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การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอาเซียน+6 ระยะท่ี 2

	 ส�ำนกังำนส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(สสว.)	ให้ควำมส�ำคัญกบักำรเตรยีมพร้อม

ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(SMEs)	ต่อผลกระทบท้ังทำงด้ำนบวกและด้ำนลบ

ที่จะเกิดขึ้นเมื่อไทยก้ำวไปเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	(ASEAN	Economic	

Community:	AEC)	อย่ำงสมบูรณ์ในปี	พ.ศ.	2558	

	 กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนจะท�ำให้ผู้ประกอบกำร	SMEs	ไทยได้ประโยชน์จำกกำร

เป็นตลำดขนำดใหญ่กว่ำ	600	ล้ำนคน	กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ	บริกำร	แรงงำนฝีมือ	และกำรลงทุน

อย่ำงเสรี	 และกำรใช้ประโยชน์จำกกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศอำเซียนและคู่เจรจำอ่ืนๆ	

อำทิ	กลุ่มประเทศ	+3	(จีน	เกำหลี	และญี่ปุ่น)	และกลุ่มประเทศ	+6		(จีน	เกำหลี	ญี่ปุ่น	อินเดีย	

ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์)	จำกกำรศึกษำพบว่ำ	อุปสรรคส�ำหรับผู้ประกอบกำร	SMEs	ในกำร

ออกสู่ตลำดต่ำงประเทศที่ส�ำคัญนอกเหนือจำกกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน	(Access	to	finance)	แล้ว	

กำรเข้ำถึงข้อมูล	(Access	to	Information)	 ได้เป็นอุปสรรคในกำรขวำงกั้นจำกผู้ประกอบกำร	

SMEs	ในกำรออกสู่ตลำดต่ำงประเทศทีส่�ำคญัด้วยเช่นกนั	ซึง่ข้อมลูดังกล่ำวรวมถงึ	ข้อมลูพ้ืนฐำน

ของประเทศต่ำงๆ	และข้อมลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในสำขำต่ำงๆ	ด้วย	โดยจำกกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น

ของผู้ประกอบกำร	SMEs	พบว่ำ	ยังคงมีควำมต้องกำรข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภครำยสำขำ	เพื่อ

น�ำมำปรับปรุงสินค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดมำกยิ่งขึ้น	 เพื่อเร่งเข้ำไปจับจองส่วนแบ่ง

ทำงกำรตลำดในประเทศอำเซียน+6	ดังจะเห็นได้จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบกรณีศึกษำที่เป็นเลิศ

ของประเทศที่พัฒนำแล้วอื่นๆ	 ที่ประสบควำมส�ำเร็จในด้ำนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ตรงกับ

ควำมต้องกำรของลูกค้ำและตลำด	 อำทิ	ญี่ปุ่น	 เกำหลี	 ฝรั่งเศส	 และอิตำลี	 เป็นต้น	 โดยพบว่ำ

ประเทศเหล่ำนั้นได้ด�ำเนินกำรศึกษำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลำดด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภคใน

ประเทศเป้ำหมำยต่ำงๆ	อย่ำงละเอียดเป็นอย่ำงดีมำเป็นเวลำนำนแล้ว	ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ

ผูป้ระกอบกำรในประเทศของตน	โดยเฉพำะผูป้ระกอบกำร	SMEs	ท่ีมเีงนิทุนและทรพัยำกรบคุคล

ไม่เพียงพอในกำรวิจัยตลำดและศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยตนเอง	

การศึกษาพฤติกรรมผู้บรโิภคในประเทศอาเซยีน+6 ระยะที ่2

บทที ่5
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	 กำรศึกษำพฤติกรรมของผู้บริโภค	(Consumer	Behavior)	ในควำมหมำยของกำรศึกษำเพื่อ

กำรตลำด	หมำยถึง	กำรแสดงออกของแต่ละบคุคลทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกับกำรใช้สินค้ำและบรกิำร

ทำงเศรษฐกิจ	 รวมทั้งกระบวนกำรในกำรตัดสินใจที่มีผลต่อกำรแสดงออกในกำรซื้อสินค้ำต่ำงๆ	

เพื่อกำรบริโภค

	 กำรศึกษำเชิงลึกให้เข้ำใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์หลำยด้ำน	ดังนี้	

	 1)	 ช่วยให้ผู้ผลิตและนักกำรตลำดเข้ำใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำของ 

	 	 ผู้บริโภค

	 2)	 ช่วยให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถหำหนทำงในกำรแก้ไขปัญหำของสินค้ำหรือบริกำรให้ 

	 	 สอดคล้องต่อพฤติกรรมในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่	 ชุมชน	 

	 	 ค่ำนยิมควำมชอบ	 และควำมนิยมในกำรบริโภคซึ่งแตกต่ำงกันไปตำมถิ่นที่อยู่อำศัยได้ 

	 	 อย่ำงถูกต้องและสอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรตอบสนองของธุรกิจมำกยิ่งขึ้น

	 3)	 ช่วยให้กำรพัฒนำตลำดและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สำมำรถท�ำได้ดียิ่งขึ้น

	 4)	 เพ่ือประโยชน์ในกำรแบ่งส่วนตลำดให้ตรงกับกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

	 	 ให้ตรงกับชนิดของสินค้ำ

	 5)	 ช่วยในกำรปรับปรุงกลยุทธ์กำรตลำดของธุรกิจให้มีควำมได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน

	 ในปี	2556	 สสว.	 จึงเล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรขยำยกำรศึกษำให้ครอบคลุมสำขำและพื้นที่

มำกขึน้	เพือ่ให้ผู้ประกอบกำร	SMEs	สำมำรถน�ำข้อมลูไปพฒันำสนิค้ำและบรกิำรให้ตรงกบัควำม

ต้องกำรของผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ	ได้	ซึ่งภำยหลังจำกกำรหำรือกับผู้ประกอบกำร	สสว.	จึงได้

ขยำยกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกไปในสำขำอำหำรและสินค้ำตกแต่งบ้ำนไปในประเทศ

ลำวและพม่ำ	 โดยที่	 สสว.	 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงประเทศละ	400	กลุ่มตัวอย่ำง

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำมำรถน�ำมำประเมินวิเครำะห์เป็นข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคใน	2	 สำขำ 

ดังกล่ำวได้	
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5.1 ข้อมลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเชงิลกึในประเทศลาวในสาขาอาหารและสนิค้าตกแต่งบ้าน
 

	 กำรศึกษำพฤติกรรมผูบ้รโิภคเชงิลกึในประเทศลำวโดยกำรเกบ็ข้อมลูจำกแบบสอบถำมจ�ำนวน	

400	ชดุ	จำกกำรสุม่ตวัอย่ำงแบบสะดวก	และมีกำรเกบ็ข้อมลูเชงิคณุภำพจำกกำรจดัสนทนำกลุม่	

(Focus	Group	Discussion)	 ร่วมกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภค	 และ 

ผู้ประกอบกำรในสำขำอำหำรและสินค้ำตกแต่งบ้ำน	 ซึ่งในส่วนของกำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณได้

ก�ำหนดโครงสร้ำงของกลุ่มตัวอย่ำงตำมลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของประเทศลำว	 เพื่อให้ได้

กลุม่ตัวอย่ำงทีน่่ำเชือ่ถอืและเป็นตวัแทนของคนจ�ำนวนมำกได้	โดยในประเทศลำวนัน้ได้เกบ็ข้อมลู

ของกลุ่มตัวอย่ำงในนครเวียงจันทน์	 ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ	 รวมทั้ง

เป็นศูนย์รวมของชำวลำวจำกทุกพื้นที่

		 จำกข้อมลูภำพรวมประชำกรจำกแบบสอบถำมนัน้	พบว่ำ	กลุม่ตัวอย่ำงเพศหญงิและเพศชำย

มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน	โดยคิดเป็นเพศหญิงร้อยละ	56	และเพศชำยร้อยละ	44	ส�ำหรับสัดส่วน

ตำมช่วงอำยุ	กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่อำยุระหว่ำง	23-29	ปี	รองลงมำ	คือ	อำยุระหว่ำง	18-22	ปี	

ด้ำนรำยได้ส่วนบุคคล	(Personal	Income)	กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะมีระดับรำยได้ปำนกลำง	คือ	

5,001	-	10,000	บำทต่อเดือน	และรำยได้ครัวเรือน	(Household	Income)	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ปำนกลำงถึงสูง	คือ	10,001	-	25,000	บำทต่อเดือน

	 ส�ำหรับข้อมูลด้ำนอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำง	 พบว่ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีอำชีพนักเรียน	

นักศึกษำ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	28	รองลงมำ	คือ	อำชีพพนักงำนของรัฐ	สัดส่วนร้อยละ	22	และ

ด้ำนกำรศึกษำ	กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี	คิดเป็นร้อยละ	49	และ

รองลงมำ	คือ	 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยคิดเป็นร้อยละ	22	นอกจำกนี้กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ 

ยังนับถือศำสนำพุทธคิดเป็นร้อยละ	96	และมีเชื้อสำยลำวเป็นส่วนใหญ่
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	 5.1.1		พฤติกรรมผู้บริโภคในสาขาอาหาร
   
   5.1.1.1	ห้องครัวและการเก็บอาหาร

  

	 	 ลักษณะครัวที่ใช้ประกอบอำหำรของชำวลำว	 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะมีครัวแบบ

ดั้งเดิมซึ่งจะอยู่ภำยในตัวบ้ำน	โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	45	รองลงมำ	คือ	ครัวแบบดั้งเดิมที่ตั้ง

อยู่นอกบ้ำน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	23	โดยหลักแล้ว	เนื่องมำจำกเรื่องของพื้นที่บ้ำนของชำวลำว

ทีย่งัไม่จ�ำกดัมำกนกั	สำมำรถจดัสรรพืน้ทีส่�ำหรบัประกอบอำหำรได้อย่ำงสะดวก	โดยหำกพจิำรณำ

เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัวแล้ว	พบว่ำ	กลุ่มตัวอย่ำงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	96	จะมีตู้เย็นอยู่ที่บ้ำน	

รองลงมำ	 คือ	 กระติกน�้ำร้อน	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	81	 และเตำแก๊สหรือเตำไฟฟ้ำ	 สัดส่วน 

ร้อยละ	57	 ของกลุ่มตัวอย่ำง	 ตำมล�ำดับ	 ซึ่งท�ำให้เห็นว่ำมีกำรปรับตัวให้ทันสมัยมำกขึ้น	 

และยังมีก�ำลังซื้อที่เพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย

	 	 ส�ำหรบัพฤติกรรมกำรเกบ็อำหำรของชำวลำวนัน้	พบว่ำกลุม่ตวัอย่ำงจะซือ้อำหำรประเภท	

อำหำรแห้ง	 ข้ำวสำร	 และเครื่องปรุงต่ำงๆ	 เก็บตุนไว้	 ซึ่งสำมำรถเก็บไว้ได้เป็นเวลำนำน	 

ส่วนอำหำรประเภทผัก	ผลไม้	และเนือ้สตัว์นัน้	จะไม่ซือ้มำเกบ็เป็นระยะเวลำนำน	จะซือ้ให้เพียงพอ 

ส�ำหรับกำรบริโภคในแต่ละครั้ง	 โดยพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงจะซื้อผักสดทุกวัน	 หรือเกือบทุกวัน	 

คิดเป็นสัดส่วนมำกที่สุดร้อยละ	55	 ส่วนเนื้อสัตว์และผลไม้	 จะมีควำมถี่ในกำรซื้อสัปดำห์ละครั้ง

หรือสองคร้ัง	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	59	 และ	56	 ตำมล�ำดับ	 โดยกลุ่มตัวอย่ำงกว่ำร้อยละ	90	 

จะนิยมซื้อสินค้ำจ�ำพวกผัก	 ผลไม้	 และเน้ือสัตว์ที่ตลำดสด	 เนื่องจำกใกล้บ้ำน	 สะดวกใน 

กำรเดินทำง	และรำคำถูก	

	 	 ส�ำหรับจ�ำพวกอำหำรแห้ง	ข้ำวสำร	และเครือ่งปรงุต่ำงๆ	กลุม่ตัวอย่ำงจะมคีวำมถี่ในกำรซือ้

ประมำณเดือนละครั้ง	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	59	 และส่วนใหญ่จะซื้อท่ีร้ำนขำยของช�ำใกล้บ้ำน	 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	46	 โดยให้เหตุผลว่ำมีควำมคุ้นเคยระหว่ำงคนซื้อและคนขำย	 สำมำรถ 

ต่อรำคำได้	 และบำงครั้งยังช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ในชุมชนอีกด้วย	 หำกเป็นเครื่องปรุงต่ำงๆ	 

ส่วนใหญ่จะซื้อในซุปเปอร์มำร์เก็ต	 เนื่องจำกสินค้ำและรำคำที่ได้มำตรฐำน	 มั่นใจในคุณภำพ	 

มักจะซื้อสินค้ำน�ำเข้ำ	 โดยเฉพำะสินค้ำจำกประเทศไทยที่เชื่อถือได้ว่ำเป็นสินค้ำท่ีมีคุณภำพ	 

และจะซื้อเดือนละครั้ง	
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	 	 อย่ำงไรกต็ำม	จะพบว่ำ	อำหำรแบบพร้อมรบัประทำน	(Ready-to-eat)	และอำหำรแช่แขง็

จะยังไม่เป็นที่รู้จัก	 และเป็นที่นิยมในกลุ่มตัวอย่ำงชำวลำวมำกเท่ำใดนัก	 ซึ่งสัดส่วนของกลุ่ม

ตัวอย่ำงชำวลำวที่ซื้ออำหำรประเภทดังกล่ำวมำรับประทำนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	38	 และ	24	 

ตำมล�ำดับ	โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ซื้ออำหำรเหล่ำนี้จะซื้อตำมซุปเปอร์มำร์เก็ตขนำดใหญ่	เนื่องจำกมี

สินค้ำที่ตรงตำมควำมต้องกำร	 หลำกหลำย	 และสะดวกในกำรซื้ออำหำรประเภทดังกล่ำว 

มำกกว่ำที่อื่น

	 	 ส่วนปริมำณหรือจ�ำนวนของสินค้ำที่ซื้อแต่ละครั้งของชำวลำว	 กลุ่มตัวอย่ำงผู้มีรำยได ้

ปำนกลำง-ต�่ำ	 และกลุ่มตัวอย่ำงผู้มีรำยได้ปำนกลำง	 มักจะซื้อให้เพียงพอต่อกำรใช้ในแต่ละครั้ง	

หรอืประมำณ	1	-	2	ช้ินต่อคร้ัง	ส่วนกลุ่มตวัอย่ำงทีมี่รำยได้ปำนกลำง	-	สงู	และกลุม่ตวัอย่ำงรำยได้สงู 

	จะนิยมซื้อสินค้ำเพื่อบริโภคในอนำคตบ้ำงเป็นบำงส่วน	หรือประมำณ	3	-	5	ชิ้นต่อครั้ง	

	 	 โดยจำกกำรลงส�ำรวจพื้นที่	พบว่ำ	แม้ชำวลำวส่วนใหญ่จะยังคุ้นเคยกับกำรซื้อสินค้ำตำม

ร้ำนขำยของช�ำอยู่ก็ตำม	 แต่บำงส่วนได้เริ่มปรับตัวต่อกำรเข้ำมำของร้ำนค้ำปลีกมำกขึ้น	 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ควำมเป็น	Modern	Trade	 มำกขึ้น	 ท้ังพฤติกรรมกำรเลือกสินค้ำ	 

กำรเปรียบเทียบรำคำสินค้ำ	 เนื่องจำกในร้ำนค้ำปลีกนั้นมีสินค้ำท่ีหลำกหลำยมำกกว่ำร้ำนขำย

ของช�ำ	 ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดเช้ำท่ีในอดีตนั้นจะเปิดเฉพำะ 

ช่วงเช้ำ	-	ช่วงสำย	แต่ในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น	Talat	Sao	Mall	และเปิดขำยทั้งวัน	สินค้ำ 

มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น	ซึ่งท�ำให้ผู้คนได้รับควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น

	 	 ส�ำหรับกำรปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อกำรบริโภคในครัวเรือนของชำวลำว	 กลุ่มตัวอย่ำง 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	40	จะปลูกผักที่บ้ำนเพื่อรับประทำนเองในครัวเรือน	กลุ่มตัวอย่ำงสัดส่วน 

ร้อยละ	12	จะเลี้ยงสัตว์เพื่อกำรบริโภค	และกลุ่มตัวอย่ำงสัดส่วนร้อยละ	5	จะปลูกข้ำวส�ำหรับกำร

บรโิภคเช่นกนั	ส่วนกลุม่ตวัอย่ำงสดัส่วนร้อยละ	39	นัน้	ไม่ได้ปลกูพืชหรอืเลีย้งสตัว์เพ่ือกำรบรโิภค

ในครัวเรือนเลย
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ภาพที ่5.1  แสดงค่าเฉลีย่ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภคชาวลาว

		 เมือ่สอบถำมถงึปัจจยัทีก่ลุม่ตวัอย่ำงใช้ในกำรตดัสนิใจซือ้สนิค้ำ	พบว่ำปัจจยัท่ีกลุม่ตัวอย่ำงให้

ควำมส�ำคัญมำกที่สุดคือ	สินค้ำที่มีเครื่องหมำยรับรองคุณภำพสินค้ำ	 เช่น		ISO	HACCP	หรือ

เครื่องหมำยฮำลำล	 เป็นต้น	 โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	4.27	 ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส�ำคัญ 

รองลงมำ	คือ	 สินค้ำทีดี่ต่อสขุภำพ	และเป็นสนิค้ำออร์แกนคิมค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั	4.18	และสนิค้ำท่ีมี 

ตรำสินค้ำเป็นที่รู้จักมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	4.14	ตำมล�ำดับ	

		 ส่วนปัจจัยที่ไม่ค่อยให้ควำมส�ำคัญมำกนักหรือไม่ได้น�ำมำพิจำรณำในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ

เท่ำใดนัก	 ได้แก่	 สินค้ำน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	 มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ	3.33	 ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด	

เนือ่งจำกสนิค้ำอปุโภคบรโิภคในลำวส่วนใหญ่แล้วเป็นสนิค้ำน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	รองลงมำ	คือ	

กำรโฆษณำของสินค้ำตำมที่ต่ำงๆ	เช่น	ป้ำยบิลบอร์ด	โทรทัศน์	วิทยุ	หรือหนังสือพิมพ์	เป็นต้น	

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	3.57	และสินค้ำที่มีของแถมให้มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	3.69	ตำมล�ำดับ

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

สินค�านำเข�า

โฆษณาตามป�ายบิลบอร�ด โทรทัศน� วิทยุ

วางขายในร�านที่น�าเชื่อถือ

ของแถม

สินค�าลดราคา

ดีต�อสุขภาพ ออร�แกนิค

ราคา

สีสัน

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ

หีบห�อที่ดีและสวยงาม

ฉลากที่มีข�อมูลครบถ�วน

แบรนด�

3.33

3.57

3.94

3.69

3.83

4.18

4.11

3.73

4.27

4.09

4.13

4.14
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		 ส่วนเรื่องของรสชำติอำหำรนั้น	 กลุ่มตัวอย่ำงชำวลำวส่วนใหญ่จะชื่นชอบอำหำรรสเผ็ด	 

โดยพบว่ำ	กลุม่ตัวอย่ำงทีเ่ลอืกระดบัควำมเผด็ในระดบั	10	นัน้คิดเป็นร้อยละ	30	ของกลุม่ตัวอย่ำง

ทั้งหมด	โดยเฉพำะในกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุระหว่ำง	18	-	29	ปี	จะชื่นชอบอำหำรรสเผ็ดในสัดส่วน

ที่สูงที่สุด	 ส�ำหรับรสหวำนน้ันกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะให้คะแนนอยู่ในระดับปำนกลำงมำกที่สุด	

คือ	5	-	6	และรสเปรี้ยวนั้นกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะให้คะแนนอยู่ในระดับ	10	และระดับ	5	คิดเป็น

ร้อยละ	22	 และร้อยละ	21	 ตำมล�ำดับ	 นอกจำกนี้กลุ่มตัวอย่ำงชำวลำวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบ 

รสเค็มและรสขมมำกนัก	 ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงเลือกระดับของรสเค็มและรสขมที่ระดับ	1	 คิดเป็น 

ร้อยละ	39	และ	40	ตำมล�ำดับ			

		 จำกกำรวิจัยเชิงปริมำณพบว่ำ	 รสชำติอำหำรของลำวจะใกล้เคียงกับรสชำติอำหำรของไทย	

โดยเฉพำะอำหำรอีสำน	 รวมถึงลักษณะของกำรประกอบอำหำรท่ีมีควำมใกล้เคียงกัน	 

เช่น	ส้มต�ำใส่ปลำร้ำเป็นส่วนประกอบหลัก	รสเผ็ด	โดยจะแตกต่ำงกันเพียงเครื่องเคียงบำงอย่ำง

เท่ำนั้น	เป็นต้น

		 ส่วนอำหำรที่กลุ่มตัวอย่ำงชำวลำวไม่นิยมรับประทำนมำกที่สุด	 คือ	 หอย	 คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ	22	รองลงมำ	คอื	เนือ้ววัและป	ูคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	15	และกุง้	คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ	14	

ตำมล�ำดับ	 ซึ่งหำกพิจำรณำแล้วจะพบว่ำมีควำมสอดคล้องกับสภำพภูมิประเทศของลำวท่ีไม่มี

พืน้ทีต่ดิทะเล	ท�ำให้กำรรบัประทำนอำหำรทะเลน้ันยำกมำกขึน้	ท้ังควำมสดของอำหำร	และรำคำ

ที่อยู่ในระดับสูงกว่ำอำหำรประเภทอื่นๆ	อีกด้วย

  5.1.1.2	พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน

		 จำกกำรส�ำรวจ	 พบว่ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงชำวลำวส่วนใหญ่มักจะท�ำอำหำรรับประทำนเองที่บ้ำน	 

โดยเฉพำะมือ้เช้ำและมือ้เยน็	โดยมือ้เช้ำนัน้กลุม่ตวัอย่ำงจะท�ำอำหำรรบัประทำนเองท่ีบ้ำน	คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ	75	ของกลุม่ตวัอย่ำงทัง้หมด	และมือ้เยน็คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	85	ของกลุม่ตวัอย่ำง

ทั้งหมด	ส�ำหรับอำหำรมื้อกลำงวันนั้นส่วนใหญ่จะรับประทำนนอกบ้ำนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	53	

และกลับมำรับประทำนอำหำรกลำงวันที่บ้ำนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	29	 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงท่ีน�ำ

อำหำรจำกที่บ้ำนไปรับประทำนในตอนกลำงวันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	8	 เท่ำนั้น	 อย่ำงไรก็ตำม	

กำรรับประทำนอำหำรกลำงวันนอกบ้ำนนั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้น	เนื่องจำกผู้คนที่ท�ำงำน

นอกบ้ำนมีจ�ำนวนมำกขึ้น	 ท�ำให้ไม่สะดวกในกำรเดินทำงกลับบ้ำนไปรับประทำนอำหำรเหมือน 

ในอดีต	ประกอบกบัควำมหลำกหลำยของอำหำรทีมี่ให้เลอืกมำกขึน้	และยงัเหน็ว่ำกำรรบัประทำน

อำหำรกลำงวนักบัเพือ่นร่วมงำน	หรอืเพือ่นทีม่หำวทิยำลยันัน้จะช่วยสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่อีกีด้วย
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		 ส่วนอำหำรเช้ำที่กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มักจะรับประทำน	คือ	อำหำรจำนเดียว	ข้ำวรำดแกง	

และก๋วยเตี๋ยว	 เป็นต้น	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	60	 รองลงมำ	 คือ	 ข้ำวต้ม	 ซุปต่ำงๆ	 สัดส่วน 

ร้อยละ	42	และชำ	กำแฟ	สัดส่วนร้อยละ	30	ตำมล�ำดับ	

		 ส�ำหรบัควำมถี่ในกำรออกไปทำนอำหำรนอกบ้ำน	กลุม่ตวัอย่ำงไปรบัประทำนอำหำรนอกบ้ำน

ประมำณสัปดำห์ละครั้ง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	29	รองลงมำ	คือ	ออกไปทำนเดือนละครั้งคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	28	และออกไปทำนทุกวันหรือเกือบทุกวัน	คิดเป็นร้อยละ	21	ตำมล�ำดับ	ซึ่งจะไป

รับประทำนตำมร้ำนอำหำรที่มีอยู่ทั่วไปถึงร้อยละ	87	 และส่วนใหญ่จะไปกับครอบครัวและ 

เพือ่นๆ	โดยอำหำรทีอ่อกไปรบัประทำนนอกบ้ำนนัน้	ส่วนใหญ่จะเป็นอำหำรลำว	โดยจะรบัประทำน

ทุกวัน	หรือเกือบทุกวัน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	83	 รองลงมำ	คือ	อำหำรไทย	ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำง 

จะออกไปรับประทำนนอกบ้ำน		2-3	วนัต่อสปัดำห์	มสีดัส่วนร้อยละ	35	หำกพิจำรณำแล้วจะพบว่ำ

ในประเทศลำวนั้น	 อำหำรลำว	 และอำหำรไทยสำมำรถหำรับประทำนได้ตำมร้ำนทั่วไป 

ในประเทศลำว	

		 ส�ำหรบัอำหำรญีปุ่น่	และอำหำรเกำหลน้ัีน	กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่จะตอบว่ำไม่เคยรบัประทำนเลย

หรือเคยรับประทำนเพียงครั้งเดียว	 แต่ส�ำหรับกลุ ่มตัวอย่ำงอำยุระหว่ำง	 18-29	 ปีนั้น	 

พบว่ำ	 มีควำมถี่ในกำรรับประทำนอำหำรญี่ปุ ่น	 และอำหำรเกำหลีประมำณเดือนละครั้ง	 

ซึ่งจะนิยมไปรับประทำนตำมร้ำนอำหำรที่ขำยอำหำรญี่ปุ ่น	 และอำหำรเกำหลีที่มีอยู ่ทั่วไป	 

และมีแนวโน้มจะเพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้นในประเทศลำว	

		 ส่วนอำหำรประเภทชำบู	สุกียำกี้	และบำร์บีคิวนั้น	ในปัจจุบันพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงอำยุระหว่ำง	

18-22	ปี	 และอำยุระหว่ำง	22-29	ปี	 มีควำมถี่ในกำรรับประทำนประมำณเดือนละครั้ง	 โดยจะ 

ออกไปรับประทำนตำมร้ำนชำบู	ร้ำนสุกียำกี้	ซึ่งแนวโน้มของอำหำรประเภทนี้คำดว่ำจะขยำยตัว

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	จำกกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรรับประทำนอำหำรที่ตำมสมัยนิยมมำกขึ้น

		 อย่ำงไรก็ตำม	 จำกกำรวิจัยเชิงปริมำณ	 พบว่ำ	 ประชำกรชำวลำวมีแนวโน้มที่จะออกไป 

รับประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึ้น	 โดยเฉพำะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะชื่นชอบควำมแปลกใหม ่

ในรสชำติเปิดรับอำหำรต่ำงประเทศ	 และชอบรบัประทำนอำหำรตำมสมยันยิมมำกขึน้	 โดยเฉพำะ 

อำหำรปิ้งย่ำง	หมูกระทะ	อำหำรญี่ปุ่น	อำหำรเกำหลี	และอำหำรจำนด่วน	เป็นต้น	โดยเห็นได้จำก

จ�ำนวนร้ำนอำหำรที่เพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งร้ำนอำหำรท้องถิ่นเอง	 ร้ำนอำหำรจำนด่วน	และร้ำน

อำหำรต่ำงประเทศด้วย

		 จำกกำรสอบถำมปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่ำงใช้ในกำรตัดสินใจเลือกร้ำนอำหำรท่ีส�ำคัญท่ีสุด	3	 

อันดับแรก	 คือ	 เร่ืองของรสชำติอำหำรมีสัดส่วนมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ	94	 ของกลุ่มตัวอย่ำง
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ทั้งหมด	 รองลงมำ	 คือ	 เรื่องควำมสะอำดของอำหำรและร้ำนอำหำร	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	68	

และกำรให้บริกำรของพนักงำนในร้ำนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	44	 โดยกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่นั้น 

จะรู้จัก	หรือเลือกร้ำนอำหำรจำกกำรแนะน�ำของเพื่อน	หรือคนรู้จัก	รองลงมำ	คือ	พบเห็นจำก

ป้ำยโฆษณำต่ำงๆ	และจำกโฆษณำในโทรทัศน์	และวิทยุ

		 เมือ่กล่ำวถงึกำรใช้บรกิำรส่งอำหำรถงึที	่(Delivery)	กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่จะยงัไม่เคยสัง่อำหำร

มำรับประทำนที่บ้ำน	 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	49	 ส่วนอีกร้อยละ	44	 นั้นเคยสั่งอำหำรมำ 

รับประทำนที่บ้ำนบ้ำง	แต่นำนๆ	ครั้ง	และอีก	ร้อยละ	7	จะสั่งอำหำรมำรับประทำนที่บ้ำนบ่อยครั้ง	

ส่วนกำรส่ังอำหำรมำรบัประทำนทีท่�ำงำน	ส่วนใหญ่ร้อยละ	47	จะเคยสัง่มำรบัประทำน	แต่นำนครัง้ 

เช่นกัน	 และร้อยละ	43	 จะไม่เคยสั่งอำหำรมำรับประทำนท่ีท่ีท�ำงำนเลย	 ส่วนร้อยละ10	 

จะสั่งอำหำรมำรับประทำนที่ที่ท�ำงำนบ่อยครั้ง

   5.1.1.3	แนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

		 พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรเพ่ือสุขภำพและอำหำรปลอดสำรพิษของชำวลำว	 พบว่ำ	 

กลุม่ตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะรบัประทำนอำหำรเพือ่สขุภำพและอำหำรปลอดสำรพิษประมำณสปัดำห์

ละครัง้	คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ	40	รองลงมำ	คอื	รบัประทำนทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั	และรบัประทำน

ประมำณเดือนละคร้ัง	 ตำมล�ำดับ	 โดยพบว่ำเพศหญิงจะมีควำมถี่ในกำรรับประทำนอำหำรเพ่ือ

สุขภำพมำกกว่ำเพศชำย	 และกลุ่มตัวอย่ำงอำยุระหว่ำง	50	-	60	 ปี	 จะรับประทำนอำหำรเพื่อ

สขุภำพบ่อยทีส่ดุ	คือ	รบัประทำนทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั	ซึง่จำกกำรวิจยัเชงิคณุภำพ	พบว่ำ	ส�ำหรบั

ชำวลำวแล้ว	จะเห็นว่ำอำหำรลำวนั้นเป็นอำหำรเพื่อสุขภำพ	หรือดีต่อสุขภำพอยู่แล้ว	เนื่องจำก

มไีขมนัอยู่ไม่มำก	และมผีกัเป็นส่วนประกอบหลกั	 เป็นต้น	 ท้ังยงัพบว่ำกลุม่คนรุน่ใหม่และกลุม่คน 

ที่มีรำยได้สูงจะมีควำมสนใจในกำรรับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพมำกขึ้น	

		 นอกจำกนี้	 หำกแบ่งพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพตำมระดับรำยได้ของกลุ่ม

ตัวอย่ำงแล้ว	 พบว่ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับรำยได้สูงจะมีควำมถี่ในกำรรับประทำนอำหำรเพื่อ

สขุภำพสงูทีส่ดุ	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	75	รองลงมำ	คอื	กลุม่ตวัอย่ำงท่ีมรีะดับรำยได้ระดับปำนกลำง

คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ	72	และกลุม่ตวัอย่ำงทีม่รีำยได้ปำนกลำง-ต�ำ่	คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ	71	

		 เมื่อสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่รับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพ	 พบว่ำ	 ส่วนใหญ่จะบอกว่ำ 

เกิดจำกควำมไม่สะดวกในกำรซื้ออำหำรเพื่อสุขภำพมำรับประทำน	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	52	 

รองลงมำ	คือ	เห็นว่ำรำคำของอำหำรเพื่อสุขภำพสูงกว่ำอำหำรทั่วไป	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	24	

และรสชำติของอำหำรเพื่อสุขภำพที่ไม่ค่อยถูกปำก	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	11	ตำมล�ำดับ
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		 ส่วนอำหำรทีก่ลุม่ตวัอย่ำงมกัจะหลกีเลีย่งในกำรรบัประทำน	ได้แก่	อำหำรประเภทมนั	อำหำร

ทอด	 ของหวำน	 อำหำรที่ ใส ่ผงชูรส	 ของหมักดอง	 และอำหำรแบบพร้อมรับประทำน	 

(Ready-to-eat)	 ส่วนอำหำรประเภทฟำสต์ฟู้ดน้ัน	 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงอำยุระหว่ำง	18-22	 ปี	 

จะมีควำมถี่ในกำรรับประทำนมำกที่สุด	ส่วนกลุ่มอำยุระหว่ำง	23-29	ปี	จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

ระหว่ำงรับประทำนบ่อย	 กับพยำยำมหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับประทำน	 แต่อย่ำงไรก็ตำม	 แม้กลุ่ม

ตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะพยำยำมที่จะหลีกเลี่ยงอำหำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ	 แต่ส�ำหรับอำหำร

ประเภทปิ้งย่ำงแล้ว	 ส่วนใหญ่กลับรับประทำนบ่อย	 โดยสัดส่วนของผู้ท่ีรับประทำนเป็นประจ�ำ 

อยู่ที่ร้อยละ	78	 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด	 มีกลุ่มตัวอย่ำงพยำยำมจะหลีกเลี่ยงร้อยละ	22	 

และมีผู้ที่ไม่รับประทำนเลยเพียงร้อยละ	1	เท่ำนั้น

		 นอกจำกนี้	 ยังเป็นที่ทรำบกันดีว่ำในลำวน้ันมีกำรบริโภคผงชูรส	 หรือแป้งนัวในปริมำณมำก	

แต่จำกกำรส�ำรวจนัน้กลบัพบว่ำ	กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่ถงึร้อยละ	68	จะพยำยำมหลกีเลีย่งอำหำร

ที่ใส่ผงชูรส	และกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ	9	จะไม่รับประทำนอำหำรที่ใส่ผงชูรสเลย	ซึ่งสอดคล้องกับ

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ	 ที่พบว่ำ	 ทัศนคติในกำรรับประทำนอำหำรของชำวลำวนั้นเปลี่ยนแปลงไป	 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรับประทำนอำหำรมำกขึ้น	 ค�ำนึงถึงสุขภำพ	 สุขอนำมัย	 และควำม

ปลอดภัยของอำหำรมำกขึ้น

ภาพที ่5.2  พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารทีอั่นตรายต่อสขุภาพ

งดรับประทาน พยายามหลีกเลี่ยง รับประทานเป�นประจำ

อาหารพร�อมรับประทาน

อาหารฟาสต�ฟู�ด

อาหารหมักดอง

อาหารที่ใส�ผงชูรส

อาหารป��งย�าง

ของหวาน

ของทอด

อาหารมัน

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14% 54% 32%

20% 60% 20%

9% 68% 23%

5% 74% 21%

1% 54% 44%

3% 51% 46%

0.5% 22% 78%

15% 44% 42%
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		 ส่วนวัตถุประสงค์ในกำรรับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพของกลุ่มตัวอย่ำงชำวลำว	ส่วนใหญ่จะ

บอกว่ำรับประทำน	 เพ่ือจะให้ตนเองมีสุขภำพดี	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	67	 โดยเฉพำะในกลุ่ม

ตัวอย่ำงเพศหญิง	และกลุ่มที่มีอำยุมำกกว่ำ	60	ปี	จะค�ำนึงถึงเหตุผลนี้เป็นหลัก	รองลงมำ	คือ	

เพื่อให้ตนเองไม่เจ็บป่วย	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	17	 และเพ่ือให้ตนเองดูดีและมีภำพลักษณ์ท่ีดี	 

มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ	7	ตำมล�ำดับ

		 โดยอำหำรเพือ่สขุภำพทีก่ลุม่ตวัอย่ำงรบัประทำนส่วนใหญ่	คอื	อำหำรออร์แกนคิ	และผกัต่ำงๆ		

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	84	 รองลงมำ	 คือ	 วิตำมิน	 และอำหำรเสริม	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	46	 

และเครื่องดืม่สมนุไพรเพือ่สุขภำพ	คดิเป็นสัดสว่นร้อยละ	37	ตำมล�ำดบั	ซึง่ระดบัรำคำทีย่อมจ่ำย

เพิม่เพือ่ซือ้อำหำรเพ่ือสขุภำพรบัประทำนนัน้	ส่วนใหญ่จะยนิดทีีจ่ะจ่ำยเพิม่จำกรำคำอำหำรทัว่ไป

ร้อยละ	5	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	40	 และไม่ยินดีที่จะจ่ำยเพิ่มจำกรำคำอำหำรทั่วๆ	 ไป	 คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	23	และยอมจ่ำยเพิ่มร้อยละ	10	จำกรำคำอำหำรทั่วไป	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	20	

ตำมล�ำดับ

  5.1.1.4	พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ส�ำหรับเคร่ืองด่ืมที่กลุ่มตัวอย่ำงดื่มอยู่เป็นประจ�ำ	 ได้แก่	 นมสด	 นมถั่วเหลือง	 น�้ำผักผลไม	้ 

น�ำ้อดัลม	 เครือ่งดืม่ไม่อดัลม	 ซึง่จะดืม่ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั	 โดยมกัจะหำซือ้เครือ่งดืม่เหล่ำนีต้ำม 

ร้ำนขำยของช�ำทัว่ไป	 ส่วนเครือ่งดืม่ประเภทกำแฟสด	 และชำต่ำงๆ	 กลุม่ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ตอบว่ำ 

มคีวำมถี่ในกำรด่ืมประมำณสปัดำห์ละครัง้หรอืสองครัง้	 ซึง่ในลำวนัน้พบว่ำเครือ่งด่ืมประเภทกำแฟ

จะได้รบัควำมนยิมมำกกว่ำชำ	โดยกลุ่มทีมั่กจะบริโภคเคร่ืองดืม่ประเภทนีอ้ยูเ่ป็นประจ�ำ	คอื	กลุม่อำยุ 

ระหว่ำง	40	-	49	ปี	และ	50	-	60	ปี	และกลุม่ทีม่รีำยได้ปำนกลำง	และกลุม่รำยได้สงู	ซึง่จะซือ้ตำม

ร้ำนกำแฟทัว่ไป	ส่วนเคร่ืองดืม่บ�ำรุงควำมงำม	เคร่ืองดืม่เพือ่สขุภำพ	และเครือ่งดืม่สมนุไพรต่ำงๆ	นัน้	

ขณะนีย้งัไม่เป็นทีน่ยิมของชำวลำวมำกนกั	 ส่วนใหญ่จะเป็นผูม้รีำยได้สงูท่ีนยิมด่ืม	 โดยจะหำซือ้ 

ตำมร้ำนซปุเปอร์มำร์เกต็	หรอืศนูย์กำรค้ำต่ำงๆ	

	 ส�ำหรับเคร่ืองด่ืมจ�ำพวกวอดก้ำ	บรัน่ด	ีวสิกี	้ไวน์	แชมเปญ	และเบยีร์น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศนัน้	

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะไม่ได้ดื่มบ่อยนัก	 โดยกลุ่มที่ดื่มเครื่องด่ืมประเภทนี้อยู่เป็นประจ�ำ	 คือ	 

กลุ่มทีม่รีำยได้สูงเป็นหลกั	โดยจะนยิมดืม่ตำมบำร์หรอืไนท์คลบั		
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	 	 5.1.1.5	พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มประเภทต่างๆ

	 ส�ำหรับเคร่ืองด่ืมที่กลุ่มตัวอย่ำงดื่มอยู่เป็นประจ�ำ	 ได้แก่	 นมสด	 นมถั่วเหลือง	 น�้ำผักผลไม	้ 

น�้ำอัดลม	 เคร่ืองด่ืมไม่อัดลม	 ซึ่งจะดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน	 โดยมักจะหำซื้อเครื่องดื่มเหล่ำนี้

ตำมร้ำนขำยของช�ำทั่วไป	ส่วนเครื่องดื่มประเภทกำแฟสด	และชำต่ำงๆ	กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่

ตอบว่ำมีควำมถี่ในกำรด่ืมประมำณสัปดำห์ละครั้งหรือสองครั้ง	 ซึ่งในลำวนั้น	 พบว่ำ	 เครื่องดื่ม

ประเภทกำแฟจะได้รับควำมนิยมมำกกว่ำชำ	 โดยกลุ่มที่มักจะบริโภคเครื่องดื่มประเภทนี้อยู ่

เป็นประจ�ำ	คือ	กลุ่มอำยุระหว่ำง	40	-	49	ปี	และ	50	-	60	ปี	และกลุม่ท่ีมรีำยได้ปำนกลำง	และกลุม่ 

รำยได้สูง	 ซึ่งจะซื้อตำมร้ำนกำแฟทั่วไป	 ส่วนเครื่องดื่มบ�ำรุงควำมงำม	 เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ	 

และเครื่องดื่มสมุนไพรต่ำงๆ	 นั้น	 ขณะนี้ยังไม่เป็นที่นิยมของชำวลำวมำกนัก	 ส่วนใหญ่จะเป็น 

ผู้มีรำยได้สูงที่นิยมดื่ม	โดยจะหำซื้อตำมร้ำนซุปเปอร์มำร์เก็ต	หรือศูนย์กำรค้ำต่ำงๆ	

	 ส�ำหรับเคร่ืองด่ืมจ�ำพวกวอดก้ำ	บรัน่ด	ีวสิกี	้ไวน์	แชมเปญ	และเบยีร์น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศนัน้	

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะไม่ได้ดื่มบ่อยนัก	 โดยกลุ่มที่ดื่มเครื่องด่ืมประเภทนี้อยู่เป็นประจ�ำ	 

คือ	กลุ่มที่มีรำยได้สูงเป็นหลัก	โดยจะนิยมดื่มตำมบำร์หรือไนท์คลับ	
  

	 	 5.1.1.6	พฤติกรรมการดื่มชา-กาแฟ	และขนมหวาน

  

	 กลุ่มตัวอย่ำงชำวลำวส่วนมำกจะชอบดื่มกำแฟมำกกว่ำดื่มชำ	 โดยผู้ที่ดื่มวันละครั้งมีสัดส่วน

มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ	25	 และดื่มหลำยครั้งต่อวันคิดเป็นร้อยละ	11	 ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อในร้ำน

กำแฟ	และน�ำกลับมำดื่มที่บ้ำนและที่ท�ำงำน

	 ส�ำหรับอำหำรประเภทขนม	 ของหวำน	 เบเกอรี่	 และไอศครีม	 จะรับประทำนประมำณ	 

3	-	4	 ครั้งต่อสัปดำห์	 โดยเฉพำะในกลุ่มตัวอย่ำงอำยุ	18	-	29	ปี	 ซึ่งจะซื้อตำมร้ำนสะดวกซื้อ	 

ร้ำนขำยของช�ำ	รวมถึงตลำดสด	และส่วนใหญ่จะนิยมน�ำกลับมำรับประทำนที่บ้ำนและที่ท�ำงำน 

  5.1.1.7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร

 

	 เมื่อสอบถำมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออำหำรส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง	 พบว่ำ	 โดยเฉลี่ย 

ต่อเดือนอยู่ในระดับ	2,000	-	4,000	บำท	ส่วนรำยจ่ำยค่ำอำหำรโดยรวมของครอบครัวอยู่ที่ระดับ	

4,000	-	6,000	บำทต่อเดือน	โดยผู้ที่มีรำยได้สูงก็จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออำหำรสูงสอดคล้องกัน	
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ซึ่งจำกกำรวิจัยเชิงปริมำณนั้น	พบว่ำ	กลุ่มผู้มีรำยได้สูงมักจะรับประทำนอำหำรประเภทเนื้อสัตว์

และอำหำรต่ำงประเทศในควำมถีท่ีม่ำกกว่ำกลุ่มผู้มีรำยได้ต�ำ่	ซึง่มกัจะรบัประทำนเฉพำะช่วงโอกำส

ที่ส�ำคัญเป็นส่วนใหญ่	

	 5.1.2	พฤติกรรมผู้บริโภคในสาขาสินค้าตกแต่งบ้าน
   
  5.1.2.1	ความหมายของค�าว่า	“บ้าน”

  

	 นยิำมค�ำว่ำบ้ำนส�ำหรบัชำวลำว	กลุม่ตวัอย่ำงบอกว่ำบ้ำนคือท่ีอยูอ่ำศัยท่ีดีท่ีสดุ	ท้ังเพ่ือพักผ่อน	 

ได้ใช้เวลำอยู่กับครอบครัว	เป็นที่ที่ท�ำให้รู้สึกปลอดภัย	อบอุ่น	สะดวกสบำย	และเป็นที่ที่อยู่แล้ว

สบำยใจมำกที่สุด	 นอกจำกนี้บ้ำนยังเป็นเหมือนกับรำงวัลในชีวิต	 รำงวัลส�ำหรับกำรท�ำงำนหนัก	

และเป็นควำมฝันที่จะท�ำให้ชีวิตสมบูรณ์

  5.1.2.2	ลักษณะที่อยู่อาศัย

 

	 ภำพรวมด้ำนลกัษณะทีอ่ยูอ่ำศยัของชำวลำว	บ้ำนของกลุม่ตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะเป็นบ้ำนเด่ียว	

(Detached	House	 หรือ	Villa)	 ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ	72	 และอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่	 

โดยมีสมำชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ยประมำณ	5-7	คน	รองลงมำ	คือ	ที่อยู่อำศัยแบบแมนชั่นหรือ

แฟลต	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	8	 และที่อยู่อำศัยแบบอำคำรพำณิชย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	6	 

ตำมล�ำดับ

	 บ้ำนของกลุ่มตัวอย่ำงชำวลำวส่วนมำกจะมีห้องนอน	2-3	 ห้อง	 และห้องน�้ำ	1-2	 ห้อง	 

ซึ่งลักษณะของบ้ำนนั้น	กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ตอบว่ำ	เป็นบ้ำนที่สร้ำงเอง	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	79	 

ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด	ส่วนรองลงมำ	คือ	บ้ำนเช่ำ	คิดเป็นร้อยละ	12	และบ้ำนพักของทำง

รำชกำรร้อยละ	4	ตำมล�ำดับ	บ้ำนส่วนใหญ่จะสร้ำงจำกอิฐและปูนซีเมนต์เป็นหลัก	รองลงมำจะ 

เป็นบ้ำนแบบกึ่งไม้กึ่งปูน	 โดยจะตกแต่งแบบทั่วไป	 กำรตกแต่งผนังบ้ำนจะยังไม่นิยมกำรติด 

วอลล์เปเปอร์	 หรือปูหินเท่ำใดนัก	 ร้อยละ	78	 ของกลุ่มตัวอย่ำงยังคงตกแต่งผนังด้วยกำรทำสี 

ตำมปกติ	 รองลงมำ	 คือ	 กำรตกแต่งผนังด้วยไม้	 คิดเป็นร้อยละ	11	 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด	 

ส่วนพื้นบ้ำนนั้นส่วนใหญ่จะปูกระเบื้อง	 คิดเป็นร้อยละ	72	 รองลงมำ	 คือ	 พื้นซีเมนต์	 คิดเป็น 

ร้อยละ	34	ส่วนพื้นไม้นั้นมีอยู่ร้อยละ	13	ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด	
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	 	 5.1.2.3	พฤติกรรมการอยู่อาศัย

 

	 จำกกำรสอบถำมกลุม่ตวัอย่ำง	พบว่ำ	ห้องทีก่ลุม่ตวัอย่ำงใช้งำนมำกท่ีสดุในบ้ำน	คือ	ห้องนัง่เล่น	

คิดเป็นร้อยละ	57	รองลงมำ	คือ	ห้องนอน	คิดเป็นร้อยละ	30	และห้องครัว	ร้อยละ	8	ตำมล�ำดับ	

โดยห้องทีก่ลุม่ตัวอย่ำงต้องกำรจะตกแต่งมำกทีส่ดุ	คอื	ห้องนัง่เล่นหรอืห้องรบัแขก	คดิเป็นร้อยละ	74	

รองลงมำ	คือ	ห้องนอน	ร้อยละ	18	และห้องครัว	ร้อยละ	4	ตำมล�ำดับ	ซึ่งสอดคล้องกับห้องที่

กลุม่ตวัอย่ำงต้องกำรโชว์แก่ผูท้ีม่ำเยีย่มมำกทีส่ดุ	คอื	ห้องนัง่เล่น	หรอืห้องรบัแขก	สงูถงึร้อยละ	91	

รองลงมำ	คือ	ห้องน�้ำ	และห้องนอน	ตำมล�ำดับ

	 	 5.1.2.4	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

 

	 ส�ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำนั้น	พัดลม	 โทรทัศน์	 และหม้อหุงข้ำว	มีสัดส่วนสูงที่สุด	 โดยคิดเป็น

ร้อยละ	96	95	และ	90	ตำมล�ำดับ	นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีโทรทัศน์โดยเฉลี่ย	2	เครื่องต่อครัวเรือน	

ซึง่สอดคล้องกบักำรวจิยัเชงิคณุภำพ	พบว่ำ	โทรทศัน์ถอืเป็นอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้ำในบ้ำนทีส่�ำคญั

ที่จ�ำเป็นต้องมี	เพรำะนอกจำกชำวลำวจะชอบดูโทรทัศน์แล้ว	โทรทัศน์ยังสำมำรถแสดงถึงฐำนะ

ของเจ้ำของบ้ำนได้อีกด้วย	โดยมักจะวำงโทรทัศน์ไว้ที่ห้องรับแขก	หรือห้องนั่งเล่นเป็นหลัก

	 	 5.1.2.5	พฤติกรรมการตกแต่งบ้าน	และการซื้อสินค้าตกแต่งบ้าน

 

	 กำรตกแต่งบ้ำนของชำวลำว	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่บอกว่ำไม่ได้จ้ำงสถำปนิก	 มัณฑนำกร	

หรือดีไซน์เนอร์	เพื่อออกแบบตกแต่งบ้ำน	โดยมีสัดส่วนร้อยละ	65	ของกลุ่มตัวอย่ำงและมีกลุ่ม

ตวัอย่ำงร้อยละ	24	ทีจ้่ำงออกแบบส�ำหรบับำงส่วนภำยในบ้ำน	ส่วนอีกร้อยละ	11	นัน้จ้ำงออกแบบ

บ้ำนทั้งหลัง	 หรือเกือบทั้งหลัง	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับรำยได้ปำนกลำง-สูง	 

และระดับรำยได้สูง	

	 อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เห็นว่ำกำรที่มีบ้ำนที่สะอำด	เรียบร้อย	สะดวกสบำย	และ

สวยงำมนัน้	เป็นเร่ืองทีส่�ำคัญ	โดยสดัส่วนร้อยละ	48	เหน็ว่ำเป็นเรือ่งท่ีส�ำคัญท่ีสดุ	และจะมกีำรจดั	

หรือย้ำยเฟอร์นิเจอร์ประมำณปีละครั้งหรือนำนกว่ำน้ัน	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	43	 และ	3-6	 เดือน 

ต่อครั้งคิดเป็นร้อยละ	18	

	 ส่วนกำรซือ้ของตกแต่งบ้ำนชิน้เลก็ๆ	เช่น	โคมไฟ	กรอบรปู	และอ่ืนๆ	นัน้	กลุม่ตัวอย่ำงส่วนใหญ่

จะซื้อประมำณปีละครั้งหรือนำนกว่ำนั้น	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	48	 และซื้อ	3-6	 เดือน	 ต่อครั้ง 
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คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	19	 ส่วนของชิ้นใหญ่	 เช่น	 โต๊ะ	 ตู้	 เตียงนอน	 ส่วนมำกจะซื้อทุกๆ	 ปี	 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	34	และนำนกว่ำ	1	ปีต่อครั้ง	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	29	 โดยสำเหตุหลัก 

ทีซ่ือ้ของตกแต่งบ้ำนชิน้ใหม่มำกทีส่ดุ	กลุม่ตวัอย่ำงตอบว่ำ	เพือ่ทดแทนเฟอร์นเิจอร์เดมิทีแ่ตกหกั

เสียหำย	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	36	รองลงมำ	คือ	เพื่อตกแต่งบ้ำนใหม่	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	25	

และเพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำนมำกขึ้น	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	19	 ตำมล�ำดับ	 ซึ่งพบว่ำ 

กลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้สูงส่วนใหญ่จะซื้อสินค้ำตกแต่งบ้ำนชิ้นใหม่เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน	

และต้องกำรเปลี่ยนสไตล์กำรตกแต่งบ้ำนใหม่	

	 ส่วนไอเดียกำรตกแต่งบ้ำน	หรอืแรงบนัดำลใจในกำรตกแต่งบ้ำนของชำวลำวนัน้	กลุม่ตวัอย่ำง

ส่วนใหญ่จะบอกว่ำได้มำจำกโทรทัศน์ในรำยกำรต่ำงๆ	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	52	 รองลงมำ	 คือ	

งำนแสดงสินค้ำเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	47	และจำกหนังสือหรือ

นิตยสำรต่ำงๆ	ร้อยละ	29	ตำมล�ำดับ	โดยสไตล์เฟอร์นิเจอร์ที่ชื่นชอบนั้น	กลุ่มตัวอย่ำงส่วนมำก

จะชอบกำรตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบที่ทันสมัย	สะดวก	พร้อมใช้งำน	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

67	รองลงมำ	คือ	เฟอร์นิเจอร์แบบเก่ำ	หรือโบรำณ	(Antique)	สัดส่วนร้อยละ	15	และเฟอร์นิเจอร์

แบบสั่งท�ำ	(Tailor-Made)	สัดส่วนร้อยละ	10	ตำมล�ำดับ

	 ส�ำหรบักำรซือ้เฟอร์นเิจอร์นัน้	กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่จะซือ้จำกร้ำนขำยเฟอร์นเิจอร์และสนิค้ำ

ตกแต่งบ้ำน	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	46	รองลงมำ	คอื	ร้ำนขำยเฟอร์นเิจอร์ขนำดใหญ่	สดัส่วนร้อยละ	31	

และซือ้ในงำนแสดงสนิค้ำเกีย่วกบัสนิค้ำบ้ำนและเฟอร์นเิจอร์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ	10	ตำมล�ำดับ	

ซึ่งจำกผลกำรส�ำรวจน้ันพบว่ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงชำวลำวให้ควำมสนใจงำนแสดงสินค้ำตกแต่งบ้ำน 

และเฟอร์นิเจอร์คิดเป็นร้อยละ	88	ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด	

	 จะเห็นได้ว่ำควำมถี่ในกำรซื้อของตกแต่งบ้ำนของชำวลำวนั้นยังมีไม่มำกนัก	 และมักจะซื้อ

ตำมร้ำนขำยเฟอร์นิเจอร์ขนำดใหญ่	 สอดคล้องกับกำรวิจัยเชิงปริมำณ	 ท่ีพบว่ำร้ำนขำยสินค้ำ

ตกแต่งบ้ำนในลำวยังมีจ�ำนวนน้อย	 และควำมหลำกหลำยของสินค้ำยังมีไม่มำก	 จึงส่งผลต่อ

พฤติกรรมกำรตกแต่งบ้ำนที่ซื้อของตกแต่งปีละครั้ง	และซื้อเมื่อของช�ำรุดเสียหำย	อย่ำงไรก็ตำม

คำดว่ำแนวโน้มกำรตกแต่งบ้ำนของชำวลำวจะมีควำมทันสมัยและหลำกหลำยมำกขึ้น	 จำกกำร

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม	อิทธิพลของสื่อต่ำงๆ	และกำรเปิดรับสิ่งใหม่ๆ	ของชำวลำวเอง

	 ส�ำหรับกำรตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้ำตกแต่งบ้ำนนั้น	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนมำกบอกว่ำ

เป็นผู้ตัดสินใจเอง	 และมักจะช�ำระค่ำสินค้ำตกแต่งบ้ำนและเฟอร์นิเจอร์ด้วยเงินสดเป็นส่วนใหญ่	

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	96	โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งบ้ำน	และซื้อสินค้ำดังกล่ำวของชำวลำวจะอยู่ที่

ประมำณร้อยละ	5	-	10	ของรำยได้ทั้งปี	
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	 อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มตัวอย่ำงชำวลำวส่วนมำกยังคงค�ำนึงถึงเรื่องฮวงจุ้ยในกำรจัดตกแต่งบ้ำน

อยู ่บ้ำง	 โดยสัดส่วนร้อยละ	23	 จะเชื่อในเรื่องของฮวงจุ ้ย	 และจัดบ้ำนให้ถูกหลักฮวงจุ ้ย	 

ส่วนร้อยละ	54	จะค�ำนึงถึงหลักฮวงจุ้ยบ้ำงส�ำหรับบำงส่วนของบ้ำน	และอีกร้อยละ	23	จะไม่ได้

ค�ำนึงถึงหลักฮวงจุ้ยเลย

  5.1.2.6	ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าตกแต่งบ้าน

	 กำรเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของชำวลำวน้ัน	 ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส�ำคัญมำกที่สุด	 คือ	

บรกิำรจดัส่งสนิค้ำถงึบ้ำน	โดยมีค่ำเฉลีย่เท่ำกบั	4.27	รองลงมำ	คอื	ร้ำนขำยเฟอร์นเิจอร์มพีนกังำน

คอยช่วยเหลือ	 และให้ค�ำแนะน�ำในกำรเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์	 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	4.13	 และ

เฟอร์นิเจอร์แบบที่ทันสมัย	มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	4.07	ตำมล�ำดับ	ส่วนปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่ำงไม่ค่อย

ให้ควำมส�ำคัญมำกนัก	 คือ	 กำรช�ำระเงินด้วยบัตรเครดิต	 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	2.67	 รองลงมำ	 

คือ	 กำรเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์จำกแบรนด์เดิมที่เคยซื้อ	 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	2.80	 และกำรซื้อ

เฟอร์นิเจอร์จำกร้ำนเดิมอยู่เสมอ	มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	2.83	ตำมล�ำดับ
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ภาพที ่5.3 การเลอืกซือ้เฟอร์นเิจอร์ของชาวลาว

	 ส่วนปัจจัยที่ใช้ในกำรตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของชำวลำวที่กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส�ำคัญที่สุด	

คือ	อำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน	และทนทำนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	4.76	รองลงมำ	คือ	เรื่องคุณภำพของ

สินค้ำมีค่ำเฉลี่ย	4.74	 และกำรรับประกันสินค้ำมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	4.63	 ตำมล�ำดับ	 ส่วนปัจจัยที่

กลุ่มตัวอย่ำงจะค�ำนึงถึงน้อยที่สุดเม่ือเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์	 คือ	 โปรแกรมผ่อนช�ำระค่ำสินค้ำมี 

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	3.33	รองลงมำ	คือ	สถำนที่ตั้งของร้ำน	มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	3.50	และตรำยี่ห้อของ

สินค้ำมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	3.59	ตำมล�ำดับ	ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงนั้นจะค�ำนึงถึงคุณภำพของ

สินค้ำเป็นหลัก	 ส่วนกำรผ่อนช�ำระสินค้ำจะให้ควำมส�ำคัญน้อยที่สุด	 เนื่องจำกชำวลำวจะใช้จ่ำย

ด้วยเงินสดเป็นส่วนใหญ่	

0 1 2 3 4 5

ฉันชอบซื้อเฟอร�นิเจอร�ตามดาราที่ชื่นชอบ

ฉันชอบซื้อเฟอร�นิเจอร�แบบที่เห็นในละคร

ฉันชอบเฟอร�นิจอร�แบบใหม�มากกว�าแบบเก�า

ฉันชอบเฟอร�นิเจอร�ที่ทันสมัย

ฉันคิดว�าเฟอร�นิเจอร�ราคาแพงกว�าจะมีคุณภาพที่ดีกว�า

ฉันมักจะซื้อเฟอร�นิเจอร�ที่กำลังลดราคา

ฉันมักจะซื้อเฟอร�นิเจอร�ราคาถูกที่สุด

ร�านที่มีบริการออกแบบตกแต�งจะช�วยให�ฉันตัดสินใจได�ง�ายขึ้น

ฉันชอบร�านที่มีพนักงานคอยช�วยเหลือ

ฉันชอบร�านที่มีเฟอร�นิเจอร�ที่หลากหลาย

ฉันอยากตกแต�งบ�านให�เหมือนกับในนิตยสารหรือแคตตาล็อก

ฉันมักจะหาข�อมูลในการตกแต�งบ�านอยู�เสมอ

ฉันมักจะซื้อเฟอร�นิเจอร�จากร�านเดิมเสมอ

การตกแต�งร�านมีผลต�อการตัดสินใจซื้อเฟอร�นิเจอร�

ฉันจะตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นถ�าสามารถใช�บัตรเครดิตได�

การส�งสินค�าถึงบ�านคือป�จจัยสำคัญที่ตัดสินใจซื้อเฟอร�นิเจอร�

ฉันจะไม�ซื้อสินค�า DIY ถ�ามีการบริการรับติดตั้งจากทางร�าน

การซื้อเฟอร�นิเจอร�จากหลายแบรนด�ช�วยให�บ�านดูหลากหลายขึ้น

ฉันมักจะซื้อเฟอร�นิเจอร�จากแบรนด�เดิม

ฉันมักจะซื้อเฟอร�นิเจอร�เฉพาะแบรนด�ที่ชอบเท�านั้น

2.86

3.02

3.82

4.07

4.00

3.52

3.21

3.90

4.13

3.84

3.09

3.20

2.83

3.67

2.67

4.27

3.38

4.06

2.80

4.00
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ภาพที ่5.4 ปัจจยัในการเลือกซือ้เฟอร์นเิจอร์ของชาวลาว

0 1 2 3 4 5

สถานที่ตั้งของร�าน

ขนาดที่เหมาะสม

ประหยัดพลังงาน

ทำความสะอาดง�าย

ความสบาย

สี

การรับประกันสินค�า

การบริการที่สะดวกรวดเร็ว

การบริการหลังการขาย

ตรายี่ห�อ

ราคา

อายุการใช�งานยาวนาน ทนทาน

3.97

3.50

4.38

4.26

4.10

4.31

4.21

4.43

4.44

4.43

4.35

3.95

3.33

4.63

3.94

4.22

4.37

4.45

4.26

3.59

4.74

4.21

4.57

4.76
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	 ส�ำหรับสไตล์ในกำรตกแต่งบ้ำนที่กลุ่มตัวอย่ำงชำวลำวส่วนใหญ่ชื่นชอบ	 พบว่ำ	 กำรตกแต่ง

บ้ำนแบบ	Modern	มีสัดส่วนมำกที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ	43	ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด	โดยเฉพำะ

ในกลุ่มอำยุระหว่ำง	18-22	ปี	และ	23-29	ปี	ที่ชื่นชอบสไตล์กำรตกแต่งบ้ำนสไตล์	Modern	ซึ่ง

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	44	 และสัดส่วนร้อยละ	46	 ของกลุ่มตัวอย่ำงในระดับอำยุดังกล่ำว 

ตำมล�ำดับ	 รองลงมำ	 คือ	 สไตล์	Contemporary	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	21	 และสไตล์	Asian	 

หรือ	Tropical	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	19	ตำมล�ำดับ

	 อย่ำงไรกต็ำม	หำกพจิำรณำตำมระดบัรำยได้แล้ว	พบว่ำ	กลุม่ตัวอย่ำงท่ีมรีำยได้ต�ำ่-ปำนกลำง	

และกลุ ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้ปำนกลำง	 ส่วนใหญ่จะชื่นชอบสไตล์กำรตกแต่งบ้ำนแบบ	 

Modern	 แต่ในกลุ ่มผู้มีรำยได้สูงน้ันจะชื่นชอบสไตล์กำรตกแต่งบ้ำนแบบ	Modern	 และ	 

Contemporary	ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน	

	 5.1.3	พฤติกรรมการบริโภคสื่อ

 

	 ชำวลำวจะนยิมกำรดูโทรทศัน์เป็นอย่ำงมำก	โดยพบว่ำกลุม่ตัวอย่ำงจะบรโิภคข่ำวสำรจำกสือ่

โทรทัศน์เป็นหลัก	 ซ่ึงมีควำมถี่ในกำรดูโทรทัศน์เป็นประจ�ำทุกวัน	 หรือเกือบทุกวัน	 ซึ่งคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	77	ของกลุม่ตวัอย่ำงทัง้หมด	รองลงมำ	คอื	กำรบรโิภคข่ำวสำรจำกสือ่อินเตอร์เนต็	

มีสัดส่วนร้อยละ	55	 ที่บริโภคข่ำวสำรจำกอินเตอร์เน็ตทุกวันหรือเกือบทุกวัน	 โดยเฉพำะกลุ่ม

ตัวอย่ำงที่มีอำยุระหว่ำง	18-22	ปี	มีสัดส่วนร้อยละ	71	ที่บริโภคข่ำวสำรจำกอินเตอร์เน็ตทุกวัน

หรือเกือบทุกวัน	 และกลุ่มอำยุระหว่ำง	23-29	 ปี	 มีสัดส่วนร้อยละ	66	 ท่ีบริโภคข่ำวสำรจำก

อินเตอร์เน็ตทุกวันหรือเกือบทุกวัน	 และรองลงมำคือสื่อวิทยุ	 มีสัดส่วนร้อยละ	31	 ท่ีมีควำมถี่ 

ทุกวัน	หรือเกือบทุกวัน

	 ส่วนกำรใช้อุปกรณ์สื่อสำร	และอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีต่ำงๆ	นั้น	พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงชำวลำว

เป็นเจ้ำของสมำร์ทโฟน	 (Smart	Phone)	 คิดเป็นร้อยละ	67	 ของกลุ ่มตัวอย่ำงท้ังหมด	 

และมคีอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊	คดิเป็นร้อยละ	58	ของกลุม่ตวัอย่ำงท้ังหมด	และ	Smart	TV/Internet	TV	

คิดเป็นร้อยละ	38	ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด	
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ภาพที ่5.5 ความถีข่องการบรโิภคสือ่แต่ละประเภทของกลุ่มตวัอย่าง

	 5.1.4	ทัศนคติต่อประเทศไทยและสินค้าไทย

 

	 ส�ำหรับทัศนคติที่ชำวลำวมีต่อประเทศไทยนั้น	 กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำประเทศไทยมีกำรผลิต 

ในเชิงอุตสำหกรรมสูงที่สุด	 คิดเป็นค่ำเฉลี่ย	4.43	 รองลงมำ	 คือ	 ประเทศไทยมีกำรพัฒนำทำง

เศรษฐกิจ	มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	4.29	และประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพสูง	มีค่ำ

เฉลี่ยเท่ำกับ	4.14	 ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต�่ำที่สุดนั้น	 คือ	 ด้ำนควำมเป็นประชำธิปไตยของไทยม ี

ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั	3.39	รองลงมำ	คอื	สิง่แวดล้อมทำงเศรษฐกจิมเีสถยีรภำพ	มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั	3.74	

และประเทศไทยมีควำมโดดเด่นด้ำนอุตสำหกรรม	มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	3.75	ตำมล�ำดับ

ทุกวัน/เกือบทุกวัน ทุกสัปดาห� ทุกเดือน นานกว�า 1 เดือน ไม�เคย/แทบจะไม�เคย

อินเตอร�เน็ต

ภาพยนตร�

วิทยุ

โทรทัศน�

นิตยสาร

หนังสือพิมพ�

0% 20% 40% 60% 80% 100%

55% 14% 21%8%2%

31% 25% 12% 15% 17%

77% 9% 3% 3% 8%

19% 17% 13% 17% 34%

4% 22% 24% 21% 29%

9% 12% 17% 33% 29%
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ภาพที ่5.6 ทศันคตเิกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของชาวลาวทีม่ต่ีอประเทศไทย

	 หำกให้กลุ่มตัวอย่ำงชำวลำวเปรียบเทียบว่ำประเทศไทยเป็นบุคคลนั้น	 จะเป็นบุคคลที่มี

บุคลิกลักษณะแบบใด	(ใช้มำตรวัด	Brand	Personality	ของ	Aaker,	1997)	พบว่ำ	กลุ่มตัวอย่ำง

ส่วนใหญ่เหน็ว่ำประเทศไทยเป็นคนทีม่คีวำมทนัสมยั	ช่ำงจินตนำกำร	มคีวำมมัน่ใจในตนเอง	และ

มีควำมมุ่งมั่น	ส่วนบุคลิกที่ชำวลำวเห็นด้วยน้อยที่สุด	คือ	เป็นคนติดดิน	มีควำมซื่อตรง	จริงใจ	

และซื่อสัตย์	

0 1 2 3 4 5

มีการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสูง

มาตรฐานการใช�ชีวิตสูง

ผลิตสินค�าที่มีคุณภาพสูง

เป�นผู�ส�งออกสินค�าเกษตร

สิ�งแวดล�อมทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ

มีระบบสวัสดิการที่ดี

เป�นระบบตลาดเสรี

อัตราการรู�หนังสือสูง

ค�าแรงสูง

โดดเด�นในด�านอุตสาหกรรม

รัฐบาลมาจากประชาชน

มีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

เป�นประชาธิปไตย

พัฒนาแล�วทางเศรษฐกิจ

4.12

3.77

4.14

3.92

3.74

4.05

3.79

3.92

3.84

3.75

3.87

4.43

3.39

4.29
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	 นอกจำกนี	้ทศันคตต่ิอสนิค้ำทีร่ะบวุ่ำมีแหล่งก�ำเนิดจำกประเทศไทยนัน้	(ใช้มำตรวัด	Country	

of	Origin	ของ	Parameswaran	and	Pisharodi,	1994)	กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำเป็นสินค้ำที่มีแบบให้

เลอืกทีห่ลำกหลำย	มค่ีำเฉลีย่สงูทีส่ดุ	เท่ำกบั	4.29	รองลงมำคอื	เป็นสนิค้ำหำซือ้ได้ง่ำย	มค่ีำเฉลีย่

เท่ำกับ	4.21	และเป็นสินค้ำที่มีกำรโฆษณำแบบให้ข้อมูล	มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	4.19	ตำมล�ำดับ	ส่วน

ข้อที่กลุ่มตัวอย่ำงเห็นด้วยน้อยที่สุด	 คือ	 เป็นสินค้ำที่ต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยๆ	 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	

3.12	รองลงมำ	คือ	เป็นสนิค้ำทีไ่ม่ดงึดดูควำมสนใจ	มีค่ำเฉลีย่เท่ำกบั	3.16	และผลติจำกส่วนประกอบ

รำคำถูก	มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	3.22	ตำมล�ำดับ

	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่ำกลุ ่มตัวอย่ำงชำวลำวมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้ำที่ผลิต	 และน�ำเข้ำจำก

ประเทศไทย	เชือ่มัน่ในคณุภำพของสนิค้ำ	เป็นสนิค้ำทีด่	ีไม่ต้องซ่อมแซมบ่อย	ไม่พงัง่ำย	มคีวำม

ทนทำน	 มีควำมดึงดูดใจ	 รวมถึงยังมีควำมหลำกหลำยให้เลือกซ้ือ	 อีกท้ังชำวลำวส่วนใหญ่ยัง

สำมำรถอ่ำนภำษำไทย	 หรือฟังภำษำไทยได้	 ท�ำให้กำรรับรู ้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จำก

ประเทศไทย	หรอืกำรสือ่สำรถงึคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์นัน้ท�ำได้โดยง่ำย	นอกจำกนีส้นิค้ำไทยใน

ลำวน้ันยังสำมำรถหำซื้อได้ง่ำยอีกด้วย	 จึงถือว่ำเป็นโอกำสส�ำหรับสินค้ำของไทยเป็นอย่ำงยิ่ง	 

ที่จะเข้ำไปครองตลำดในประเทศลำว

5.2 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกในประเทศพม่าในสาขาอาหารและสินค้าตกแต่งบ้าน

	 กำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกในประเทศพม่ำ	 โดยกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม

จ�ำนวน		400		ชุด	จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสะดวก	นอกจำกนี้ยังมีกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพจำก

กำรสนทนำกลุ่ม	(Focus	Group	Discussion)	 ร่วมกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำดและพฤติกรรม 

ผู้บริโภค	และผู้ประกอบกำรในสำขำอำหำร	และสินค้ำตกแต่งบ้ำน	ซึ่งในส่วนของกำรเก็บข้อมูล 

เชิงปริมำณ	ได้ก�ำหนดโครงสร้ำงของกลุ่มตัวอย่ำงตำมลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของประเทศ

ที่ท�ำกำรเก็บข้อมูล	 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่น่ำเชื่อถือและเป็นตัวแทนของคนจ�ำนวนมำกได	้

อย่ำงไรก็ตำมส�ำหรับประเทศพม่ำนั้น	กำรเก็บข้อมูลได้ด�ำเนินกำรเฉพำะพื้นที่นครย่ำงกุ้งซึ่งเป็น

เมืองเศรษฐกิจส�ำคัญ	และเป็นแหล่งรวมของชำวพม่ำจำกทุกภูมิภำค

	 สัดส่วนเพศของกลุ่มตัวอย่ำงมีขนำดใกล้เคียงกัน	 คือ	 เพศหญิงร้อยละ	53	 และเพศชำย 

ร้อยละ	47	โดยช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่	อยู่ระหว่ำง	30-39	และ	40-49	ปี	กลุ่มตัวอย่ำง

เป็นผู้ที่มีรำยได้ระดับปำนกลำง-ล่ำง	หรือไม่เกิน	5,000	บำทกว่ำร้อยละ	50	ส่วนอีกร้อยละ	25	

เป็นผู้ที่มีรำยได้ระดับปำนกลำงหรือไม่เกิน	10,000	บำท
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	 กลุ่มตัวอย่ำงโดยส่วนใหญ่หรือประมำณร้อยละ	30	ประกอบอำชีพเป็นพนักงำนในหน่วยงำน

เอกชน	 ร้อยละ	20	 เป็นผู้ประกอบกำรกิจกำรขนำดเล็ก	 และร้อยละ	15	 เป็นพนักงำนของรัฐ	

นอกจำกนีย้งัพบว่ำกลุม่ตวัอย่ำงกว่ำร้อยละ	60	ส�ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร	ีรองลงมำร้อยละ	18	

ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือ	ปวช.	ส�ำหรับกำรนับถือศำสนำ	กลุ่มตัวอย่ำง

ส่วนใหญ่เป็นพทุธศำสนกิชน	โดยส่วนใหญ่มเีชือ้สำยพม่ำ	และมเีชือ้สำยอ่ืนๆ	เช่น	จนี	ยะไข่	คะฉิน่ 

ไทใหญ่	และกะเหรี่ยง	บ้ำงเล็กน้อย	

	 ส�ำหรับข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำง	พบว่ำ	มำกกว่ำร้อยละ	91	(363	คน)	จบกำร

ศกึษำจำกสถำบนัของรฐั	จบกำรศกึษำจำกสถำบนักำรศกึษำเอกชนในประเทศ	(ร้อยละ12)	สถำบนั

กำรศึกษำนำนำชำติในประเทศ	(ร้อยละ	3)	 และสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ	(ร้อยละ	3)	 

โดยพบว่ำกว่ำร้อยละ	80	 ของคนที่จบกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศมักเป็นผู้ท่ีม ี

รำยได้ระดับปำนกลำง-สูง	นอกจำกนี้	หำกพิจำรณำด้ำนกำรท�ำงำนพบว่ำ	กลุ่มตัวอย่ำงชำวพม่ำ

ท�ำงำนสัปดำห์ละ	6	 วัน	 วันละ	8	 ชั่วโมง	 กว่ำร้อยละ	40	 เดินทำงไปท�ำงำนโดยใช้รถโดยสำร

สำธำรณะ	มีเพียงร้อยละ	30	ที่เดินทำงโดยกำรใช้รถยนต์ส่วนตัว	 และร้อยละ	10	ที่เดินทำงไป

ท�ำงำนโดยวิธีกำรเดิน

	 5.2.1	พฤติกรรมผู้บริโภคในสาขาอาหาร

	 	 5.2.1.1	ห้องครัวและการเก็บอาหาร

	 ห้องครวัเป็นครวัเพ่ือใช้งำนจรงิมำกกว่ำจะเป็นเพียงพ้ืนทีเ่ตรยีมและอุน่อำหำร	โดยพบว่ำกลุม่

ตัวอย่ำงชำวพม่ำกว่ำร้อยละ	95	ประกอบอำหำรเองในบ้ำนทุกวันหรือเกือบทุกวัน	 โดยเครื่องใช้

ในครัวที่กลุ่มตัวอย่ำงใช้	พบว่ำ	เกือบทุกครัวเรือนมีเตำแก๊ส	เตำไฟฟ้ำ	ตู้เย็น	และเครื่องต้มน�้ำ	

โดยมปีระมำณ	1	ใน	4	ของกลุม่ตวัอย่ำงทีม่เีตำไมโครเวฟในบ้ำน	ส�ำหรบัผูป้ระกอบอำหำรในบ้ำน	

พบว่ำ	ประมำณ	1	ใน	3	ของกลุ่มตัวอย่ำง	ผู้ตอบเป็นผู้ประกอบอำหำรเอง	และอีก	1	ใน	4	ของ

กลุ่มตัวอย่ำง	พ่อ-แม่	เป็นผู้ประกอบอำหำร	โดยอำหำรที่ประกอบเพื่อรับประทำนในบ้ำนมักเป็น

อำหำรท้องถิ่นทั่วๆ	ไป

	 กำรเก็บอำหำรของกลุ่มตัวอย่ำงชำวพม่ำ	พบว่ำ	เกือบทั้งหมดจะเก็บตุนอำหำรประเภทข้ำว	

น�้ำตำล	และเครื่องปรุงรสต่ำงๆ	เช่น	น�้ำปลำ	ซอส	น�้ำมัน	ซึ่งเป็นอำหำรที่ไม่เน่ำเสีย	และสำมำรถ

ซื้อเก็บไว้ระยะยำวได้	รองลงมำ	คือ	ผัก-ผลไม้	และอำหำรแห้ง-อำหำรกระป๋อง	ที่สำมำรถซื้อมำ
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เก็บไว้เพือ่บรโิภคระยะเวลำสัน้ๆ	ได้	ส่วนอำหำรประเภททีก่ลุม่ตวัอย่ำงไม่ค่อยเกบ็ไว้บรโิภค	ได้แก่	

อำหำรประเภทเนือ้สตัว์	อำหำรพร้อมรบัประทำน	และอำหำรแช่แขง็	โดยมเีพยีงร้อยละ	9	เท่ำนัน้	

ที่เก็บอำหำรแช่แข็งไว้ที่บ้ำน	สอดคล้องกับกำรวิจัยเชิงปริมำณที่พบว่ำ	ชำวพม่ำนิยมซื้ออำหำร

สดจำกตลำดและไปจ่ำยตลำดเกือบทุกวัน	อย่ำงไรก็ตำม	 เมื่อแยกกลุ่มตัวอย่ำงตำมระดับรำยได้	

พบว่ำ	 กว่ำร้อยละ	50	 ของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้ปำนกลำง-สูง	 และกลุ่มรำยได้สูง	 มีกำรเก็บ

อำหำรประเภทอำหำรพร้อมรับประทำนไว้ในบ้ำน	และประมำณร้อยละ	19	ของกลุ่มตัวอย่ำงที่มี

รำยได้สูง	ก็มีอำหำรแช่แข็งเก็บไว้ในบ้ำน

	 ส�ำหรบัอำหำรประเภทเนือ้สตัว์แช่เยน็-แช่แขง็	กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ	60	แทบไม่เคย

ซื้อเลย	 อีกร้อยละ	23	 ซื้อทุกๆ	 สัปดำห์	 โดยพบว่ำ	 ชำวพม่ำนิยมไปซื้ออำหำรสดและเนื้อสัตว์ 

จำกตลำดสด	มำกกว่ำซื้อเนื้อสัตว์แช่แข็ง	สถำนที่ซื้อเนื้อสัตว์แช่แข็งยังนิยมซื้อจำกตลำดสดและ

ซูเปอร์มำร์เก็ต	 ส�ำหรับอำหำรประเภทผักสด	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่นิยมซื้อเกือบทุกวันจำก

ตลำดสดเป็นหลักเพรำะรำคำถูก	ในส่วนของผลไม้	กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะซื้อทุกๆ	สัปดำห์จำก

ตลำดสดเป็นหลัก	ส�ำหรับเครื่องปรุงต่ำงๆ	อำทิ	น�้ำตำล	น�้ำปลำ	น�้ำมัน	และซอสนั้น	ส่วนใหญ่ 

จะซือ้	1-2	ครัง้ต่อเดือนจำกตลำดสดและร้ำนขำยของช�ำเป็นหลกั	เช่นเดียวกนักบัอำหำรแห้งและ

อำหำรกระป๋องที่ส่วนใหญ่ซื้อเดือนละ	1-2	ครั้งแต่จะซื้อจำกซูเปอร์มำร์เก็ตเป็นหลัก	ในส่วนของ

อำหำรส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทำนส่วนใหญ่แทบไม่ได้ซื้อมำบริโภคเลย	มีประมำณ	1	ใน	4	ของ

กลุ่มตัวอย่ำงที่ซื้อมำบริโภคทุกเดือน	 และอีกร้อยละ	21	 ซื้อมำบริโภคทุกสัปดำห์	 โดยซื้อจำก 

ซูเปอร์มำร์เก็ตเป็นหลัก	ส่วนอำหำรแช่แข็งและอำหำรไมโครเวฟ	ประมำณร้อยละ	86	ของกลุ่ม

ตัวอย่ำง	 แทบจะไม่ซื้อมำรับประทำนเลย	 นอกจำกน้ี	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะซื้อข้ำวสำร 

เดือนละ	1-2	ครั้ง	โดยซื้อจำกตลำดสดเป็นหลัก	และประมำณร้อยละ	20	ซื้อจำกร้ำนค้ำส่ง

	 เมื่อสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงถึงพฤติกรรมกำรซื้ออำหำรในแต่ละครั้งพบว่ำ	ร้อยละ	54	จะซื้อมำ

ส�ำหรับบริโภคระยะสั้น	หรือซื้อหีบห่อขนำดกลำง	จ�ำนวน	3-5	ชิ้น	เป็นต้น	อีกร้อยละ	41	จะซื้อ

เพื่อบริโภคเป็นครั้งๆ	 ไม่ได้ซื้อเพื่อบริโภคในครำวอื่นๆ	 มีเพียงร้อยละ	5	 เท่ำนั้น	 ที่ซื้อครำวละ

มำกๆ	หรือซื้อยกหีบ-ยกโหล	อย่ำงไรก็ตำม	เมื่อพิจำรณำตำมระดับรำยได้พบว่ำ	กว่ำร้อยละ	11	

ของกลุม่ทีม่รีำยได้สูง	จะมพีฤตกิรรมกำรซือ้ครำวละมำกๆ	เนือ่งจำกกลุม่นีม้กัใช้ชวิีตแบบคนเมอืง	

คือ	มีควำมเร่งรีบและต้องกำรควำมสะดวกสบำย
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	 ส่วนของรสชำติอำหำรนัน้	 กลุม่ตวัอย่ำงชำวพม่ำส่วนใหญ่จะชืน่ชอบอำหำรเปรีย้ว	 และรสเผด็	

โดยพบว่ำมีประมำณ	1	 ใน	4	 ของกลุ่มตัวอย่ำงที่ชอบรสเผ็ดมำกที่สุด	 และเปรี้ยวมำกที่สุด	 

โดยเฉพำะกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุไม่เกิน	40	ปี	ส�ำหรับรสหวำน	มีประมำณร้อยละ	17	ที่ชอบทำน

รสหวำนจัด	โดยรสขมและรสเค็ม	มีกลุ่มตัวอย่ำงที่ชอบน้อยที่สุด	

	 ส�ำหรบัประเภทเนือ้สตัว์	กลุม่ตวัอย่ำงชำวพม่ำนยิมทำนเนือ้ของสตัว์ปีก	เช่น	เนือ้ไก่	เนือ้เป็ด	

และสัตว์น�ำ้	เช่น	ปลำ	กุง้	หอย	ปลำหมกึ	ส่วนเนือ้ววั	มผีูไ้ม่ทำนถงึร้อยละ	56	เช่นเดียวกบัเนือ้สกุร	

ที่มีผู้ไม่ทำนถึงร้อยละ	45	ที่เป็นเช่นนี้	อำจเพรำะสังคมพม่ำ	เป็นสังคมที่เคร่งครัดในพุทธศำสนำ	

และจำกกำรวิจัยเชิงคุณภำพยังพบว่ำ	 มีผู้งดทำนเน้ือสัตว์เพื่อเหตุผลท้ังทำงด้ำนควำมเชื่อและ

เหตุผลทำงสุขภำพ	 โดยมีผู้บริโภคชำวพม่ำจ�ำนวนหน่ึง	 ที่จะงดรับประทำนเนื้อสัตว์	 ในบำงวัน 

ของสัปดำห์

  5.2.1.2	พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

	 ส�ำหรับพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรมื้อต่ำงๆ	ของชำวพม่ำนั้น	ผลส�ำรวจพบว่ำ	ส�ำหรับ

อำหำรมื้อเช้ำ	กลุ่มตัวอย่ำงชำวพม่ำกว่ำร้อยละ	74	รับประทำนมื้อเช้ำที่บ้ำน	มีเพียงร้อยละ	15	

ที่รับประทำนอำหำรเช้ำนอกบ้ำน	โดยกลุ่มตัวอย่ำง	ดื่มชำ-กำแฟ	ในมื้อเช้ำกว่ำร้อยละ	75	ของ

กลุ่มตัวอย่ำง	และทำนข้ำว-อำหำรจำนเดียว	ในมื้อเช้ำ	ร้อยละ	39	ของกลุ่มตัวอย่ำง	ส�ำหรับมื้อ

กลำงวนักเ็ช่นกนั	กว่ำร้อยละ	58	ของกลุม่ตวัอย่ำง	รบัประทำนอำหำรกลำงวันท่ีบ้ำน	อีกร้อยละ	27	

ห่ออำหำรจำกบ้ำนไปทำนที่ท�ำงำน	โดยมีเพียงร้อยละ13	ที่รับประทำนนอกบ้ำน	ส�ำหรับมื้อเย็น	

กว่ำร้อยละ	91	ของกลุ่มตัวอย่ำง	รับประทำนอำหำรเย็นที่บ้ำน	มีเพียงร้อยละ	5	เท่ำนั้นที่ออกไป

รับประทำนนอกบ้ำน	 ผลส�ำรวจสอดคล้องกับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ	 ที่ระบุว่ำ	 ในนครย่ำงกุ้ง	 

ค่ำครองชพีโดยเฉพำะค่ำอำหำรถอืว่ำค่อนข้ำงสงู	อำหำรทีจ่�ำหน่ำยในร้ำนอำหำรนอกบ้ำนมรีำคำ

ค่อนข้ำงแพง	 และใส่สำรปรุงแต่ง	 เช่น	 ผงชูรสมำก	 ชำวพม่ำจึงนิยมรับประทำนอำหำรที่บ้ำน	 

ด้วยเหตุผลทั้งด้ำนค่ำใช้จ่ำยและด้ำนสุขภำพ
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	 เมื่อสอบถำมถึงควำมถี่ในกำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน	 ร้อยละ	36	 ของกลุ่มตัวอย่ำง	 

รบัประทำนอำหำรนอกบ้ำน	1-2	ครัง้ต่อเดอืน	อกีร้อยละ	25	รบัประทำนอำหำร	1-2	ครัง้ต่อสปัดำห์	

โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ	17	 ที่รับประทำนอำหำรนอกบ้ำนทุกวัน/เกือบทุกวัน	 และร้อยละ	14	 

ที่มีนำนกว่ำ	1	เดือนจึงจะได้รับประทำนอำหำรนอกบ้ำนสักครั้ง	ส่วนอีกร้อยละ	8	ไม่เคยหรือแทบ

ไม่เคยรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนเลย	โดยส่วนใหญ่มักออกไปทำนกับครอบครัว	และเพื่อน

	 ส�ำหรบัประเภทอำหำรท่ีชำวพม่ำนิยมออกไปรบัประทำนนอกบ้ำน	ได้แก่	อำหำรท้องถิน่พม่ำ	

โดยกว่ำ	1	ใน	3	ของกลุ่มตัวอย่ำงรับประทำนอำหำรพม่ำทุกวัน	ที่ได้รับควำมนิยมรองลงมำ	คือ	

อำหำรจีนและติ่มซ�ำ	 ที่ส่วนใหญ่จะรับประทำนเดือนละ	1-2	 ครั้ง	 และอำหำรไทย	 ที่มักออกไป 

รับประทำนนอกบ้ำนเดอืนละ	1-2	ครัง้เช่นกนั	ยงัมอีำหำรประเภทอ่ืนท่ีชำวพม่ำนยิม	เช่น	อำหำร

จำนด่วน	โดยประมำณร้อยละ	35	ทำนอำหำรจำนด่วน	ตั้งแต่สัปดำห์ละครั้ง-เดือนละครั้ง	อำหำร

ประเภทปิ้ง-ย่ำง	 บำร์บีคิว	 หรือหมูกระทะ	 ก็ได้รับควำมนิยมพอสมควร	 โดยเกือบร้อยละ	34	 

ออกไปรับประทำนอำหำรประเภทนี้นอกบ้ำนอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง	นอกจำกนี้จำกกำรส�ำรวจยัง

พบว่ำ	อำหำรเกำหลี	ญีปุ่น่	และอำหำรตะวนัตก	(ฝรัง่เศส-อติำเลยีน)	ได้รบัควำมนยิมค่อนข้ำงน้อย	

โดยมำกกว่ำร้อยละ	80	ของกลุ่มตัวอย่ำง	ไม่ทำนหรือแทบไม่เคยทำนอำหำรเหล่ำนี้นอกบ้ำนเลย	

	 ส�ำหรับสถำนที่ที่ชำวพม่ำออกไปรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน	ส่วนใหญ่จะออกไปทำนอำหำร

ตำมร้ำนอำหำรทัว่ๆ	ไป	มบ้ีำงที่ไปรบัประทำนตำมศนูย์กำรค้ำ	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่อำหำรจำนด่วน	

และอำหำรเกำหลี	 ส�ำหรับอำหำรญี่ปุ่น	 แม้ว่ำในนครย่ำงกุ้งจะมีร้ำนอำหำรญี่ปุ่น	 เช่น	 ร้ำนฟูจิ	 

เปิดให้บริกำร	 แต่จำกกำรส�ำรวจพบว่ำลูกค้ำในนครย่ำงกุ้งส่วนใหญ่มักเป็นชำวต่ำงชำติมำกกว่ำ

ชำวพม่ำเอง

	 ส่วนกำรหำข้อมูลเกี่ยวกับร้ำนอำหำร	 มำกกว่ำครึ่งของกลุ่มตัวอย่ำงเลือกร้ำนอำหำรตำม 

ค�ำแนะน�ำของเพื่อน	หรือคนรู้จัก	 รองลงมำได้รับข้อมูลจำกสื่อ	 เช่น	หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์	

โดยปัจจัยที่ท�ำให้เลือกร้ำนอำหำร	3	อันดับแรก	ได้แก่	รสชำติ	ควำมสะอำด	และรำคำ	โดยเกือบ 

ทั้งหมดระบุว่ำ	รสชำติ	เป็นเหตุผลที่ส�ำคัญที่สุดในกำรเลือกร้ำนอำหำร	รองลงมำ	คือ	ปัจจัยด้ำน

ควำมสะอำด	ทีก่ว่ำร้อยละ	78	ของกลุม่ตวัอย่ำงให้ควำมส�ำคญักบัปัจจยัด้ำนนีแ้ละด้ำนรำคำท่ีกว่ำ

ร้อยละ	46	ของกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส�ำคัญกับปัจจัยข้อนี้	
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	 ส�ำหรับกำรบริกำรส่งอำหำร	(Delivery	Service)	ในพม่ำ	พบว่ำมีเพียงร้อยละ	38	ของกลุ่ม

ตัวอย่ำงเท่ำนั้นที่เคยสั่งอำหำรมำรับประทำนที่บ้ำน	 โดยผู้ที่สั่งเป็นประจ�ำมีเพียงร้อยละ	4	 ส่วน

กำรสั่งอำหำรมำรับประทำนที่ท�ำงำน	พบว่ำมีเพียงนอกบ้ำน	ร้อยละ	29	 เท่ำนั้นที่เคยใช้บริกำร	

โดยมีผู้ที่ส่ังเป็นประจ�ำมีเพียงร้อยละ	5	 เท่ำนั้น	 จำกผลกำรวิจัยท�ำให้เห็นว่ำชำวพม่ำยังไม่ค่อย 

คุ้นเคยกับกำรใช้บริกำรส่งอำหำรเท่ำใดนัก	 รวมทั้งกำรสั่งอำหำรจำกนอกบ้ำนมำรับประทำน	 

มีค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำประกอบอำหำรรับประทำนเอง	 จึงยังมีผู้บริโภคจ�ำนวนมำกท่ีเลือกท�ำอำหำร 

รับประทำนเองที่บ้ำน	และห่ออำหำรไปรับประทำนในที่ท�ำงำน	

	 	 5.2.1.3	แนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

	 ส�ำหรับพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรเพื่อสุขภำพและอำหำรปลอดสำรพิษนั้น	 ผลวิจัยพบว่ำ

กลุ่มตัวอย่ำงชำวพม่ำมำกกว่ำร้อยละ	40	 เลือกรับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพและอำหำรปลอด

สำรพิษทุกวันหรือเกือบทุกวัน	 โดยพบว่ำสัดส่วนของผู้ที่บริโภคอำหำรเพื่อสุขภำพเป็นประจ�ำจะ

เพิ่มมำกขึ้นตำมช่วงอำยุที่มำกขึ้น	ส�ำหรับกลุ่มที่ไม่เลือกบริโภคอำหำรเพื่อสุขภำพ	ส่วนใหญ่ให้

เหตุผลว่ำเป็นเพรำะหำซื้อได้ยำก	 และมีรำคำแพง	 อย่ำงไรก็ตำมจำกข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ	

พบว่ำคนรุ่นใหม่ชำวพม่ำ	ที่ได้รับกำรศึกษำที่ดีและมีรำยได้สูง	ค่อนข้ำงสนใจบริโภคอำหำรเพื่อ

สขุภำพ	สนิค้ำอำหำรเพ่ือสขุภำพทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศจะถกูวำงจ�ำหน่ำยอยู่ในซเูปอร์มำร์เกต็

ระดับบน	 เช่น	Market	Place	by	City	Mart	ซึ่งเป็นแหล่งจับจ่ำยซื้อสินค้ำส�ำหรับชำวต่ำงชำต ิ

และกลุม่ชำวพม่ำทีมี่รำยได้สงู	ส่วนอำหำรทีน่�ำเข้ำจำกประเทศไทยจะได้รบัควำมเชือ่ถอืในแง่ของ

ควำมปลอดภยั	ทัง้ยงัมรีสชำตดิ	ีกลุม่ผูบ้รโิภคทีม่รีำยได้ปำนกลำงถงึสงู	ท่ีมกี�ำลงัซือ้จงึนยิมเลอืก

ซื้อผลิตภัณฑ์อำหำรจำกประเทศไทย
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	 แม้ผู้บริโภคชำวพม่ำจะเร่ิมเลือกรับประทำนอำหำรโดยค�ำนึงถึงสุขภำพ	 แต่ผลวิจัยก็พบว่ำ	

อำหำรประเภทของหวำน	 อำหำรปิ้งย่ำง	 อำหำรจำนด่วนต่ำงๆ	 และอำหำรพร้อมรับประทำน	 

ยังเป็นอำหำรทีก่ลุม่ตวัอย่ำงชำวพม่ำจ�ำนวนไม่น้อยบรโิภคเป็นประจ�ำ	โดยท่ีน่ำสนใจ	คือ	กำรรบัประทำน 

อำหำรประเภทหมักดอง	 ที่กว่ำครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่ำงไม่รับประทำนเลย	 และอีกประมำณ 

ร้อยละ	40	พยำยำมจะหลีกเลี่ยง	ส�ำหรับอำหำรทอดและอำหำรมัน	มำกกว่ำร้อยละ	70	ของกลุ่ม

ตัวอย่ำงพยำยำมที่จะหลีกเลี่ยง	 เช่นเดียวกับอำหำรที่ใส่ผงชูรส	 โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่อำยุมำกขึ้น 

จะมีสัดส่วนผู้ที่ไม่บริโภคมำกขึ้นด้วย

	 ส�ำหรับเหตุผลในกำรรับประทำนอำหำรเพ่ือสุขภำพ	 ส่วนใหญ่รับประทำนเพื่อให้ดูแข็งแรง 

มีสุขภำพดี	 และเพื่อป้องกันตนเองจำกกำรเจ็บป่วย	 ส�ำหรับอำหำรเพ่ือสุขภำพท่ีเลือกซื้อมำ 

รับประทำน	3	อันดับแรก	(Top	3	Box)	ได้แก่	อำหำรและผักปลอดสำรพิษ	ขนมปังโฮลวีท	วิตำมิน

หรือผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรต่ำงๆ	 และเม่ือถำมถึงควำมยินดีที่จะจ่ำยเพื่อซื้ออำหำรเพื่อสุขภำพ	

ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ	40	ไม่ต้องกำรจะจ่ำยเพิ่มจำกรำคำอำหำรปกติ	อีกประมำณร้อยละ	28	

ยินดีที่จะจ่ำยเพิ่มประมำณร้อยละ	5	จำกรำคำอำหำรปกติ

ภาพที ่5.7 พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารทีอั่นตรายต่อสขุภาพ

งดรับประทาน พยายามหลีกเลี่ยง รับประทานเป�นประจำ

อาหารพร�อมรับประทาน

อาหารฟาสต�ฟู�ด

อาหารหมักดอง

อาหารที่ใส�ผงชูรส

อาหารป��งย�าง

ของหวาน

ของทอด

อาหารมัน

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12.5 45.3 42.3

51.5 42.3 6.3

23.3 64.0 12.8

12.5 74.5 13.0

10.0 70.8 19.3

7.5 43.0 49.5

19.5 44.8 35.8

13.5 42.0 44.5
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	 	 5.2.1.4	พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 เมื่อถำมกลุ่มตัวอย่ำงถึงกำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	 พบว่ำ	 กว่ำร้อยละ	70	 ของกลุ่ม

ตวัอย่ำงชำวพม่ำ	ไม่ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	โดยเพศชำยดืม่มำกกว่ำเพศหญงิ	ซึง่มกีลุม่ตวัอย่ำง

เพศชำยที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ประมำณร้อยละ	55	ส่วนเพศหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มีเพียงร้อยละ	7	เท่ำนั้น	เมื่อพิจำรณำตำมอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำ	กลุ่มที่มีอำยุ	50	ปีขึ้นไป	

มีสัดส่วนผู้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่ำกลุ่มอำยุอื่นๆ	นอกจำกนี้	กลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับรำยได้สูงขึ้น	

ก็จะมีสัดส่วนผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้นด้วย	

	 เมือ่ถำมเหตผุลที่ไม่ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ำเป็นเพรำะผิดหลกัค�ำสอน

ของศำสนำ	ไม่ชอบรสชำต	ิและไม่ดต่ีอสขุภำพ	สอดคล้องกบักำรวจิยัเชงิคณุภำพทีพ่บว่ำ	ผูบ้รโิภค

ชำวพม่ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพุทธศำสนิกชน	 และมีควำมเคร่งครัดต่อกำรปฏิบัติตำมค�ำสอนของ 

ศำสนำพุทธมำก	

	 	 5.2.1.5	พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มประเภทต่างๆ

	 เครือ่งดืม่ทีก่ลุม่ตวัอย่ำงชำวพม่ำดืม่ทกุวนัหรือเกอืบทกุวนั	คอื	กำแฟส�ำเรจ็รปู	โดยกว่ำร้อยละ	43	

ของกลุ่มตัวอย่ำงดื่มกำแฟส�ำเร็จรูปทุกวันหรือเกือบทุกวัน	 เช่นเดียวกับกำแฟสด	(ร้อยละ	27)	 

นมสด	(ร้อยละ	25)	และชำ	(ร้อยละ	28)	ส่วนเครื่องดื่มที่กลุ่มตัวอย่ำงดื่มสัปดำห์ละ	1	-	2	ครั้ง	

ได้แก่	 น�้ำอัดลม	(ร้อยละ	28)	 น�้ำหวำนรสต่ำงๆ	(ร้อยละ	23)	 น�้ำผักและผลไม้	 (ร้อยละ	25)	 

เครื่องด่ืมบ�ำรุงก�ำลัง	 (ร้อยละ	18)	 และนมถั่วเหลือง	 (ร้อยละ	16)	 ส่วนเครื่องดื่มที่ดื่ม 

เดือนละ	1	-	2	ครั้ง	 ได้แก่	 น�้ำสมุนไพร	(ร้อยละ	12)	 เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล	 ดริ๊งค์	(ร้อยละ	8)	 

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำงๆ	 คือ	 เบียร์	 ซึ่งเบียร์ท้องถิ่นของพม่ำได้รับควำมนิยมมำกกว่ำ 

เบียร์น�ำเข้ำ	บรั่นดี/วิสกี้	และไวน์

	 แหล่งซื้อเครื่องดื่ม	 ส�ำหรับนม	 ชำ	 และกำแฟสด	 ส่วนใหญ่นิยมซื้อจำกร้ำนกำแฟ	 ร้ำนนม	

ร้ำนน�้ำชำ	 ส่วนชำและกำแฟส�ำเร็จรูป	 นมถั่วเหลือง	 น�้ำหวำน	 น�้ำอัดลม	 เครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลัง	 

น�ำ้สมนุไพร	และ	Functional	drink	(เครือ่งดืม่บ�ำรงุก�ำลงั)	ส่วนใหญ่นยิมซือ้จำกร้ำนสะดวกซือ้ต่ำงๆ		

ส�ำหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทกุชนดิ	ซือ้จำกภตัตำคำรและร้ำนสะดวกซือ้เป็นหลกั	ยกเว้นเหล้ำขำว

ทีน่ยิมซือ้จำกร้ำนขำยของช�ำ	 และทีน่่ำสนใจ	 คอื	 เครือ่งดืม่ประเภทกำแฟสด	 น�ำ้ผกั	 น�ำ้ผลไม้	 

และน�้ำสมุนไพร	มำกกว่ำ	1	ใน	4	ของกลุ่มตัวอย่ำง	ท�ำเครื่องดื่มเหล่ำนี้เพื่อดื่มเองที่บ้ำน
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	 	 5.2.1.6	พฤติกรรมการดื่มชา-กาแฟ	และขนมหวาน

 

	 ส�ำหรับกำแฟ	 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ดื่มวันละครั้งถึงมำกกว่ำวันละครั้ง	 มีกลุ่มตัวอย่ำงท่ีไม่ด่ืม

เพียงร้อยละ	17	 ส่วนใหญ่ซื้อกำแฟจำกร้ำนกำแฟ	 และร้ำนสะดวกซื้อ	 โดยประมำณร้อยละ	20	

ของผู้ที่ดื่มกำแฟ	 นิยมไปดื่มที่ร้ำนกำแฟ	 ส�ำหรับกำรดื่มชำ	 ส่วนใหญ่ด่ืมวันละครั้งถึงมำกกว่ำ 

วันละครั้ง	โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงไม่ดื่มร้อยละ	32	ส่วนใหญ่ซื้อจำกร้ำนกำแฟและร้ำนน�้ำชำ	โดยกว่ำ 

ร้อยละ	30	ของกลุม่ตัวอย่ำงทีด่ืม่ชำนยิมไปดืม่ทีร้่ำนน�ำ้ชำและร้ำนกำแฟ	ส�ำหรบัขนม	มกีลุม่ตวัอย่ำง 

ที่ไม่รับประทำนขนมเพยีงร้อยละ	13.6	ส่วนใหญ่รบัประทำนวนัละครัง้หรอืมำกกว่ำวันละครัง้	และ

ส่วนใหญ่ซื้อจำกร้ำนสะดวกซื้อ	 และซื้อมำรับประทำนที่บ้ำนเป็นส่วนใหญ่	 ปัจจุบันแนวโน้ม

วัฒนธรรมร้ำนกำแฟ	(Cafe-Culture)	เริ่มเป็นที่แพร่หลำยในนครย่ำงกุ้ง	ร้ำนชำและกำแฟแบบ

สมยัใหม่	เร่ิมเปิดให้บริกำรทัว่ไป	โดยกลุม่วยัรุน่-คนรุน่ใหม่	จะนยิมไปนัง่ตำมร้ำนกำแฟ	ร้ำนน�ำ้ชำ	

หรือร้ำนขนมหวำนในศูนย์กำรค้ำเพื่อดื่มเครื่องดื่ม	 พบปะพูดคุยและใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตไวไฟ

ฟรีที่ทำงร้ำนจัดไว้บริกำร

	 	 5.2.1.7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร

	 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวส�ำหรับอำหำรของกลุ่มตัวอย่ำงชำวพม่ำ	พบว่ำส่วนใหญ่	(ประมำณ	1	ใน	3)	

อยูท่ีป่ระมำณ	34	-	66	ดอลล่ำร์สหรฐัต่อเดอืน	หรอืประมำณ	1,000	-	2,000	บำทต่อเดือน	คิดเป็น 

ประมำณ	22	บำทต่อมื้อ	โดยอีกประมำณร้อยละ	22	อยู่ที่ประมำณ	67	-	133	ดอลล่ำร์สหรัฐ	หรือ

ประมำณ	2,000	-	4,000	บำท	คดิเป็นประมำณ	44	บำทต่อมือ้	ส�ำหรบัค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบัอำหำรของ

ทั้งครัวเรือน	ประมำณ	1	ใน	4	ของกลุ่มตัวอย่ำง	มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรอยู่ที่ประมำณ	134	-	200	

ดอลล่ำร์สหรัฐต่อเดือนหรือประมำณ	4,000	-	6,000	 บำทต่อเดือน	 คิดเป็นประมำณ	67	บำท 

ต่อมื้อ	และอีก	1	ใน	4	มีค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำ	333	ดอลล่ำร์สหรัฐต่อเดือน	หรือมำกกว่ำ	10,000	

บำทต่อเดือน	 คิดเป็นประมำณ	115	 บำทต่อมื้อขึ้นไป	 นอกจำกนี้ยังพบว่ำประมำณร้อยละ	15	 

ของกลุ่มตัวอย่ำง	ปลูกผักสวนครัวและผลไม้	ไว้รับประทำนเองในครัวเรือนด้วย	
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	 5.2.2	พฤติกรรมผู้บริโภคในสาขาสินค้าตกแต่งบ้าน
 
	 	 5.2.2.1	ความหมายของค�าว่า	“บ้าน”

	 ส�ำหรับควำมหมำยของบ้ำน	 นอกจำกควำมหมำยในเชิงรูปธรรมคือกำรเป็นท่ีอยู่อำศัยของ

คนในครอบครวัแล้ว	ในเชงินำมธรรมนัน้	ควำมรูส้กึของกลุม่ตัวอย่ำงชำวพม่ำมกัรูส้กึว่ำบ้ำน	เป็น

สถำนที่ที่เต็มไปด้วยควำมอบอุ่น	และเป็นสถำนที่ปลอดภัย	เป็นสถำนที่ที่สร้ำงควำมสุข	และรู้สึก

เหมือนได้พักผ่อนเมื่ออยู่บ้ำน	
  
	 	 5.2.2.2	ลักษณะของที่อยู่อาศัย

	 นครย่ำงกุ้ง	 ซึ่งเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของพม่ำ	 ผู้คนจำกทุกภูมิภำคจึงเข้ำมำ

อำศัยและท�ำงำนในนครย่ำงกุ้ง	 ที่อยู่อำศัยของกลุ่มตัวอย่ำงชำวพม่ำส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ	37	 

เป็นแบบแฟลตหรืออพำร์ทเม้นต์	 รองลงมำร้อยละ	30	 เป็นแบบทำวน์เฮ้ำส์หรือบ้ำนแฝด	 

มีประมำณร้อยละ	7	 เป็นบ้ำนเดี่ยวหรือวิลล่ำ	 ร้อยละ	6	 เป็นอำคำรพำณิชย์	 และร้อยละ	4	 

เป็นคอนโดมิเนียม	 โดยแฟลต/อพำร์ตเม้นต์	 มักเป็นอำคำรลักษณะคล้ำยอำคำรพำณิชย	์ 

แต่สูงประมำณ	5	-	8	ชั้น	

	 ส�ำหรับประเภทของบ้ำนสำมำรถจ�ำแนกตำมกำรสร้ำงบ้ำน	 ส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ	46	 

เป็นบ้ำนสร้ำงเอง	รองลงมำร้อยละ	21	เป็นกำรซื้อจำกผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์	และร้อยละ	12	

เป็นทีอ่ยู่อำศัยทีส่ร้ำงโดยรฐับำล	ส�ำหรบัรปูแบบกำรตกแต่งบ้ำนท่ีต้องกำร	หำกจะซือ้บ้ำนหลงัใหม่	

ประมำณร้อยละ	60	เลอืกทีจ่ะซือ้บ้ำนเปล่ำยงัไม่ตกแต่ง	อกีประมำณร้อยละ	40	เลอืกท่ีจะซือ้บ้ำน

ทีต่กแต่งครบ	พร้อมเข้ำอยู	่ส่วนประเภทของบ้ำน	ตำมวสัดท่ีุใช้ในกำรก่อสร้ำง	ส่วนใหญ่ร้อยละ	67	

เป็นบ้ำนก่ออิฐฉำบปูน	ร้อยละ	20	เป็นบ้ำนครึ่งไม้ครึ่งปูน	และอีกร้อยละ	12	เป็นบ้ำนไม้	

	 กำรตกแต่งผนังส่วนใหญ่เป็นผนังฉำบเรียบทำสี	มีประมำณร้อยละ	12	ที่ตกแต่งผนังด้วยไม้	

และประมำณร้อยละ	6	ที่ตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์	ส่วนพื้นบ้ำน	ประมำณร้อยละ	50	ใช้ไม้เป็นวัสดุ	

และประมำณร้อยละ	37	เป็นพื้นซีเมนต์ธรรมดำ	นอกจำกนี้ยังพบว่ำ	บ้ำนของกลุ่มตัวอย่ำงเกือบ

ร้อยละ	90	ติดตั้งผ้ำม่ำน
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  5.2.2.3	พฤติกรรมการอยู่อาศัย

	 เมือ่สอบถำมถงึกำรใช้ห้องต่ำงๆ	ในบ้ำน	ห้องทีถ่กูใช้บ่อยทีส่ดุ	คอื	ห้องนัง่เล่นและห้องรบัแขก	

รองลงมำ	 คือ	 ห้องนอน	 เช่นเดียวกันกับเมื่อถำมถึงห้องที่ต้องกำรตกแต่งมำกท่ีสุด	 มำกกว่ำ 

ร้อยละ	80	ก็ให้ควำมส�ำคัญกับกำรตกแต่งห้องนั่งเล่นและห้องรับแขก	โดยเป็นห้องที่สำมำรถใช้

เวลำร่วมกับสมำชิกในครอบครัวในชีวิตประจ�ำวันได้	 และยังใช้บ่งบอกฐำนะ	 เมื่อมีแขกมำเยี่ยม

เยือนได้ด้วย	สอดคล้องกับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ	ที่พบว่ำบ้ำนของชำวพม่ำ	จะให้ควำมส�ำคัญกับ

พื้นที่ห้องรับแขก	โดยจะตกแต่งให้โอ่โถง	ประกอบด้วยชุดรับแขกไม้	และโทรทัศน์จอใหญ่	รวม

ทั้งของตกแต่งบ้ำนต่ำงๆ

 

	 	 5.2.2.4	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

	 ประเทศพม่ำ	 มักจะมีปัญหำเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้ำดับ-ไฟตกบ่อยครั้ง	 สถำนท่ีต่ำงๆ	 จึงมัก 

ตดิตัง้อปุกรณ์เพือ่ป้องกนัควำมเสยีหำยจำกควำมผดิปกตขิองกระแสไฟฟ้ำ	โดยเฉพำะเครือ่งปรบั

อำกำศ	จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ	บ้ำนของกลุ่มตัวอย่ำงชำวพม่ำมีโทรทัศน์กว่ำร้อยละ	98	โดยเฉลี่ย

พบว่ำแต่ละบ้ำนมโีทรทศัน์เฉลีย่	1.7	เครือ่ง	นอกจำกน้ียงัมีหม้อหงุข้ำว	เครือ่งเล่นดวีดี	ีและพดัลม	

ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีกันโดยทั่วไปแทบทุกครัวเรือน

ภาพที ่5.8 ภาพแสดงสดัส่วนการมเีครือ่งใช้ไฟฟ้าแต่ละชนดิของกลุม่ตวัอย่าง
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	 	 5.2.2.5	พฤติกรรมการตกแต่งบ้าน	และการซื้อสินค้าตกแต่งบ้าน

	 จำกกำรวิจัยพบว่ำ	 มีเพียงร้อยละ	16	 ของกลุ่มตัวอย่ำงเท่ำนั้น	 ที่ใช้บริกำรมัณฑนำกรหรือ

สถำปนิกในกำรออกแบบตกแต่งบ้ำน	ในจ�ำนวนนี้มีเพียงร้อยละ	2	ที่ให้ออกแบบทั้งหลัง	ที่เหลือ

ให้ออกแบบเพยีงบำงห้องหรอืบำงส่วน	โดยส่วนใหญ่มำกกว่ำร้อยละ	80	จะตกแต่งบ้ำนด้วยตนเอง	

อย่ำงไรก็ตำมในกลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้ระดับกลำง-สูง	และกลุ่มรำยได้สูง	มีสัดส่วนผู้ที่ใช้บริกำร

มัณฑนำกรหรือสถำปนิกตกแต่งบ้ำนสูงกว่ำกลุ่มอื่น	 โดยประมำณร้อยละ	50	 ของกลุ่มตัวอย่ำง

ชำวพม่ำให้ควำมส�ำคญักบักำรแต่งบ้ำนตำมหลกัฮวงจุย้หรอืควำมเชือ่ทำงศำสนำ	 โดยในจ�ำนวนนี้

ประมำณร้อยละ	7	ที่จะให้ควำมส�ำคัญกับฮวงจุ้ยอย่ำงมำก	

	 กว่ำร้อยละ	86	ของกลุ่มตัวอย่ำงระบุว่ำ	กำรมีบ้ำนที่สวยงำม	สะอำด	และอบอุ่น	เป็นเรื่องที่

ส�ำคญัมำกถงึมำกทีส่ดุ	และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัทกุระดบัรำยได้	ส่วนพฤตกิรรมกำรจดับ้ำนใหม่	

ปรับเปลี่ยนกำรจัดวำงเฟอร์นิเจอร์นั้น	มีเพียงร้อยละ	13	ของกลุ่มตัวอย่ำงที่จัดบ้ำนทุกๆ	เดือน

หรือหลำยๆ	 ครั้งต่อเดือน	 โดยส่วนใหญ่จะจัดบ้ำนใหม่เพียงปีละครั้ง	 หรือนำนกว่ำปีละครั้ง	

สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรซื้อของตกแต่งบ้ำน	เช่น	โคมไฟ	นำฬิกำ	กรอบรูป	ตุ๊กตำ	ที่พบว่ำ

โดยส่วนใหญ่ของกลุม่ตวัอย่ำง	จะซือ้สนิค้ำเหล่ำนีปี้ละครัง้หรอืนำนกว่ำปีละครัง้	โดยกลุม่ตัวอย่ำง

ส่วนใหญ่จะซื้อเครื่องเรือน	 เฟอร์นิเจอร์	 เช่น	 ตู้	 เตียง	 หรือโซฟำ	 บ่อยครั้งกว่ำของตกแต่ง	 

โดยส่วนใหญ่ประมำณ	1	 ใน	3	 ของกลุ่มตัวอย่ำงจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ทุก	3-6	 เดือน	 ส�ำหรับ

วัตถุประสงค์กำรซื้อเฟอร์นิเจอร์	 ส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อทดแทนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเก่ำ	 และเพื่อควำม

สะดวกสบำยหรอืประโยชน์ใช้สอยทีด่ขีึน้	ส�ำหรบัแหล่งข้อมลูหรอืแรงบนัดำลใจในกำรตกแต่งบ้ำน

นั้น	3	อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่ำงหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรตกแต่งบ้ำน	ได้แก่	รำยกำรโทรทัศน์	ละคร	

ห้องตัวอย่ำงในร้ำนขำยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำน	และนิตยสำรต่ำงๆ	

	 ประเภทของเฟอร์นเิจอร์ทีก่ลุม่ตวัอย่ำงชืน่ชอบส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ	55	ชอบเฟอร์นเิจอร์ใหม่

ประกอบเสร็จ	 รองลงมำประมำณร้อยละ	22	ชอบเฟอร์นิเจอร์โบรำณ	(Antique)	 และประมำณ

ร้อยละ	17	ชอบเฟอร์นิเจอร์	บิลท์-อิน	มีเพียงร้อยละ	3.3	เท่ำนั้นที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ประกอบเอง	

(DIY)	เมื่อสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับควำมสนใจเฟอร์นิเจอร์ประกอบเอง	(DIY)	หำกมีรำคำ

ต�่ำกว่ำเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ค่อนข้ำงสนใจ	 โดยมีประมำณร้อยละ	40	 ที่ไม่

สนใจเลย	และเกอืบร้อยละ	50	ของกลุม่ตวัอย่ำงทีมี่อำยตุัง้แต่	50	ปีขึน้ไป	จะไม่สนใจเฟอร์นเิจอร์

ประกอบเองเลย	 แม้จะมีรำคำต�่ำกว่ำก็ตำม	 ทั้งน้ีเพรำะชำวพม่ำชอบควำมสะดวกสบำย	 อีกทั้ง
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ค่ำแรงในกำรจ้ำงช่ำงประกอบยังอยู่ในระดับต�่ำ	 ท�ำให้รำคำเฟอร์นิเจอร์ประกอบเสร็จไม่ได้ 

สูงมำกนัก	หำกเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ประกอบเอง	(DIY)	

	 สถำนที่ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงชำวพม่ำไปซื้อเฟอร์นิเจอร์	 และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำนต่ำงๆ	 นั้น	 

ส่วนใหญ่นิยมไปซื้อจำกร้ำนค้ำเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำน	 รองลงมำนิยมไปซื้อตำมห้ำง 

หรือศูนย์จ�ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำนโดยเฉพำะ	 และห้ำงสรรพสินค้ำท่ัวไป	 

มีประมำณร้อยละ	11	ที่สั่งซื้อจำกผู้ผลิตหรือช่ำงท�ำเฟอร์นิเจอร์	และมีประมำณ	ร้อยละ	5	ที่ซื้อ

จำกงำนแสดงสนิค้ำ	โดยเมือ่ถำมถงึควำมสนใจในกำรซือ้เฟอร์นเิจอร์และสนิค้ำตกแต่งบ้ำนในงำน

แสดงสินค้ำ	ส่วนใหญ่ค่อนข้ำงสนใจ	มีเพยีงร้อยละ	27	เท่ำน้ันที่ไม่สนใจเลย	นอกจำกนีเ้มือ่จ�ำแนก

ตำมระดับรำยได้	 พบว่ำกลุ่มที่มีรำยได้ระดับปำนกลำงขึ้นไปจะส่ังผลิตเฟอร์นิเจอร์มำกกว่ำกลุ่ม

รำยได้ปำนกลำง-ต�่ำ	

	 ส�ำหรับผู ้ที่มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำกลุ ่มนี้	 ครึ่งหนึ่งของกลุ ่มตัวอย่ำงระบุว่ำ	 

คือ	ตนเอง	รองลงมำ	คือ	แฟน	หรือสำมี-ภรรยำ	และพ่อแม่ตำมล�ำดับ	โดยเกือบทั้งหมดจะช�ำระ

ค่ำสนิค้ำด้วยเงนิสด	มเีพยีงไม่ถงึร้อยละ	3	ทีช่�ำระด้วยบตัรเครดติ	โดยงบประมำณท่ีเผือ่ไว้ส�ำหรบั

กำรตกแต่งบ้ำน	ส่วนใหญ่เกอืบร้อยละ	80	ของกลุม่ตวัอย่ำงจะกนังบประมำณไว้ไม่เกนิร้อยละ	10	

ของรำยได้ในแต่ละปี	

	 	 5.2.2.6	ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าตกแต่งบ้าน

	 ส�ำหรับผู้บริโภคชำวพม่ำ	 ปัจจัยในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำตกแต่งบ้ำนท่ีผู้บริโภคชำวพม่ำให้

ควำมส�ำคัญมำกที่สุด	 ได้แก่	กำรบริกำรส่งสินค้ำ	(คะแนนเฉลี่ย	4.41)	 รองลงมำ	คือ	กำรช่วย

เลือกสินค้ำและกำรตอบค�ำถำมของพนักงำน	(คะแนนเฉลีย่	4.18)	และควำมหลำกหลำยของสนิค้ำ

ในที่เดียว	(คะแนนเฉลี่ย	4.01)	และกำรใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมมำช่วยออกแบบห้อง	(คะแนน

เฉลี่ย	4.01)	ส่วนปัจจัยที่ผู้บริโภคชำวพม่ำให้ควำมส�ำคัญน้อยที่สุด	คือ	กำรใช้คนดังเป็นผู้แนะน�ำ

สินค้ำ	(คะแนนเฉลี่ย	2.38)	 รวมทั้งกำรใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมือนกับในละครหรือรำยกำรโทรทัศน์	

(คะแนนเฉลี่ย	2.46)	และกำรซื้อเฟอร์นิเจอร์เพรำะกำรลดรำคำ	(คะแนนเฉลี่ย	2.78)
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รูปแบบการใช�งาน

ขนาดที่เหมาะสม

เข�ากับเฟอร�นิเจอร�อื่นๆ ได�ดี

ประหยัดพลังงาน

เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

ทำความสะอาดง�าย

ไม�ต�องบำรุงรักษามาก

ความสบาย

วัตถุดิบ

สี

โปรแกรมผ�อนชำระค�าสินค�า

การรับประกันสินค�า

ระยะเวลาในการรอสินค�า

การบริการที่สะดวกรวดเร็ว

ความเอาใจใส�ของพนักงานต�อลูกค�า

การบริการหลังการขาย

การบริการติดตั้งขนส�งสินค�า

ตรายี่ห�อ

คุณภาพ

ราคา

ความสวยงาม/การออกแบบ

อายุการใช�งานยาวนาน ทนทาน

3.41

3.22

3.51

3.62

3.00

3.88

3.84

4.13

4.03

3.97

3.58

3.89

3.19

4.46

3.73

4.21

4.21

4.05

4.09

3.50

4.48

4.17

4.13

4.62
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	 สิ่งที่ผู้บริโภคชำวพม่ำค�ำนึงถึง	เมื่อจะพิจำรณำซื้อสินค้ำตกแต่งบ้ำน	พบว่ำ	กลุ่มตัวอย่ำงให้

ควำมส�ำคัญกับควำมทนทำนและอำยุกำรใช้งำนมำกที่สุด	 (คะแนนเฉลี่ย	4.62)	 รองลงมำ	 

คือ	 คุณภำพของสินค้ำ	 (คะแนนเฉลี่ย	4.48)	 และกำรรับประกันสินค้ำ	 (คะแนนเฉลี่ย	4.46)	 

ส่วนปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่ำงชำวพม่ำให้ควำมส�ำคัญน้อยที่สุด	ได้แก่	กำรเข้ำกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆ	

ในบ้ำนได้ด	ี(คะแนนเฉลีย่	3.00)	รองลงมำ	คอืกำรผ่อนช�ำระสินค้ำ	(คะแนนเฉลีย่	3.19)	และสถำนทีต่ัง้

ของร้ำน	 (คะแนนเฉลี่ย	3.22)	 จะเห็นว่ำ	 ปัจจัยด้ำนคุณภำพของสินค้ำมีควำมส�ำคัญมำก	 

ส่วนกำรผ่อนช�ำระสนิค้ำนัน้	กลุม่ตวัอย่ำงให้ควำมส�ำคญัน้อย	เนือ่งจำกชำวพม่ำนยิมซือ้และช�ำระ

ค่ำสินค้ำด้วยเงินสดเป็นหลัก	

	 ส�ำหรบัสไตล์กำรตกแต่งภำยในทีก่ลุม่ตวัอย่ำงชำวพม่ำชืน่ชอบ	พบว่ำ	กำรตกแต่งภำยในแบบ	

Modern	เป็นรูปแบบที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	44	โดยกลุ่มวัยรุ่นและวัยท�ำงำน

จะชื่นชอบกำรตกแต่งบ้ำนแบบ	Modern	 มำกกว่ำกลุ่มตัวอย่ำงช่วงอำยุอื่น	 รองลงมำ	 คือ	 

แบบ	Contemporary	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	26	 แบบ	Asian	 หรือ	Tropical	 คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ	17	แบบ	European	ร้อยละ	8	และแบบ	American	หรือ	Country	ร้อยละ	5	โดยจำกกำร

วิจัยเชิงคุณภำพพบว่ำ	ร้ำนเฟอร์นิเจอร์ในพม่ำ	มีหลำยร้ำนที่จ�ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์แบบ	Modern	 

โดยเฉพำะ	 รวมทั้งอิทธิพลของละครและรำยกำรโทรทัศน์เกำหลี	 ที่แสดงถึงวิถีชีวิตที่ทันสมัย	 

ก็ล้วนมีอิทธิพลต่อควำมชอบและรสนิยมกำรตกแต่งบ้ำนของชำวพม่ำมำกขึ้น

	 5.2.3	พฤติกรรมการบริโภคสื่อ

	 ชำวพม่ำนิยมรับสื่อโทรทัศน์มำก	โดยมีออกอำกำศทั้งสิ้น	4	ช่อง	มีรำยกำรโทรทัศน์และช่อง

โทรทศัน์ไทยออกอำกำศทีพ่ม่ำด้วย	แต่เป็นระบบเคเบิล้ไม่ใช่ฟรทีีวี	ชำวพม่ำชืน่ชอบรำยกำรและ

ละครจำกประเทศเกำหลี	 ซึ่งเข้ำมำออกอำกำศในโทรทัศน์มำเป็นระยะเวลำนำนพอสมควรแล้ว	

โดยละครเกำหลนีีม้ส่ีวนในกำรชีน้�ำพฤตกิรรมและทศันคตขิองชำวพม่ำค่อนข้ำงมำก	ชำวพม่ำเชือ่ว่ำ

เกำหลีเป็นแบบอย่ำงของควำมศิวิไลซ์	 และต้องกำรมีรูปแบบกำรใช้ชีวิตเหมือนอย่ำงในละคร

เกำหลี	เช่น	ต้องกำรแต่งบ้ำนแบบในละคร	ฝึกพูดจำกันอย่ำงสุภำพแบบในละคร	กำรรับประทำน

อำหำรร่วมกันในครอบครัว	เป็นต้น



รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง 
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การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอาเซียน+6 ระยะท่ี 2

	 กว่ำร้อยละ	88	ของกลุม่ตวัอย่ำงชมโทรทศัน์ทกุวนัเช่นเดียวกบักำรอ่ำนหนงัสอืพิมพ์	โดยหลงั

เปิดประเทศ	ชำวพม่ำมีควำมตืน่ตวัในกำรอ่ำนมำก	หนังสอืพมิพ์หลำยฉบบัถกูตพีมิพ์ออกมำวำง

จ�ำหน่ำย	และได้รับควำมนิยมจำกผู้อ่ำน	อีกประมำณร้อยละ	50	ของกลุ่มตัวอย่ำงใช้อินเตอร์เน็ต

ทุกวัน	 ใกล้เคียงกันกับสื่อวิทยุ	 ที่มีสัดส่วนผู้ที่ฟังทุกวันประมำณร้อยละ	42	 ของกลุ่มตัวอย่ำง 

ส�ำหรบัภำพยนตร์	ส่วนใหญ่จะดเูดอืนละ	1-2	คร้ัง	เช่นเดยีวกนักบันติยสำรซึง่จะอ่ำนเดอืนละ	1-2	ครัง้

ภาพที ่5.10 ความถีข่องการบรโิภคสือ่แต่ละประเภทของกลุม่ตวัอย่าง

ทุกวัน/เกือบทุกวัน ทุกสัปดาห� ทุกเดือน นานกว�าเดือน

นิตยสาร

ภาพยนตร�

วิทยุ

อินเตอร�เน็ต

หนังสือพิมพ�

โทรทัศน�

0% 20% 40% 60% 80% 100%

13.5% 34.1% 38.8% 13.5%

42.3% 14.5% 7.9% 35.3%

50.0% 26.9%6.3%16.8%

88.3% 8.1%

87.7% 9.3%

18.2% 43.5%21.3% 17.0%
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	 5.2.4	ทัศนคติต่อประเทศไทยและสินค้าไทย

	 ส�ำหรับทัศนคติที่ชำวพม่ำมีต่อประเทศไทยน้ัน	 จำกผลส�ำรวจพบว่ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงชำวพม่ำ

เหน็ว่ำประเทศไทยมกีำรพฒันำทำงเศรษฐกจิทีส่งู	คดิเป็นค่ำเฉลีย่	4.42	รองลงมำ	คอื	ประเทศไทย

เป็นระบบตลำดเสร	ีมค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั	4.23		และประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมรีะบบสวัสดิกำรสงัคม

ที่ดี	มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	4.04	ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต�่ำที่สุดนั้น	คือ	ด้ำนกำรมีค่ำแรงสูง	มีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ	3.31	รองลงมำ	คือ	มีอัตรำกำรรู้หนังสือสูง	มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	3.76	และประเทศไทยมีกำร

ผลิตในเชิงอุตสำหกรรม	มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	3.77	ตำมล�ำดับ

	 หำกให้ชำวพม่ำมองประเทศไทยว่ำเป็นเหมือนบุคคลที่มีบุคลิกภำพที่หลำกหลำย	 ชำวพม่ำ

ส่วนใหญ่เห็นว่ำประเทศไทยมีบุคลิกภำพแบบทันสมัย	 น�ำสมัย	 ขยันขันแข็ง	 สนุกสนำนร่ำเริง	 

มีเสน่ห์	และมั่นใจในตัวเอง	ซึ่งน่ำจะมำจำกสื่อต่ำงๆ	ของประเทศไทยที่ชำวพม่ำได้รับรู้	ที่มักสื่อ

ถงึควำมทันสมยั	ควำมบนัเทงิต่ำงๆ	เป็นต้น	ส่วนบคุลกิทีช่ำวพม่ำเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ	หรอืหมำยถงึ

ไม่ตรงกับบุคลิกภำพของประเทศไทย	 ได้แก่	 เป็นตัวของตัวเอง	 มีเอกลักษณ์	 ดุดัน	 มั่นคง	 

และยอดเยี่ยม	

	 นอกจำกนี้	 ทัศนคติต่อสินค้ำที่มีแหล่งก�ำเนิดจำกประเทศไทยนั้น	ชำวพม่ำเห็นว่ำสินค้ำจำก

ประเทศไทยมีจ�ำหน่ำยทั่วไปในหลำยๆ	ประเทศ	มีควำมคุ้มค่ำ	ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	มีแบบที่

หลำกหลำย	 และหำซื้อได้ง่ำย	 สอดคล้องกับกำรที่สินค้ำไทยหลำยชนิดมีจ�ำหน่ำยในตลำดพม่ำ 

มำนำนและได้รบัควำมนยิมอย่ำงมำก	ชำวพม่ำมคีวำมคุน้เคยกบัสนิค้ำไทยหลำยชนดิ	โดยเฉพำะ

อำหำร	นอกจำกนี	้สนิค้ำไทยจะได้รบัควำมเชือ่ถอืด้ำนคณุภำพในหมูช่ำวพม่ำ	และสนิค้ำประเภท

อำหำรของไทยหลำยชนิดที่น�ำมำจ�ำหน่ำยที่พม่ำได้มีกำรปรับรสชำติเพื่อให้เข้ำกับคนท้องถิ่น 

มำกขึน้	โดยควำมต้ังใจซือ้สนิค้ำจำกประเทศไทยนัน้เป็นไปในทศิทำงบวก	กล่ำวคือ	กลุม่ตัวอย่ำง

ชำวพม่ำจะซื้อสินค้ำที่ผลิตมำจำกประเทศไทย	หำกมีกำรระบุแหล่งที่มำบนผลิตภัณฑ์	

	 หำกจะสรุปเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรจำกประเทศไทยในมุมมองของผู้บริโภคชำวพม่ำ	 

อำจกล่ำวได้ว่ำ	กำรเป็นประเทศเพือ่นบ้ำนทีม่คีวำมใกล้ชดิคุน้เคยกันเป็นระยะเวลำนำน	มวิีถชีวิีต

และขนบธรรมเนียมหลำยๆ	อย่ำงที่มีควำมคล้ำยคลึงกันระหว่ำงคนทั้งสองประเทศ	ท�ำให้สินค้ำ

ไทยทั้งกลุ่มอำหำรและสินค้ำตกแต่งบ้ำน	มีควำมได้เปรียบสินค้ำจำกประเทศอื่นมำก	สินค้ำจำก

ประเทศไทยได้รับกำรยอมรับทั่วไปในด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ	ควำมปลอดภัย	และคุณภำพ	จึงได้รับ

ควำมนิยมจำกผู้บริโภคทั่วไป	 โดยเฉพำะกลุ่มรำยได้ระดับปำนกลำง	 และระดับสูงท่ีค่อนข้ำง 

มีก�ำลังซื้อ	


