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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมที่ มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิ จผ้าเปี ยก (2)
ศึกษาลักษณะปั จจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
ต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบผสม โดยวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
จานวน 400 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มประชากรเมียนมาร์ ที่มาซื้ อสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้าเมือง
ย่างกุง้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ทดสอบความแตกต่างด้วย T-test , F-Test, ทดสอบค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD และหาความสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน ส่ วนวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่เป็ นนักธุรกิจในเมียนมาร์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า (1) บริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศพม่าในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ประเทศที่ มีการพัฒนาก้าวหน้ามากกว่า บริ บทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น กลุ่มคนรุ่ นใหม่ ค่านิ ยม รายได้
และการเลียนแบบวัฒนธรรมใหม่ๆจากต่างประเทศโดยเฉพาะสิ นค้าที่เกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย จึงมีผลในเชิงบวกต่อ
กลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก (2) ปั จจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก ได้แก่ เพศ กลุ่มอายุ ระดับรายได้ อาชีพ ราคาสิ นค้า
รสนิ ย มสิ น ค้า อนามัย เพื่ อท าความสะอาด กลุ่ มนักเดิ นทาง สตรี การเกิ ดของทารก และคู่แ ข่ง ขันในตลาด ส่ ว น
วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่มีผลต่อกลยุทธ์ และ (3) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมต่อกล
ยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก พบว่า บริ บททางสังคมและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
ผ้าเปี ยก (wet wipe) ในประเทศเมียนมาร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในกลยุทธ์โดยรวม และรายด้าน ใน
ระดับต่า
คาสาคัญ: บริ บททางสังคมและวัฒนธรรม, กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด, ธุรกิจผ้าเปี ยก
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Abstract
This research aimed to investigate social and cultural contexts as well as factors affecting the strategies of
wet wipe business in Myanmar and the relationship of those contexts and the business. This research applied mixed
methodology. Quantitative data were collected from 400 Myanmar people who bought products at shopping malls
in Yangon. The data were analyzed using descriptive statistics, t-test, F-test, LSD, and Pearson’s Correlation.
Qualitative data were obtained from in-depth interviews with businesspeople in Myanmar as key informants.
The result showed that social and cultural contexts in Myanmar had changed accordingly to those in more
developed countries. Significant social contexts included new generation, value, income, and imitation of foreign
cultures especially in personal care products. Factors affecting wet wipe business in Myanmar were gender, age,
income, profession, product price, and taste in personal care products. Travelers, women, birth, and competitors did
not affect the strategies. Social and cultural contexts were found to relate to the overall and each of the marketing
mix elements at a low level with a significance level of .01.
Keywords: social and cultural contexts, marketing mix, wet wipe business
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1. บทนา
การรวมตัวกันเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 ส่ งผลให้แต่ละประเทศมีการเตรี ยมความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน สังคมโลกมีการรับรู ้ สนใจและคาดหมายว่าจะเป็ นการรวมกลุ่มที่ มีศกั ยภาพแห่ งใหม่ในภูมิภาค
แห่ งหนึ่ งของโลก และจากการเข้ามารวมในกลุ่ม AEC ทาให้ สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the
Union of Myanmar) เป็ นอีกหนึ่ งประเทศที่มีการเตรี ยมความพร้อมรองรับการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศใน
ทุ ก ๆ ด้า น เป็ นประเทศที่ น่า สนใจด้วยศิ ล ปวัฒนธรรม ประวัติ ศาสตร์ แ ละโบราณสถาน มี แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ ป่ าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยพืชพรรณต่างๆ สัตว์ป่า แม่น้ า ตลอดจนทะเลสาบธรรมชาติ ฯลฯ ภายใต้การเมือง
การปกครองที่กาลังปรับเปลี่ยนให้กา้ วเข้าสู่สากล ปั จจุบนั พบว่ามีนกั ลงทุนไทยไปลงทุนในเมียนมาร์มากเป็ นอันดับ 2
รองจากจีน โดยปั จจัยที่ทาให้นกั ลงทุนชาวไทยสนใจลงทุนในเมียนมาร์มากขึ้นเนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.
2556 เมียนมาร์ ได้ออกกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่เพื่อสนองนโยบายการเปิ ดประเทศใหม่ ซึ่ งได้บญ
ั ญัติถึงอานาจ
ของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนแห่ งเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission: MIC) โดยปรับปรุ งรู ปแบบ
การลงทุนรวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์และข้อจากัดต่างๆ สาหรับการลงทุนในเมียนมาร์ ที่จะส่ งเสริ มการค้า การลงทุนกับ
ต่างชาติอย่างเป็ นรู ปธรรม
เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social cultural Environment) ของประเทศเมียนมาร์
เห็นได้วา่ บริ บททางสังคมของประเทศเมียนมาร์กว่าร้อยละ 80 มีความเชื่อมโยงกับศาสนาและวัฒนธรรมแบบพุทธที่
ประชาชนนามาเป็ นวิถีของสังคมในประเทศพม่า ในเรื่ องของการประกอบอาชีพ การใช้ชีวติ อย่างเป็ นปกติ รู ้ประมาณ
ตน ไม่ฟุ้งเฟ้ อ ซึ่ งเป็ นการนาหลักธรรมของพุทธศาสนามาใช้ในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน (Dhārma, 2018) อย่างไรก็
ตาม ปั จจุ บันสังคมและวัฒนธรรมแบบใหม่ที่เป็ นผลจากการเปิ ดประเทศของเมี ยนมาร์ มี ผลทาให้วิถีของสังคม
เปลี่ ย นไป อาทิ การนิ ย มบริ โ ภคเครื่ องใช้ เครื่ อ งส าอาง หรื อ รั บ วัฒ นธรรมการบริ โ ภคที่ ใ ห้ ค วามสะดวกแก่
ชีวติ ประจาวันทดแทนวิถีแบบเดิม เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง การใช้สินค้าทาความสะอาดที่ใช้แล้วทิ้งแทนผ้า
เช็ดแล้วซักแบบเดิม เป็ นต้น พฤติกรรมใหม่เช่นนี้ ทาให้บริ บทของสังคมและวัฒนธรรมของเมียนมาร์ เ ปลี่ยนไปและ
ถือได้วา่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้เป็ นได้ท้ งั โอกาสและอุปสรรคใน
การวางกลยุทธในการทาธุรกิจ ปั จจัยทางด้านสังคมและวัฒนาธรรมจึงมีอิทธิ พลต่อการดารงชีวิตของบุคคลเป็ นอย่าง
สูง ซึ่งสาหรับประเทศเมียนมาร์แล้วปั จจัยสังคมจะเกี่ยวข้องกับชนชั้นทางสังคม กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว การสร้างความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเข้าใจและการปฏิบตั ิของบุคคล ซึ่ งกาหนดพฤติกรรมที่นิยมกันในสังคม การรับรู ้
ความพอใจและพฤติกรรมหรื อเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับประเพณี ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ รสนิยม และรู ปแบบของสังคม
ดังที่ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2548) กล่าวไว้วา่ ปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อการดาเนิ นธุรกิจอย่างมาก
นอกจากนั้น ชนิ นทร์ ชุณหพันธรักษ์ (2561) ชี้ให้เห็นว่า ปั จจัยทางด้านสังคม (Social Component) ที่องค์กรต้องเข้า
ไปเกี่ยวข้อง เช่น ระดับการศึกษา ค่านิยม และความเชื่อ วิถีชีวติ อายุ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะช้าหรื อเร็ วต่างมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมา
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งสิ้ น จึงถือว่าบริ บทด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็ นปั จจัยสาคัญที่ผลู ้ งทุน ใน
ธุรกิจควรทาการศึกษาให้รอบคอบเพื่อการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็ จ
ปั จจุบันกระแสการค้าการลงทุ นจากหลายประเทศที่ หลัง่ ไหลไปยังเมี ยนมาร์ ได้มีส่วนผลักดันให้เกิ ดการ
กระจายรายได้และมีผลให้กาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคเพิ่มสู งขึ้น ทาให้ความต้องการด้านสิ นค้าอุปโภคบริ โภคประเภท
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ต่างๆ รวมถึงสิ นค้าที่ อยู่ในหมวด “เครื่ องสาอาง” ในเมียนมาร์ มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้ นตามไปด้วย กอรปกับ
ผูบ้ ริ โภคเมี ยนมาร์ มีความคุน้ เคยกับสิ นค้าไทยเป็ นอย่างดี ทาให้ผูป้ ระกอบการไทยมีโอกาสสู งที่ จะทาการตลาด
เครื่ องสาอางในเมียนมาร์ ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งข้อมูลจากศูนย์วิจยั กสิ กรไทย (2560) วิเคราะห์ ไว้วา่ ความต้องการสิ นค้า
ประเภทเครื่ องสาอางนาเข้าของเมียนมาร์เติบโตอย่างรวดเร็ ว และยังได้วิเคราะห์ถึงโอกาสของผูป้ ระกอบการไทยใน
การรุ กการตลาดเครื่ องสาอางในเมียนมาร์ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น วิถีชีวิตของคนหนุ่มสาววัยแรงงานในเมียน
มาร์ เริ่ ม มี การเปลี่ ยนแปลงไปเนื่ องจากการเปิ ดประเทศ และให้ความนิ ยมสิ นค้าเครื่ องสาอางเพิ่ มขึ้ น โดยตลาด
เครื่ อ งส าอางในเมี ย นมาร์ ปั จ จุ บัน จะแบ่ ง เป็ น 2 ระดับ ระดับ แรกคื อ ตลาดระดับ กลางถึ ง บน ซึ่ งจะเป็ นกลุ่ ม
เครื่ องสาอางที่ มีวางจาหน่ายตามห้างสรรพสิ นค้า และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เครื่ องสาอางโดยส่ วน
ใหญ่จะมีแบรนด์ที่มีคุณภาพและราคาค่อนข้างสู ง โดยเมียนมาร์ จะมีการนาเข้าเครื่ องสาอางมาจากแถบเอเชีย อาทิ
ประเทศไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ซึ่งมีกลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นลูกค้าในตลาดบนที่มีระดับรายได้และการศึกษาค่อนข้างสู ง
รวมถึงกลุ่มคนชนชั้นกลางวัยแรงงาน ซึ่ งเครื่ องสาอางของประเทศไทยจะเน้นการตลาดกลุ่มนี้ เป็ นส่ วนใหญ่ และ
ระดับสอง คือ ตลาดระดับกลางถึงล่าง ที่ มกั มีวางจาหน่ ายตามท้องตลาดทัว่ ไป ตามย่านตลาดสด หรื อร้านค้าปลีก
ทัว่ ไปแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าในตลาดล่างและเน้นสิ นค้าราคาต่าโดยไม่สนใจต่อคุณภาพ
สิ นค้ามากนักซึ่ งมีแหล่งสิ นค้านาเข้าส่ วนใหญ่มาจากจี นและอินเดี ย ทั้งนี้ ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย (2560) คาดว่าการ
ส่ งออกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางไทยไปเมียนมาร์ จะอยูท่ ี่ประมาณ 140 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเติบโตถึงร้อยละ 40.0
โดยสิ นค้าที่มีโอกาสสูงในการเจาะตลาดเมียนมาร์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดร่ างกาย อาทิ แชมพู สบู่ ยาสี
ฟัน ผ้าเปี ยก ฯลฯ ซึ่งเป็ นสิ นค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม อาทิ ครี มบารุ งผิว ครี ม
กันแดด กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มแต่งใบหน้า (อาทิ แป้ งทาหน้า ลิปสติ ก บรัชออน) โดยมี ปัจจัยหนุ นที่ สาคัญ คื อ การ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนจากการเปิ ดประเทศ และพฤติกรรมเลียนแบบประเทศพัฒนา
แล้ว ซึ่งตลาดรองรับเครื่ องสาอางในเมียนมาร์ที่สาคัญ ได้แก่ มัณฑะเลย์ เมียวดี ย่างกุง้ และเมืองหลวงเนปิ ดอว์ เพราะ
เป็ นแหล่งรวมของกลุ่มคนชนชั้นกลาง พนักงานบริ ษทั และข้าราชการจานวนมากของเมียนมาร์ ซึ่ งมีความต้องการใช้
สิ นค้าเครื่ องสาอางสูง โดยเฉพาะเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
เมื่อพิจารณาถึงสิ นค้า “ผ้าเปี ยก (wet wipe)” ซึ่งเป็ นสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอางประเภทสุขภาพและใช้ทาความ
สะอาด ซึ่งผูบ้ ริ โภคในประเทศเมียนมาร์ให้ความสนใจมากขึ้นกว่าในอดีต ทั้งนี้เพราะบริ บทของสังคมและวัฒนธรรม
แบบพม่าได้รับอิทธิ พลจากกระแสการบริ โภคใหม่ๆ และมีเปลี่ยนแปลงรสนิ ยมการบริ โภคตามกระแสรักษ์สุขภาพ
ซึ่งมีผลต่อสิ นค้าในหลากหลายลักษณะ อย่างไรก็ตามธุรกิจประเภทเครื่ องสาอาง และ “ผ้าเปี ยกทาความสะอาด (wet
wipe)” ยังคงต้องทาความเข้าใจกับบริ บทของสังคมและวัฒนาธรรมของประเทศเมียนมาร์ ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นสิ่ งที่ ผู ้
ดาเนิ นธุ รกิจต้องให้ความสาคัญและนามาเชื่อมต่อกับการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นธุรกิจและแผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาด
ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ อยู่ในตลาดผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการธุ รกิ จประเภท “ผ้าเปี ยกทาความสะอาด (wet wipe)” จึ งเห็ น
ความสาคัญของการศึกษาตลาดสิ นค้าในบริ บทด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนเมียนมาร์ ที่จะมีอิทธิ พลต่อ
ธุรกิจ ผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “บริ บททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก (wet wipe) ใน
ประเทศเมียนมาร์ ” ทั้งนี้ เพื่อจะนาข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาวิจยั มาพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยกทาความสะอาดใน
ประเทศเมียนมาร์ให้มีความสอดคล้องกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเมียนมาร์ อันจะนาไปสู่รูปแบบ
กลยุทธ์ของธุรกิจให้ประสบความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ไทยต่อไป
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก
2) เพื่อศึกษาลักษณะปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก
3. การดาเนินการวิจยั
ระเบียบวิธีวจิ ยั
3.1. วิธีการวิจยั ใช้วิธีการวิจยั แบบผสม (Mixed Method) โดยใช้วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
และ วิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษา
3.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากร มาจาก (1) ประชาชนชาวเมียนมาร์ ที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์ ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง จานวนประมาณ 7.3 ล้านคน (ศู นย์พฒ
ั นาการค้าและธุ รกิ จไทยในประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน,
http://www.ditp.go.th/contents_attach/141175/141175.pdf) และ (2) นักธุรกิจประเภทธุรกิจผ้าเปี ยกทาความสะอาด
จานวน 10 แบรนด์
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง (1) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริ มาณ จานวน 400 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการคานวณ
ตามสู ตรของ Yamane ที่ ระดับความเชื่อมัน่ 95% เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายในพื้นที่ เก็บ
ข้อมูล (2) กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ โดยเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่เป็ นนักธุรกิจผ้าเปี ยกทาความสะอาดที่เป็ นผูน้ าตลาด ทา
ธุรกิจมาไม่นอ้ ยกว่า 5-8 ปี และยินดีให้ขอ้ มูลจานวน 2 แบรนด์ จากนักธุรกิจทั้งหมดจานวน 10 แบรนด์ในตลาด
3.2.3 สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิ จผ้าเปี ยก (wet wipe) ในประเทศ
เมียนมาร์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 บริ บททางสังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ต่อกลยุทธ์ธุรกิ จผ้าเปี ยก (wet wipe) ใน
ประเทศเมียนมาร์
3.3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3.1 แบบสอบถามเชิงปริ มาณ แบ่งเป็ น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2
ปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด ตอนที่ 3 ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด และตอนที่ 4 ความคิดเห็นทัว่ ไป
3.3.2 แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก โดยเป็ นแนวทางคาถามปลายเปิ ด เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักธุรกิจผ้าเปี ยกทา
ความสะอาดที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พิจารณาตอบคาถาม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ และประมวลเป็ นกลยุทธ์การทา
ธุรกิจผ้าเปี ยกทาความสะอาดในเมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์
3.4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้ (1) ข้อมูลส่ วนบุคคล คานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และ ร้อยละ (Percentage) (2) ระดับความสาคัญของปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยก และ
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564
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ระดับความสาคัญปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด คานวณค่าสถิติ
พื้นฐาน โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 3) เปรี ยบเทียบข้อมูลส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ต่อ
พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด โดยสถิติในการทดสอบสมมติ ฐาน ดังนี้ คือ การทดสอบค่าที (ttest) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
4. ผลการวิจยั
4.1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ
82.3 มีอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 54.0 มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 55.5 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 64.3 มี
อาชีพอื่นๆ ร้อยละ 33.8 มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 47.0 กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความ
สะอาด ร้อยละ 66.7 เคยซื้อผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 70.8 มีความถี่ในการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด 1 ครั้ง/เดือน
หรื อน้อยกว่า ร้อยละ 34.3 และมี “ความบ่อย” ในการใช้ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยก น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน ร้อยละ 46.0
4.2. ปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด
4.2.1 ปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด ผล
การศึกษา พบว่า ด้าน “บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ” ในการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด พบว่า เป็ นตนเอง
มากที่ สุด และด้าน “เหตุผลที่ บุคคลในข้อ (1) มี ผลต่อการตัดสิ นใจ” ในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด
พบว่า มีเหตุผลอื่นๆ มากที่สุด ร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ เป็ นผูอ้ นุญาตการซื้อ/ใช้เงิน ร้อยละ 28.0 ตามลาดับ
4.2.2 ระดับความสาคัญของปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกตามความคิดเห็ น
ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของปั จจัยด้านสังคม (Social Factor) มีความคิดเห็นอยูร่ ะดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.58 และในภาพรวมของปั จจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
มีค่าเฉลี่ย 3.62 ซึ่ งเมื่อพิจารณารายข้อของแต่ละด้าน พบผลการศึกษาดังนี้ (1) ปั จจัยด้านสังคม เมื่อวิเคราะห์รายข้อ
พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 10 ข้อ และระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดลาดับแรก 3.71 มี 2 ข้อ
เท่ากัน คือ ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาดเป็ นที่นิยมใช้กนั ในสังคม และผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาดมีความ
เหมาะสมกับบริ บทด้านสังคม (2) ปั จจัยด้านวัฒนธรรม เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 4
ข้อ และระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดลาดับแรก 3.93 คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกมีการใช้ในกลุ่มคน
หมู่มาก
4.3. พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด และ ระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด
4.3.1 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด มีดงั นี้ คือ (1) ด้าน “เหตุผล” ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ผ้าเปี ยกทาความสะอาด พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้เพื่อทาความสะอาดร่ างกาย ร้ อยละ 85.0 (2) ด้าน “ความสนใจ” ใน
ส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด พบว่า ส่ วนใหญ่มีความสนใจมาก ร้อยละ 56.0 (3) ด้าน “รู ปแบบ”
ของผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาดที่นิยมใช้ พบว่า ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ รู ปแบบบรรจุในซอง ร้อยละ 74.0 4) ด้าน
“กลิ่น” ของผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาดที่นิยมใช้ พบว่า กลิ่นที่นิยมใช้มากที่สุดคือ กลิ่นดอกไม้ ร้อยละ 54.0 5)
ด้าน “จานวนเงิน” ที่ใช้ในการซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาดในแต่ละครั้ง พบว่าส่ วนใหญ่ใช้จานวนเงินต่ากว่า
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564
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100 บาท ร้อยละ 71.8 6) ด้าน “สถานที่ โดยส่ วนใหญ่” ที่ไปเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด พบว่า โดย
ส่ วนใหญ่ไปซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้อยละ 45.3 7) ด้าน “คุณสมบัติ” ในการพิจารณาที่จะตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด พบว่า อันดับแรกพิจารณาจากคุณภาพ ร้อยละ 49.5
4.3.2 ระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยก
ทาความสะอาด ผลการศึกษาภาพรวมทุกด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยูร่ ะดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 3 ด้านและอยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ด้าน เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมาก
ไปหาน้อย ได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นให้ระดับความสาคัญด้านราคา มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการขาย ตามลาดับ โดยสรุ ปรายด้าน ดังนี้ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 6 ข้อย่อย และ
อยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ข้อย่อย โดยมีค่าเฉลี่ยลาดับแรกสูงสุด 3.76 คือให้ระดับความสาคัญข้อ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ผ้าเปี ยกทาความสะอาด มากที่สุด (2) ด้านราคา ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.64 เมื่อพิจารณารายข้อย่อย
พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยลาดับแรกสู งสุ ด 3.78 คือให้ระดับความสาคัญในข้อ มีป้าย
ราคาติดชัดเจน มากที่สุด (3) ด้านการส่งเสริ มการขาย ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.47 เมื่อพิจารณา
รายข้อย่อยพบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อย่อย ระดับปานกลาง 3 ข้อย่อย โดยมีค่าเฉลี่ยลาดับแรกสู งสุ ด
3.56 คือข้อ มีพนักงานขายให้คาแนะนาและบริ การ ในระดับมาก 4) ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.58 เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่า มีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมาก 4 ข้อย่อย และระดับปาน
กลาง 1 ข้อย่อย โดยมีค่าเฉลี่ยลาดับแรกสูงสุด 3.74 คือให้ระดับความสาคัญในข้อ มีความน่าสนใจของสื่ อโฆษณา
4.4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลแตกต่ างกันมีผลต่ อกลยุทธ์ ธุรกิจผ้ าเปี ยก (wet wipe) ในประเทศ
เมียนมาร์ แตกต่ างกัน
1) สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็ นใน
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด แตกต่างกัน โดยผลการวิจยั
พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคล ด้านเพศ ที่ ต่างกัน ไม่มีผลต่อความคิ ดเห็ นในส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด ทั้งในภาพรวม และทุกด้าน
2) สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นใน
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด แตกต่างกัน โดยผลการวิจยั
พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคล ด้านอายุ ที่ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด ในด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในภาพรวม
และด้านอื่ นๆ ไม่มีค วามแตกต่างกัน ซึ่ งเมื่ อทาการเปรี ย บเที ยบเชิ งซ้อนเพื่ อหาความแตกต่างค่าเฉลี่ ยรายคู่ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ กับ อายุ พบว่า มีความแตกต่างความคิดเห็นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นจานวน 3 คู่ ดังนี้ 1)
กลุ่มอายุ 21-30 ปี กับ กลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป 2) กลุ่มอายุ 31-30 ปี กับ กลุ่มอายุ 41-50 ปี และ 3) กลุ่มอายุ 31-30 ปี กับ
กลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป
3) สมมติ ฐานย่อยที่ 1.3 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านสถานภาพที่ แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความ
คิดเห็ นในส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด แตกต่างกัน โดย
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564
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ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะส่ วนบุ คคลด้านสถานภาพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้าน
ราคา ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และในภาพรวม ซึ่ งเมื่อทาการเปรี ยบเที ยบเชิ งซ้อนเพื่อหาความแตกต่างค่าเฉลี่ย
รายคู่ ด้า น สถานภาพ กับ ความคิ ดเห็ นต่ อส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
ภาพรวม พบว่ามี ค วามแตกต่ า งความคิ ด เห็ น อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ในภาพรวมจ านวน 1 คู่ คื อ
สถานภาพสมรสแล้ว และ สถานภาพแยกกันอยู่ มีความคิดเห็ นต่อส่ วนประสมการตลาดภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า
3.1) ด้านราคา มีความแตกต่างความคิดเห็นส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จานวน 2 คู่ คือ (1) ผูท้ ี่มีสถานภาพโสด แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีสถานภาพแยกกันอยู่ และ (2) ผูท้ ี่มีสถานภาพ
สมรสแล้ว แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีสถานภาพแยกกันอยู่ และ
3.2) ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีความแตกต่างความคิดเห็นส่ วนประสมทางการตลาดอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 คู่ คือ (1) ผูท้ ี่มีสถานภาพโสด แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีสถานภาพสมรสแล้ว และ
(2) ผูท้ ี่มีสถานภาพสมรสแล้ว แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีสถานภาพแยกกันอยู่
4) สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสู งสุ ดที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็ นในส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะส่ วนบุ คคล ด้านระดับการศึ กษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งหมด 3 ด้าน คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านส่งเสริ มการขาย ซึ่งเมื่อทาการเปรี ยบเทียบเชิงซ้อนเพื่อหาความแตกต่างค่าเฉลี่ยราย
คู่ ด้าน ระดับการศึกษา กับ ความคิดเห็นต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านส่ งเสริ มการ
ขาย พบว่า
4.1) ด้านผลิตภัณฑ์ มีความแตกต่างความคิดเห็นส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ตามความแตกต่างของระดับการศึกษา จานวน 4 คู่ คือ (1) ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา แตกต่างกับ ผู ้
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (2) ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (3)
ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ (4) ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี
4.2) ด้านราคา มีความแตกต่างความคิดเห็นส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ตามความแตกต่างของระดับการศึกษา จานวน 3 คู่ คือ (1) ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา แตกต่างกับ ผูท้ ี่ มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (2) ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
และ (3) ผูท้ ี่ มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี แตกต่างกับ ผูท้ ี่ มีการศึ กษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี และ 4.3) ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย มีความแตกต่างความคิดเห็ นส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตาม
ความแตกต่างของระดับการศึกษา จานวน 3 คู่ คือ (1) ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา (2) ผูท้ ี่มีการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษา แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ (3) ผูท้ ี่ มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี
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5) สมมติฐานย่อยที่ 1.5 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นใน
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด แตกต่างกัน ด้านอาชีพ กับ ใน
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลด้าน
อาชี พ ที่ ต่างกัน มีความคิ ดเห็ นต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความ
สะอาด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านราคา ด้านส่ งเสริ มการขาย ด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และในภาพรวม แต่ไม่พบว่ามี ความแตกต่างกัน 1 ด้าน คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งเมื่ อทาการ
เปรี ยบเทียบเชิ งซ้อนเพื่อหาความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้าน ระดับการศึ กษา กับ ความคิดเห็ นต่อส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ด้านส่งเสริ มการขาย ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และในภาพรวม พบว่า
5.1) ด้านราคา มีความแตกต่างความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ตามความแตกต่างของอาชีพ จานวน 5 คู่ คือ (1) ผูท้ ี่มีอาชีพนักเรี ยน แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจ
ส่ วนตัว (2) ผูท้ ี่มีอาชีพนิ สิต/นักศึกษา แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่ วนตัว (3) ผูท้ ี่มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว (4) ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว แตกต่าง
กับ ผูท้ ี่มีอาชีพรับจ้าง และ (5) ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพอื่นๆ
5.2) ด้านส่งเสริ มการขาย มีความแตกต่างความคิดเห็นส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ตามความแตกต่างของอาชีพ จานวน 5 คู่ คือ (1) ผูท้ ี่มีอาชีพนักเรี ยน แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของ
กิจการ/ธุรกิจส่วนตัว (2) ผูท้ ี่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว (3) ผูท้ ี่มีอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว (4) ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพรับจ้าง และ (5) ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพอื่นๆ
5.3) ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีความแตกต่างความคิดเห็ นส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามความแตกต่างของอาชีพ จานวน 4 คู่ คือ (1) ผูท้ ี่มีอาชีพนักเรี ยน แตกต่างกับ ผูท้ ี่มี
อาชีพรับจ้าง (2) ผูท้ ี่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพรับจ้าง (3) ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจ
ส่วนตัว แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพรับจ้าง และ (4) ผูท้ ี่มีอาชีพรับจ้าง แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพอื่นๆ
5.4) ภาพรวม มีความแตกต่างความคิดเห็นส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ตามความแตกต่างของอาชีพ จานวน 6 คู่ คือ (1) ผูท้ ี่มีอาชีพนักเรี ยน แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจ
ส่ วนตัว (2) ผูท้ ี่มีอาชีพนิ สิต/นักศึกษา แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่ วนตัว (3) ผูท้ ี่มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว (4) ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว แตกต่าง
กับ ผูท้ ี่ มีอาชีพรับจ้าง (5) ผูท้ ี่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิ จส่ วนตัว แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพอื่นๆ และ (6) ผูท้ ี่ มีอาชี พ
รับจ้าง แตกต่างกับ ผูท้ ี่มีอาชีพอื่นๆ
6) สมมติฐานย่อยที่ 1.6 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็ นในส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด แตกต่างกัน
ผลวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาดแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ในภาพรวม และทุก
ด้าน หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด ไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 บริ บททางสั งคมและวัฒนธรรมมีความสั มพันธ์ ต่อกลยุทธ์ ธุรกิจผ้ าเปี ยก (wet wipe) ใน
ประเทศเมียนมาร์
1) สมมติฐานย่อยที่ 2.1 บริ บททางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก (wet wipe) ในประเทศ
เมียนมาร์ ด้วยวิธีการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการทดสอบ
พบว่า บริ บททางสังคม มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจผ้าเปี ยก (wet wipe) ในประเทศ
เมียนมาร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในกลยุทธ์โดยรวม และรายด้าน หมายถึง บริ บททางสังคม ส่ งผล
ต่อกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวมและรายด้านทุ กด้านในทางบวก แต่ เป็ นความสัม พันธ์กันในระดับต่ า โดยมี ค่ า
สหสัมพันธ์ ดังนี้ บริ บททางสังคม ต่อ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม (r = .429**) บริ บททางสังคม ต่อ
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (r = .413**) บริ บททางสังคม ต่อ กลยุทธ์ดา้ นราคา (r = .397**) บริ บททางสังคม ต่อ กลยุทธ์
ด้านส่งเสริ มการขาย (r = .327**) และ บริ บททางสังคม ต่อ กลยุทธ์ดา้ นโฆษณาประชาสัมพันธ์ (r = .398**)
2) สมมติฐานย่อยที่ 2.2 บริ บททางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ต่อกลยุทธ์ธุรกิ จผ้าเปี ยก (wet wipe) ใน
ประเทศเมียนมาร์ ด้วยวิธีการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการ
ทดสอบพบว่า บริ บททางวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจผ้าเปี ยก (wet wipe)
ในประเทศเมียนมาร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในกลยุทธ์โดยรวม และรายด้าน หมายถึง บริ บททาง
วัฒนธรรม ส่งผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวมและรายด้านทุกด้านในทางบวก แต่เป็ นความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต่า โดยมีค่าสหสัมพันธ์ ดังนี้ บริ บททางวัฒนธรรม ต่อ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม (r =.450**) บริ บท
ทางวัฒนธรรม ต่อ กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (r = .392**) บริ บททางวัฒนธรรม ต่อ กลยุทธ์ดา้ นราคา (r = .372**) บริ บท
ทางวัฒนธรรม ต่อ กลยุทธ์ดา้ นส่ งเสริ มการขาย (r = .346**) และ บริ บททางวัฒนธรรม ต่อ กลยุทธ์ดา้ นโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ (r = .499**)
4.5. ข้อมูลความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด
จากการสารวจความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า (1) ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ร้อยละ 31.0
เห็นว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ทาให้สะอาดและรู ้สึกดี เช่น ในเวลาเดินทาง ใช้แล้วดีหรื อดีมาก ทาให้หน้าสะอาด รู ้สึกสบาย
(2) ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 19 มีความเห็นว่า ราคาไม่ควรเกิน 2500 จัต (52.5 บาท) หรื อราคาไม่แพง
มากที่ ทาให้ทุกคนสามารถซื้ อใช้ได้ จึ งควรมีราคาเหมาะสม หรื อต้องการให้มีราคาที่ ถูกลงกว่าปั จจุ บนั นี้ (3) ด้าน
ส่ ง เสริ ม การขาย กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 4.0 เห็ น ว่า ควรมี แ จกให้ท ดลองใช้ก่ อ น (4) ด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ร้อยละ 2.0 เห็ นว่า ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เห็ นมากๆ เช่น ทาง
โทรทัศน์ เพื่อให้คนสนใจมากขึ้น (5) ด้านอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.0 ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สถานที่ผลิตผ้าเปี ยก
ต้องสะอาด มีความเหมาะสม มีความหอมและสวย นอกจากนั้น ผูท้ ี่ ทาการผลิตต้องมีการตรวจสุ ขภาพบ่อยๆ เพื่อ
ความสะอาด
4.6. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพ
4.6.1 สถานการณ์ ธุรกิ จผ้าเปี ยกในประเทศเมี ยนมาร์ จากผลการสัมภาษณ์ ทาให้เห็ นมุมมองผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ได้ดงั นี้ คือ ทิศทางในอนาคตมีแนวโน้มที่ดี ซึ่ งอาจจะเป็ นอีก 5 ปี ข้างหน้า ทั้งนี้ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคใน
ประเทศเมียนมาร์จะมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในประเทศที่พฒั นาก้าวหน้ามากกว่า ทาให้
มีการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ในเรื่ องสุ ขภาพอนามัย ซึ่ งจะทาให้มีความนิ ยมในเรื่ อง
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วัสดุ ที่จ ะนามาทาความสะอาดมากขึ้ น นอกจากนั้น ยัง มี เ รื่ องของเทคโนโลยี และตัว ต้นทุ นการผลิ ต ซึ่ ง มองว่า
ประเทศเมียนมาร์ซ่ ึงเป็ นตลาดเปิ ดใหม่ ทาให้มีผเู ้ ข้ามาลงทุนค่อนข้างมาก จะเห็นว่ามีผา้ เปี ยกหลายแบรนด์มาก และที่
เข้ามาง่ ายที่ สุดคื อ การใช้เทคโนโลยีต่ าสุ ด ต้นทุ นการผลิ ตที่ ต่ าสุ ด ซึ่ งสิ นค้าเหล่านั้นจะเป็ นสิ นค้าทางเลื อกของ
ผูป้ ระกอบการก่อน
4.6.2 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจผ้าเปี ยกทาความสะอาด (wet wipe) ในประเทศเมียนมาร์ สรุ ปทิศทางการ
พัฒนาธุรกิจผ้าเปี ยกทาความสะอาด (wet wipe) ในประเทศเมียนมาร์ ได้วา่ ความนิ ยมของผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้น มีการใช้มากขึ้น บริ บทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น กลุ่มคนรุ่ นใหม่ ค่านิยม รายได้ และการเลียนแบบ
วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างประเทศโดยเฉพาะสิ นค้าที่เกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย เป็ นวิวฒั นาการของสังคม ซึ่ งอาจจะใช้
เวลาประมาณ 5 ปี ซึ่งน่าจะมีผลต่อธุรกิจในเชิงบวก ในส่วนผูป้ ระกอบการควรจะมีการรักษาส่ วนของตลาดและสร้าง
ความนิ ย มให้ลูก ค้ามี ความภักดี ต่ อแบรนด์ของตัว เอง ซึ่ งผูใ้ ช้ผา้ เปี ยกมี 3 กลุ่ มใหญ่คือ (1) คนเดิ นทาง (2) กลุ่ ม
สุภาพสตรี และ (3) กลุ่มเด็กวัยทารก ส่ วนด้านอายุ ประชากรเมียนมาร์ มีประชากรที่มีอายุระหว่าง 11-49 ปี ประมาณ
36 ล้านคน ดัง นั้น คนในวัยท างานจะมี สัดส่ วนเปอร์ เซ็ นต์ม ากกว่า กลุ่มอื่ น ซึ่ งการใช้ผา้ เปี ยกที่ เพิ่มขึ้ น ของกลุ่ ม
ประชากร (ทั้งที่เป็ นแบบแพงหรื อแบบถูกนั้น) อาจจะสามารถวัดได้จากความเหลื่อมล้ าของรายได้ประชากรและชี้ถึง
ทิศทางของธุรกิจได้
4.6.3 บริ บทด้านสังคมและวัฒนธรรมของเมียนมาร์ ที่จะส่ งผลต่อธุ รกิ จผ้าเปี ยกทาความสะอาด (wet
wipe) สรุ ปได้วา่ บริ บทด้านสังคมและวัฒนธรรมของเมียนมาร์ ไม่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด (wet
wipe) ซึ่ งเป็ นแนวโน้มที่ ดีต่อธุ รกิ จ ส่ วนกรณี วฒั นธรรมของคนเมี ยนมาร์ ที่น่าจะนามาช่ วยในการส่ งเสริ มด้าน
การตลาดเพื่อให้เป็ นความต้องการใช้เพิ่มขึ้น เช่น ในกรณี วฒั นธรรมของคนพม่าที่ไปวัดจะถอดรองเท้า (ไม่ใส่ กระทัง่
ถุงเท้า) ในกรณี ที่คนเดินเท้าเข้าไปวัดแล้วกลับมา ผ้าเปี ยกก็จะมีประโยชน์มากในเรื่ องของการทาความสะอาดก่อนที่
จะสวมรองเท้า นอกจากนั้น อาจจะต้องมีการทาวิจยั มาว่า ผ้าเปี ยกที่ ใช้ส่วนใหญ่จะใช้กบั ความสะอาดของเท้า มือ
ใบหน้า หรื อใช้ตอนหลังอาหาร ฯลฯ กี่เปอร์ เซ็นต์ เพื่อจะได้รู้วา่ เขาใช้ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกกับส่ วนใดของร่ างกายมาก
ที่สุด ซึ่ งจะทาให้สามารถนามาวางแผนการผลิตและส่ งเสริ มการตลาดได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ เป็ นชาว
เมียนมาร์
4.6.4 ความเห็ นของผูป้ ระกอบการในมุมมองเรื่ อง บริ บทของสังคมและวัฒนธรรมของเมียนมาร์ ต่อ
สิ นค้าผ้าเปี ยกทาความสะอาด (wet wipe) หรื อ กลยุทธ์อื่นๆ ต่อการทาธุรกิจ สรุ ปข้อคิดเห็นของผูป้ ระกอบการใน
มุมมองเรื่ อง บริ บทของสังคมและวัฒนธรรมของเมี ยนมาร์ ต่อสิ นค้าผ้าเปี ยกทาความสะอาด (wet wipe) หรื อ กลยุทธ์
อื่นๆ ต่อการทาธุรกิจ จากมุมมองข้างต้น มีขอ้ แนะนาสาหรับผูป้ ระกอบการโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) ผูป้ ระกอบการ
ที่ยงั ไม่มีลูกค้าในพม่า ควรศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในพม่า รสนิ ยมสิ นค้าอนามัยเพื่อทาความสะอาด กลุ่มนัก
เดินทาง สตรี การเกิดของทารก และคู่แข่งขันในตลาด แล้วศึกษาดูวา่ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันที่เขาใช้อยูน่ ้ นั มาจากที่
ไหน ศึกษาข้อได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของเรา แล้วประเมินดูวา่ จะแข่งกับเขาได้หรื อไม่ 2) สาหรับ
ผูป้ ระกอบการบางรายที่สามารถเจาะลูกค้าเข้าไปแล้ว มีลูกค้าที่สั่งซื้ อเพิ่ม สั่งซื้ อซ้ ากันหลายครั้งควรให้ความสนใจ
มากขึ้น ให้เวลากับเรื่ องปั จจัยทีมีผลต่อกลยุทธุรกิจมากขึ้น โดยไปทางานร่ วมกับผูค้ า้ ที่มีอยูใ่ นพม่าเพื่อจะรักษาส่ วน
ครองตลาดของตนเองไว้ แล้วหาทางว่าจะขยายผลทางการค้าต่อไปได้อย่างไร
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ส่ วนการใช้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาติเป็ นเรื่ องใหญ่และยากกว่าการเปลี่ยนแปลง
รสนิยมของคน ดังนั้นมีอยูอ่ ย่างเดียว คือต้องวิง่ ตามกระแสของมัน แล้วเลือกกลุ่มเป้ าหมายให้มนั ถูกต้อง เช่น ถ้าเลือก
คนชั้นตลาดบน ก็ตอ้ งดูวา่ มีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ี ช่วงเวลาใด ใช้กบั ใคร กลุ่มเป้ าหมายคือใคร ปริ มาณการซื้ อที่คาดหวัง
ขนาดใด หรื อทาตลาดนี้ เพื่อที่จะแตกรายสิ นค้าตัวอื่น เพื่อที่จะเอาแบรนด์ของผลิตภัณฑ์น้ ี ไปทาเป็ นตัวสิ นค้าอื่นมา
เสริ มต่อเป็ นการต่อยอดธุ รกิ จ ดังนั้น จึ งต้องหาข้อสรุ ปให้ได้ว่า ผลิตภัณฑ์น้ ี เหมาะจะใช้กบั ส่ วนใดของร่ างกาย กี่
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น ต้องสารวจแต่ละอาชีพ เพื่อจะดูวา่ อาชีพใดใช้ผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ และการใช้ผลิตภัณฑ์กบั ทุก
เพศทุกวัย อันไหนใช้มากกว่ากัน
ส่ วนกลยุทธ์อื่นๆ เช่น (1) ต้องแนะนาให้เขาทดลองใช้ดา้ นเดียวก่อน เช่น ร้านอาหาร หลังจากนั้นค่อย
มาทาเรื่ องอื่นต่อ เช่น เรื่ องเด็ก หรื ออื่นๆ ขึ้นมา (2) การขายผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกอาจจะเป็ นตลาดบน ยังไม่ใช่ตลาดล่าง
(3) การใช้ผลิตภัณฑ์ ถ้าใช้ในร้านอาหารอาจจะใช้ทาความสะอาดนิ ดๆ หน่อยๆ ส่ วนคนพม่าไปวัด เขาถอดรองเท้า ก็
อาจจะใช้ตรงนี้ส่งเสริ มการขายซึ่ งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี หรื อเร็ วกว่านั้น (4) การขาย จะต้อง focus ไปเลยว่าขาย
ให้ใคร คนระดับไหน เพศชาย/หญิง กาลังซื้อมีเท่าไหร่ ซึ่งน่าจะ focus คนในเมืองก่อน เป็ นพวกที่มีการศึกษา อายุ 20
ปี ขึ้นไป เพราะถ้าเป็ นเด็ก ส่วนมากแม่จะเป็ นคนซื้อใช้ในเด็กอ่อน ส่วนเพศน่าจะเป็ นเพศหญิงมากกว่า
4.6.5 ปั จจัยอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจผ้าเปี ยกทาความสะอาด (wet wipe) ในเมียนมาร์ สรุ ป ปั จจัย
อื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจผ้าเปี ยกทาความสะอาด (wet wipe) ในเมียนมาร์ ดังนี้ เช่น (1) การสร้างค่านิ ยมให้คน
รู ้จกั รักษาความสะอาดมากขึ้นว่าผ้าเปี ยกเป็ นวัสดุที่ช่วยเสริ มสร้างสุ ขอนามัย (2) ประเทศก็ตอ้ งมีระดับความสามารถ
ในการซื้อขาย คือ ต้องมีกาลังซื้ อ คือ รายได้ของประชากร (3) ไลฟ์ สไตล์ และรสนิ ยม เช่น คนอาจจะชอบกลิ่นนี้ ไม่
ชอบกลิ่นนี้ 4) พฤติกรรมของคน เช่น ถ้าเขาใส่รองเท้าแตะ พอเข้าวัด เขาจะฝากรองเท้าหรื อไม่ก็หิ้ว แล้วเดินเท้าเปล่า
เข้าไป กลับออกมาจากวัดเขาจะถูๆ กับพื้น แล้วใส่ รองเท้าแตะต่อ เพราะฉะนั้นนี่ คือปั จจัย ซึ่ งพฤติกรรมที่ทามานาน
แบบนี้ สามารถเปลี่ยนได้ แต่ตอ้ งมีปัจจัยอื่นที่ทาให้เขาเปลี่ยน เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของพรี เมี่ยม ของให้
ทดลองใช้ฟรี (4) กลุ่มที่ เป็ นผูข้ ายก่อนคือกลุ่มเซลล์ ให้เซลล์ทุกคนทดลองใช้ก่อนว่าดี ไหม แล้วก็ถึงจะสารวจกับ
ตลาดต่อว่าตลาดรับไหม เพราะถ้าเซลล์ไม่ขายตลาดก็ไม่รับ
4.6.6 ด้านการโฆษณาธุ รกิ จผ้าเปี ยกทาความสะอาด (wet wipe) ในเมี ยนมาร์ ในด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ จะต้องเข้าใจช่ องทางที่ เข้าถึ งผูร้ ับสารตามช่ องทางต่างๆ และลูกค้าที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย เช่ น ใน
ปั จจุบนั ต้องดูวา่ วิธีการทางออนไลน์ อาจจะได้ผลดีและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากกว่า เป็ นต้น
5. การอภิปรายผล
5.1. ประเด็นบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก (wet wipe) ในประเทศเมียนมาร์
ผลการวิจยั ปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด พบว่า
“บุ คคลที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ” ในการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด เป็ นตนเอง มากที่ สุด รองลงมาคื อ
ครอบครัว เป็ นสามี/ภรรยา เป็ นเพื่อน ซึ่ งอาจจะมีความเกี่ยวเนื่ องกับเหตุผลที่บุคคลดังกล่าว “มีผลต่อการตัดสิ นใจ”
ในการซื้อผลิตภัณฑ์โดยพบว่าเป็ นเหตุผลอื่นๆ มากที่สุด ซึ่งอาจจะเนื่องจาก ผูซ้ ้ือมักจะมีการตัดสิ นใจซื้ อเองโดยส่ วน
ใหญ่ นอกจากนั้นเนื่องจากเป็ นผูอ้ นุญาตการซื้อ/ใช้เงิน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัว และเป็ นสามี/ภรรยา
ซึ่ งอาจจะเป็ นผูน้ าครอบครั ว และนอกจากนั้นอาจจะเป็ นเพื่อนหรื อบุคคลอื่ นๆ ที่ เป็ นผูม้ ี อานาจ/เชื่ อถื อได้ ซึ่ ง
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564
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สอดคล้องกับการศึ กษาของ นันท์นลิน จันทร์ จรัสวัฒนา และนิ ตยา เจรี ยงประเสริ ฐ (2558) ทาการศึ กษาวิจยั เรื่ อง
“ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูห้ ญิงในอาเภอเมืองสมุทรสาคร ในการซื้ อเครื่ องสาอางแต่งหน้า” ซึ่ งผลการศึกษา
พบว่า บุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางแต่งหน้าโดยส่ วนใหญ่ คือ ตัวเอง และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เกศรา จันทร์จรัสสุ ข (2555) ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและใช้
บริ การในห้าง เทสโก้โลตัส ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร” ซึ่ งพบว่า บุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การคือ ตนเอง ส่วนการศึกษาของ ธันวา ธีรธรรมธาดา (2558) ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า ระดับ Counter Brand ของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร” ซึ่ งพบว่า
บุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า ระดับ Counter Brand ของกลุ่มตัวอย่างมากที่ สุด คือ
เพื่ อ น คิ ดเป็ น 42% ทั้ง นี้ อาจจะเป็ นไปได้ว่า ตนเอง ซึ่ ง เป็ นผูต้ ัด สิ น ใจหลัก มักจะทราบถึ งความต้องการและ
ความชอบหรื อรสนิ ยมของตนเองต่อผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตาม รวมทั้ง ตนเองจะรับรู ้ความสามารถในการซื้ อผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ซึ่งส่งผลทาให้ ตนเอง จึงเป็ นบุคคลหลักในการตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนในด้าน เพื่อน ซึ่ งอาจจะเนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่มี
ความคุน้ เคยกับตนเอง ดังนั้น คาแนะนาของเพื่อน จึ งมักจะเป็ นคาแนะนาที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของกลุ่ม
ตัวอย่างเช่นเดียวกัน
5.2. ประเด็นระดับความสาคัญของปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกตามความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
1) ระดับความสาคัญของปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกตามความคิดเห็น
ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ห้ ร ะดับ ความส าคัญ ของปั จ จัย ทางสัง คมและ
วัฒนธรรมต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยก ในภาพรวมของปั จจัยด้านสังคม (Social Factor) พบว่ามีความคิดเห็นอยูร่ ะดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.58 และในภาพรวมของปั จจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) พบอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.62 ซึ่ งเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า (1) ปั จจัยด้านสังคม มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก และระดับปาน
กลาง เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกได้ดงั นี้ คือ ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาดเป็ นที่นิยมใช้กนั
ในสังคม และผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาดมีความเหมาะสมกับบริ บทด้านสังคม ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา
คือ ผูป้ ระกอบการผลิต และ คายืนยันจากผูอ้ ื่นที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์มาก่อน และ (2) ปั จจัยด้านวัฒนธรรม เมื่อวิเคราะห์
รายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และระดับปานกลาง เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย 3
ลาดับแรกได้ดงั นี้ คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกมีการใช้ในกลุ่มคนหมู่มาก ลาดับถัดมา คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกใน
เมืองย่างกุง้ ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติ และ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมเมียนมาร์ ตามลาดับ
ผลการศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ มงคล เอี่ยมวงศรี (2557) ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ค่านิ ยมทาง
สังคมที่ ส่งผลต่ อพฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์และความตั้ง ใจซื้ อซ้ าของผู บ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” โดยผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยค่านิ ยมทางสังคมส่ งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปั จจัยค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อซ้ าของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ วีระนุ ช รายระยับ
(2556) ซึ่งทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าจากสื่ ออินเทอร์ เน็ตในกลุ่มวัยรุ่ น ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ค่านิยมทางสังคม และกลยุทธ์ทางการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้าจากสื่ ออินเทอร์ เน็ต ที่มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ ศิ โสภา อุทิศสัมพันธ์กุล (2553) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง
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ปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ าในธุรกิจออนไลน์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ค่านิยมทางสังคม และความชื่นชอบ
ในตราสิ นค้าส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อสิ นค้าซ้ าในธุรกิจที่ทาการตลาดผ่านเว็บไซต์ Group Buying
2) ระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทา
ความสะอาด ผลการศึกษา ระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ผ้าเปี ยกทาความสะอาด โดยภาพรวมทุกด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยูร่ ะดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และระดับปานกลาง เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นให้ระดับความสาคัญด้านราคา มากที่ สุด รองลงมา คือ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการขาย ตามลาดับ โดยสรุ ปรายด้าน ดังนี้ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้ดงั นี้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทา
ความสะอาด รองลงมา คือ ตรายี่ห้อ และ สี และกลิ่น มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทั้งหมด ตามลาดับ (2) ด้านราคา
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็ นจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้ดงั นี้ มีป้ายราคาติดชัดเจน รองลงมาคือ มีหลายราคาให้เลือก และ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ตามลาดับ (3) ด้านการส่งเสริ มการขาย ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ข้อย่อยพบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และระดับปานกลาง เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย 3
ลาดับแรก ได้ดงั นี้ มีพนักงานขายให้คาแนะนาและบริ การ ในระดับมาก รองลงมา การจัด Package ซื้ อผลิตภัณฑ์คู่
โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก และ การแจกสิ นค้าตัวอย่างตามห้างสรรพสิ นค้า มีความคิดเห็ นในระดับปานกลาง
ตามลาดับ (4) ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่า มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และระดับปานกลาง โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ
แรก ได้ดงั นี้ มีความน่ าสนใจของสื่ อโฆษณา รองลงมา มีการโฆษณาผ่านรายการโทรทัศน์ และ ช่วงเวลาโฆษณา
สิ นค้าในรายการโทรทัศน์ตรงกับช่วงเวลาที่ตอ้ งการรับชม ตามลาดับ
ผลการศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ นันท์นลิน จันทร์จรัสวัฒนา และนิตยา เจรี ยงประเสริ ฐ (2558)
ซึ่งศึกษาวิจยั เรื่ อง “ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูห้ ญิงในอาเภอเมืองสมุทรสาคร ในการซื้ อเครื่ องสาอางแต่งหน้า”
โดยพบว่า ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูห้ ญิงในอาเภอเมืองสมุทรสาครในการซื้ อเครื่ องสาอางแต่งหน้า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับรายละเอียดย่อยแต่ละด้านดังนี้ ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญในเรื่ องมีการรับรองคุณภาพความปลอดภัยของสิ นค้าจากสถาบันที่ เชื่ อถือได้ ปั จจัยด้าน
ราคา ให้ความสาคัญในเรื่ องราคาเหมาะสมเมื่อเที ยบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
สถานที่จาหน่ายมีหลายแห่ง หาซื้อได้ง่าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ให้ความสาคัญในเรื่ องพนักงานขายมี
อัธยาศัยดี ตามลาดับ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธันวา ธี รธรรมธาดา (2558) ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัย
ที่ มีอิ ทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์บ ารุ งผิว หน้า ระดับ Counter Brand ของผูบ้ ริ โภคที่ อ าศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร” โดยผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าระดับ Counter
Brand ของผูบ้ ริ โภคที่ อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย ปั จจัยทั้งหมด 4ปั จจัย ได้แก่ (1) ปั จจัยด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด (2) ปั จจัยด้านตราสิ นค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (3) ปั จจัยด้านความสะดวกในการเดินทางและ
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การมีงานวิจยั ที่น่าเชื่อถือรองรับ และ (4) ปั จจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์ โดยปั จจัยเกือบทั้งหมดมีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
5.3. ลักษณะปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก (wet wipe) ในประเทศเมียนมาร์ ผล
การศึ กษา พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคล ด้านเพศ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ที่ ต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีผลต่อ
ความคิดเห็นในส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด ทั้งในภาพรวม
และทุกด้าน ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด มีดงั นี้
1) ด้านอายุ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด ในด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนในภาพรวมและด้านอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกัน
2) ด้านสถานภาพ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ด้านสถานภาพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านราคา ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และในภาพรวม และไม่มีความแตกต่างกัน 2 ด้าน คือ
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริ มการขาย
3) ด้านระดับการศึกษา พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านส่ งเสริ มการขาย และไม่มีความแตกต่างกัน 2 ด้าน
คือ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และในภาพรวม
4) ด้านอาชี พ พบว่า ลัก ษณะส่ วนบุ คคลด้าน อาชี พ ที่ ต่า งกัน มี ความคิ ด เห็ นต่ อส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ เปี ยกทาความสะอาด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านราคา ด้านส่ งเสริ มการขาย ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และในภาพรวม แต่ไม่พบว่ามี
ความแตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ผลการวิจยั ข้างต้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิมพิกา ศรี จุมปา สุ ธีรา อะทะวงษา (2560) ซึ่ งศึกษาวิจยั
เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกชุมชนของผูบ้ ริ โภคใน เขตเทศบาลตาบลท่าสาย
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” โดยพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพที่ต่างกัน มีกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกชุมชนแตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ฐนิ ตา ตูจ้ ินดา (2558) ซึ่ งศึกษาวิจยั เรื่ อง
“ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา”
โดยพบว่า ปั จจัยด้าน อายุ และรายได้ ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศกลุ่ม
อาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกศรา จันทร์ จรัสสุ ข (2555)
ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การในห้าง เทสโก้โลตัส ของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร” โดยพบว่า ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน มีผลต่อ
พฤติกรรมโดยรวมในการซื้อสิ นค้าและใช้บริ การในห้างเทสโก้โลตัสของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
จากผลการศึกษาของผูว้ ิจยั และผลการศึกษาของการวิจยั ที่สอดคล้องกัน จึงสรุ ปได้วา่ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ กษา และ อาชี พ ของผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และจึ งมีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้า
เปี ยก (wet wipe) ในประเทศเมียนมาร์ ด้วยเช่นเดียวกัน
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5.4. ความสัมพันธ์ของบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม ต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก (wet wipe) ในประเทศเมียน
มาร์
สมมติฐานที่ 2 บริ บททางสั งคมและวัฒนธรรมมีความสั มพันธ์ ต่อกลยุทธ์ ธุรกิจผ้ าเปี ยก (wet wipe) ใน
ประเทศเมียนมาร์
สมมติฐานย่อยที่ 2.1 บริ บททางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก (wet wipe) ในประเทศเมียน
มาร์ ด้วยวิธีการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการทดสอบพบว่า
บริ บททางสังคม มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจผ้าเปี ยก (wet wipe) ในประเทศเมียนมาร์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในกลยุทธ์โดยรวม และรายด้าน หมายถึง บริ บททางสังคม ส่ งผลต่อกลยุทธ์
ทางการตลาดโดยรวมและรายด้านทุกด้านในทางบวก แต่เป็ นความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า โดยมีค่าสหสัมพันธ์ ดังนี้
บริ บททางสังคม ต่อ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม (r = .429**) บริ บททางสังคม ต่อ กลยุทธ์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์ (r = .413**) บริ บททางสังคม ต่อ กลยุทธ์ดา้ นราคา (r = .397**) บริ บททางสังคม ต่อ กลยุทธ์ดา้ นส่ งเสริ ม
การขาย (r = .327**) และ บริ บททางสังคม ต่อ กลยุทธ์ดา้ นโฆษณาประชาสัมพันธ์ (r = .398**)
สมมติฐานย่อยที่ 2.2 บริ บททางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก (wet wipe) ในประเทศ
เมียนมาร์ ด้วยวิธีการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการทดสอบ
พบว่า บริ บททางวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุ รกิ จผ้าเปี ยก (wet wipe) ใน
ประเทศเมี ยนมาร์ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ทั้งในกลยุทธ์โดยรวม และรายด้าน หมายถึง บริ บททาง
วัฒนธรรม ส่งผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวมและรายด้านทุกด้านในทางบวก แต่เป็ นความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต่า โดยมีค่าสหสัมพันธ์ ดังนี้ บริ บททางวัฒนธรรม ต่อ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม (r =.450**) บริ บท
ทางวัฒนธรรม ต่อ กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (r = .392**) บริ บททางวัฒนธรรม ต่อ กลยุทธ์ดา้ นราคา (r = .372**) บริ บท
ทางวัฒนธรรม ต่อ กลยุทธ์ดา้ นส่ งเสริ มการขาย (r = .346**) และ บริ บททางวัฒนธรรม ต่อ กลยุทธ์ดา้ นโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ (r = .499**)
จากผลการวิจยั จะเห็นได้วา่ บริ บทด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์ธุรกิ จผ้าเปี ยก (wet
wipe) ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า ซึ่งทาให้ บริ บทด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่ งผลกระทบ
ต่อการทากลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยกไม่มาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญท่านที่ 2 ที่ได้ให้
ความคิดเห็นไว้วา่ บริ บทด้านสังคมและวัฒนธรรมของคนเมียนมาร์ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจผ้าเปี ยก ซึ่ งหมายถึง
การทาให้กลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยกมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี นอกจากนั้น ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ
มาเรี ยม นะมิ (2554) ซึ่ งศึ กษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแปรรู ปฮาลาลของชาวมาเลเซี ย และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ ระกอบการไทย และเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแปรรู ปของชาวมาเลเซี ย กลุ่มตัวอย่างคือชาวมาเลเซี ยที่ ซ้ื อ
อาหารแปรรู ป จากประเทศไทย ซึ่ งผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อาหารแปรรู ป
ประกอบด้วย ปั จจัยความเชื่อถือของวัฒนธรรม ปั จจัยด้านการรับรู ้ส่วนประสมทางการตลาด เป็ นต้น
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6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั “บริ บททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาบริ บท
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก (2) ศึกษาลักษณะปั จจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก และ
(3) ศึกษาความสัมพันธ์ของบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม จาก
การวิเคราะห์ผลการวิจยั ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ให้ผลสรุ ปสอดคล้องกัน โดยพบว่า (1) บริ บททางสังคม เช่น
ลักษณะส่ วนบุคคล พฤติกรรมการบริ โภค รายได้ รสนิ ยม มีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าเปี ยก ขณะที่บริ บท
ด้านวัฒนธรรมแบบเดิมของเมียร์ มาร์ ไม่มีผลต่อธุรกิจผ้าเปี ยก ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการรับรู ้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคตามกระแสการบริ โภคนิ ยมจากวัฒนธรรมการบริ โภคใหม่ๆ ที่ มาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสิ นค้า
อนามัยเพื่อทาความสะอาดร่ างกายที่ สะดวกมากขึ้น (2) ปั จจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิ จผ้าเปี ยก ได้แก่ เพศ กลุ่มอายุ
ระดับรายได้ อาชีพ ราคาสิ นค้า รสนิยมสิ นค้าอนามัยเพื่อทาความสะอาด กลุ่มนักเดินทาง สตรี การเกิดของทารก และ
คู่แข่งขันในตลาด และ (3) ความสัมพันธ์ของบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมต่อกลยุทธ์ธุรกิจผ้าเปี ยก พบว่า บริ บท
ทางสังคมและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจผ้าเปี ยก (wet wipe) ในประเทศ
เมียนมาร์แต่มีระดับความสัมพันธ์นอ้ ย ซึ่งสรุ ปได้วา่ ของพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมเมียร์มาร์ แบบเดิมไม่มีต่อ
กลยุท ธ์ ข องธุ ร กิ จ ผ้า เปี ยก เนื่ อ งจากค่ า นิ ย ม หรื อ พฤติ กรรมการบริ โ ภคของประชาชนเมี ย ร์ ม าร์ ถู ก กาหนดโดย
วัฒนธรรมการบริ โภคใหม่ตามกระแสการพัฒนาของประเทศเมียร์มาร์
จากผลการศึกษาและการอภิปรายที่กล่าวมาแล้ว ผูว้ จิ ยั ข้อนาเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่ อธุรกิจ
จากผลการวิจยั ที่พบว่าบริ บททางสังคม อาทิ ลักษณะส่ วนบุคคล พฤติกรรมการบริ โภค รายได้ รสนิ ยม มีผล
ต่อกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิ จผ้าเปี ยก ในเชิ งนโยบายของธุ รกิ จที่ จะเข้ามาทาธุ รกิ จผ้าเปี ยก (wet wipe) ผูว้ ิจยั มี
ข้อเสนอแนะต่อนโยบายธุรกิจ ในเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในสิ นค้าประเภทนี้ ด้วยการใช้กล
ยุทธทางด้านราคา ให้เหมาะสมกับรายได้รวมของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ใช้กลยุทธด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อ
ปรับปเลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดความนิยมและเห็นคุณค่าของตัวสิ นค้า ซึ่งอาจต้องใช้กลยุทธอื่นๆ เสริ ม
เช่น การให้ผบู ้ ริ โภคทดลองใช้สินค้า หรื อ การทาการส่ งเสริ มตลาดในลักษณะซื้ อสิ นค้าอื่นแล้วแถมสิ นค้าผ้าเปี ยก
เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะในอนาคต
จากการศึกษาครั้งนี้ที่ได้คน้ พบข้อสรุ ปที่สาคัญที่ต่างจากสมมติฐานของผูว้ ิจยั เดิมที่วา่ วัฒนธรรมแบบเดิมของ
เมียร์มาร์น่าจะมีผลต่อสิ นค้าใหม่ประเภทเครื่ องสาอางค์ (ในที่น้ ี คือผ้าเปี ยเพื่อทาความสะอาด) แต่จากการวิจยั ข้อมูล
ทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ พบว่า วัฒนธรรมแบบเดิมของผูบ้ ริ โภคในเมียร์ มาร์ ต่อธุรกิจผ้าเปี ยไม่มีผลต่อธุรกิจ ทา
ให้ทาให้เห็นถึงช่องทางในการดาเนินกลยุทธทางธุรกิจผ้าเปี ยกในเมียร์ มาร์ ซึ่ งในอนาคตหากธุรกิจหรื ออุสาหกรรม
ประเภทนี้ เจริ ญและได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้น ควรมีการศึกษาวิจยั ในประเด็นอื่นที่สืบเนื่ องจากธุรกิจประเภทนี้ อาทิ
เช่นความเป็ นไปได้ในการก่อตั้งโรงงานผลิต หรื อ การศึกษาในเรื่ องของต้นทุนในการดาเนิ นการของธุรกิจ เป็ นต้น
ซึ่ งงานวิจยั ด้านอื่นๆ จะเป็ นส่ วนเสริ มในการทาความเข้าใจและสามารถเป็ นข้อมูลสาคัญในการลงทุนในประเทศ
เมียร์มาร์ต่อไป
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