ก

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาผลกระทบของการส่งเสริ มการตลาดนมผงต่อ มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทยครัง้ นี ้ สําเร็ จลุล่วงด้ วยดีโดยได้ รับความร่ วมมือจากหลายบุคคลและ
้
หลายหน่วยงาน ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.กิตติ กันภัย ที่ให้ เกียรติเป็ นที่ปรึกษาของการศึกษาครัง้ นี ้ อีกทังให้
การแนะนําด้ านวิชาการที่เป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษาอย่างมาก ทําให้ ผ้ ูศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลและเขียน
รายงานได้ อย่างสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณ พญ. ยุพยงค์ แห่งเชาวนิช เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศ
ไทย ที่ ให้ ความรู้ และความเข้ าใจเรื่ องการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่อย่างละเอี ย ด รวมทัง้ ให้ ข้อเสนอแนะใน
ช่วงแรกของการร่ างข้ อเสนอโครงการนี ้ ขอบใจ หนุ่ม กบ จัม๊ และเอ๋ (NCD Net) ที่เป็ นทีมสนับสนุนหลัก
อย่างเป็ นทางการ ในการลงพื ้นที่เก็บรวบรวมข้ อมูล ขอบใจที่เหนื่อยไปด้ วยกัน ขอบคุณเจและเจี๊ยบที่ช่วย
้
ไม่ต้องมานัง่ เสียเวลา clean data แบบของดี มีคณ
ุ ภาพ
คีย์ข้อมูลทํางานร่ วมกับเจ สบายทังกายและใจ
ประหยัดเวลาสําหรับผู้วิจัย และขอบใจหวานในการดูแลการเงินการเบิกจ่ายตลอดทัง้ โครงการ ทําให้ พี่
สบายใจ หายห่วง บวกโล่ง เรื่ องเงินๆ ทองๆ ไปได้ มาก
นอกจากนี ้ ขอขอบคุณโครงการวิจยั เพื่อสนับสนุนนโยบายการส่งเสริ มการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่และ
สํ า นัก งานกองทุน สนับ สนุน การสร้ างเสริ ม สุข ภาพ (สสส.) ในการสนับ สนุน ทุน อุด หนุน ในการจัด ทํ า
โครงการฯ จนกระทัง่ รายงานฉบับนี ้สําเร็จลุลว่ งได้ ด้วยดี
สุดท้ ายขอบคุณคุณนที จินดารัตนาภรณ์ ครอบครัว และเพื่อนสมาชิกที่ให้ กําลังใจ เตือนสติให้ ใจ
เย็นๆ เดี๋ยวงานก็เสร็ จ ทันอยูแ่ ล้ ว ขอบคุณทุกๆ คนค่ะ

นงนุช ใจชื่น
26 ตุลาคม 2558
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บทสรุ ปสําหรั บผู้บริหาร
การศึกษาผลกระทบของการส่งเสริ มการตลาดนมผงต่อ มายาคติ ทัศนคติและพฤติกรรมการเลี ้ยง
ลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของการส่งเสริ มการตลาด
ของอุตสาหกรรมนมผงต่อพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย การศึกษานี ้เป็ นแบบภาคตัดขวาง
หรื อแบบสํารวจโดยวางแผนการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพียงครัง้ เดียว จาก 4 จังหวัดของประเทศไทย ใช้ วิธีวิจยั
แบบผสานวิธี โดยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ที่มีเชื ้อชาติและสัญชาติไทยอายุ
ั ้ 1-3 ปี และเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
15-45 ปี ตังครรภ์
้
ที่สองหรื อสาม หรื อตังครรภ์
้
แรกที่มีบตุ รอายุตงแต่
ได้ แก่ การสนทนากลุม่ จํานวน 8 คน เกี่ยวกับมายาคติ ทัศนคติ และผลกระทบจากส่งเสริ มการตลาดนมผง
ต่อพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง เพื่อได้ ข้อมูลนําไปพัฒนาแบบสอบถาม และวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้
แบบสอบถามแบบตอบเอง เพื่ อศึก ษาพฤติก รรมการเปิ ดรั บ การส่ง เสริ ม การตลาดนมผงต่อ มายาคติ
ทัศนคติ และพฤติกรรมซื ้อนมผงของหญิ งไทย ทังในโรงพยาบาลรั
้
ฐบาลและเอกชน เฉพาะเขตเมือง ทั่ว
ประเทศ จํานวน 4 จังหวัด จากสี่ภมู ิภาคของไทย รวมโรงพยาบาลทังสิ
้ ้น 8 แห่ง กลุ่มตัวอย่างรวมทังสิ
้ ้น
865 ราย การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณ ใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล การถดถอยโลจิ ส ติ ก (Logistic
regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในสมมติฐานต่างๆ ที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ สรุปผลการศึกษาและ
ข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
สรุ ปผลการศึกษา
1.1 กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
1.1 กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ของอุตสาหกรรมนมผง
 กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่อตุ สาหกรรมนมผงใช้ มี
หลากหลายกลยุทธ์ ได้ แก่ การโฆษณา (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์)
การตลาดทางตรง การใช้ พนักงานขาย การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การให้
ข่าว การตลาดอินเทอร์ เน็ต การตลาดแบบตอบโต้ การบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ การตลาดเพื่อ
สังคม บรรจุภณ
ั ฑ์ กิจกรรมการตลาด การสนับสนุนกิจกรรม การใช้ สญ
ั ลักษณ์เชื่อมโยง
กับตราสินค้ า และอื่นๆ (สื่อบุคคล เช่น เพื่อน ญาติ)
 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่กลุม่ ตัวอย่างพบเห็นมาก
ที่สุด ได้ แก่ การโฆษณา รองลงมาคือ การตลาดทางตรง และอันดับที่ สาม คือ การใช้
พนักงานขาย
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1.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมผงฯ เปรี ยบเทียบระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
 กลุม่ ตัวอย่างที่เข้ ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนพบเห็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนม
ผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี อันได้ แก่ การโฆษณา และการตลาดทางตรง มากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้ ารับบริการในโรงพยาบาลรัฐบาล
 กลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การในโรงพยาบาลรัฐบาลพบเห็นกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาด
นมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ด้ านการใช้ พนักงานขายมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับ
บริการในโรงพยาบาลเอกชน
1.2 การเปิ ดรับการส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
 กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ด้ าน
การโฆษณามากที่สดุ โดยเฉพาะการโฆษณาทางโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับทุกวัน (7
วันต่อสัปดาห์) และเกือบทุกวัน (5-6 วันต่อสัปดาห์)
 กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับบาง
วัน (3-4 วันต่อสัปดาห์) คือ กลยุทธ์การโฆษณา ด้ านการโฆษณาในนิตยสาร/แม็กกาซีน
 กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรั บเด็กแรกเกิ ดถึง 3 ปี ที่ กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรั บ
นานๆ ครัง้ (1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์) คือ การตลาดทางตรงด้ วยการออกบูทประชาสัมพันธ์
ตามห้ างสรรพสินค้ าโรงพยาบาล ร้ านขายยา
 กลยุท ธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรั บเด็กแรกเกิ ดถึง 3 ปี ที่ กลุ่ม ตัวอย่างไม่เคย
เปิ ดรับเลยมากที่สดุ คือ การบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ ได้ แก่ การจัดกิจกรรมลูกค้ าสัมพันธ์ เช่น
การจัดกิจกรรมการทําอาหาร การพาแม่และลูกชมภาพยนตร์
1.3 ทัศนคติท่ มี ีต่อการส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
 ทัศนคติชื่นชอบกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดฯ ของกลุม่ ตัวอย่าง 3 อันดับแรก ได้ แก่
1. ด้ านการโฆษณาด้ วยการโฆษณาทางโทรทัศน์
2. กลยุทธ์ การตลาดเพื่อสังคม กล่าวคือ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การแจกนมผง
ให้ แก่เด็กผู้ยากไร้ หรื อประสบภัยพิบตั ิ การมอบทุนการศึกษาให้ แก่เด็กนักเรี ยน
3. กลยุท ธ์ ก ารใช้ พ นัก งานขาย โดยเฉพาะการแนะนํ า สิน ค้ า โดยแพทย์ พยาบาล นัก
โภชนาการ หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
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1.4 มายาคตินมผง ได้ แก่ ความคิด ความเชื่อ และการรั บรู้ ความจริง
4.1 มายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดและความเชื่อต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิด
ถึง 3 ปี มากที่สดุ คือ นมผงสะดวก (นมผงสะดวกเมื่อแม่ต้องไปทํางาน และนมผงสะดวก
เมื่อต้ องให้ คนอื่นเลี ้ยงลูก) รองลงมาคือ นมผงมีคณ
ุ ค่าและมีสารอาหารที่สําคัญให้ แก่ลกู
 กลุม่ ตัวอย่างไม่มีความคิดและความเชื่อฯ ว่า นมผงช่วยประหยัดค่าใช้ จ่าย
 ดังนัน้ มายาคติด้านความคิดและความเชื่อที่ยงั คงมีอยู่ในกลุม่ ตัวอย่าง คือ นมผงสะดวก
และ นมผงมีคณ
ุ ค่าและมีสารอาหารที่สําคัญให้ แก่ลกู
4.2 มายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนมผง
 กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ความจริ งของนมผงในระดับน้ อยที่สดุ คือ
1. นมผงถือเป็ นผลิตภัณฑ์ปลอดเชื ้อเพราะได้ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื ้อ (สเตอริ ไรส์) จึง
มัน่ ใจได้ ว่าสะอาดและปลอดภัยสําหรับทารก หมายความว่า หญิงไทยมีการรับรู้ การ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผงผิดไปจากความเป็ นจริ ง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ และเข้ าใจว่า
นมผงเป็ นผลิตภัณฑ์สะอาดปลอดเชื ้อ ทังๆ
้ ที่ความเป็ นจริงนมผงมีการปนเปื อ้ นหรื อมี
การใช้ เมลามีนผสมในนมผง
2. นมผงใช้ สําหรับแม่ที่คลอดบุตรแล้ วแต่นํ ้านมยังไม่มา นํ ้านมน้ อย หรื อแม่ที่ไม่มีนํ ้านม
หมายความว่า หญิ งไทยมีการรั บรู้ การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงผิดไปจากความเป็ นจริ ง
กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ และเข้ าใจว่า นมผงใช้ ทดแทนนมแม่ได้ ทังๆ
้ ที่ความเป็ น
จริงหากแม่ไม่มีนํ ้านมต้ องให้ ลกู ดูดกระตุ้น
 กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ความจริ งของนมผงในระดับน้ อย คือ นมผงที่ผสม DHA หรื อ ARA
ช่วยทํ าให้ ระบบสมองของเด็กพัฒนาและทํ าให้ ฉลาดได้ มากกว่าผลิตภัณฑ์ นมผงสูตร
ธรรมดาและนมแม่ หมายความว่า หญิงไทยมีการรับรู้ การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงผิดไปจาก
ความเป็ นจริ ง กล่าวคือ กลุม่ ตัวอย่างรับรู้และเข้ าใจว่า สารดังกล่าวทําให้ ลกู ฉลาด ซึง่ ใน
นมแม่หรื อนมผงสูตรธรรมดาไม่มีสาร 2 ชนิดนี ้ ทังๆ
้ ที่ความเป็ นจริ งมีหลักฐานวิชาการ
ยืนยันว่า DHA หรื อ ARA มีอยูใ่ นนมแม่
 ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างมีมายาคตินมผง (ที่ผิดไปจากความเป็ นจริ ง) มากที่สดุ 3 อันดับแรก
ได้ แก่
1. นมผงปลอดเชื ้อ สะอาด และปลอดภัยสําหรับลูก
2. นมผงใช้ สําหรับแม่ที่คลอดบุตรแล้ วแต่นํ ้านมยังไม่มา นํ ้านมน้ อย หรื อแม่ที่ไม่มีนํ ้านม
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3. นมผงที่ผสม DHA หรื อ ARA ช่วยทําให้ ระบบสมองของเด็กพัฒนาและทําให้ ฉลาดได้
มากกว่าผลิตภัณฑ์นมผงสูตรธรรมดาและนมแม่
5. การซือ้ นมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
 กลุ่มตัวอย่างซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี มากกว่าไม่ซื ้อ สาเหตุที่ทําให้ ซื ้อและ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผง เพราะต้ องกลับไปทํางาน ลาคลอดได้ เพียง 3 เดือน
 กลุ่มตัวอย่างซื ้อนมผงฯ ที่ห้างสรรพสินค้ าขายปลีก (เช่น บิ๊กซี โลตัส) มากที่สดุ ใช้ นมผง
เลี ้ยงบุตร 1 ยี่ห้อ
 ยี่ห้อนมผงฯ ที่ซื ้อเป็ นประจํา คือ เอนฟาโกร สาเหตุในการเลือกใช้ นมผงเลี ้ยงดูบตุ ร เพราะ
ช่วยเสริ มสร้ างพัฒนาการของสมอง
 กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการซื ้อนมผงฯ 1-4 ครัง้ ต่อเดือน มีค่าใช้ จ่ายในการซื ้อนมผงฯ
โดยเฉลี่ยประมาณ 1,440 บาทต่อครัง้
6. ผลกระทบของการส่ งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงต่ อต่ อมายาคติ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
 กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ซื ้อนมผงของกลุม่ ตัวอย่างมากที่สดุ มี 2 กลยุทธ์ คือ
1. การโฆษณา โดยเฉพาะการโฆษณาทางโทรทัศน์
2. การใช้ พนักงานขายด้ วยการแนะนําสินค้ าโดยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขส่วนกลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
 กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงส่ง ผลต่อมายาคติ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
1 การวิเคราะห์ ตัวแปรเดี่ยว [Univariate analysis] คือ ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์
กับตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว
1.1 ปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ กบั มายาคติ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย พบว่า
 อายุ มีความสัมพันธ์กบั มายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนมผงนอกจากนี ้ กลุม่
ตัวอย่างที่อายุ 26-35 ปี และช่วงอายุ 36-45 ปี จะมีโอกาสมีมายาคติด้านการรับรู้
ความจริ งของนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เป็ น 2.1 เท่า
และ 2.7 เท่า
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 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ กับมายาคติด้านการรั บรู้ ความจริ งของนมผง
นอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูง มีโอกาสมีมายาคติด้านการรับรู้ ความ
จริงของนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับตํ่าถึง 2.4 เท่า
 โรงพยาบาลที่เข้ ารับบริ การ มีความสัมพันธ์ กบั มายาคติของนมผง ด้ านความคิด
และความเชื่อ ยิ่งไปกว่านัน้ กลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนมี
โอกาสมีมายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
เข้ ารับบริ การที่โรงพยาบาลรัฐบาลถึง 3.3 เท่า
 โรงพยาบาลที่เข้ ารับบริ การ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง
นอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนจะมีโอกาสเลี ้ยงลูก
ด้ วยนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่เข้ ารับบริการที่โรงพยาบาลรัฐบาลถึง 2 เท่า
1.2 การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีความสัมพันธ์ กบั มายาคติ
ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย พบว่า
 การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีความสัมพันธ์ กบั มายา
คติด้านการรับรู้ ความจริ งของนมผงนอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับการ
ส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงบ่อยหรื อทุกวัน จะมีความเสี่ยงต่อการมี
มายาคติด้านการรับรู้ ความจริ งของนมผงน้ อยกว่า 1.4 เท่า ของกลุ่มตัวย่างที่มี
การเปิ ดรับบ้ างหรื อไม่เคยเปิ ดรับเลย
 การเปิ ดรั บ การส่ง เสริ ม การตลาดของอุต สาหกรรมนมผงมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
ทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง ยิ่งไปกว่านัน้
กลุม่ ตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงบ่อยหรื อ
ทุ ก วัน จะมี โ อกาสต่ อ การมี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต่ อ การส่ ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง เป็ น 3 เท่า ของกลุ่มตัวย่างที่ มีการเปิ ดรั บบ้ างหรื อไม่เคย
เปิ ดรับเลย
1.3 ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีความสัมพันธ์ กบั มายา
คติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย พบว่า
 ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กับ
มายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติชื่น
ชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง จะมี โอกาสมีมายาคติด้าน
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ความคิดและความเชื่อของนมผงมากกว่า 2.3 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติ
ไม่ชื่นชอบการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง

 ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กับ
มายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนมผง นอกจากนี ้ กลุม่ ตัวอย่างที่มีทศั นคติชื่น
ชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีความเสี่ยงที่จะมีมายาคติ
ด้ านการรับรู้ความจริงของนมผงน้ อยกว่า 0.6 เท่า ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีทศั นคติไม่
ชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง (กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีทัศนคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมี
โอกาสที่จะมีมายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนมผงมากกว่า 1.6 เท่า ของกลุม่
ตัวอย่างที่มีทศั นคติชื่นชอบการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง)

 ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง ยิ่งไปกว่านัน้ กลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติชื่นชอบ
การส่ง เสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง จะมี โ อกาสเลีย้ งลูก ด้ ว ยนมผง
มากกว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ทั ศ นคติ ไ ม่ ชื่ น ชอบการส่ ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง ถึง 2.3 เท่า
1.4 มายาคตินมผงมี ความสัมพัน ธ์ กับพฤติกรรมการเลี ย้ งลูก ด้ วยนมผงของหญิ งไทย
พบว่า

 มายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผง โดยกลุม่ ตัวอย่างที่มีมายาคติด้านความคิดและความเชื่อของ
นมผง จะมีโอกาสต่อเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง เป็ น 2.1 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่มี
มายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง
2 การวิเคราะห์ พหุตัวแปร [Multivariate analysis] คือ ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์
กับตัวแปรอิสระหลายตัว
2.1 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั มายาคติการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา
และทัศนคติชื่นชอบการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
 ด้ านอายุ กลุ่มตัวอย่างที่อายุ 26-35 ปี และช่วงอายุ 36-45 ปี จะมีโอกาสมีมายา
คติด้านการรับรู้ ความจริ งของนมผงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15-25
ปี เป็ น 2.3 เท่า และ 2.5 เท่า
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 ด้ านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูง มีโอกาสมีมายาคติด้านการรั บรู้
ความจริ งของนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับตํ่าถึง 2.4 เท่า
 ด้ านการเปิ ดรั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ก ารเปิ ดรั บ การส่ ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผงบ่อยหรื อทุกวัน จะมีโอกาสมีมายาคติด้านการรับรู้ ความจริ ง
ของนมผง ตํ่ากว่ากลุม่ ตัวย่างที่มีการเปิ ดรับบ้ างหรื อไม่เคยเปิ ดรับเลย 1.8 เท่า
 ด้ านทั ศ นคติ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ทั ศ นคติ ชื่ น ชอบการส่ ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง จะมีโอกาสมีมายาคติด้านความคิดและความเชื่อมากกว่า
2.6 เท่ า ของกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ มี ทัศ นคติ ไ ม่ ชื่ น ชอบการส่ ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง และมีความเสี่ยงที่จะมีมายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนม
ผงน้ อยกว่า 0.4 เท่า ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีทศั นคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาด
ของอุตสาหกรรมนมผง (กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติไม่ชื่นชอบ
การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีโอกาสที่จะมีมายาคติด้านการรับรู้
ความจริ งของนมผงมากกว่า 2.5 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติชื่นชอบการ
ส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง)
2.2 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรม
นมผง ได้ แก่ การเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดนมผง
 กลุม่ ตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงบ่อยหรื อ
ทุ ก วั น จะมี โ อกาสต่ อ การมี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต่ อ การส่ ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง เป็ น 2.9 เท่า ของกลุ่มตัวย่างที่มีการเปิ ดรับบ้ างหรื อไม่เคย
เปิ ดรับเลย
2.3 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง ได้ แก่ โรงพยาบาลที่เข้ า
รับบริ การ การเปิ ดรับ และทัศนคติตอ่ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
 กลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนจะมีโอกาสเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง
มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การที่โรงพยาบาลรัฐบาลถึง 2.2 เท่า
 กลุม่ ตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงบ่อยหรื อ
ทุกวัน จะมีโอกาสต่อการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง มากกว่ากลุ่มตัวย่างที่มีการเปิ ดรับ
บ้ างหรื อไม่เคยเปิ ดรับเลย ถึง 2 เท่า
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 กลุม่ ตัวอย่างที่มีทศั นคติชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง จะ
มีโอกาสมี เลีย้ งลูกด้ วยนมผง มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติไม่ชื่นชอบการ
ส่งเสริ มการตลาดฯ ถึง 2.2 เท่า
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อเสนอแนะด้ านกลไกการควบคุมการส่ งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
สําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
สาเหตุที่กลุม่ ตัวอย่างตัดสินใจซื ้อนมผงเพื่อเลี ้ยงดูบตุ ร เพราะ การโฆษณา การตลาดทางตรง
(การออกบูทประชาสัมพันธ์ ตามห้ างสรรพสินค้ า โรงพยาบาล ร้ านขายยา) และการใช้ พนักงานขาย (การ
แนะนําสินค้ าโดยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข) และลาคลอดได้ เพียง 3 เดือน
ต้ องกลับไปทํางาน อีกทัง้ กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีผลต่อ มายาคติ (ด้ าน
ความคิด ความเชื่อ และการรับรู้ ความจริ ง) ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรดําเนินการดังนี ้
ระยะยาว
1.1 ควรห้ ามไม่ให้ มีการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
อย่างสิ ้นเชิง ในทุกช่องทางการสื่อสารและทุกสถานที่
1.2 ควรเร่ งรัดออกกฎหมายควบคุมกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
1.3 ควรเร่ งรั ดออกกฎหมายการขยายการลาดคลอดจาก 3 เดือน เพิ่มเป็ น 6 เดือน เพื่อ
สนับสนุนการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
ระยะสัน้
1.4 ควรยกระดับ International Code of Marketing of Breast milk Substitutes หรื อ
CODE เพื่อนําไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดและจริ งจัง โดยในโรงพยาบาลรัฐบาลควรกําหนดเป็ นข้ อบังคับ
หรื อระเบียบที่ต้องปฏิบตั ิ และโรงพยาบาลเอกชนเป็ นการขอความร่วมมือ
1.5 ควรมีการบังคับใช้ การตรวจสอบ การติดตาม และการประเมินผลการบังคับใช้ กฎหมาย
หรื อมาตรการที่ที่มีอยู่อย่างจริ งจัง และเผยแพร่ ผลการดําเนินงานต่อสาธารณะในวงกว้ างผ่านสื่อมวลชน
และกิจกรรมต่างๆ
1.6 ควรจั ด ตั ง้ คณะกรรมการพิ จ ารณาตรวจสอบกลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี โดยเฉพาะภาพการนําเสนอและเนื ้อหาข้ อความที่ใช้ ในการ
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ส่งเสริ มการตลาด เพื่อปกป้องคุ้มครองหญิงวัยเจริ ญพันธุ์และคนในสังคมไทยที่ไม่ยงั สามารถรู้ เท่าทันกล
ยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดฯ
1.7 ควรห้ า มมิ ใ ห้ ก ารแนะนํ า นมผงโดยแพทย์ พยาบาล นัก โภชนาการ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข ในมาตรฐานวิชาชีพหรื อจรรยาบรรณของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในกรณีที่มี
การละเมิดมาตรฐานวิชาชีพหรื อจรรยาบรรณฯ ควรมีกลไกการติดตาม ประเมินผล และการลงโทษอย่าง
ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม เช่น การสัง่ พักงาน การถอนใบอนุญาต และควรมีการรายงานผลการดําเนินงาน
โดยเผยแพร่ตอ่ สาธารณะในวงกว้ างผ่านสื่อมวลชน
1.8 ควรประสานความร่ ว มมื อ กับ ภาคประชาสัง คม เพื่ อ จัด เตรี ย มข้ อ มูล ต่ า งๆ ในเชิ ง
สนับสนุน และเปิ ดโปงให้ คนในสังคมไทยเห็นถึงนโยบายและมายาคติที่แอบแฝงมากับกลยุทธ์การส่งเสริ ม
การตลาดของอุตสาหกรรมนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
1.9 ควรสนั บ สนุ น ให้ ภาคประชาสัง คมมี บ ทบาทในการเสนอแนะนโยบาย กฎหมาย
มาตรการที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะการเฝ้าระวังกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงสําหรับ
เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
1.10 ควรให้ สมาคมวิ ช าชี พ โฆษณาและการตลาดออกกติ ก าควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ล
จรรยาบรรณของบริ ษัทที่รับทําการโฆษณาและการส่งเสริ มตลาด (agencies) ให้ อตุ สาหกรรมหรื อบริ ษัท
นมผง
2. ข้ อเสนอแนะด้ านการให้ ความรู้ท่ เี กี่ยวข้ องกับการส่ งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรม
นมผงสําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
ภาคการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หญิงไทยไม่ร้ ู เท่าทันกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงสําหรับเด็กแรกเกิด
ถึง 3 ปี และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขแนะนํานมผงให้ แก่แม่ แสดงให้ เห็นว่า ขาดจริ ยธรรม
และจิตสํานึกในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ภาคการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ควร
ดําเนินการ ดังนี ้
หญิงไทย
2.1 ควรพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนหลักสูตรและกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ เท่าทันสื่อ
และทักษะการเฝ้าระวังกลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ใน
กลุม่ หญิงวัยเจริ ญพันธุ์และคนในสังคมไทย
2.2 ควรเพิ่มการให้ ความรู้ การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลกระทบและความจริ ง
ของนมผง และคุณค่าของนมแม่ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารส่งเสริ มการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ของกลุ่ม
หญิงวัยเจริ ญพันธุ์และคนในสังคมไทย
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บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
2.3 ควรปลูกจิตสํานึกให้ วิชาชีพแพทย์และสาธารณสุข ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
2.4 ควรมี ม าตรการส่ ง เสริ ม และจู ง ใจด้ า นจริ ย ธรรมให้ แ ก่ บุค ลากรทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข เช่น การให้ รางวัลแก่บคุ ลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีการแนะนําให้ แม่เลี ้ยงลูกด้ วย
นมแม่
2.5 ควรมีการอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ในแต่
ละวิชาชีพ เพื่อให้ เข้ าใจและปฏิบตั ติ ามบทบาทและหน้ าที่ของวิชาชีพตนเองได้
3. ข้ อเสนอแนะด้ านการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและสร้ างค่ านิยมให้ สังคมไทย
องค์กรภาคประชาสังคม
เนื่องจากการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี สร้ างมายา
คติ ให้ หญิงไทยมีความคิด ความเชื่อ และการรับรู้ ความจริ ง เกี่ยวกับนมผงบิดเบือนไปจากความเป็ นจริ ง
องค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรดําเนินการ ดังนี ้
3.1 ควรมีบทบาทในการเสนอแนะนโยบาย กฎหมาย มาตรการที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะการ
สนับสนุนให้ ออกกฎหมายควบคุมกลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงสําหรับเด็กแรกเกิด
ถึง 3 ปี
3.2 ควรมีบทบาทในการติดตามและเฝ้าระวังกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรม
นมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี และเผยแพร่ ผลการดําเนินงานต่อสาธารณะในวงกว้ างผ่านสื่อมวลชน
และกิจกรรมต่างๆ
3.3 ควรมีมาตรการทางสังคมในการสร้ างเสริ มค่านิยมในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ เพื่อช่วย
ส่งเสริ มสนับสนุนมาตรการทางกฎหมาย เช่น มาตรการทางจริ ยธรรมเข้ ามาช่วยสนับสนุนในการตีความ
ด้ านความเหมาะสมของการส่งเสริ มการตลาดฯ
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บทคัดย่ อ
บทนํา การสื่อสารการตลาดเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภค โดยเฉพาะ
ในปั จจุบนั นี ้ กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดเป็ นเครื่ องมือของอุตสาหกรรมนมผงในการส่งเสริ มการขาย
นมผง การศึกษานี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ ผลกระทบ และความสัมพันธ์ ระหว่างกลยุทธ์
การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง กับมายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง
ของหญิงไทย
วิธีการศึกษา ใช้ การศึกษาแบบภาคตัดขวาง โดยดําเนินการในจาก 4 จังหวัดของประเทศไทย ใน
กลุม่ สตรี วยั เจริ ญพันธุ์ที่มีเชื ้อชาติและสัญชาติไทย (กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 865 คน) เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
การใช้ แ บบสอบถามให้ ก ลุ่ม ตัว อย่า งตอบเอง การทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกลยุท ธ์ ก ารส่ง เสริ ม
การตลาดของอุตสาหกรรมนมผงกับมายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตกิ ารถดถอยโลจิสติก
ผลการศึกษา พบว่า อุตสาหกรรมนมผงใช้ กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดหลากหลาย เช่น การ
โฆษณา การตลาดทางตรง และการใช้ พนักงานขาย กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
ส่งผลกระทบต่อมายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิ งไทย นอกจากนี ้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงบ่อยหรื อทุกวัน จะมีโอกาสต่อการเลี ้ยง
ลูกด้ วยนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวย่างที่มีการเปิ ดรับบ้ างหรื อไม่เคยเปิ ดรับเลย ถึง 2 เท่า และผู้หญิงที่มีทศั นคติ
ชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง จะมีโอกาสเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง มากกว่าผู้หญิ งที่มี
ทัศนคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง ถึง 2.3 เท่า
จากข้ อค้ นพบทังหมดทํ
้
าให้ สรุ ปผลการศึกษาได้ ว่า กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรม
นมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี เป็ นการสร้ างมายาคติที่บิดเบือนความจริ งให้ แก่หญิงไทย ดังนัน้ ภาครัฐ
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรพัฒนาหรื อออกกฎหมายหรื อมาตรการควบคุมการส่งเสริ มการตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี เพื่อลดมายาคติ ปรับทัศนคติ และพฤติกรรมของหญิงไทยให้
ถูกต้ อง อันจะมีผลดีต่อพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ ซึ่งเป็ นการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของแม่
และเด็กต่อไป
คําสําคัญ: การส่งเสริ มการตลาด, มายาคติ , ทัศนคติ , การเลีย้ งลูกด้วยนมผง, หญิ งไทย
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Abstract
Introduction: Marketing communication is one factor that has dramatic influenceon purchasing
decisions of consumers. Promotion strategy is a marketing tool of the formula industry that uses
it to promote their products, particularly at present. The objectives of this study were to explore
and examine babies’ formula marketing communication among Thai women and their
associations with babies’ formula-related myth, attitudes, and formula feeding behaviors.
Methods: A cross–sectional study was conducted in Thai females at reproductive age in four
provinces of Thailand (n=865). Self-administered questionnaires were provided for data
collecting. The study used logistic regression analysis to identify any associations.
Results: Formula industry used various marketing strategies such as advertisement, direct
marketing, and personnel selling. The study found that there are associations between babies’
formula marketing communication, babies’ formula-related myth, attitudes, and formula uses.
Furthermore, the samples that were frequently exposed toformula marketing communication
were using formula 2 time higher than those who were hardly or non-exposed and women who
had positive attitude towards formula marketing communication were using formula 2.3 time
higher than those who had negative attitude.
Conclusion: Babies’ formula marketing communication created myth in order to mislead Thai
women. Therefore, government or related agencies should seriously develop the law and should
be strengthen enforcement of relevant law or updated regulations or guidelines to control
babies’ formula marketing communication in order to protect the health of mother and infant.
Key words: marketing communication, myth, attitude, babies’ formula behavior, Thai women

