใจซื้อด้ านการค้ นหาข้ อมูล
แรงงานหญิงชาวพม่าให้ ความสําคัญกับด้ านการค้ นหาข้ อมูลโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เนื่องมาจากการสื่อสารภาษาที่เป็ นอุปสรรค์ ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นผลิตภัณฑ์ของไทย ก็จะมี
แต่ภาษาไทย แรงงานหญิงชาวพม่าจึงให้ ความสําคัญในเรื่องของการสอบถามข้ อมูลจากผู้ท่เี คยใช้
จริงก่อนซื้อ และจะไม่ซ้ ือผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าจนกว่าจะได้ รายละเอียดข้ อมูลนั้น ๆ ก่อน เพื่อให้
เกิดความมั่นใจที่มากขึ้นก่อนตัดสินใจซื้อนั่นเอง
7. การตัดสินใจซื้อด้ านการประเมินทางเลือก
แรงงานหญิงชาวพม่าให้ ความสําคัญกับด้ านการประเมินทางเลือกโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องมาจากอุปสรรค์ทางด้ านภาษาที่ทาํ ให้ การตัดสินใจด้ วยตัวเองลดลง เกิด
ความไม่แน่ใจที่จะซื้อสินค้ าโดยจําเป็ นจะต้ องให้ เพื่อนหรือครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ถ้ า
มีเพื่อนที่เป็ นคนไทยก็สามารถให้ คาํ แนะนําปรึกษาได้ ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็ นอย่างไร ก็จะทําให้
การตัดสินใจเป็ นไปอย่างง่ายดายมากขึ้น
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8. ด้ านการตัดสินใจซื้อด้ านการตัดสินใจซื้อ
แรงงานหญิงชาวพม่าให้ ความสําคัญกับด้ านการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เนื่องมาจาก ผลิตภัณฑ์ท่มี ีอยู่ในปั จจุบันมีความหลากหลายค่อนข้ างมาก แต่ผลิตภัณฑ์ท่มี ี
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ที นั สมัยสวยงาม จะเป็ นตัวดึงดูดให้ เกิดความน่าสนใจก่อนเป็ นอันดับแรก ข้ อ
นี้เอง แรงงานหญิงชาวพม่าจึงให้ ความสําคัญมาเป็ นอันดับแรก
9. ด้ านการประเมินผลหลังการซื้อ
แรงงานหญิงชาวพม่าให้ ความสําคัญกับด้ านการประเมินผลหลังการซื้อโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมีให้ เลือกซื้อค่อนข้ างมาก เมื่อใช้ ตัวไหนดีแล้ วก็ไม่
คิดจะเปลี่ยน การกลับไปซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าในยี่ห้อเดียวกันอีกหลังจากพบว่าผลิตภัณฑ์ใช้
แล้ วดี จึงเป็ นเรื่องที่แรงงานหญิงชาวพม่ าให้ ความสําคัญมากที่สุด อีกทั้งยังจะบอกให้ ผ้ ูอ่ืนซื้อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าตามหลังจากพบว่าผลิตภัณฑ์ใช้ แล้ วดี ให้ ความสําคัญรองลงมาอีกด้ วย
10. ลักษณะส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาด
แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลอันได้ แก่
อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในไทย อาชีพ และระดับรายได้ แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่ไม่แตกต่างกันในทุกปัจจัย ยกเว้ น ปัจจัยด้ านอาชีพและ
ด้ านระดับรายได้ ที่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ปัจจัยด้ านอาชีพและรายได้ ท่มี ีความต่างกันนั้น
อาจทําให้ มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากสังคมที่อยู่ ค่านิยม การใช้
ชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
11. ลักษณะส่วนบุคคลและกระบวนการตัดสินใจซื้อ
แรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลอันได้ แก่
อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในไทย อาชีพ และระดับรายได้ แตกต่างมีกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าที่ไม่แตกต่างกันในทุกปัจจัย ยกเว้ น ปัจจัยด้ านอาชีพ ที่มีความแตกต่างกัน
กล่ า วคื อ ปั จ จั ย ด้ า นอาชี พ ที่มี ค วามแตกต่ า งกัน นั้ น อาจทํา ให้ มี ค วามคิ ด กระบวนการในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ าแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากสังคมที่อยู่ ค่านิยม การใช้ ชีวิตของ
แต่ละคนที่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
บํารุงผิวหน้ าของแรงงานหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจหลาย
ประการ โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
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1. ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์
จากผลการวิจัยพบว่า แรงงานหญิงชาวพม่าต้ องการผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ท่มี ีความน่าเชื่อถือ จึงควรเน้ นการผลิต 2 เรื่องนี้เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการมากที่สดุ
ส่วนในเรื่องของความแปลกใหม่เสมออาจจะยังไม่มีความจําเป็ นมากนัก
2. ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา
จากผลการวิจัยพบว่า แรงงานหญิงชาวพม่าต้ องการผลิตภัณฑ์ท่มี ีราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ ไม่แพงหรือถูกจนเกินไป ให้ ค้ ุมค่ากับเงินที่จ่าย ไม่ได้ เน้ นผลิตภัณฑ์มีราคาถูกเสมอไป
3. ส่วนประสมทางการตลาดด้ านสถานที่จาํ หน่าย
จากผลการวิจัยพบว่า แรงงานหญิงชาวพม่าต้ องการร้ านค้ าที่มีการจัดวางที่ง่ายต่อ
การซื้อ เพื่อให้ สะดวกต่อการซื้อและหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่อาจจะเกิดการเข้ าใจผิดได้ เนื่องจาก
การสื่อสารคนละภาษากัน อีกทั้งยังรวมไปถึงร้ านที่มีความน่าเชื่อถือก็เป็ นสิ่งสําคัญทั้งนี้เพราะลด
ความเสี่ยงต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ปี ลอม ไม่ได้ มาตรฐาน
4. ส่วนประสมทางการตลาดด้ านการส่งเสริมการตลาด
จากผลการวิจัยพบว่า แรงงานหญิงชาวพม่าต้ องการการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ให้
รับรู้โดยง่าย อาจจะต้ องมีการใช้ รปู ที่ชัดเจน ดึงดูดความสนใจและที่สาํ คัญคือด้ านภาษา ต้ องมีการ
แปล หรือจัดทําโบรชัวร์ท่เี ป็ นภาษาพม่าแนบไปด้ วย
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เครื่องสําอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้ า (SKIN CARE) สําหรับ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร. บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต.
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