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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั มูลค่าตลาดนมผงสําหรับเด็กของประเทศไทยโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 2.5 หมื่นล้ านบาท
แบ่งเป็ นตลาดสแตนดาร์ ด 7 พันล้ านบาท และตลาดพรี เมี่ยม 1.8 หมื่นล้ านบาท1 โดยมีผ้ ปู ระกอบการราย
เดิม เช่น บริ ษัทเนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์นมผงตราแนน นมผงตราหมี นมผงตรา
แล็กโตเย่น บริ ษัท ดูเม็กซ์ จํากัด ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์นมผงตราดูเม็กซ์ บริ ษัท บริ สตอล-ไมเยอร์ สสควิบบ์
(ประเทศไทย) จํากัด ผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมผงตราเอ็นฟาแล็ค เอ็นฟาโปร อะเล็คต้ า เป็ นต้ น และ
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ ามาในธุรกิจนมผง ได้ แก่ บริ ษัท โฟรโมสต์อินเตอร์ เนชัน่ แนลฟู้ดส์ (ไทย) จํากัด
เป็ นต้ น2ใ นขณะที่ตลาดนมผงสําหรับเด็กมีอตั ราการเติบโตอย่างรวดเร็ ว แต่ 10 ปี ที่ผ่าน กลับพบว่า อัตรา
การเกิดของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง3 ดังนัน้ ตลาดนมผงในประเทศไทยจึงมีภาวะการแข่งขันสูงและ
รุนแรง
จากการสํารวจสถานการณ์ เด็กและสตรี ในประเทศไทย พบว่า ร้ อยละ 12 ของเด็กอายุตํ่ากว่า 6
เดือน กินนมแม่อย่างเดียว4 ในขณะที่มีเด็กกว่าร้ อยละ 88 ไม่ได้ ดื่มนมแม่ และเด็กในจํานวนนี ้ มีถึงร้ อยละ
61.8 ที่แม่ให้ กินนมผง5 ทังที
้ ่มีหลักฐานชี ้ชัดว่า เด็กที่กินนมผงมีความเสี่ยงจากโรคติดเชื ้อ ภูมิแพ้ ท้ องร่ วง
หอบหืด โรคทางเดินหายใจ ภาวะอ้ วน และโรคเบาหวาน6 เป็ นไปได้ หรื อไม่ว่า สาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งที่ทํา
ให้ แม่เลี ้ยงลูกด้ วยนมผงนันเกิ
้ ดจากผู้ประกอบการธุรกิจนมผงพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ างจุดขาย
สร้ างความแตกต่าง และเพิ่มงบการทําการตลาดมากขึ ้น7 ซึ่งกลยุทธ์ การตลาดของนมผง คือ การแข่งขัน
ทางธุรกิจและสร้ างแบรนด์โดยการใช้ การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์นิตยสาร วิทยุ หนังสือพิมพ์ การตลาดโดยตรง และการจัดกิจกรรมพิเศษ8-9 การใช้ เครื่ องมือ
การสื่อสารดังกล่าว เป็ นสิง่ สําคัญในการทําการตลาด ซึง่ มีสว่ นช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการสื่อสารถึงผู้บริ โภคหรื อ
กลุม่ เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ10
นอกจากนี ้ มีข้อมูลทางวิชาการที่ยืนยันได้ ว่า การส่งเสริ มการตลาด อันได้ แก่ การส่งเสริ มการขาย
ด้ วยการลดราคา การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อนมของมารดา11-14
ยิ่งไปกว่านัน้ งานวิจยั 9 เรื่ อง ที่ศกึ ษาในแม่จํานวน 3,730 ราย ในอเมริ กาเหนือพบว่า แม่ที่ได้ รับแจกชุด
ของขวัญของบริ ษัทที่ประกอบด้ วยตัวอย่างนมสูตรดัดแปลงสําหรับทารกหรื อเอกสารที่ส่งเสริ มการใช้ นม
สูตรดัดแปลงสําหรับทารกแก่แม่ที่เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ขณะออกจากโรงพยาบาลสัดส่วนของแม่ที่เลี ้ยงลูก
ด้ วยนมแม่อย่างเดียวที่ 6 สัปดาห์และ 3 เดือน (13 สัปดาห์) หลังคลอดและอัตราการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
อย่างเดียวระหว่าง 0-6 เดือนลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับแม่ที่ได้ รับชุดตัวอย่างอื่นๆ ที่ไม่มีตวั อย่างนมผสม
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หรื อได้ สิ่งอื่นๆ เช่น แผ่นรองนํ ้านม และในกลุ่มที่ไม่ได้ เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวเช่นเดียวกับการแจก
ตัวอย่างนมผสมและสื่อต่างๆ ที่สง่ เสริ มการใช้ นมผสมผ่านทางคลินิกฝากครรภ์ พบว่า ร้ อยละ 24 ของแม่ที่
ได้ รับชุดของขวัญของบริ ษัทนมหยุดเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ที่ 2 สัปดาห์แรกหลังคลอด เปรี ยบเทียบกับกลุม่ แม่
ที่ได้ ชดุ ส่งเสริ มการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่พบร้ อยละ 15 และแม่ที่ได้ รับชุดของขวัญของบริ ษัทมีโอกาสที่จะ
หยุดการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ในโรงพยาบาลถึง 5 เท่า15
ที่ผ่านมา หลักฐานทางวิชาการในประเทศไทยที่ ศึกษาและวิจัยข้ อมูลด้ าน การตลาดและการ
โฆษณานมผงที่มีผลต่อการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงนันยั
้ งมีอยู่อย่างจํากัด และยังไม่พบการศึกษาการส่งเสริ ม
การตลาดนมผงของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ การส่งเสริ มการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
ั ้ ทนั สมัย ดังนัน้ โครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์
เนื ้อหาและกลยุทธ์ตลอดเวลา จึงส่งผลให้ องค์ความรู้ที่เคยมีนนไม่
เพื่อให้ ทราบกลยุทธ์ ของการส่งเสริ มการตลาดนมผงที่มีผลต่อทัศนคติ มายาคติ และพฤติกรรมการซื ้อและ
การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย และนําผลที่ได้ ไปเป็ นข้ อมูลในการสนับสนุนแนวทางการจัดการกับ
ผลกระทบทางสุขภาพของแม่และเด็กจากการส่งเสริ มการตลาดนมผง และการขับเคลื่อนมาตรการและ
นโยบายด้ านต่างๆ ต่อไป
1.2 ปั ญหานําวิจัย
1. กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีอะไรบ้ าง
2. กลยุท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาดของอุ ต สาหกรรมนมผงส่ ง ผลต่ อ มายาคติ ทัศ นคติ และ
พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทยหรื อไม่ อย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ การศึกษา
1.3.1 วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงต่อต่อมายา
คติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
1.3.2 วัตถุประสงค์รอง
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงกับมายาคติ
ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
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1.4 สมมติฐานการวิจัย
ปั จ จั ย ด้ านประชากร สัง คม และเศรษฐกิ จ และการเปิ ดรั บ การส่ ง เสริ ม การตลาดนมผงมี
ความสัมพันธ์กบั มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
1.4.1 สมมติฐานทางสถิติ
1. ปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบั มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
1.1. อายุมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ มายาคติ ทัศ นคติ และพฤติก รรมการเลี ย้ งลูก ด้ ว ยนมผงของ
หญิงไทย
1.2. รายได้ มีความสัมพันธ์ กับ มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของ
หญิงไทย
1.3. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนม
ผงของหญิงไทย
1.4. โรงพยาบาลที่เข้ ารับบริ การ มีความสัมพันธ์กบั มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยง
ลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
2. การเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์กบั มายาคติ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
2.1. การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์กบั มายาคติการ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
2.2. การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติที่มี
ต่อการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
2.3. การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรม
การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
3. ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กับ มายาคติ และ
พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
3.1. ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กบั มายาคติ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
3.2. ทัศนคติที่มีตอ่ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
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4. มายาคติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
4.1. มายาคติด้านความคิดความเชื่อของนมผง มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง
ของหญิงไทย
4.2. มายาคติด้านการรับรู้ ความจริ งของนมผง มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง
ของหญิงไทย
1.5 ขอบเขตการวิจัย
1. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 10 เดือน (มี.ค. 58– ธ.ค. 58)
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่างหญิงวัยเจริญพันธุ์ เชื ้อชาติและสัญชาติไทย โดยอาศัยอยู่ใน 4
จัง หวัด ของประเทศไทย อัน ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร เชี ย งใหม่ ขอนแก่ น และสงขลา เท่ า นัน้
การเลือกจังหวัดหนึ่งจังหวัดที่เป็ นหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค เนื่องจากมีความเป็ นเมืองและ
อุตสาหกรรมนมผงมีการส่งเสริ มตลาดอย่างกว้ างขวางในจังหวัดเหล่านี ้
1.6 ข้ อจํากัดของการวิจัย
การศึกษานี ้มิได้ คดั เลือกผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 45 ปี เนื่องจากอายุ 45 ปี ขึ ้นไป มีความสามารถที่
จะมีบุตรได้ น้อยมาก และมิได้ คดั เลือกผู้หญิงที่มีเชื ้อชาติและสัญชาติอื่น เพราะผลการศึกษาที่ได้ มานี ้จะ
นําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบายของผู้หญิงไทยและประเทศไทย
1.7 นิยามศัพท์ เฉพาะ
นมผง หมายถึง อาหารที่ผลิตขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของนมจากสัตว์และถัว่ มี
ลักษณะเป็ นผงแห้ ง เนื ้อละเอียด นํามาบริ โภคโดยผสมกับนํ ้าอุ่น แล้ วคนให้ เข้ ากัน เพื่อให้ ทารกหรื อเด็ก
รับประทานแทนนมแม่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย 7 บริ ษัทที่ครองส่วนแบ่งการตลาดหลักของประเทศ ได้ แก่
แนน อะแล็คต้ า เอนฟาโกร เอนฟาโกร แอนฟราแล็ค ตราหมี เอส-26 สโนว์แบรดน์ เมจิ ดูแมกซ์ ดูมิลด์ คาร์
เนชัน่ เกน-แอดวานซ์ แล็คโตเย่น และโอแลค
การส่งเสริมการตลาดนมผง หมายถึง กลยุทธ์ที่อตุ สาหกรรมนมผงใช้ ในการส่งเสริ มการตลาดแบบ
บูรณาการหรื อแบบครบวงจร (integrated marketing communication: IMC) ประกอบด้ วย การโฆษณา
การตลาดทางตรง การใช้ พนักงานขาย การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การให้ ข่าว การตลาด
อินเทอร์ เน็ต การตลาดแบบตอบโต้ การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ การตลาดเพื่อสังคม บรรจุภณ
ั ฑ์ กิจกรรม
การตลาด และการสนับสนุนกิจกรรม
การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดนมผง หมายถึง การเปิ ดรับและความถี่ในการเปิ ดรับสื่อจากการ
กลยุทธ์ที่อตุ สาหกรรมนมผงใช้ การส่งเสริมการตลาดกัลกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นสตรี ของไทย
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มายาคตินมผง หมายถึง ระดับความคิด ความเชื่อ และการรับรู้ความจริ งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมผง
ที่อตุ สาหกรรมนมผงใช้ ในการส่งเสริ มการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ทัศนคติต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผง หมายถึง ระดับความรู้ สึกชอบหรื อไม่ชอบที่ มีต่อ การ
ส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
้ แรกเกิดถึงสามปี
พฤติกรรมการซื ้อนมผง หมายถึง การซื ้อและการใช้ นมผงเลี ้ยงดูบตุ รตังแต่
ผลกระทบ หมายถึ ง ผลที่ เ กิ ด จากการส่ ง เสริ ม การตลาดของอุ ต สาหกรรมนมผงที่ ทํ า ให้
กลุ่มเป้าหมายมีมายคติต่อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี และทัศนคติต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผง
สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี และเกิดพฤติกรรมการซื ้อนมผง
หญิงไทย หมายถึง ผู้หญิงวัยเจริ ญพันธุ์ที่มีอายุ 15 – 45 ปี เชื ้อชาติและสัญชาติไทย
ปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ หมายถึง เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
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1.8 กรอบแนวคิดของการศึกษา
รูปที่ 1กรอบแนวคิดของการศึกษา
มายาคตินมผง
1.

สตรีไทย

การเปิ ดรั บ
การส่ งเสริมการตลาด
นมผง

2.
3.

ความคิด
ความเชื่อ
การรับรู้ ความจริ ง

ทัศนคติต่อ
การส่ งเสริมการตลาดนมผง

ปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ
อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และโรงพยาบาลที่เข้ ารับ
บริ การ

พฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้ วย
นมผง
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1.9 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบสถานการณ์ของการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงและพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วย
นมผงของหญิงไทย
2. ได้ ข้อมูลเพื่อนํ าไปสู่การสร้ างเครื่ องมื อในการสื่อสารรณรงค์ สาธารณะให้ ประชาชนเกิ ดความ
ตระหนักเกี่ยวกับอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
3. ได้ ข้อมูลเพื่อการนําไปใช้ ในการศึกษาวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
4. ด้ านนโยบาย
4.1. ได้ แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อลดผลกระทบ
ของการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงที่มีตอ่ หญิงไทย
4.2. ได้ ข้อมูลไปสนับสนุนในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ ด้ านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง มาตรการควบคุมการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
4.3. ได้ ข้อมูลที่สามารถอธิบายผลกระทบการส่งเสริมการตลาดฯ เพื่อนําไปสูก่ ารลดผลกระทบการ
ส่งเสริ มการตลาดฯ และการเพิ่มพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ได้ ตอ่ ไปในอนาคต
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาผลกระทบของการส่งเสริ มการตลาดนมผงต่อ มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูก
ด้ วยนมผงของหญิงไทยมีแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรื อแบบครบวงจรและผลกระทบของ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรื อแบบครบวงจร
2.2 แนวคิดการตลาด 3.0 ของฟิ ลิป คอตเลอร์
2.3 แนวคิดการส่งเสริ มการขายแบบข้ ามชนิด
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสัญญะและมายาคติ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
2.6 ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรื อแบบครบวงจร (integrated marketing
communication: IMC) และผลกระทบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือแบบครบวงจร
2.1.1 แนวคิดเกี่ ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรื อแบบครบวงจร (integrated
communication: IMC)

marketing

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรื อแบบครบวงจร (integrated marketing communication:
IMC) คือ กลยุทธ์ การประสานความพยายามทางการตลาดขององค์กรในการติดต่อสื่อสารโดยใช้ เครื่ องมือให้
เหมาะสมสอดคล้ องเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน เพื่อให้ ข่าวสาร สร้ างภาพลักษณ์ และจูงใจลูกค้ าเป้าหมาย เพื่อให้
เกิดพฤติกกรรมการซื ้อและการบริ โภค16
เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรื อแบบครบวงจร17 เพื่อใช้ การติดต่อสื่อสารหลาย
รู ปแบบกับลูกค้ า ซึง่ อยู่ภายใต้ แผนเดียวกันและจุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการตระหนักว่า บุคคลสะสมข้ อมูลตลอดเวลาและข้ อมูลที่สะสมจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อ ดังนั ้น จึง
ควรมีการป้อนข้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าด้ วยเครื่ องมือหรื อวิธีการต่างๆ ดังนี ้
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1. การโฆษณา (Advertisement) หมายถึง การใช้ สื่อประเภทต่างๆ ที่สามารถส่งนาข่าวสารไปสูผ่ ้ รู ับ
สารได้ อย่างทัว่ ถึงภายในระยะเวลาอันรวดเร็ วผ่านสื่อมวลชน อันได้ แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร
และสื่อเฉพาะกิจ ได้ แก่ ป้ายโฆษณากลางแจ้ ง โบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์
2. การประชาสัมพันธ์ (Public relationship/public city) คือ การติดต่อสื่อสารขององค์การกับกลุม่
ต่างๆ ที่ มีผลกระทบต่อความสาเร็ จขององค์ การไม่ว่าจะเป็ นผู้ขายปั จจัยการผลิตผู้ถือหุ้นหรื อลูกค้ า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างทัศนคติความเชื่อและภาพลักษณ์ ที่ดีต่อองค์การหรื อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็ นการให้
ความรู้ในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาดในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
3. การขายโดยใช้ พนักงาน (Personal selling) หมายถึง รู ปแบบการติดต่อสื่อสารจากผู้สง่ สารไปยัง
ผู้รั บ ข่ า วสารโดยตรงอาจเรี ย กว่า เป็ นการติ ดต่ อ สื่ อ สารระหว่า งบุค คล ผู้ส่ง ข่ า วสารจะสามารถรั บ รู้ และ
ประเมินผลจากผู้รับข่าวสารได้ ทนั ที
4. การส่งเสริ มการขาย (Sale promotion) เป็ นเครื่ องมือระยะสัน้ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการซื ้อหรื อขาย
ผลิตภัณฑ์หรื อเป็ นสิ่งที่จงู ใจที่มีคณ
ุ ค่าพิเศษที่กระตุ้นหน่วยงานขาย ผู้จดั จําหน่ายหรื อผู้บริ โภคคนสุดท้ ายโดย
มีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ เกิดการขายในทันทีทนั ใด
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึง การติดต่อสื่อสารของบริ ษัทไปยังลูกค้ า
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อให้ ได้ รับการตอบสนองหรื อการซื ้อสินค้ า การตลาดทางตรงไม่ได้ มีเพียงแต่การส่ง
จดหมายทางตรงหรื อ ส่ง แคตตาล็ อ กสั่ง สิน ค้ า ทางไปรษณี ย์ แต่เ กี่ ย วข้ อ งกับ กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น
การตลาดทางโทรศัพท์การโฆษณาที่ตอบสนองโดยตรงผ่านจดหมายทางตรง อินเทอร์ เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ หรื อ
สื่อโทรทัศน์อื่นๆ บางบริ ษัทไม่ได้ ใช้ ช่องทางการตลาดอื่นๆ นอกจากใช้ ช่องทางการขายอิสระในการขายสินค้ า
โดยตรงไปยังลูกค้ า
6. การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event marketing) เช่น การประกวด การแข่งขัน การฉลอง
การเปิ ดตัว สิน ค้ า ใหม่ ซึ่ง เป็ นวิธีที่ นิ ยมมากในปั จจุบัน เพราะเป็ นการสื่ อสารการตลาดที่ สามารถจูงใจให้
ผู้บริ โภคเข้ ามามีส่วนร่ วมได้ และสามารถวัดผลได้ ด้วยจํานวนของผู้ที่เข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม และสนใจ
ติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ ้น
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรื อแบบครบวงจร
นักการตลาดได้ พฒ
ั นาตัวแบบพฤติกรรมผู้บริ โภค โดยนําความรู้ ทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์ มาช่วย
อธิบายหลายทฤษฎี เช่น ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริ โภคของคอตเลอร์ ได้ นําทฤษฏีเรื่ องสิ่งเร้ ากับการตอบสนองมา
ช่วยอธิบายพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค โดยยึดถือแนวความคิดที่ว่า พฤติกรรมจะเกิดขึ ้นได้ จะต้ องมีสาเหตุ
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หรื อสิง่ เร้ ามาทําให้ เกิด และจากสิง่ เร้ าจะกลายเป็ นแรงจูงในให้ แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา เพื่อตอบสนองต่อ
สิ่ง เร้ านัน้ สิ่ง เร้ ามี สองส่ว น คื อ สิ่ง เร้ าทางการตลาดที่ สามารถควบคุม ได้ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จําหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด และสิ่งเร้ าที่อยู่ในสิ่งแวดล้ อมรอบๆ ตัวผู้บริ โภค ที่ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม เป็ นต้ น สิ่งเร้ าเหล่านี ้จะเป็ นตัวนําเข้ าสู่กล่องดํา (สมอง)
ของผู้บริ โภค ผ่านกระบวนการตัดสินใจซื ้อภายในสมอง หรื อกล่องดํา ซึ่งมองไม่เห็น และจะแสดงผลออกมา
เป็ นพฤติกรรมตอบสนองที่มองเห็นได้ คือ การตัดสินใจซื ้อ เลือกผลิตภัณฑ์ และเลือกตรา เป็ นต้ น
ดังนัน้ สิ่งกระตุ้นที่เป็ นเหตุจูงใจให้ เกิดการซื ้อสินค้ า อาจเป็ นเหตุจงู ใจด้ านเหตุผลหรื อด้ านจิตวิทยาก็
ได้ สิง่ กระตุ้นประกอบด้ วย 2 ส่วน18 ได้ แก่
1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด เป็ นสิ่งกระตุ้นที่เกิดจากการจัดส่วนประสมการตลาดโดยนักการตลาด
ประกอบด้ วยสิ่งกระตุ้นด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาด้ านการจัดจํ าหน่าย และด้ านการส่งเสริ มการตลาด เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีรูปร่ างขนาดเล็ก กําหนดราคาสินค้ าให้ เหมาะกับสินค้ าและกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้
เกิด ความต้ องการซื ้อ เป็ นต้ น
1.2 สิ่ ง กระตุ้น อื่ น ๆ โดยเป็ นสิ่ ง กระตุ้น ที่ อ ยู่ภ ายนอกที่ บ ริ ษั ท ควบคุม ไม่ ไ ด้ ได้ แ ก่ สิ่ ง กระตุ้น ด้ า น
เศรษฐกิจ ด้ านเทคโนโลยี กฎหมาย ด้ านการเมืองและด้ านวัฒนธรรมเช่น ภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตรายได้ ของ
ผู้บริ โภคที่สงู ขึ ้น ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ที่กระตุ้นให้ เกิดความต้ องการซื ้อ
นอกจากนี ้ Belch and Belch19(2004) กล่าวว่า เมื่อผู้บริ โภคเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การแล้ ว จะมีการตอบสนอง 3 รูปแบบ ดังนี ้
1. การตอบสนองด้ านความรู้ (Cognitive response) หมายถึง การตอบสนองโดยใช้ ความคิด ความรู้
ความเชื่อถือ วิเคราะห์ตอ่ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยความเชื่อนี ้ไม่จําเป็ นต้ องถูกหรื อผิด หรื อเป็ น
ความจริ งเสมอไป และรู ปแบบการตอบสนองต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้ านความรู้ แบ่งออกเป็ น
3 ประเภท ได้ แก่
1.1. ความคิดต่อสินค้ าและสาร (Product/ message thoughts) เป็ นการตอบสนองต่อสินค้ าหรื อ
ข้ อกล่าวอ้ างที่สื่อสารมาในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มี 2 รู ปแบบการตอบสนอง คือ 1. ข้ อโต้ แย้ ง
(Counter argument) เมื่อผู้บริโภคไม่เห็นด้ วยกับสารที่ปรากฏในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพราะไม่
สอดคล้ องกับความเชื่อ ทําให้ ผ้ บู ริ โภคไม่ยอมรับข้ อกล่าวอ้ างดังกล่าว 2. ข้ อสนับสนุน (Support) คือ ความ
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คิดเห็นที่ผ้ บู ริ โภคเห็นด้ วย และยอมรับกับสารในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พร้ อมทําความเข้ าใจและ
นําข้ อมูลที่ได้ ไปบันทึกเก็บไว้ ในระบบความทรงจําต่อไป
1.2. ความคิดต่อแหล่งสาร (Source-oriented thoughts) คือ การตอบสนองต่อแหล่งสารในการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่ 1. การทําลายแหล่งสาร (Source derogation)
เป็ นความคิดเชิงลบที่ผ้ บู ริ โภคมีตอ่ ผู้สง่ สารหรื อองค์กรต่างๆ ที่กล่าวข้ อกล่าวอ้ างนั ้น ความเสื่อมของแหล่งสาร
จะทําให้ การยอมรับหรื อไว้ วางใจในสารที่ทําการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการลดลง หรื อเกิดการปฏิเสธสาร
นันๆ
้ 2. การส่งเสริ มสาร (Source promotion) เป็ นความคิดเชิงบวกที่ผ้ บู ริ โภคมีตอ่ ผู้สง่ สารหรื อองค์กรต่างๆ ที่
กล่าวข้ อกล่าวอ้ างนั ้น การส่งเสริ มแหล่งสารจะช่วยเพิ่มความชื่นชอบและการยอมรับเนื ้อความ
1.3. ความคิดต่อชิ ้นงานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC execution thoughts) เป็ นการ
ตอบสนองต่อชิ ้นงานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยตรง ซึง่ ไม่ได้ สนใจตัวสินค้ าหรื อสารในการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ผู้บริโภคจะให้ ความสนใจกับองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความคิดสร้ างสรรค์ ทัศนศิลป์ สี
ดนตรี ประกอบ เนื่ องจากการตอบสนองประเภทนี เ้ กี่ ยวข้ องกับการตอบสนองทางด้ านอารมณ์ (Affective
response) จึ งมี อิทธิ พ ลต่อทัศนคติใ นด้ า นตราสินค้ า และองค์ ก รที่ เป็ นเจ้ า ของตราสินค้ า ของผู้บ ริ โ ภค ยิ่ ง
ผู้บริ โภคมีความคิดเชิงบวกมากขึ ้น การยอมรับเนื ้อความและความชื่นชอบตราสินค้ านันจะยิ
้ ่งเพิ่มขึ ้น ดังแสดง
ในภาพข้ างล่างนี20้
Product/ Message
thoughts

Exposure to
IMC

Brand
attitudes

Purchase
intention

Source-oriented
thoughts

IMC execution
thoughts

Attitude
toward IMC

2. การตอบสนองด้ านอารมณ์ ความรู้ สึก (Affective response) คือ การตอบสนองโดยใช้ อารมณ์
ความรู้สกึ ทั ้งแง่บวกและลบต่อสินค้ า จะเกิดขึ ้นขณะที่เปิ ดรับหรื อหลังจากการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ หรื ออาจจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้ สกึ จากไม่ชอบเป็ นชอบ หรื อชอบน้ อยเป็ นชอบมาก
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การตอบสนองด้ านนี ้จะเกิดขึ ้นในลักษณะภาพรวมมากกว่าจะตอบสนองต่องค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในบางกรณี ความรู้ สึกที่เกิดจากการตอบสนองทางความรู้ สึกสามารถ
เกิดขึ ้นได้ เอง โดยไม่ต้องมีความเชื่อพื ้นฐานเกี่ยวกับสินค้ าหรื อสารในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรื อ
อาจจะไม่มีการตอบสนองด้ านความรู้เกิดขึ ้นมาก่อนก็ได้ 21 เช่น การชมโฆษณาสินค้ าหรื อตราสินค้ าที่ไม่เคยรู้จกั
มาก่อน โดยทัว่ ไปการตอบสนองด้ านนี ้ มักเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินประสิทธิภาพของสินค้ าในแต่ละ
คุณสมบัติร่วมกัน ดังนัน้ จึงอนุมานได้ ว่า การตอบสนองด้ านความรู้ สกึ เกี่ยวข้ องอย่างมากกับชนิดสินค้ า ตรา
สินค้ า และสารในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3. การตอบสนองด้ านพฤติกรรม (Behavioral response) หมายถึง การตอบสนองที่ปรากฏออกมาใน
รู ปแบบของพฤติกรรม เช่น ทํ าหรื อไม่ทํา ซือ้ หรื อไม่ซือ้ กิ นหรื อไม่กิน เป็ นต้ น หรื อความตัง้ ใจที่ จะกระทํ า
พฤติกรรมนันเมื
้ ่อเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เช่น ตัดสินใจที่จะซื ้อหรื อไม่ซื ้อสินค้ าใดสินค้ า
หนึ่ง หรื อแนะนําให้ ผ้ อู ื่นซื ้อหรื อเสนอให้ ซื ้อตราสินค้ าใหม่22 การตอบสนองด้ านนี ้จะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรื อไม่ ก็สามารถนับได้ ว่าการตอบสนองด้ านพฤติกรรมได้ เกิดขึ ้นแล้ ว
การตอบสนองจะมีลกั ษณะและทิศทางใดนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมของผู้บริ โภคในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ และ
ทัศนคติต่อสินค้ าและเนื ้อความในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยการตอบสนองด้ านนี ้ไม่จําเป็ นต้ อง
เกิ ด ขึ น้ ทัน ที หลัง จากการเปิ ดรั บ การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการเสมอไป แต่ อ าจเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้ อยในช่วงแรก จากนันจึ
้ งค่อยปรับตัวไปสูพ่ ฤติกรรมที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้
ผลที่ได้ จากการทบทวนแนวคิดนี ้ ทําให้ สามารถนําไปสู่การสร้ างกรอบระเบียบวิธีการศึกษา การ
สร้ างแบบสอบถามในส่วนของการเปิ ดรับ ทัศนคติ และผลกระทบการส่งเสริ มการตลาด และเป็ นส่วนหนึ่งใน
การวิเคราะห์และการอ้ างอิงของการศึกษานี ้
2.2 แนวคิดการตลาด 3.0 ของฟิ ลิป คอตเลอร์ 28
การตลาด 3.0 คือ ยุคที่ การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริ โภคมี ผลต่อการ
ดําเนินงานทางการตลาด เป็ นยุคของการทํางานที่ยดึ ผู้บริ โภคเป็ นศูนย์กลางซึง่ ซับซ้ อนกว่าเดิม เพราะผู้บริ โภค
ยุคใหม่กลายเป็ นคนกระตือรื อร้ น อยากมีสว่ นร่วม อยากให้ ความร่วมมือ สนใจเรื่ องวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ
มากขึ ้นการดําเนิงานทางการตลาดจึงต้ องปรับเปลี่ยนไปด้ วยดังตารางข้ างล่างนี ้
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รากฐานสําคัญ
สิง่ ที่นกั การตลาดนําเสนอ
เนื ้อหา (Content)
บริ บท (Context)
วิธีการนําเสนอ

สาเหตุ
การตลาดความร่วมมือ
การตลาดวัฒนธรรม
การตลาดจิตวิญญาณ

ยุคแห่งการมีสว่ นร่วม (ตัวเร่ง)
ยุคแห่งโลกาภิวตั น์ขดั แย้ ง (ตัวปั ญหา)
ยุคแห่งสังคมสร้ างสรรค์ (ทางแก้ ไข)

การตลาด 3.0 จึงเป็ นเรื่ องการเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตของผู้บริ โภค เมื่อแบรนด์นําความเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ เข้ ามา และผู้บริ โภคยอมรับแบรนด์นั ้นเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันโดยไม่ร้ ู ตวั นี่คือ เป้าหมาย
ของการทํางานการตลาดจิตวิญญาณ (human spirit marketing)
องค์ ก รธุ ร กิ จ จะเผยแพร่ พัน ธกิ จ ขององค์ ก รหรื อ แบรนด์ สู่ผ้ ูบ ริ โ ภค ต้ อ งให้ สัญ ญาว่ า จะนํ า ความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีกว่ามาให้ ถ่ายทอดเรื่ องเล่าที่ “โดนใจ” ด้ วยการเล่าที่มีตวั ละคร มีพล็อตเรื่ องที่เชื่อมโยงเข้ ากับ
อุปลักษณ์ (การเปรี ยบเทียบ) เพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ บู ริ โภคคล้ อยตามและมีส่วนร่ วม การจะทําให้ ผ้ บู ริ โภคเชื่อว่า
เรื่ องเล่าของแบรนด์เป็ นจริ ง ต้ องพยายามชวนให้ ผ้ บู ริ โภคพูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องแบรนด์ และพลังของผู้บริ โภคเป็ น
สิ่งสําคัญที่จะผลักดันให้ เกิดความสําเร็ จ ดังนัน้ หลักสําคัญในการเผยแพร่ พนั ธกิจไปสูผ่ ้ บู ริ โภค คือ สร้ างธุรกิจ
แบบไม่ธรรมดา ถ่ายทอดผ่านเรื่ องเล่าที่โดนใจ และโน้ มนําให้ เกิดพลังของผู้บริ โภค
การตลาด 3.0 เป็ นการตลาดที่ขบั เคลื่อนด้ วยค่านิยม ซึง่ ยึดผู้บริ โภคเป็ นสําคัญ จึงใช้ การสร้ างแบรนด์
ภายใต้ โมเดล 3i ได้ แก่ 1. Brand Identity เน้ นสร้ างจุดยืนใน customer’s mind โดยให้ เหตุผลว่า แบรนด์ดี
อย่างไรแตกต่างจากบริ ษัทอื่นอย่างไร 2 .Brand Image เน้ นภาพลักษณ์และประสบการณ์ 5 ด้ าน ได้ แก่ รู ปรส
กลิ่น เสี ยง สัมผัส เพื่ อสร้ างอารมณ์ ลูกค้ า ซึ่งคือ การจัดกิ จกรรมพิเศษ เพื่อก่ อให้ เกิ ดปฏิสัม พันธ์ ระหว่า ง
ผู้บริ โภคและตราสินค้ าเป็ นหลัก และ 3. Brand Integrity คุณงามความดีการสร้ างความน่าเชื่อถือการมีรางวัล
หรื อมี ม าตรฐานการรั บ รอง การยื น ยั น การทํ า เพื่ อ สั ง คม ประเทศชาติ สิ่ ง แวดล้ อม หรื อส่ ว นรวม
ซึง่ โมเดลนี ้มุ่งเข้ าถึงความคิด (mind) จิตใจ (heart) อารมณ์ (emotion) และจิตวิญญาณ (spirit) ของผู้บริ โภค
ดังรูปข้ างล่างนี ้
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นอกจากนี ้ในยุคการตลาด 3.0 คอตเลอร์ เน้ นว่าบริ ษัทผู้ผลิตต้ องรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคมลึก
กว่าเดิม ช่วยเหลือสังคมขจัดความยากจน ป้องกันสิ่งแวดล้ อม การคงอยู่ของมนุษยชาติ ไม่ใช่แค่สโลแกนที่
สวยหรู ไ ม่ใ ช่ แ ค่ ก ารทํ า โฆษณา ต้ อ งฝั ง ลึก ในรากเหง้ า หรื อ ดี เ อ็ น เอ (DNA)
ขององค์ ก ร Corporate
Mission/Vision/Value จริ งจัง ยัง่ ยืนตอบสนองต่อจิตวิญญาณของลูกค้ าได้ อย่างแท้ จริ ง
การตลาดจะไม่แค่ม่งุ เน้ นการวางตําแหน่งในหัวใจผู้บริ โภค (Mind) หรื อการผูกใจผู้บริ โภค (Heart) แต่
ต้ องเข้ าไปถึงจิตวิญญาณ (Spirit) จนเกิดเป็ นลัทธิหรื อสถาบัน เช่น ลัทธินมผงนิยมข้ ามชาติ การตลาดไม่ได้ อยู่
แค่เนื ้อหา (Content) แต่ต้องมีบริ บท (Context) ที่ดีเป็ นเครื อข่ายกัน ตังแต่
้ ผ้ ปู ้ อนวัตถุดิบ ลูกจ้ างหรื อพนักงาน
คูค่ ้ าพันธมิตรช่องทางจําหน่ายต่างๆ จนถึงผู้ถือหุ้นสร้ างค่านิยม (Value) ใหม่ได้ กล่าวได้ ว่า การตลาดยุคที่สาม
เป็ นยุคที่ใช้ คณ
ุ ค่าเป็ นตัวขับเคลื่อนการทําตลาดแทนการมองคนซื ้อเป็ นเพียงผู้บริ โภคธรรมดาๆ นักการตลาด
ยุคใหม่นี ้จะมองผู้บริ โภคในฐานะของมนุษย์ที่มีพร้ อมทังความคิ
้
ดความรู้สกึ และจิตวิญญาณ29
ผลที่ได้ จากการทบทวนแนวคิดนี ้ ทําให้ สามารถนําไปสู่การสร้ างกรอบระเบียบวิธีการศึกษา และ
เป็ นส่วนหนึง่ ในการวิเคราะห์และการอ้ างอิงของการศึกษานี ้
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2.3 แนวคิดการส่ งเสริมการขายแบบข้ ามชนิด (cross-promotion)
การส่งเสริ มการขายแบบข้ ามชนิด (cross-promotion) หมายถึง การใช้ สินค้ าหนึ่งสินค้ าเพื่อโฆษณา
สินค้ าอีกชนิดหนึง่ 30
การส่งเสริ มการขายแบบข้ ามชนิด (cross-promotion) เป็ นแผนงานทางการตลาดที่มีเป้าหมายให้ ผ้ ซู ื ้อ
สินค้ าด้ วยการมีข้อเสนอที่จะให้ ซื ้อสินค้ าอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น การที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อเสื ้อ อาจจะแสดงให้ ผ้ บู ริ โภคเห็น
ภาพของกางเกงที่ใส่ค่กู บั เสื ้อ หรื อผู้ซื ้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจได้ รับอีเมล์เสนอราคาที่ลดลงในคู่มือการใช้
โปรแกรม31
การส่งเสริ มการขายแบบข้ ามชนิด (cross-promotion) หมายความรวมถึง ความร่ วมมือทางการตลาด
พันธมิตร หุ้นส่วน และอื่นๆ การส่งเสริ มการขายแบบข้ ามชนิดเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริ การหนึ่งที่ได้ รับการสนับสนุนร่ วมกับแตกต่างกัน แต่ที่คล้ ายกันอาจเกิดผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ การส่งเสริ ม
การขายแบบข้ ามชนิ ดนีอ้ าจจะทําระหว่างสองบริ ษัท หรื อภายในบริ ษัทเดียวกันที่มีแบรนด์ และผลิตภัณฑ์
แตกต่างกันได้ 32
ดังนัน้ การส่งเสริ มการขายแบบข้ ามชนิด (cross-promotion) หมายถึง กลยุทธุ์การสื่อสารการตลาด
โดยการใช้ สินค้ าหรื อตราสินค้ า (แบรนด์) หนึ่งไปเชื่อมโยงกับสินค้ าอีกสินค้ าหนึ่งของบริ ษัทเดียวกัน หรื อการ
ร่วมมือกันระหว่างสองบริ ษัทขึ ้นไปในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน
หนึ่งในสิ่งสําคัญที่สุดของการส่งเสริ มการขายแบบข้ ามชนิด คือ ความจริ งที่ว่าแบรนด์หนึ่งแบรนด์
สามารถถูกแนะนําและพาแบรนด์นั ้นไปสูต่ ลาดใหม่ได้ อย่างง่ายดายและราบรื่ น เมื่อรวมสองแบรนด์ถือเป็ นการ
รวมตลาดของสองแบรนด์นี ้ไปด้ วยกัน ซึง่ บ่อยครัง้ อาจเกิดการแนะนําสินค้ าให้ กบั กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ที่มี
ศักยภาพในการซื ้อ บางครัง้ การตลาดมีการทับซ้ อนกัน แต่ในส่วนของตลาดที่ไม่ทบั ซ้ อนกันนัน้ แบรนด์ดงั กล่าว
สามารถเจริ ญเติบโตไปเป็ นแบรนด์ในรู ปแบบที่เป็ นไปได้ ก่อนที่จะเป็ นไปไม่ได้ การแนะนําแบรนด์ในการเข้ าสู่
ั้
เดิมยัง
ตลาดใหม่นี ้ไม่เพียงแต่เป็ นผลประโยชน์ของการส่งเสริ มการขายแบบข้ ามชนิดเท่านั ้น แต่ทงสองแบรนด์
ได้ รับประโยชน์จากการเปิ ดรับเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การของทังสองบริ
้
ษัทของลูกค้ ากลุ่มใหม่อีกด้ วย ในกรณี
ของการส่งเสริมการขายแบบข้ ามชนิดระหว่างสองบริษัท การผสมผสานที่เรี ยบง่ายของทังสองแบรนด์
้
จะเกิดขึ ้น
จากสองบริ ษัทเพื่อเปิ ดตลาดใหม่33
หลักการของการส่งเสริ มการขายแบบข้ ามชนิด (ideas for cross-promotion) ทําได้ หลายวิธีด้วยกัน33
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1. การหยิบยื่นความสัมพันธ์ (related offers) บริ ษัทสามารถกําหนดเป้าหมายผู้ซื ้อทังในระหว่
้
าง
หรื อหลังจากกระบวนการซื ้อด้ วยคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
2. การเผยแพร่ข้อมูลในจดหมายข่าวร่ วมกัน (joint newsletter) บริ ษัทที่เข้ ามาร่ วมกันดําเนินธุรกิจ
อาจจะร่วมกันผลิตข้ อมูลที่ต้องการเผยแพร่ โดยแบ่งเนื ้อที่ในจดหมายข่าวให้ แต่ละบริ ษัทเขียนข้ อความที่เป็ นที่
น่าสนใจของลูกค้ าทังหมดของพวกเขา
้
จากนั ้นรวมเล่มแล้ วส่งให้ กบั ลูกค้ าของ บริษัทที่เข้ าร่ วมโครงการทั ้งหมด
กิจกรรมนี ้ช่วยให้ บริ ษัทมีโอกาสที่จะนําเสนอข้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าใหม่
3. โฆษณาร่วมกัน (joint advertisements) เนื่องจากการโฆษณาอาจมีราคาแพง และบางครัง้ บริ ษัท
ก็ไม่สามารถโฆษณาสินค้ าของตนเองได้ ในการโฆษณาร่ วมกับอีกบริ ษัทจะช่วยแบ่งค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา
และตัวโฆษณาถูกออกแบบมา เพื่อเน้ นสินค้ าทังหมดของทุ
้
กบริ ษัท โฆษณาดังกล่าวจึงมีทงความหลากหลาย
ั้
ของสินค้ าในโฆษณาเพียงหนึง่ โฆษณา หรื ออาจแยกพื ้นที่โฆษณาเพื่อลงโฆษณาย่อยของแต่ละบริ ษัท
4. การเป็ นผู้ให้ ทุนสนับสนุนในการแข่งขันร่ วมกัน (joint contest) บริ ษัทอาจจะ ร่ วมกันเป็ น
สปอนเซอร์ การแข่งขันหรื อการชิงโชค และทําการสื่อสารถึงกลุม่ ลูกค้ าทังหมดของแต่
้
ละบริ ษัทที่เข้ าร่วมเป็ นผู้ให้
การสนับสนุน และค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมการขายจะลดลงหรื อรางวัลอาจเพิ่มขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทที่เข้ าร่ วมให้
ทุนสนับสนุนในการแข่งขันจะแบ่งปั นค่าใช้ จ่ายซึง่ กันและกัน
5. การจัดงานร่วมกัน (co-produce and event) การจัดงานสัมมนาอาจจะใช้ เวลานานและและการ
จัดงานมีต้นทุนสูง บริษัทอาจจะร่วมมือกันในการจัดงาน โดยแต่ละบริ ษัทแบ่งส่วนรับชอบในการจัดงาน
ข้ อดีของการส่งเสริ มการขายแบบข้ ามชนิด (cross-promotion)34 มีดงั นี ้
1. การควบรวมสินค้ าแต่ไม่ควบรวมบริ ษัท เช่น ขายแอนมัม มีผลต่อการขายนมสูตร 1
2. การลดค่าใช้ จ่ายทางการตลาดทังสองบริ
้
ษัท เพราะเงินทุนจะมาจากสองแหล่งทุน ไม่ได้ มาเพียง
แหล่งทุนเดียว
3. การเข้ าถึงจุดจําหน่ายใหม่ๆ เช่น ร้ านค้ าปลีก ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก
4. ความสามารถในการมองไปที่ตลาดอื่นๆ ในมุมมองใหม่ ซึง่ อาจนํากลับมาคิดและสร้ างกลยุทธ์เพื่อ
เสริ มสร้ างแบรนด์ของบริ ษัทของตนเอง
5. ความเชื่อถือที่ดีระหว่างสองบริ ษัท
ผลที่ได้ จากการทบทวนแนวคิดนี ้ นําไปสูก่ ารสร้ างกรอบระเบียบวิธีการศึกษา แบบสอบถามในส่วนของ
การเปิ ดรับ ทัศนคติ และผลกระทบการส่งเสริ มการตลาด และเป็ นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์และการอ้ างอิงของ
การศึกษานี ้
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสัญญะและมายาคติ
สัญญะ คือ ระบบของสัญลักษณ์ ที่ปรากฏอยู่ในความคิดของมนุษย์ อันถือเป็ นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่
รอบตัว สัญลักษณ์ อาจจะได้ แก่ ภาษา รหัส สัญญาณ เครื่ องหมาย ฯลฯ หรื อหมายถึงสิ่งที่ ถูกสร้ างขึน้ มา
เพื่อให้ มีความหมายแทนของจริ ง ตัวจริง ในตัวบทและในบริบทหนึง่ ๆ23
สัญญะ (Sign) ประกอบด้ วย ของจริง (reference) ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified)24
ในความคิดของ Barthes ตัวหมายจะมีลกั ษณะเชิงวัตถุ (materiality) เช่น เสียง วัตถุต่างๆ รู ปภาพ
ส่วนตัวหมายถึงเป็ นตัวแทนทางความคิดของสิ่งของต่างๆ (a mental representation of the ‘thing’) ซึง่ ทั ้งตัว
หมายและตัวหมายถึงจะรวมตัวกันเรี ยกว่า สัญญะ Barthes ได้ จดั แยกหมวดหมู่ของสัญญะโดยใช้ วิธีการ 3
แบบ24 ดังนี ้
1. การจัดหมวดหมูต่ ามวิธีการทําให้ ความหมายสัญญะนันเป็
้ นจริ ง
2. การสนใจการขยายตัวที่อาจซ้ อนทับกันของความหมายของสัญญะที่ตา่ งๆ
3. การสนใจความหมายการตอบสนองของตัวหมายถึงต่อตัวหมาย ในกรณีที่ผ้ อู ่านหรื อผู้รับสารอยู่
ในระบบที่มีความรู้ ในวัฒนธรรมในระดับที่แตกต่างกัน ซึง่ จะทําให้ การถอดรหัสต่างกันออกไปแม้
จะใช้ ภาษาเดียวกัน
ประเภทของความหมาย Barthes ได้ แบ่งประเภทของความหมายที่บรรจุอยู่ในสัญญะทุกอย่างว่ามี 2
ความหมายด้ วยกัน คือ 1. ความหมายโดยอรรถ หรื อ ความหมายตรง (Denotative meaning) เป็ นตัวหมายถึง
(signified) ที่ถกู ประกอบสร้ างขึ ้นมาอย่างเป็ นภววิสยั (objective) เป็ นความหมายที่เข้ าใจกันตามตัวอักษร
เป็ นควาหมายที่เข้ าใจตรงกันเป็ นส่วนใหญ่ และ 2. ความหมายโดยนัย หรื อ ความหมายแฝง (Connotative
meaning) ซึง่ ความหมายแฝงนี ้จะอยูใ่ นระดับที่สงู กว่าความหมายตรงและถูกประกอบสร้ างขึ ้นมาอย่างอัตวิสยั
(subjective) ทั ้งในระดับปั จเจกบุคคลและสังคม โดยในทุกสัญญะจะต้ องประกอบด้ วยความหมายทังสองนั
้
น้
ควบคู่กนั ไปเสมอ แต่ในสัญญะแต่ละประเภทอาจจะมีสดั ส่วนของความหมายโดยอรรถและโดยนัยมากน้ อย
แตกต่างกัน25

18

นอกจากนี ้ ความหมายโดยนัยหรื อความหมายแฝงเป็ นการสื่อความหมายในอีกระนาบหนึ่ง ซึ่งมา
ซ้ อนทับบนระนาบแรก (ความหมายโดยอรรถหรื อความหมายตรง) อีกชันหนึ
้ ง่ ด้ วย26 ดังภาพข้ างล่างนี ้
ถ้ อยคําในวรรณกรรม

ความหมายเชิงคติ ความเชื่อ ค่านิยม

ระนาบของความหมายโดยนัย

รูปคํา

ความหมายประจําคํา

ระนาบของความหมายโดยอรรถ

ยิ่งไปกว่านัน้ Barthes ได้ พฒ
ั นาแนวคิดเรื่ องความหมายโดยนัยต่อไปอีกว่า ความหมายโดยนัยตัวแรก
ถูกสร้ างขึ ้นมา ความหมายนันจะแปรสภาพกลายเป็
้
นตัวหมาย (signifier) แล้ วสร้ างความหมายโดนนัยตัวที่
สองต่อไปเรื่ อยๆ เป็ นสายโซ่แห่งความหมาย (chain of meaning) โดยเรี ยกความหมายโดยนัย (1) ว่า first
order และเรี ยกความหมายโดยนัย (2) ว่า second order หรื อขนานนามว่า “Myth” ซึง่ แสดงได้ ด้วยแผนผัง
ต่อไปนี ้
(1) signifier

(2) signified
(3) sign

myth language

(I) signifier
(III) sign

(II) signified
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Barthes เสนอว่า สําหรับคําๆ แรก ตัวหมาย (signifer) จะเรี ยกว่า form คําที่สองคือ ตัวหมายถึง
(signifed) ควรจะเรี ยกว่า concept และคําที่สามนันควรจะเรี
้
ยกว่า myth ดังแสดงในรูปข้ างล่างนี22้
first order
second order
reality
sign
culture

Denotation

signifier

Form

signified

Content

Connotation

Myth

จากภาพดังกล่าว ความหมายโดยอรรถ จึงหมายถึง การใช้ ภาษา/สัญญะให้ หมายความถึงสิ่งที่พดู /
เขียน และความหมายโดยนัย หมายถึง การใช้ ภาษา/สัญญะให้ ความหมายมากกว่าสิง่ ที่พดู /เขียน
จะเห็นได้ ว่า ตัวหมายของมายาคตินนั ้ จะเป็ นทัง้ meaning (full) แต่ไม่ปรากฏอยู่ และ form ซึ่ง
ว่างเปล่า (empty) แต่ปรากฏอยู่ โดย concept จะบิดเบือน meaning ให้ เป็ น form โดยการบิดเบือน
ความหมายทําให้ ความหมายเดิมอยู่ไกลจนเรามองข้ ามไป เห็นแต่สิ่งที่เป็ นมายาคติต้องการให้ เห็นเท่านั ้น จึง
เปรี ยบเป็ นการเล่นซ่อนหาของ meaning และ form ซึง่ ทังสองความหมายจะไม่
้
ถกู ทําลายไปแต่จะถูกทําให้ ไม่
เห็นเท่านัน้ 22
มายาคติจึงเป็ นเรื่ องที่ไม่ตรงตามความเป็ นจริ งหรื อเรื่ องที่แฝงไว้ ด้วยข้ อมูลที่บิดเบือน เป็ นความเชื่อที่
ถูกทําให้ เป็ นจริ ง โดยสิ่งสําคัญที่ทําให้ มายาคติทําให้ คนหรื อสังคมรับรู้ ว่าเป็ นเรื่ องจริ งนัน้ มีสาเหตุมาจากการ
สร้ างความหมายให้ เสมือนหนึ่งเป็ นเรื่ องธรรมชาติ เป็ นบรรทัดฐานของสังคมของสิ่งๆ นั ้น ยิ่งไปกว่านัน้ มายา
คติยงั ทําให้ คนในสังคมเห็นว่า เป็ นเรื่ องปกติธรรมดา เป็ นธรรมชาติ เป็ นเรื่ องที่เราคุ้นเคย เคยชิน จนยอมรับว่า
มันเป็ นเช่นนัน้ โดยไม่มีการตังคํ
้ าถาม อาจกล่าวได้ ว่า มายาคติเป็ นการนําเสนอข้ อเท็จจริ งเพียงส่วนที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การธํารงค์ไว้ ซงึ่ บทบาทและสถานภาพผลประโยชน์หรื อผลพลอยได้ ภายใต้ ระบบความสัมพันธ์ เชิง
อํานาจ (power relations) ที่ไม่สมดุล27
ดังนัน้ มายาคติจึงเป็ นสิ่งลวงที่ถกู สร้ างขึ ้น (artificial construct) เป็ นความเชื่อแบบผิดๆ (erroneous
believes) และเป็ นตัวแทนที่ไม่ตรงตามความเป็ นจริง (false representation)27
ผลที่ได้ จากการทบทวนแนวคิดนี ้ นําไปสูก่ ารสร้ างกรอบระเบียบวิธีการศึกษา แบบสอบถามในส่วนของ
มายคตินมผง และเป็ นส่วนหนึง่ ในการวิเคราะห์และการอ้ างอิงของการศึกษานี ้
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ธงชัย สันติวงษ์ 35(2540) ให้ ความหมายทัศนคติ คือ สิ่งซึง่ เราทําการอธิบายด้ วยวิธีการอ้ างอิงถึงสิ่งที่
อยูใ่ นความนึกคิดของผู้บริ โภค ซึง่ สิ่งที่เป็ นสาเหตุที่อยู่ภายในดังกล่าวนี ้เองที่เป็ นเหตุทําให้ มีผลกระทบต่อแบบ
ของพฤติกรรมที่แสดงออกที่ซงึ่ เป็ นส่วนที่สามารถสังเกตเห็นได้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์36(2542) ให้ ความหมายทัศนคติ คือ ความรู้ สกึ นึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึง่ ผู้บริ โภคเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ในอดีต โดยใช้ เป็ นตัวเชื่อมระหว่างความคิดและพฤติกรรม นักการตลาด
นิยมใช้ เครื่ องมือการโฆษณาเพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ ผลิตภัณฑ์และตราสินค้ า
เสรี วงษ์ มณฑา37(2542) ได้ กล่าวว่าทัศนคติ (Attitude) เป็ นความรู้ สกึ นึกคิดของบุคคลที่มีตอ่ บุคคล
สิ่งของหรื อความคิดทัศนคติเป็ นสิ่งที่จะชักนําบุคคลให้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งนักการตลาดจําเป็ นต้ องใช้
เครื่ องมือการตลาดเพื่อกําหนดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรื อชักนําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางบวก
ต่อผลิตภัณฑ์ซงึ่ จะมีผลชักนําให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อสินค้ า
Rosenberg R.J. และ Hovland C.I.38(1960) ได้ ให้ ความหมายของ ทัศนคติ ไว้ ว่า ทัศนคติ โดยปกติ
สามารถ นิยาม ว่า เป็ นการจูงใจต่อแนวโน้ มใน การตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิง่ ที่เกิดขึ ้น
Kendler H.39(1963) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้ อม ของบุคคล ที่จะ แสดงพฤติกรรม
ออกมา ในทางสนับสนุน หรื อ ต่อต้ านบุคคล สถาบัน สถานการณ์ หรื อ แนวความคิด
Norman L.M.40(1971) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความรู้ สกึ และความคิดเห็นที่บคุ คลมีตอ่ สิ่งของ บุคคล
สถานการณ์ สถาบัน และข้ อเสนอใดๆ ในทางที่จะยอมรับหรื อปฏิเสธ ซึ่งมีผลทําให้ บุคคลพร้ อมที่จะแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองด้ วยพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด
ดังนัน้ ทัศนคติเป็ นสภาวะของความพร้ อมที่จะตัดสินคุณค่าของสิ่งเร้ าที่มากระตุ้น ในกรณีของการซื ้อ
สินค้ า ผู้บริ โภคจะซื ้อสินค้ าที่ตนมีทศั นคติในเชิงบวก ทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอาจเป็ น
ทัศนคติเดียวหรื อหลายทัศนคติก็ได้ แต่ถ้ามีหลายทัศนคติจะต้ องสอดคล้ องกลมกลืนและไม่ขดั กัน การขัดกัน
ของทัศนคติจะทําให้ เกิดความไม่สบายใจ ในทางจิตวิทยาเรี ยกว่า เกิดภาวะไม่สมดุลทางความคิดขึ ้น ซึ่งคน
ทั่วไปจะต้ องหาทางลดหรื อแก้ ไขภาวะนี ้ การใช้ ความรู้ เรื่ องทัศนคติและความไม่สมดุลของทัศนคติในการ
โฆษณา คือ การพยายามตอกยํ ้าทัศนคติที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สินค้ า เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นคุณค่าในตัวสินค้ า40
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การเกิดทัศนคติ (Attitude Formation)
ทัศนคติเป็ นสิ่งที่จากการเรี ยนรู้ (Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่างๆ ที่มีอยู่
มากมายแหล่งที่ทําให้ เกิดทัศนคติที่สําคัญ41 มีดงั นี ้
1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะอย่างต่อสิ่งหนึ่ง
สิง่ ใดในทางที่ดีหรื อไม่ดี จะทําให้ บคุ คลนี ้เกิดทัศนคติตอ่ สิง่ นันไปในทิ
้
ศทางที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
2. การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ (Communication from Other) การได้ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
ทําให้ เกิดทัศนคติจากการรับรู้ขา่ วสารต่างๆ จากผู้อื่นได้
3. สิ่งที่เป็ นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผู้อื่น ทําให้ เกิดทัศนคติขึ ้นได้ โดยชันแรกเมื
้
่อมี
เหตุก ารณ์ บ างอย่ า งเกิ ด ขึ น้ บุค คลจะสัง เกตว่ า คนอื่ น ๆ ปฏิ บัติ อ ย่ า งไร ขัน้ ต่ อ ไปบุค คลเหล่ า นัน้ จะแปล
ความหมายของการปฏิบตั นิ นในรู
ั ้ ปของทัศนคติ
4. ความเกี่ยวข้ องกับสถาบัน เช่น โรงเรี ยนวัดหน่วยงานต่างๆ ซึง่ สถาบันเหล่านัน้ จะเป็ นแหล่งที่มีและ
สนับสนุนให้ เกิดทัศนคติบางอย่างขึ ้นได้
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการสร้ างหรื อการเกิดทัศนคติ มี 5 ประการ42 ดังต่อไปนี ้
1. วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมอิทธิพลต่อชีวิตของบุคคลทุกคนตังแต่
้ เกิดจนตายวัฒนธรรมของ
ชาติต่างๆ มักจะแตกต่างกันไปเริ่ มจากครอบครัวโรงเรี ยนสถาบันต่างๆ ในสังคมตลอดจนสื่อมวลชนต่างมี
อิทธิพลต่อการสร้ างทัศนคติทงสิ
ั ้ ้น
2. ครอบครัว (Family) ครอบครัวเป็ นแหล่งแรกที่อบรมให้ เรี ยนรู้ จึงมีอิทธิพลมากที่สดุ ในการสร้ าง
ทัศนคติ
3. กลุม่ เพื่อนหรื อกลุ่มสังคม (Social Group) เนื่องจากมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม ดังนัน้ กลุม่ เพื่อนจึงมี
อิทธิพลอย่างมาก เนื่องจากมนุษย์มีความต้ องการยอมรับจากกลุม่ หรื อต้ องการเพื่อนนัน่ เอง
4. บุคลิกภาพ (Personality) ลักษณะของบุคคลภาพมีความสัมพันธ์ หรื อมีอิทธิพลต่อทัศนคติของ
บุคคลมาก เช่น พวกชอบออกสังคม พวกหนีสงั คม พวกชอบเด่น หรื อพวกอ่อนน้ อม จะมีทศั นคติไม่เหมือนกัน
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) จากการที่นกั การตลาดหันมาใช้ การตลาดทางตรงมากขึ ้น
ด้ วยวิธีการติดต่อส่งข่าวสารข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าไปยังผู้บริ โภคโดยตรง โดยเฉพาะกลุม่ ผู้บริ โภคขนาดเล็กและ
นําเสนอผลิตภัณฑ์เฉพาะที่สามารถสนองความต้ องการของกลุ่มเป้าหมายได้ เต็ม ที่ซงึ่ เรี ยกว่า นิชมาร์ เก็ตติ ้ง
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(Niche Marketing) ซึง่ อาจจะเป็ นการเจาะกลุม่ ลูกค้ าโดยยึดถือพฤติกรรมจิตวิทยาหรื อหลักการทางภูมิศาสตร์
ก็ตาม วิธีการตลาดเช่นนี ้ สามารถสร้ างทัศนคติได้ ดีกว่าการทําตลาดแบบมวลชน (Mass Marketing)
ประเภทของทัศนคติ ได้ แบ่งประเภททัศนคติไว้ 5 ประเภท43 ได้ แก่
1. ความเชื่อ (Beliefs) คือ ความโอนเอียงที่ทําให้ ต้องยอมรับเพราะเป็ นข้ อเท็จจริ งและเป็ นสิ่งที่มีการ
สนับสนุนโดยความเป็ นจริ งหรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่มีนํ ้าหนักมากส่วนใหญ่ความเชื่อจะเป็ นสิ่งที่มีเหตุผลที่ถาวรแต่
อาจจะมีหรื อไม่มีความสําคัญก็ได้
2. ความคิดเห็น (Opinions) คือ ความโน้ มเอียงที่ไม่ได้ อยู่บนพื ้นฐานของความแน่นอนความคิดเห็น
มักจะเกี่ยวข้ องกับคําถามในปั จจุบนั และง่ายที่จะเปลี่ยนแปลง
3. ความรู้สกึ (Feelings) คือ ความโน้ มเอียงซึง่ มีพื ้นฐานมาจากอารมณ์โดยธรรมชาติ
4. ความโอนเอียง (Inclination) คือ รู ปแบบบางส่วนของทัศนคติเมื่อผู้บริ โภคอยู่ในภาวะที่ตดั สินใจ
ไม่ได้
5. ความมีอคติ (Bias) คือ ความเชื่อทางจิตใจที่ทําให้ เกิดอคติหรื อความเสียหายในทางตรงข้ ามกับ
ข้ อเท็จจริ งที่มีอยู่
ความสัมพันธ์ของทัศนคติและพฤติกรรม
พฤติกรรมผู้บริ โภคส่วนใหญ่จะสอดคล้ องกับทัศนคติของบุคคลคนนั ้นโดยทัว่ ไปผู้บริ โภคก่อปฏิกิริยา
ต่างๆ ตามความโน้ มเอียงของเขาทัศนคติเหล่านี ้ ได้ ให้ แนวทางแก่การตัดสินใจประเภทต่างๆ ซึ่งผู้บริ โภคจะ
ต้ องการทําและดําเนินวิธีการตามประเภทของการตัดสินใจนี ้ ผู้บริ โภคซึง่ มีทศั นคติของความตระหนี่ย่อมจะใช้
จ่ายน้ อยและประหยัด ผู้บริ โภคจะชอบพ่อค้ าที่เสนอสิ่งจูงใจให้ ซื ้อ ที่สอดคล้ องกับทัศนคติหลักส่วนตัวของเขา
แม้ ความจริ งจะไม่ปรากฏเช่นนันก็
้ ตาม ทังนี
้ ้มิได้ หมายความว่า ทัศนคติเป็ นเครื่ องชี ้พฤติกรรมของผู้บริ โภค โดย
ไม่ผิดเลย บางโอกาสผู้บริ โภคอาจตัดสินใจซื ้อโดยขัดกับทัศนคติที่เคยมีมาก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมี
สิ่งจูงใจที่จะก่อให้ เกิดความแตกต่างดังกล่าวเช่น ราคา พนักงานขาย ความมีสินค้ ามาก ความต้ องการลอง
ของใหม่ เป็ นต้ น พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากทัศนคติ44 มีขั ้นตอน ดังนี ้
1. K = Knowledge เป็ นการเกิดความรู้ เช่นทราบใหม่ว่าสินค้ าตัวนี ้ขายที่ใดภาพยนตร์ เรื่ องนี ้ฉายที่ใด
เมื่อเราทราบแล้ วขันต่
้ อไปของพฤติกรรมคือ การเกิดทัศนคติ
2. A = Attitude เป็ นการเกิดทัศนคติ เมื่อเกิดความรู้ ในขันต่
้ อมา จะเกิดความรู้ สกึ ชอบหรื อไม่ชอบ
ทราบแล้ วชอบหรื อไม่ ซึง่ ความรู้ (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude) จะส่งผลไปที่การกระทํา (Practice)
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3. P = Practice เป็ นการเกิดการกระทําหลังจากที่เกิดความรู้ และทัศนคติแล้ ว ก็จะเกิดการกระทํา
ผู้บริ โภคจะประเมินทัศนคติ โดยการถามคําถามหรื อการลงความเห็น จากพฤติกรรมกระบวนการของผู้บริ โภค
มีทศั นคติด้านบวกต่อผลิตภัณฑ์ นั ้น สิ่งนี ้แสดงข้ อเสนอว่า ความเป็ นสากลทังหมดของพฤติ
้
กรรมผู้บริ โภคจะ
สอดคล้ องกับการซื ้อ การเสนอแนะ กับบุคคลอื่น การจัดลําดับ การประเมินผล ความเชื่อถือ และความตังใจที
้ ่
สัมพันธ์กบั ทัศนคติ ซึง่ ทําให้ มีลกั ษณะทัศนคติ ดังนี ้
1. ทัศนคติที่มีตอ่ สิ่งหนึ่งคําว่าสิ่งหนึ่ง (Object) ในความหมายของทัศนคติที่ม่งุ สูผ่ ้ บู ริ โภคจะสามารถ
ตีความอย่า งกว้ า งว่า ประกอบด้ ว ยแนวความคิดการบริ โภคเฉพาะอย่า ง หรื อ แนวความคิดที่ สัม พัน ธ์ กับ
การตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ า บริ การ ความเป็ นเจ้ าของ การใช้ ผลิตภัณฑ์ การ
โฆษณา ราคา สื่อกลาง หรื อผู้ค้าปลีก
2. ทัศนคติมีความโน้ มเอียงเกิดจากการเรี ยนรู้ (Attitude are a learned predisposition) มีการตกลง
กัน ว่ า ทัศ นคติ มี ก ารเรี ย นรู้ ได้ ซึ่ง หมายความว่ า ทัศ นคติ เ กี่ ย วข้ อ งกับ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ เป็ นผลจาก
ประสบการณ์ โดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่ได้ รับจากบุคคลอื่น และการเปิ ดรับจากสื่อมวลชน เช่น การ
โฆษณาเป็ นสิ่งสําคัญที่จะระลึกว่า ในขณะมีทศั นคติอาจเกิดจากพฤติกรรม สิ่งนี ้มีความหมายไม่ตรงกับคําว่า
พฤติกรรม แต่จะสะท้ อนถึงการประเมินความถึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจของทัศนคติ ซึ่งอาจจะเป็ นการชักจูง
ผู้บริ โภคที่มีตอ่ พฤติกรรมเฉพาะอย่าง หรื อขับไล่ผ้ บู ริ โภคจากพฤติกรรมเฉพาะอย่าง
3. ทัศนคติไม่เปลี่ยนแปลง (Attitude have consistency) ลักษณะของทัศนคติก็คือ ความสอดคล้ อง
กับพฤติกรรมที่แสดงออก แม้ ว่าจะมีแนวโน้ มคงที่ แต่ทศั นคติไม่จําเป็ นต้ องถาวร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็ น
สิ่งสําคัญที่จะแสดงถึงความหมายของคําว่า ไม่เปลี่ยนแปลง (Consistency) โดยทัว่ ไป เราคาดหวังว่า
พฤติกรรมผู้บริ โภคที่จะตอบสนองต่อทัศนคติ ตัวอย่าง ผู้บริ โภคมองสุราต่างประเทศว่า เป็ นสุราที่มีคณ
ุ ภาพดี
ภาพลักษณ์สงู ดังนัน้ ถ้ าผู้บริโภคต้ องการสุราที่คณ
ุ ภาพดีภาพลักษณ์สงู ก็จะเลือกสุราต่างประเทศ
4. ทัศนคติเกิดขึ ้นในแต่ละสถานการณ์ (Attitude occur within a situation) ทัศนคติเกิดขึ ้นภายใน
เหตุการณ์และถูกกระทบโดยสถานการณ์ (Situation) หมายถึง เหตุการณ์ หรื อโอกาส ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะ
ช่วงเวลามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมสถานการณ์เฉพาะอย่าง อาจเป็ นสาเหตุให้
ผู้บริ โภคมี พ ฤติก รรมที่ ไม่สอดคล้ อ งกับทัศนคติก็ได้ แต่ละบุคคลจะมี ทัศนคติต่อ พฤติกรรมเฉพาะอย่า งที่
แตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์เฉพาะอย่างด้ วย
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2.6 ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
Luu Trong T. และคณะ (2013)45 วิจยั เรื่ องพฤติกรรมการซื ้อนมผงของลูกค้ า พบว่า ตราสินค้ า การ
โฆษณา ประเทศที่ ผลิตนมผงมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของลูกค้ า แต่การให้ ทุนสนับสนุนของบริ ษัทนมผงใน
กิจกรรมต่างๆ ไม่มีผลต่อการซื ้อนมผงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ รายได้ ยงั มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
นมผงของลูกค้ าอีกด้ วย
Udeshini P. และคณะ (2013)46 ศึกษาเรื่ องผลกระทบของกลยุทธ์ การส่งเสริ มการสร้ างการรับรู้ ตรา
สินค้ า: กรณีศกึ ษาตราสินค้ าของนมผงในอําเภอนูวาเรลิย่า พบว่า กลยุทธ์ การส่งเสริ มการขายมีผลให้ เกิดการ
รับรู้ ตราสินค้ าของนมผงมากถึงร้ อยละ 77.4 นอกจากนี ้ การโฆษณาและการส่งเสริ มการขายมีผลกระทบต่อ
การรับรู้ ตราสินค้ ามากกว่าการขายโดยพนักงานและการตลาดทางตรง ดังนัน้ กลยุทธ์ การส่งเสริ มการขายมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้ตราสินค้ าประเภทนมผงในอําเภอนูวาเรลิยา่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
Nishadi G. (2013)47 ได้ ทําการศึกษาเรื่ องผลกระทบทางจริ ยธรรมของโฆษณานมผง สําหรับเด็กทาง
โทรทัศน์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของแม่ในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่พบว่า ผลกระทบจากการโฆษณา
เปลี่ยนความเชื่อของแม่ได้ น้อยกว่าการได้ รับข้ อมูลหรื อความคิดเห็นจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ นอกจากนี ้ แม่ที่มี
ทัศนคติเชิงลบและไม่เชื่อการกล่าวอ้ างผิดๆ จากบริ ษัทนมผงจะไม่ถกู หลอกลวง และการหลงเชื่อการโฆษณา
จะไม่เกิดขึ ้นเลย
Howard L. และคณะ (2011)48 ทําการวิจยั เรื่ อง การตลาดไม่มีข้อจํากัดสําหรับการทดแทนนมแม่และ
ความรับผิดชอบลดลงในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมในฟิ ลิปปิ นส์จริ งหรื อไม่? การสํารวจและการวิเคราะห์การสนทนา
กลุ่มพบว่า หากแม่จดจําโฆษณานมผงได้ หรื อได้ รับคําแนะนําจากแพทย์หรื อญาติจะทําให้ เลี ้ยงลูกด้ วยนมผง
6.4 เท่า และหยุดการให้ นมตนเองแก่ลกู ก่อน 12 เดือน ดังนั ้น ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจใช้ นมผง
ของแม่คือ การเปิ ดรับโฆษณาและคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย์
บวรสรรค์ เจี่ยดํารง (2557)49 ศึกษาเรื่ องการส่งเสริ มการตลาดอุตสาหกรรมนมผงกับการละเมิด Code
พบว่า กลยุทธ์ สง่ เสริ มการตลาดที่อตุ สาหกรรมนมผงใช้ ได้ แก่ การโฆษณา การตลาดทางตรง การใช้ พนักงาน
ขาย การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การให้ ข่าว การตลาดอินเทอร์ เน็ต การตลาดแบบตอบโต้ การ
บริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ การตลาดเพื่อสังคม บรรจุภณ
ั ฑ์ กิจกรรมการตลาด และการสนับสนุนกิจกรรม และมายา
คตินมผง คือ นมผงมีสารอาหารเหมือนกับนมแม่ นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมนมผงมีการละเมิด code อย่าง
ชัดเจนและแนบเนียน
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เนตรนารี มีลา (2556)50 ได้ วิจัยเรื่ องพฤติกรรมของผู้ปกครองในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ นมผงดัดแปลงกลุ่มราคาสูง สําหรั บทารกช่วงอายุหกเดือนถึงหนึ่งปี พบว่า ผู้ปกครองซื อ้ นมผง
ดัดแปลงยี่ห้อเอนฟาโปร A+ มากที่สดุ เพราะมีสารอาหารครบถ้ วนคุณประโยชน์ของนมผงสําคัญสูงสุดคือช่วย
เสริ มสร้ างงพัฒนาการของสมอง และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื ้อนมผงดัดแปลง ได้ แก่ ผู้
จําหน่ายนมผงศึกษาข้ อมูลของนมและผลิตภัณฑ์เสริ มที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า การจัดชันวางนมผงมี
้
ความชัดเจนนมผงที่ซื ้อมีความปลอดภัยเมื่อบริ โภคราคานมผงเหมาะสมกับคุณภาพชื่อยี่ห้อของนมผงเป็ นที่
รู้ จกั กันในตลาดการโฆษณาทางโทรทัศน์เกี่ยวกับนมผงที่น่าสนใจ ซื ้อนมผงแล้ วมีของแถมนมผงที่ซื ้อได้ รับการ
รับรองมาตรฐานในการผลิตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วรรณิตา ศุภพิโรจน์ (2556)51 ได้ วิจัยเรื่ องทัศนคติของมารดาในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางต่อ
ผลิตภัณฑ์ นมผงดัดแปลงสําหรับทารกแรกเกิดถึงหนึ่งปี พบว่า มารดาได้ รับข้ อมูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ นมผง
ดัดแปลงสาหรับทารกจากโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์เป็ นหลัก และหากผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงสําหรับทารก
ยี่ห้ออื่นที่มีการจัดรายการส่งเสริ มการขาย (เช่นลดราคาหรื อมีของแถม) ก็จะเปลี่ยนไปใช้ ผลิตภัณฑ์นมผง
ดัดแปลงสาหรับทารกยี่ห้อนั ้น
พิมพ์รวินท์ ภักดีไทย (2553)11 ศึกษาเรื่ องการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อนมผง
ดัดแปลงสําหรับเด็กวัย 1-3 ปี ของมารดา พบว่า การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ การขายโดย
พนักงานขายและการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์ กบั ความถี่ในการซื ้อนมผงดัดแปลง ในขณะที่การส่งเสริ ม
การขายการขายโดยพนักงานขายและการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์กบั ยี่ห้อนมผงดัดแปลงที่ซื ้อประจํา
ยุติธรรม หวังอีน (2552)52 ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อนมผงทารก 0-1 ปี ของ
มารดาในจังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั จําหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อนมผงทารก 0-1 ปี ของมารดาในจังหวัดสงขลา
จักริ นทร์ ชินธเนศ (2552)53 ได้ ทําการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของผู้ปกครองในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์นม
ผงสําหรับเด็กในเขตอําเภอบ้ านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ ธานีพบว่า กลุ่มตัวอย่างทราบแหล่งข้ อมูลผลิตภัณฑ์
ข่าวสารผลิตภัณฑ์นมผงสําหรับเด็กจากโทรทัศน์มากที่สดุ และซื ้อผลิตภัณฑ์นมผงสําหรับเด็กจากร้ านค้ าปลีก
ในอําเภอเพราะเดินทางสะดวก กลุม่ ตัวอย่างเลือกซื ้อยี่ห้อผลิตภัณฑ์นมผง 4 อันดับแรกคือตราหมีดแู ม็กซ์เอส26 และเอนฟาแล็คตามลําดับโดยให้ เหตุผลในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์นมผงสําหรับเด็กเพราะมีสารอาหาร
สําหรับเด็กครบถ้ วนมากที่สดุ รองลงมา คือ มีการรับรองคุณภาพ (อย) และเป็ นยี่ห้อที่ได้ รับการยอมรับโดยผู้ที่มี
อิทธิพลในการซื ้อผลิตภัณฑ์นมผงมากที่สดุ คือตนเองนอกจากนี ้ ความสําคัญของปั จจัยทางการตลาดในการ
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เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์นมผงสําหรับเด็ก ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญกับเรื่ องผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับมาตรฐาน
รับรอง (อย.) ราคาของผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับคุณภาพ ความสะอาดของร้ านค้ า มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
อย่างสมํ่าเสมอ
ธวัช สุธาสินีนนท์ (2551)54 ศึกษาเรื่ องการตัดสินใจเลือกซื ้อนมดัดแปลงสําหรับทารกของผู้ปกครองใน
เขตจังหวัดปทุมธานีพบว่า การตัดสินใจเลือกซื ้อนมดัดแปลงสําหรับทารกเกิดจากตนเอง และผู้ปกครองมีความ
คิดเห็นต่อปั จจัยการตลาดที่มีต่อการเลือกซื ้อนมดัดแปลงสําหรับทารกอยู่ในระดับปานกลางหากเรี ยงลําดับ
ความสําคัญปั จจัยการตลาด ผู้ปกครองจะให้ ความสําคัญด้ านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรกอันดับที่สอง คือ ด้ าน
การส่งเสริ มการตลาดอันดับที่สาม คือ ด้ านการบริ การอันดับที่สี่ คือ ด้ านการจัดจําหน่ายอันดับห้ า คือ ด้ าน
ภาพลักษณ์องค์กรและอัดบั สุดท้ าย คือ ด้ านราคา
อภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล (2551)12 ได้ ศึกษาเกี่ ยวกับความคิดเห็นและพฤติกรรมการซือ้ นมผงเด็ก
เอนฟาโกรของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื ้อนมผงมากที่สดุ คือบุคลากร
ทางการแพทย์ และเครื่ องมือสื่อสารการตลาดด้ านการโฆษณาด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้านการใช้ พนักงานขาย
และด้ านการส่งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ นมผงเด็กเอนฟาโกรของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พิ ม ลมาลย์ อิ น ทราวุธ (2543) 55 วิ จัย เรื่ อ งอิ ท ธิ พ ลของโฆษณาผลิ ตภัณ ฑ์ สํ า หรั บ ทารกที่ มี ต่อ การ
ตัดสินใจซื ้อของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์สําหรับทารกในตราสินค้ าเดียวกับ
ตราสินค้ าที่ผ้ ปู กครองมีความเชื่อถือและประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ ผู้ปกครองที่เป็ นบิดาและมารดา
ปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ สําหรับทารกมากที่สดุ คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่มี
คุณสมบัตติ รงตามความต้ องการของผู้ปกครอง
ดังนัน้ ผลที่ได้ จากการทบทวนแนวคิด และรายงานการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเหล่านี ้ ทําให้ สามารถ
นําไปสูก่ ารสร้ างกรอบระเบียบวิธีการศึกษา และเป็ นส่วนหนึง่ ในการวิเคราะห์และการอ้ างอิงของการศึกษาเรื่ อง
“การส่งเสริ มการตลาดนมผงที่มีผลต่อทัศนคติ มายาคติ และพฤติกรรมการซื ้อและการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของ
หญิงไทย”
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed-methods research) โดยใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ การสนทนากลุ่ม เกี่ ยวกับมายาคติ ทัศนคติ และผลกระทบจากส่งเสริ ม
การตลาดนมผงต่อพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงเพื่อได้ ข้อมูลนําไปพัฒนาแบบสอบถามและการวิจยั เชิง
ปริ ม าณได้ แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการเปิ ดรั บการส่งเสริ มการตลาดนมผงต่อมายาคติ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมซื ้อนมผงโดยมีขนตอนและวิ
ั้
ธีการดําเนินการศึกษา ดังนี ้
ขัน้ ตอนการศึกษา
ขันตอนที
้
่1

การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริ มเสริ มการตลาด
วิธีการศึกษา คือ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง

ขันตอนที
้
่2

2.1 การศึกษามายาคตินมผง
2.2 การศึกษาทัศนคติมีตอ่ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
2.3 การศึกษาพฤติกรรมการซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

วิธีการศึกษา คือ การสนทนากลุม่ และการวิจยั เชิงสํารวจด้ วยแบบสอบถาม

ขันตอนที
้
่3

การศึกษาผลกระทบของการส่งเสริ มการตลาดนมผงต่อมายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของ
หญิงไทย
วิธีการศึกษา คือ การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
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3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3.1.1 ประเด็นข้ อคําถามในการสนทนากลุ่ม
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ กําหนดกลุม่ ตัวอย่างสําหรับเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ จํานวน 8 คน จากกลุ่มตัวอย่าง
สตรี วยั เจริ ญพันธุ์ที่เชื ้อชาติและสัญชาติไทยอายุ 15-45 ปี ตังครรภ์
้
ท้องที่สองถึงท้ องที่สาม หรื อตังครรภ์
้
แรกที่มี
บุตรอายุตั ้งแต่ 1-3 ปี ในกรุ งเทพมหานคร เพื่อทําการสนทนกลุ่ม (focus group) ในการเก็บข้ อมูล และจะ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้ วยการใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือก ดังนี ้
1) สตรี วยั เจริ ญพันธุ์ที่เชื ้อชาติและสัญชาติไทยอายุ 15-45 ปี ตังครรภ์
้
ท้องที่สองถึงท้ องที่สาม หรื อ
ตังครรภ์
้
แรกที่มีบตุ รอายุตงแต่
ั ้ 1-3 ปี
2) ผู้ที่เคยและไม่เคยพบเห็นและรับรู้การส่งเสริ มการตลาดของบริ ษัทนมผงสําหรับเด็กสูตร 1-3
3) ผู้ตดั สินใจและไม่ตดั สินใจซื ้อนมผงผู้ผลิตนมผงดัดแปลงสําหรับเด็กสูตร 1-3 เลี ้ยงบุตร จากการ
เปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดของบริษัทนมผงสําหรับเด็ก
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุม่ ตัวอย่างในการสนทนากลุม่
กลุ่มตัวอย่ าง
1. หญิงที่เคยพบเห็นหรื อรับรู้การส่งเสริมการตลาด และตัดสินใจซื ้อนมผงผู้ผลิตนมผง
ดัดแปลงสําหรับเด็ก
2. หญิงที่เคยพบเห็นหรื อรับรู้การส่งเสริมการตลาด แต่ไม่ตดั สินใจซื ้อนมผงผู้ผลิตนมผง
ดัดแปลงสําหรับเด็ก
3. หญิงที่ไม่เคยพบเห็นหรื อรับรู้การส่งเสริมการตลาด แต่ตดั สินใจซื ้อนมผงผู้ผลิตนมผง
ดัดแปลงสําหรับเด็ก
4. หญิงที่ไม่เคยพบเห็นหรื อรับรู้การส่งเสริมการตลาด และไม่ตดั สินใจซื ้อนมผงผู้ผลิตนมผง
ดัดแปลงสําหรับเด็ก
รวม

จํานวน (คน)
2
2
2
2
8
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เชิงคุณภาพ คือการสนทนากลุ่ม (focus group) และใช้ คําถามเพื่อนําการ
สนทนากลุ่ม ซึ่งกําหนดโครงสร้ างประเด็นการถามที่เป็ นประเด็นสําคัญในแต่ละหัวข้ อไว้ เป็ นแนวทางในการ
สนทนา และในระหว่างการสนทนาจะทํ าการบันทึกเสียงเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานยืนยันและใช้ ในการวิเคราะห์
รายละเอียด
สํา หรั บข้ อคํ าถามหรื อประโยคสํ าหรั บ การสนทนาได้ ป ระยุกต์ มาจากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยประเด็นข้ อคําถามในการสนทนา แบ่งออกได้ ดงั นี ้
ประเด็นคําถาม
 สาเหตุในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
 การรับรู้หรื อการเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
 มายาคตินมผง ได้ แก่ ความคิด ความเชื่ อ และการรั บรู้ ความจริ งเกี่ ยวกับการส่งเสริ ม
การตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
 ทัศนคติ อันได้ แก่ ความรู้ สึกและความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับ
เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
o เนื ้อหาและกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
 ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
o เชื่อว่าดี
o คิดว่าตอบสนองตามความต้ องการ
o อยากทดลองใช้
o ตัดสินใจซื ้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยเชิ งคุณภาพ ประกอบด้ วยการสนทนากลุ่ม (Focus
group) ทํ าโดยการนัดหมายกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยการติดต่อล่วงหน้ า แล้ วเชิญกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นผู้ให้ ข้อมูลมาร่ วมสนทนากลุ่ม โดยการ
กําหนดประเด็นปั ญหาไว้ ล่วงหน้ า การสนทนากลุ่มจะมีการบันทึกเสียง เพื่อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนา
แบบสอบถาม
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ขันตอนในการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุม่ เมื่อเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพครบถ้ วนแล้ ว จะนําข้ อมูลมา
วิเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง จะนําข้ อมูลจากเครื่ องบันทึกเสียงมาถอดเป็ นข้ อความ
2. การตรวจสอบข้ อมูลด้ วยเทคนิคสามเส้ า (triangulation) โดยการเปรี ยบเทียบข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั ้งหมดที่ทําการสัมภาษณ์วา่ มีข้อมูลที่ถกู ต้ องตรงกันหรื อสอดคล้ องกันหรื อไม่
3. การวิเคราะห์ด้วยการจัดกลุม่ ข้ อมูล (thematic analysis) ด้ วยการจําแนกข้ อความเข้ ากลุม่ และ
นําข้ อค้ นพบไปพัฒนาเป็ นแบบสอบถามเพื่อใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณต่อไป
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3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ
3.2.1 แบบสอบถามผลกระทบของการส่ งเสริมการตลาดนมผงต่ อมายาคติ ทัศนคติและ
พฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ศั พ ทานุ ก รมการวิ จั ย ทางประชากรและสั ง คมของสถานบั ย วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ ให้ ความหมายสตรี วัยเจริ ญญพันธุ์ว่า เป็ นสตรี ในช่ วงที่ มี บุตรได้ โดยทั่ว ไป จะ
นับตังแต่
้ อายุ 15-49 ปี เนื่องจากอายุ 45 ปี ขึ ้นไป มีความสามารถที่จะมีบตุ รได้ น้อยมาก บางครัง้ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานวางแผนครอบครัวกําหนดให้ สตรี วยั เจริ ญพันธุ์หมายถึงสตรี ที่มีอายุ 15 - 45 ปี เท่านัน้ แต่
เพื่อให้ ครอบคลุมประชากรสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ ดังนัน้ ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นสตรี วัย
และมีบตุ รมาแล้ ว โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี ้
เจริญพันธุ์ที่ตงครรภ์
ั้
1. สตรี วยั เจริ ญพันธุ์ที่เชื ้อชาติและสัญชาติไทยอายุ 15-45 ปี ตังครรภ์
้
ท้องที่สองถึงท้ องที่สาม
หรื อตังครรภ์
้
แรกที่มีบตุ รอายุตงแต่
ั ้ 1-3 ปี
2. เป็ นผู้ที่มีมีเชื ้อชาติและสัญชาติไทยเท่านัน้
3. เป็ นทังผู
้ ้ ที่เคยและไม่เคยพบเห็นและรับรู้การส่งเสริมการตลาดของบริษัทนมผงสําหรับเด็ก
สูตร 1-3
4. เป็ นผู้ตดั สินใจและไม่ตดั สินใจซื ้อนมผงดัดแปลงสําหรับเด็กสูตร 1-3 เพื่อเลี ้ยงดูบตุ ร จาก
การเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดของบริษัทนมผงสําหรับเด็ก
2. กลุม่ ตัวอย่าง
การคํานวณขนาดตัวอย่าง
จากฐานข้ อมูลจํานวนการเกิดมีชีพในโรงพยาบาลทังประเทศของกลุ
้
่มภารกิจด้ านข้ อมูลข่าวสาร
และสารสนเทศสุข ภาพ สํ า นัก นโยบายและยุท ธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 จํ า นวนทัง้ สิน้
732,046 คน ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการกําหนดขนาดตัวอย่างตามหลักประมาณค่าสัดส่วนของ
ประชากร () กรณีทราบขนาดประชากรโดยคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
โดยยอมให้ เกิดความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ใช้ สตู ร56
NZ 2
(1 - )
n
Ne 2  Z 2 (1 - )

เมื่อ

n คือ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
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N คือขนาดของประชากร
 คือ สัดส่วนของประชากรที่เรี ยกว่า Population proportion มีคา่ เท่ากับ 0.5
Z คือ ค่าคะแนนมาตรฐาน Z ที่เกี่ยวกับระดับความเชื่อมัน่ ของการวิจยั 95 % จะเท่ากับ
1.96
e คือ ขนาดของความคลาดเคลื่อนที่ผ้ วู ิจยั กําหนดหรื อความแตกต่างระหว่างค่าของ
ประชากรกับค่าสถิตเิ ท่ากับ 0. 05
แทนค่าในสูตรได้ ดงั นี ้
n

732,046 (1.96) 2 (0.5)(1 - 0.5)
732,046(0.05) 2  (1.96) 2 (0.5)(1  0.5)

n ≈ 384.0751057
n = 384
การศึกษานี ้ใช้ วิธีสมุ่ ตัวอย่างตัวอย่างแบบหลายขันตอน(Multi-stage
้
Sampling) ดังนัน้
จึงต้ องมีการปรับจํานวนตัวอย่างที่คํานวณได้ ด้วยค่า Design effect57= 384 X 2 เท่ากับขนาดตัวอย่าง
768 ตัวอย่าง และปรับจํานวนตัวอย่างสําหรับอัตราการไม่ตอบสนองของผู้ให้ ถกู สํารวจหรื อสัมภาษณ์ร้อย
ละ 10 ดังนี ้ (768 x 0.1) + 768 เท่ากับ 844.8 คนเพื่อสะดวกแก่การคํานวณสัดส่วนประชากร ผู้วิจยั ขอเพิ่ม
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นทังสิ
้ ้น 850 คน
3. การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษานี ้ใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multi-stage sampling) หน่วยตัวอย่างใน
การสุ่มตัวอย่างครัง้ นี ้ คือ สตรี วยั เจริ ญพันธุ์ที่เชื ้อชาติและสัญชาติไทยอายุ 15-45ปี ตังครรภ์
้
ท้องที่สองถึง
้
แรกที่มีบุตรอายุตงแต่
ั ้ 1-3 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีขนตอนการเลื
ั้
อก
ท้ องที่สาม หรื อตังครรภ์
ตัวอย่าง ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 การสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งพื ้นที่ประเทศไทย จําแนกออกเป็ น 4 ภูมิภาค ได้ แก่ ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และเลือกอย่างเจาะจงหนึ่งจังหวัดในแต่ละภูมิภาค ของ
บริษัทนมผงสําหรับเด็กเพื่อเป็ นตัวแทนในแต่ละภูมิภาค
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ขัน้ ที่ 2 การเจาะจงเลือกจังหวัด (purposive sampling) การเลือกจังหวัดหนึ่งจังหวัดที่เป็ นหัว
เมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค เนื่ องจากมีความเป็ นเมืองและอุตสาหกรรมนมผงมีการส่งเสริ มตลาดอย่าง
กว้ างขวาง
ขัน้ ที่ 3 ในแต่ละจังหวัดที่ถกู เลือก จะแบ่งออกเป็ น 2 ชันภู
้ มิ ได้ แก่ โรงพยาบาลในสังกัดของ
รัฐบาล (อาจเป็ นโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขหรื อนอกกระทรวงสาธารณสุข) จํานวน 1
แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดของเอกชน 1 แห่ง โดยเลือกโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนที่มีจํานวน
การฝากครรภ์และการเกิดมีชีพสูงที่สดุ ของแต่ละจังหวัด เนื่องจากกลุ่มผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
มีการรับรู้ การทํา
การตลาดของบริ ษัทนมผงมาตลอดตังแต่
้ วยั เจริ ญพันธ์ และในกลุ่มหญิงตังครรภ์
้
เป็ นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะ
ตัดสินใจในการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์นมผงสําหรับเด็กมากที่สดุ
ขัน้ ที่ 4 กลุม่ ตัวอย่างจะถูกคัดเลือกด้ วยวิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling) โดย
เลือก สตรี วยั เจริ ญพันธุ์ที่เชื ้อชาติและสัญชาติไทยอายุ 15-45 ปี ตังครรภ์
้
ท้องที่สองถึงท้ องที่สาม หรื อ
ตังครรภ์
้
แรกที่มีบตุ รอายุตงแต่
ั ้ 1-3 ปี เข้ ามารับบริ การในแผนกฝากครรภ์และคลินิคสุภาพเด็กดีของแต่ละ
ั ้ ในแต่ละจังหวัด
โรงพยาบาล และทําการเก็บข้ อมูลไปจนครบ ตามจํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ตงไว้
ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนของกลุม่ ตัวอย่างรายจังหวัด
ภาค

หญิงหลังคลอดที่มีบุตรอายุไม่ เกิน 3 ปี
จํานวนการคลอดบุตร
ร้ อยละ
กลุ่มตัวอย่ าง
92,366
61.8
525

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/จังหวัด
ขอนแก่น
19,347
12.9
110
ภาคเหนือ/จังหวัดเชียงใหม่
17,401
11.7
99
ภาคใต้ /จังหวัดสงขลา
20,314
13.6
116
100.0
850
ทัง้ ประเทศ
150,349
ที่มา: ฐานข้ อมูลจํานวนการเกิดมีชีพในโรงพยาบาลของกลุ่มภารกิจด้ านข้ อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2555
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ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อโรงพยาบาลและจํานวนตัวอย่าง
โรงพยาบาล
ภาคกลาง/กรุ งเทพมหานคร (522 ตัวอย่ าง)
1.โรงพยาบาลราชวิถี
2.โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
ภาคอีสาน/ขอนแก่ น (115 ตัวอย่ าง)
1.โรงพยาบาลขอนแก่น
2.โรงพยาบาลขอนแก่นราม
ภาคเหนือ/เชียงใหม่ (98 ตัวอย่ าง)
1.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
2.โรงพยาบาลเทพปั ญญา
ภาคใต้ /สงขลา(115 ตัวอย่ าง)
1.โรงพยาบาลหาดใหญ่
2.โรงพยาบาลราษฎ์ยินดี

จํานวนการคลอดบุตร

ร้ อยละ

กลุ่มตัวอย่ าง

4,640
1,927

70.7
29.3

371
154

5,633
229

96.1
3.9

106
4

1,619
145

91.8
8.2

91
8

6,682
585

91.9
8.1

107
9
รวม
850
ที่มา: ฐานข้ อมูลจํานวนการเกิดมีชีพในโรงพยาบาลของกลุ่มภารกิจด้ านข้ อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
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รู ปที่ 2 แสดงแผนผังการสุ่มตัวอย่ าง
ประเทศไทย

ขัน้ ที่ 1
ภาค

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ขัน้ ที่ 2
จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดสงขลา

ขัน้ ที่ 3
โรงพยาบาล
แผนกสูติ

ขัน้ ที่ 4
หญิงตั ้งครรภ์

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

รัฐบาล

เอกชน

รัฐบาล

เอกชน

รัฐบาล

เอกชน

รัฐบาล

เอกชน

สตรี วัยเจริ ญพันธุ์ตงั ้ ครรภ์ ท่มี ีอายุ
15-45 ปี

สตรี วัยเจริ ญพันธุ์ตงั ้ ครรภ์ ท่มี ีอายุ
15-45 ปี

สตรี วัยเจริ ญพันธุ์ตงั ้ ครรภ์ ท่มี ีอายุ
15-45 ปี

สตรี วัยเจริ ญพันธุ์ตงั ้ ครรภ์ ท่มี ีอายุ
15-45 ปี
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ตัวแปรที่ศกึ ษา
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ จําแนกตัวแปร ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
ตัว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ ปั จ จัย ด้ า นประชากร สัง คม และเศรษฐกิ จ และการเปิ ดรั บ การส่ง เสริ ม
การตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
ตัวแปรตาม ได้ แก่ มายาคตินมผง ทัศนคติมีตอ่ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง
3 ปี และพฤติกรรมการซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เชิงปริ มาณ คือ แบบสอบถามประเภทให้ กลุ่มตัวอย่างกรอกคําตอบเอง
(Self-administered questionnaire) ซึง่ แบ่งเนื ้อหาของแบบสอบถามออกเป็ น 6 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี จํานวน 2 ข้ อ ได้ แก่
กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดที่เปิ ดรับและความถี่ในการเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาด
ส่วนที่ 2 มายาคตินมผง ได้ แก่ ความคิด ความเชื่อ และการรับรู้ความจริง จํานวน 40 ข้ อ
ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีตอ่ การส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี จํานวน 26 ข้ อ
ส่วนที่ 4 ผลกระทบของการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี จํานวน 26 ข้ อ
ได้ แก่ การโฆษณา การตลาดทางตรง การใช้ พนักงานขาย การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การให้
ข่าว การตลาดอินเทอร์ เน็ต การตลาดแบบตอบโต้ การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ การตลาดเพื่อสังคม บรรจุ
ภัณฑ์ กิจกรรมการตลาด การสนับสนุนกิจกรรม และการส่งเสริมการขายแบบข้ ามชนิด
ส่วนที่ 5 การซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี จํานวน 10 ข้ อ ได้ แก่ สถานที่ซื ้อ สาเหตุที่ซื ้อ
ยี่ห้อที่ใช้ ความถี่ในการซื ้อ ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ และขนาดและปริ มาณที่ซื ้อ
ส่วนที่ 6 ข้ อมูลส่วนตัว (ปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ) จํานวน 12 ข้ อ ได้ แก่ อายุ
รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส จํานวนการตังครรภ์
้
จํานวนบุตร ระยะเวลาในการเลี ้ยง
ลูกด้ วยนมแม่และนมผง สาเหตุที่ทําให้ เลี ้ยงลูกด้ วยนมผง และลักษณะการเลี ้ยงและดูแลลูก
การกําหนดค่ าตัวแปรในการศึกษา
ผู้วิจยั กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้ คา่ คะแนนแต่ละข้ อดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ได้ แก่ กลยุทธ์ การ
ส่งเสริ มการตลาดที่ เปิ ดรั บและความถี่ ในการเปิ ดรั บการส่งเสริ มการตลาดโดยใช้ ผ้ ูตอบกากบาทเลือก
คําตอบ
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ความถี่ ใ นการเปิ ดรั บ การส่ง เสริ ม การตลาด ประกอบด้ ว ย รู ป แบบการส่ง เสริ ม การตลาด 26
รูปแบบ โดยมีตวั เลือก 5 ตัวเลือก ดังนี ้
- ทุกวัน (7 วันต่อสัปดาห์)
- เกือบทุกวัน (5-6 วันต่อสัปดาห์)
- บางวัน (3-4 วันต่อสัปดาห์)
- นานๆ ครัง้ (1-2 วันต่อสัปดาห์)
- ไม่เคยเห็นเลย
ส่วนที่ 2 มายาคตินมผง ได้ แก่ ความคิดและความเชื่อ จํานวน 20 ข้ อ และการรับรู้ ความจริ ง
จํานวน 20 ข้ อ
มายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผงต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิด
ถึง 3 ปี ในการวัดค่าตัวแปรและเกณฑ์ ให้ ค่าระดับตัวแปรของแบบสอบถามส่วนนี ้ใช้ แบบวัดเจตคติตาม
เทคนิคของของลิเคิร์ท (Likert technique) และให้ กลุม่ ตัวอย่างเลือกแสดงระดับของนํ ้าหนักทัศนคติ/ความ
คิดเห็น โดยมีทางเลือกให้ ตอบ 3 ระดับ ได้ แก่ เชื่อ เฉยๆ และไม่เชื่อ ซึ่งการแบ่งช่วงคะแนนมีระดับและ
เกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
ระดับ
3
2
1

ช่ วงคะแนน
2.50-3.00
1.50-2.49
1.00-1.49

ความคิดและความเชื่อ
เชื่อ
เฉยๆ
ไม่เชื่อ

มายาคติด้านการรับรู้ความจริงของนมผงต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
ให้ เลือกตอบและคิดเป็ นคะแนน โดยตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน ดังคําตอบในตารางที่
4 และกําหนดเกณฑ์ในการแบ่งระดับการรับรู้ความจริงออกเป็ น 5 ระดับ58 ดังนี ้
ตารางที่ 4 แสดงคําตอบของการรับรู้ความจริงของนมผงต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรก
เกิดถึง 3 ปี
ลําดับ
1
2
3

การรั บรู้ ความจริงของนมผงต่ อการส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรั บเด็ก
แรกเกิดถึง 3
นมผงถือเป็ นผลิตภัณฑ์ปลอดเชื ้อเพราะได้ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื ้อ (สเตอริ ไรส์)
จึงมัน่ ใจได้ วา่ สะอาดและปลอดภัยสําหรับทารก
นมผงใช้ สําหรับแม่ที่คลอดบุตรแล้ วแต่นํ ้านมยังไม่มานํ ้านมน้ อย หรื อแม่ที่ไม่มี
นํ ้านม
นมผงใช้ สําหรับแม่ที่คลอดบุตรแล้ วและกําลังอยู่ในช่วงระหว่างตังครรภ์
้
ลกู คน
ต่อไป

ใช่

ไม่ ใช่





38

ลําดับ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

การรั บรู้ ความจริงของนมผงต่ อการส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรั บเด็ก
แรกเกิดถึง 3
นมผงส่งผลให้ ลกู มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางร่ างกายที่รวดเร็ วซึง่ ส่งผลดีตอ่
สุขภาพของลูกในระยะยาว
หลัง 6 เดือนแล้ ว สารอาหารในนมแม่น้อยลง จําเป็ นต้ องใช้ นมผงดัดแปลงหรื อ
นมชนิดอื่นเลี ้ยงลูกด้ วย
นมผงที่มีสารสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กัน
นมผงแต่ละยี่ห้อราคาไม่เท่ากันเพราะสารอาหารที่เติมลงไปแตกต่างกันและมี
ปริ มาณไม่เท่ากัน
นมผงที่ผสม DHA หรื อ ARA ช่วยทําให้ ระบบสมองของเด็กพัฒนาและทําให้
ฉลาดได้ มากกว่าผลิตภัณฑ์นมผงสูตรธรรมดาและนมแม่
นมผงส่งผลต่อพัฒนาการสําหรับเด็กมากกว่าปั จจัยอื่นๆเช่นอาหารหลัก 5 หมู่
เมื่อแม่มีโรคประจําตัว (เช่น ติดเชื ้อไวรัส HIV, HTVL-1, CMV วัณโรค เริ ม
อีสกุ อีใส ไวรัสตับอักเสบเอและบี) ใช้ นมผงแทนนมแม่ได้
นมผงมีไขมันตํ่าช่วยให้ เด็กดื่มแล้ วไม่อ้วน
นมผงช่วยพัฒนาระบบย่อยอาหารของเด็ก
นมผงช่วยป้องกันไม่ให้ เป็ นภูมิแพ้
หากลูกท้ องร่วงหรื ออาเจียน แม่ควรให้ นมผง เพราะนมผงมีสารช่วยป้องกันการ
ติดเชื ้อในทารกและป้องกันไม่ให้ ท้องร่ วงท้ องเสียได้
นมผงช่วยป้องกันหอบหืดและโรคทางเดินหายใจ
นมผงช่วยป้องกันโรคเบาหวาน
นมผงช่วยป้องกันโรคลําไส้ อกั เสบ
นมผงย่อยง่ายกว่านมแม่
นมผงมีโปรตีนครบกว่านมแม่
นมผงช่วยให้ ลกู มีสขุ ภาพจิตดี

ใช่

ไม่ ใช่









ช่ วงคะแนนของผู้ท่ ตี อบถูก
การรับรู้ความจริง
(จากผู้ตอบแบบสอถามทังหมดคิ
้
ดเป็ น 100%)
80.01-100.00
มีการรับรู้ความจริ งมากที่สดุ
60.01-80.00
มีการรับรู้ความจริ งมาก
40.01-60.00
มีการรับรู้ความจริ งปานกลาง
20.01-40.00
มีการรับรู้ความจริ งน้ อย
0.00-20.00
มีการรับรู้ความจริ งน้ อยที่สดุ
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ในการวัดค่าตัว
แปรและเกณฑ์ ให้ ค่าระดับตัวแปรของแบบสอบถามส่วนนีใ้ ช้ แบบวัดเจตคติตามเทคนิคของของลิเคิร์ท
(Likert technique) และให้ กลุม่ ตัวอย่างเลือกแสดงระดับของนํ ้าหนักทัศนคติ/ความคิดเห็น โดยมีทางเลือก
ให้ ตอบ 5 ระดับ ได้ แก่ ชอบที่สดุ ชอบ เฉยๆ ไม่ชอบ และไม่ชอบเลย ซึ่งการแบ่งช่วงคะแนนมีระดับและ
เกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
ระดับ
5
4
3
2
1

ช่ วงคะแนน
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

ทัศนคติ/ความคิดเห็น
ชอบที่สดุ
ชอบ
เฉยๆ
ไม่ชอบ
ไม่ชอบเลย

ส่วนที่ 4 ผลกระทบของการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี จํานวน 26 ข้ อ
ได้ แก่ การโฆษณา การตลาดทางตรง การใช้ พนักงานขาย การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การให้
ข่าว การตลาดอินเทอร์ เน็ต การตลาดแบบตอบโต้ การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ การตลาดเพื่อสังคม บรรจุ
ภัณฑ์ กิ จกรรมการตลาด การสนับสนุนกิ จกรรม และการส่งเสริ มการขายแบบข้ ามชนิ ด โดยใช้ ผ้ ูตอบ
กากบาทเลือกคําตอบที่มีผลต่อผู้ตอบในด้ านความตังใจและสนใจรั
้
บรู้ การส่งเสริ มการตลาด ความเชื่อ
ความชอบ ความต้ องการ และการซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
ส่วนที่ 5 การซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี จํานวน 10 ข้ อ ได้ แก่ สถานที่ซื ้อ สาเหตุที่ซื ้อ
ยี่ห้อที่ใช้ ความถี่ ในการซื ้อ ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ และขนาดและปริ มาณที่ซื ้อ โดยใช้ ผ้ ตู อบกากบาทเลือก
คําตอบ
ส่วนที่ 6 ปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ ได้ แก่ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพการสมรส จํานวนบุตร ระยะเวลาในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่และนมผง สาเหตุที่ทําให้ เลี ้ยงลูก
ด้ วยนมผง และลักษณะการเลี ้ยงและดูแลลูกซึง่ ในแบบสอบถามมีตวั เลือก เพื่อให้ กลุม่ ตัวอย่างกรอกเอง
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การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การสร้ างแบบสอบถามเพื่อใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยวิธีการตังคํ
้ าถามจากการทบทวนวรรณกรรม
และแบบสอบถามของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่เคยมีการศึกษาไว้ แล้ วนํามาประยุกต์ให้ เข้ ากับสมมติฐานของ
งานวิจัยที่ ต้องการศึกษา และได้ ทําการทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถามก่อนเก็บข้ อมูลจริ ง ดังต่อไปนี ้
1. การศึกษานี ้ ทดสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity)โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านสถิติ
ด้ านนิเทศศาสตร์ และด้ านแม่และเด็ก จํานวน 3 ท่าน เป็ นผู้ตรวจสอบความตรงของข้ อคําถามกับประเด็น
ที่ต้องการจะศึกษา หลังจากได้ รับข้ อแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญแล้ ว จะปรับแก้ ข้อคําถามของแบบสอบถาม
เพื่อให้ มีความสมบูรณ์สามารถนํามาใช้ และตอบคําถามการวิจยั ครัง้ นี ้ได้
2. ทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบก่อนจํานวน 30 ชุด แล้ ว
นําไปหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้ วิธีการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ อลั ฟา α- coefficient ของ
ครอนบาค59 ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 มายาคตินมผง ด้ านความคิดและความเชื่อต่อการส่งเสริ มการตลาด
นมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ค่าความเชื่อมัน่ จากการคํานวณที่ได้ คือ 0.985 และแบบสอบถามส่วนที่
3 ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ค่าความเชื่อมัน่ จากการคํานวณที่
ได้ คือ 0.989 จึงถือได้ ว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ ได้ 60นอกจากนี ้ แบบสอบถามส่วนที่ 2 มายาคตินม
ผง ด้ านการรั บรู้ ความจริ งต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรั บเด็กแรกเกิ ดถึง 3 ปี ได้ นําไปหาความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิธีการคํานวณตามวิธีคเู ดอร์ -ริ ชาร็ ดสัน (Kuder-Richardson: KR) ค่า
ความเชื่อมัน่ จากการคํานวณที่ได้ คือ 0.646 จึงถือได้ วา่ แบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ ได้ 61
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กาวิจยั เชิงปริ มาณ เมื่อทดสอบเครื่ องมือแล้ ว จะนําแบบสอบถามที่แก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ วไปใช้ ในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากประชากรที่เลือกตัวอย่างไว้ แล้ ว โดยวิธีเดินทางไปเก็ บข้ อมูลด้ วยตนเอง ด้ วยการ
ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างที่ส่มุ ได้ ก่อนเดินทางไปและแจกให้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 850 คน เพื่อตอบ
แบบสอบถามด้ วยตนเอง และในการตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการเลือกตอบคําถามบาง
ข้ อหรื อไม่ตอบคําถามบางข้ อหรื อขอหยุดการตอบแบบสอบถามเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งเหตุผลซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างจะไม่ได้ รับผลกระทบหรื อสูญเสียสิทธิที่ประชาชนไทยพึงมีใดๆ ทังสิ
้ ้นหากปฏิเสธให้ ข้อมูลแก่งาน
ศึกษาวิจยั นี ้
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ขัน้ ตอนในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ มีดงั นี ้
1. ตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่สมั ภาษณ์แล้ ว เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่
มีคําตอบสมบูรณ์ เพื่อนํามาประมวลผล
2. ทําการลงรหัสข้ อมูล (Coding) ในแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้ องแล้ วบันทึกข้ อมูลเข้ า
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ประมวลผลด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS 18.0 (Statistical Package for the Social
Sciences) เพื่อคํานวณค่าสถิติต่างๆ ที่กําหนดไว้ ในงานวิจยั แล้ วนําผลการคํานวณที่ได้ มาจัดทําตาราง
วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อแปลความหมายของข้ อมูล และจัดทํารายงานผลการวิจยั ต่อไป
ข้ อมูลที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างทังหมดจํ
้
านํามาวิเคราะห์โดยใช้ ดงั นี ้
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
statistic) ใช้ ใ นการบรรยายข้ อ มูล ในรู ป แบบความถี่
(frequency)
ร้ อยละ (percentage) ค่า เฉลี่ย (mean) และค่า ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (standard
deviation) เพื่ออธิบายลักษณะข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1.1 การเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
1.2 มายาคตินมผง ประกอบด้ วย ความคิด ความเชื่อ และการรับรู้ความจริ ง
1.3 ทัศนคติที่มีตอ่ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
1.4 ผลกระทบของการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
1.5 การซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
1.6 ปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อใช้ ในการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรใน
สมมติฐานต่างๆ ที่ตงไว้
ั ้ โดยใช้ สถิตกิ ารวิเคราะห์ข้อมูลแบบ logistic regression
ข้ อพิจารณาทางจริยธรรม
การระบุข้อความในแบบสอบถามประเภทให้ กลุ่ม ตัว อย่า งกรอกคํ าตอบเองโดยคํา นึง ถึง ด้ า น
จริ ยธรรม ดังนี ้ ในการตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการเลือกตอบคําถามบางข้ อหรื อไม่ตอบ
คําถามบางข้ อหรื อขอหยุดการตอบแบบสอบถามเมื่อใดก็ ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งเหตุผลซึ่งท่านจะไม่ได้ รับ
ผลกระทบหรื อ สูญ เสี ย สิท ธิ ที่ ป ระชาชนไทยพึง มี ใ ดๆ ทัง้ สิ น้ หากกลุ่ม ตัว อย่า งปฏิเ สธให้ ข้ อ มูล แก่ ง าน
ศึกษาวิจยั นี ้ และมีใบชี ้แจงและใบยินยอมเข้ าร่วมโครงการของกลุม่ ตัวอย่างด้ วย
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาผลกระทบของการส่งเสริ มการตลาดนมผงต่อ มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยง
ลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย รายงานผลการศึกษา ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
4.1 กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
4.2 ผลกระทบของการส่ งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
4.3 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาดของอุ ต สาหกรรมนมผงกั บ
มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
4.3.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
4.3.2 การเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
4.3.3 ทัศนคติที่มีตอ่ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
4.3.4 มายาคตินมผง ได้ แก่ ความคิด ความเชื่อ และการรับรู้ความจริง
4.3.5 การซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
4.3.6 การทดสอบสมมติฐาน
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4.1 กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
จากการสํ า รวจ พบว่ า กลยุท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาดนมผงสํ า หรั บ เด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง 3 ปี ของ
อุตสาหกรรมนมผง ที่กลุ่มตัวอย่างพบเห็นมากที่สุด ได้ แก่ การโฆษณา คิดเป็ นร้ อยละ 98 รองลงมาคือ
การตลาดทางตรง คิดเป็ นร้ อยละ 49.7 และอันดับที่สาม คือ การใช้ พนักงานขาย คิดเป็ นร้ อยละ 48.7 (รูปที่
3)
เมื่อจําแนกตามประเภทโรงพยาบาลที่ กลุ่มตัวอย่างเข้ ารับบริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับ
บริ การในโรงพยาบาลเอกชนพบเห็นกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี อัน
ได้ แก่ การโฆษณา (ร้ อยละ 99.4) และการตลาดทางตรง (ร้ อยละ 50.3) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับ
บริ การในโรงพยาบาลรัฐบาล (ร้ อยละ 99.7 และ 49.6 ตามลําดับ) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การ
ในโรงพยาบาลรัฐบาลพบเห็นกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ด้ วยการใช้
พนักงานขาย (ร้ อยละ 48.9) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การในโรงพยาบาลเอกชน (ร้ อยละ 47.9)
(ตารางที่ 5)
รูปที่ 3 แสดงกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
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ตารางที่ 5 แสดงกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรั บเด็ก
แรกเกิดถึง 3 ปี
(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
การโฆษณา
การตลาดทางตรง
การใช้ พนักงานขาย
การส่งเสริมการขาย
การประชาสัมพันธ์
การให้ ข่าว
การตลาดอินเทอร์ เน็ต
การตลาดแบบตอบโต้
การบริหารลูกค้ าสัมพันธ์
การตลาดเพื่อสังคม
บรรจุภณ
ั ฑ์
กิจกรรมการตลาด
การสนับสนุนกิจกรรม
การใช้ สญ
ั ลักษณ์เชื่อมโยงกับตราสินค้ า
อื่นๆ สื่อบุคคล ได้ แก่ เพื่อนและญาติแนะนํา

รวม

847
98.0
429
49.7
420
48.7
408
47.2
274
31.7
264
30.6
384
44.4
361
41.8
214
24.8
265
30.7
368
42.6
308
35.6
274
31.7
241
27.9
2
0.2

โรงพยาบาลรั ฐบาล
จํานวน ร้ อยละ

โรงพยาบาลเอกชน
จํานวน ร้ อยละ

681

97.7

166

99.4

345

49.6

84

50.3

340

48.9

80

47.9

331

47.5
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46.1
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33.6

40

24.0

233

33.4

31

18.6

335

48.1

49

29.3

309

44.3

52

31.1

181

26.0

33

19.8

227

32.6

38

22.8

303

43.5

65

38.9
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36.9

51

30.5

241

34.6

33

19.8

214
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2

0.3

0

0.0
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4.2 ผลกระทบของการส่ งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
ผลกระทบของการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื ้อนมผงของกลุม่
ตัวอย่างมากที่สดุ คือ การโฆษณา โดยเฉพาะการโฆษณาทางโทรทัศน์คิดเป็ นร้ อยละ 78.5 รองลงมาคือ
การใช้ พนักงานขายด้ วยการแนะนําสินค้ าโดยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขคิด
เป็ นร้ อยละ 50.8 ส่วนกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี อื่นๆ ไม่มีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจซื ้อนมผงของกลุม่ ตัวอย่าง (รูปที่ 4)
เมื่อจําแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ของ
กลุม่ ตัวอย่าง พบกลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดฯที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื ้อ ดังนี ้ (ตารางที่ 6)
กลุ่มตัวอย่างเกิดความตังใจและสนใจที
้
่จะรับรู้ รับฟั งข้ อมูล/ข่าวสารจากการส่งเสริ มการตลาดนม
ผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี มากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ กลยุทธ์ การโฆษณา โดยการโฆษณาทางโทรทัศน์
คิดเป็ นร้ อยละ 33.6 รองลงมาคือ การโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต (ร้ อยละ 25.8) และกลยุทธ์ การให้ ข่าว ด้ วย
การใช้ ผ้ แู ทนบริษัทให้ สมั ภาษณ์แก่สื่อมวลชน (ร้ อยละ 25)
หลังจากกลุ่มตัวอย่างรับรู้ รับฟั งข่าวสารแล้ วเกิดความเชื่อและความชอบในนมผงจากการส่งเสริ ม
การตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี มากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ กลยุทธ์การใช้ พนักงานขาย โดยการ
แนะนําสินค้ าโดยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขคิดเป็ นร้ อยละ 20.9 รองลงมา
คือ กลยุทธ์ การโฆษณา โดยการโฆษณาทางโทรทัศน์ (ร้ อยละ 18.7) และกลยุทธ์ การตลาดทางตรง ด้ วย
การออกบูทประชาสัมพันธ์ตามห้ างสรรพสินค้ าโรงพยาบาล ร้ านขายยา (ร้ อยละ 12.9)
กลุม่ ตัวอย่างเกิดความรู้สกึ อยากหรื อความต้ องการที่จะใช้ นมผง จากการส่งเสริ มการตลาดนมผง
สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี มากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ กลยุทธ์ การโฆษณา โดยการโฆษณาทางโทรทัศน์
คิดเป็ นร้ อยละ 13.4 รองลงมาคือ กลยุทธ์ การใช้ พนักงานขาย โดยการแนะนําสินค้ าโดยแพทย์ พยาบาล
นักโภชนาการ หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข (ร้ อยละ 10.2) และกลยุทธ์ การตลาดทางตรง ด้ วยการออกบูท
ประชาสัมพันธ์ตามห้ างสรรพสินค้ าโรงพยาบาลร้ านขายยา (ร้ อยละ 9.2)
กลุม่ ตัวอย่างเกิดการตัดสินใจซื ้อนมผง จากการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
มากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ กลยุทธ์การโฆษณา โดยการโฆษณาทางโทรทัศน์ คิดเป็ นร้ อยละ 12.7 รองลงมา
คือ กลยุทธ์ การใช้ พนักงานขาย โดยการแนะนําสินค้ าโดยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ หรื อเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข (ร้ อยละ 8.8) และกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ด้ วยการแจกสินค้ าให้ ทดลองฟรี (ร้ อยละ 8)
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รูปที่ 4 แสดงร้ อยละของผลกระทบของการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและร้ อยละของผลกระทบของการส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
การส่ งเสริมการตลาดนมผง
สําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
รวม

การโฆษณา
1 การโฆษณาทางโทรทัศน์
2 การโฆษณาทางวิทยุ
3 การโฆษณาหนังสือพิมพ์
4 การโฆษณานิตยสาร/แม็กกาซีน
5 การโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต/เว็บไซต์
การตลาดทางตรง
1 การออกบูทประชาสัมพันธ์ตามห้ างสรรพสินค้ าโรงพยาบาล ร้ านขายยา
2 การส่งโบร์ ชวั ร์ แผ่นพับ หรื อใบปลิว ไปที่บ้านที่ทํางาน หรื ออีเมล์
การใช้ พนักงานขาย
1 การหรื อแนะนําขายโดยพริ ตตี ้ ณ จุดขาย
2 การแนะนําสินค้ าโดยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
การส่ งเสริมการขาย
1 การลดราคาหรื อให้ คปู องลดราคา
2 การแจกสินค้ าให้ ทดลองฟรี
3 การเก็บชิ ้นส่วนสินค้ าเพื่อแลกของขวัญหรื อของที่ระลึก
4 การซื ้อสินค้ าแล้ วแถมชุดของขวัญ
5 การส่งชิ ้นส่วนสินค้ าหรื อ SMS ร่วมชิงโชคชิงรางวัล

จํานวนและร้ อยละของผลกระทบของการส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
เกิดความตัง้ ใจ
หลังจากรั บรู้ รับฟั ง
ความรู้ สกึ อยาก ตัดสินใจซือ้ ไม่ มีผลใดๆ
และสนใจที่จะ
ข่ าวสารแล้ วเกิดความ
หรื อความ
นมผง
รั บรู้รับฟั งข้ อมูล/ เชื่อและความชอบใน ต้ องการที่จะใช้
ข่ าวสาร
นมผง
นมผง

865
865
864
862
862

291 (33.6)
211 (24.4)
196 (22.7)
209 (24.2)
222 (25.8)

162 (18.7)
80 (9.2)
72 (8.3)
84 (9.7)
71 (8.2)

116 (13.4)
49 (5.7)
67 (7.8)
56 (6.5)
61 (7.1)

110 (12.7)
22 (2.5)
53 (6.1)
45 (5.2)
54 (6.3)

186 (21.5)
503 (58.2)
476 (55.1)
468 ((54.3)
454 (52.7)

865
861

183 (21.2)
160 (18.5)

112 (12.9)
98 (11.4)

80 (9.2)
64 (7.4)

47 (5.4)
31 (3.6)

443 (51.2)
508 (59.0)

864
863

160 (18.5)
180 (20.9)

77 (8.9)
88 (10.9)

54 (6.3)
88 (10.2)

45 (5.2)
76 (8.8)

528 (61.1)
425 (49.2)

863
864
864
864
862

157 (18.2)
153 (17.7)
153 (17.7)
157 (18.2)
133 (15.4)

79 (9.2)
88 (10.2)
87 (10.1)
77 (8.9)
68 (7.9)

73 (8.5)
78 (9.0)
74 (8.6)
69 (8.0)
60 (7.0)

67 (7.8)
69 (8.0)
38 (4.4)
58 (6.7)
23 (2.7)

487 (56.4)
476 (55.1)
512 (59.3)
503 (58.2)
578 (67.1)
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การส่ งเสริมการตลาดนมผง
สําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
รวม

การประชาสัมพันธ์
1 การแถลงข่าวเปิ ดตัวสินค้ าและการแนะนําสินค้ าใหม่
การให้ ข่าว
1 ผู้แทนบริ ษัทให้ สมั ภาษณ์แก่สอื่ มวลชน เช่น การออกสินค้ าใหม่
การตลาดอินเทอร์ เน็ต
1 การมีเว็บไซต์นมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
การตลาดแบบตอบโต้
1 การสร้ างความสัมพันธ์ผ่าน Facebook
2 การส่งข้ อมูลผ่านแอพพริ เคชัน่ บนสมาร์ โฟน เช่น ไลน์
3 การให้ บริ การปรึกษาทางโทรศัพท์ (call center)
การบริหารลูกค้ าสัมพันธ์
1 การจัดกิจกรรมลูกค้ าสัมพันธ์ เช่น การจัดกิจกรรมการทําอาหารพาลูกชม
ภาพยนตร์
การตลาดเพื่อสังคม
1 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การแจกนมผงให้ แก่เด็กผู้ยากไร้ หรื อประสบภัยพิบตั ิ
การมอบทุนการศึกษาให้ แก่เด็กนักเรี ยน
บรรจุภณ
ั ฑ์
1 กล่องนมหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ มีการออกแบบให้ มีรูปแบบคล้ ายกันทุกสูตร
กิจกรรมการตลาด
1 การให้ ความรู้จดั สัมมนาแก่แม่ในโรงพยาบาล ห้ างสรรพสินค้ า โรงแรม ศูนย์แสดง

จํานวนและร้ อยละของผลกระทบของการส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
เกิดความตัง้ ใจ
หลังจากรั บรู้ รับฟั ง
ความรู้ สกึ อยาก ตัดสินใจซือ้ ไม่ มีผลใดๆ
และสนใจที่จะ
ข่ าวสารแล้ วเกิดความ
หรื อความ
นมผง
รั บรู้รับฟั งข้ อมูล/ เชื่อและความชอบใน ต้ องการที่จะใช้
ข่ าวสาร
นมผง
นมผง

864

176 (20.4)

79 (9.1)

64 (7.4)

18 (2.1)

527 (61.0)

864

216 (25.0)

67 (7.7)

48 (5.6)

5 (0.6)

528 (61.1)

864

196 (22.7)

82 (9.5)

64 (7.4)

10 (1.2)

512 (59.3)

864
863
863

165 (19.1)
168 (19.5)
169 (19.6)

97 (11.2)
81 (9.4)
75 (8.7)

55 (6.4)
41 (4.8)
42 (4.9)

14 (1.6)
7 (0.8)
14 (1.6)

532 (61.6)
565 (65.5)
563 (65.2)

864

164 (19.0)

91 (10.5)

53 (6.1)

50 (5.8)

506 (58.6)

864

191 (22.1)

97 (11.2)

62 (7.2)

61 (7.1)

453 (52.4)

864

149 (17.2)

82 (9.5)

49.(5.7)

39 (4.5)

545 (63.1)

864

186 (21.5)

96 (11.1)

58 (6.7)

45 (5.2)

479 (55.4)
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การส่ งเสริมการตลาดนมผง
สําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
รวม

สินค้ า ศูนย์ประชุม
การสนับสนุนกิจกรรม
1 การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์รายการ หนังสือ หรือ นิตยสารเช่นเกมโชว์ตา่ งๆ รายการสําหรับ
เด็ก นิตรยสารเกี่ยวกับแม่และเด็ก
การส่ งเสริมการขายแบบข้ ามชนิด
1 การใช้ สญ
ั ลักษณ์เชื่อมโยงกับตราสินค้ า

จํานวนและร้ อยละของผลกระทบของการส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
เกิดความตัง้ ใจ
หลังจากรั บรู้ รับฟั ง
ความรู้ สกึ อยาก ตัดสินใจซือ้ ไม่ มีผลใดๆ
และสนใจที่จะ
ข่ าวสารแล้ วเกิดความ
หรื อความ
นมผง
รั บรู้รับฟั งข้ อมูล/ เชื่อและความชอบใน ต้ องการที่จะใช้
ข่ าวสาร
นมผง
นมผง

864

164 (19.0)

81 (9.4)

34 (3.9)

24 (2.8)

561 (64.9)

864

142 (16.4)

69 (8.0)

31 (3.6)

17 (2.0)

605 (70.0)
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4.3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างกลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงกับ
มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
4.3.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การทังในโรงพยาบาลรั
้
ฐบาลและ
เอกชน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีอายุเฉลี่ย 29 ปี และมีรายได้ ปานกลาง (10,001-25,000 บาท)
คิดเป็ นรายได้ เฉลี่ยประมาณ 14,276 บาท กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และ
มีอาชีพรับจ้ าง นอกจากนี ้ สถานภาพการสมรสของกลุม่ ตัวอย่าง คือ แต่งงาน (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
รวม
โรงพยาบาลรัฐบาล
จํานวน ร้ อยละ
865
698
80.7
เพศ
หญิง
865
698
80.7
851
687
80.7
อายุ (mean= 29.09, SD= 6.612, max=
45, min= 15)
15-25 ปี
279
226
32.9
26-35 ปี
412
335
48.8
36-45 ปี
160
126
18.3
669
556
83.1
รายได้ (mean= 14,276.40, SD=
7,807.252, max= 60,000, min= 300)
288
242
43.5
ตํ่า (≤10,000 บาท)
ปานกลาง (10,001-25,000 บาท)
328
270
48.6
53
44
7.9
สูง (> 25,000 บาท)
831
672
80.9
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
583
459
68.3
ปริ ญญาตรี
230
196
29.2
สูงกว่าปริ ญญาตรี
18
17
2.5
846
682
80.6
อาชีพ
เกษตรกร ชาวประมง ชาวไร่ ชาวสวน
24
22
3.2
รับจ้ าง
215
180
26.4
ข้ าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้ างใน
66
65
9.5

โรงพยาบาลเอกชน
จํานวน ร้ อยละ
167
19.3
167
19.3
164
19.3
53
77
34
113

32.3
47.0
20.7
16.9

46
58
9
159
124
34
1
164
2
35
1

40.7
51.3
8.0
19.1
78.0
21.4
0.6
19.4
1.2
21.3
0.6
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ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
หน่วยงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ค้ าขาย
เจ้ าของธุรกิจ
อื่นๆ แม่บ้าน และนักเรี ยน/นักศึกษา
สถานภาพการสมรส
แต่งงาน
อยูด่ ้ วยกันแต่ไม่แต่งงาน
หย่าร้ าง/หม้ าย/แยกกันอยู่

รวม

17
169
104
44
207
852
652
181
19

โรงพยาบาลรัฐบาล
จํานวน ร้ อยละ
15
151
77
33
139
687
520
154
13

2.2
22.1
11.3
4.8
20.4
80.6
75.7
22.4
1.9

โรงพยาบาลเอกชน
จํานวน ร้ อยละ
2
18
27
11
68
165
132
27
6

1.2
11.0
16.5
6.7
41.5
19.4
80.0
16.4
3.6

ข้ อมูลการตังครรภ์
้
และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ า
รับบริ การทังในโรงพยาบาลรั
้
ฐบาลและเอกชน ส่วนใหญ่ตงครรภ์
ั้
ที่ 2 มีบุตรอายุแรกเกิดถึง 3 ปี จํานวน 1
คน และมีบุตรอายุ 3 ปี ขึ ้นไป จํานวน 1 คน ด้ านพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ตงแต่
ั ้ แรกเกิด- 6 เดือน ในขณะที่เลี ้ยงลูกด้ วยนมผงในช่วงลูกอายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไป
โดยนมผงส่วนใหญ่ที่ใช้ ในการเลี ้ยงลูก คือ นมผงสูตร 2 (สําหรับเด็ก 6 เดือน-3ปี ) และสาเหตุที่ทําให้ เลี ้ยง
ลูกด้ วยนมผง เพราะต้ องกลับไปทํางาน ลาคลอดได้ เพียง 3 เดือน (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและร้ อยละของการตังครรภ์
้
และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้ อมูลการตัง้ ครรภ์ และการเลีย้ งลูกด้ วย รวม
โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน
นมของกลุ่มตัวอย่ าง
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
852
691
81.1
161
18.9
จํานวนการตังครรภ์
้
ครรภ์ครัง้ แรก
292
244
35.3
48
29.8
ครรภ์ครัง้ ที่ 2
396
313
45.3
83
51.6
ครรภ์ครัง้ ที่ 3 หรื อมากกว่า
164
134
19.4
30
18.6
จํานวนบุตรอายุแรกเกิดถึง 3 ปี
456
357
78.3
99
21.7
443
อายุแรกเกิดถึง 3 ปี
348
78.6
95
21.4
1 คน
386
301
86.5
85
89.5
2 คน
52
43
12.4
9
9.5
3 คน
5
4
1.1
1
1.1

52

ข้ อมูลการตัง้ ครรภ์ และการเลีย้ งลูกด้ วย
นมของกลุ่มตัวอย่ าง
จํานวนบุตร อายุ 3 ปี ขึน้ ไป
3 ปี ขึ ้นไป
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
ระยะเวลาในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่
(mean=7.96, SD= 7.377, max= 48,
min=0)
ไม่ได้ เลี ้ยงด้ วยนมแม่
แรกเกิด- 6 เดือน
7 เดือน – 1 ปี
> 1 ปี ขึ ้นไป
ระยะเวลาในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง
(mean= 17.73, SD= 14.156, max= 84,
min= 0)
ไม่ได้ เลี ้ยงด้ วยนมผง
แรกเกิด- 6 เดือน
7 เดือน – 1 ปี
> 1 ปี ขึ ้นไป
นมผงที่ใช้ ในการเลี ้ยงลูก
(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
สูตร 1 แรกเกิด- 1 ปี
สูตร 2 6 เดือน- 3 ปี
สูตร 3 3 ปี ขึ ้นไป
สาเหตุที่ทําให้ เลี ้ยงลูกด้ วยนมผง
(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ต้ องกลับไปทํางาน เพราะลาคลอดได้ 3

รวม
442
429
306
93
22
7
1
747

โรงพยาบาลรัฐบาล
จํานวน ร้ อยละ
348
78.7
340
79.3
245
72.1
75
22.1
16
4.7
3
0.9
1
594
79.5

โรงพยาบาลเอกชน
จํานวน ร้ อยละ
94
21.3
89
20.7
61
68.5
18
20.2
6
6.7
4
4.5
0
0.0
153
20.5

6
478
160
103
564

1
381
122
90
432

0.2
64.1
20.5
15.2
76.6

5
97
38
13
132

3.3
63.4
24.8
8.5
23.4

7
146
143
268

0
102
111
219

0.0
23.6
25.7
50.7

7
44
32
49

5.3
33.3
24.2
37.1

397
417
184

307
336
137

44.5
48.7
19.9

90
81
47

54.5
49.1
28.5

342

287

41.7

55

33.3

53

ข้ อมูลการตัง้ ครรภ์ และการเลีย้ งลูกด้ วย
นมของกลุ่มตัวอย่ าง
เดือน
นํ ้านมไม่พอ
มีโรคประจําตัว
ไม่ได้ อยูด่ ้ วยกันกับลูก
ได้ รับนมผงฟรี
อื่นๆ ลูกไม่ยอมดูดจากเต้ านม และ
ตังครรภ์
้
ลกู คนต่อไป
ลักษณะการเลี ้ยงและดูแลลูก
เลี ้ยงด้ วยตนเอง
สมาชิกในครอบครัวเลี ้ยง
จ้ างคนอื่นเลี ้ยง

รวม

โรงพยาบาลรัฐบาล
จํานวน ร้ อยละ

โรงพยาบาลเอกชน
จํานวน ร้ อยละ

265
25
71
13
90

189
21
58
6
70

27.4
3.0
8.4
0.9
10.2

76
4
13
7
20

46.1
2.4
7.9
4.2
12.1

830
492
320
18

668
382
274
12

80.5
57.2
41.0
1.8

162
110
46
6

19.5
67.9
28.4
3.7

54

4.3.2 การเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
ข้ อมูลความถี่ในการเปิ ดรับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ของกลุม่
ตัวอย่าง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ด้ านการ
โฆษณามากที่สดุ โดยเฉพาะการโฆษณาทางโทรทัศน์ กลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับทุกวัน (ร้ อยละ 50.6) และเกือบ
ทุกวัน (ร้ อยละ 30.1) ส่วนกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่กลุ่มตัวอย่าง
เปิ ดรับบางวัน คือ กลยุทธ์การโฆษณา ด้ านการโฆษณาในนิตยสาร/แม็กกาซีน (ร้ อยละ 15.0) ในขณะที่กล
ยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่กลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับนานๆ ครัง้ คือ การตลาด
ทางตรงด้ ว ยการออกบูท ประชาสัม พัน ธ์ ต ามห้ า งสรรพสิน ค้ า โรงพยาบาล ร้ านขายยา(ร้ อยละ 25.3)
นอกจากนี ้ กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่กลุ่มตัวอย่างไม่เคยเปิ ดรับเลย
มากที่ สุด คือ การบริ หารลูกค้ าสัมพัน ธ์ ได้ แก่ การจัดกิ จกรรมลูก ค้ าสัมพันธ์ เช่น การจัดกิ จกรรมการ
ทําอาหารพาลูกชมภาพยนตร์ (ร้ อยละ 75.1) (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 แสดงความถี่ในการเปิ ดรับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
การส่ งเสริมการตลาดนมผง
สําหรั บเด็กแรกเกิดถึง3 ปี

ความถี่ในการพบเห็น
เกือบทุกวัน
บางวัน
นานๆครัง้
(5-6 วัน ต่ อ (3-4 วัน ต่ อ (1-2วันต่ อ
สัปดาห์ )
สัปดาห์ )
สัปดาห์ )

รวม

ทุกวัน
(7 วัน ต่ อ
สัปดาห์ )

การโฆษณา
1 การโฆษณาทางโทรทัศน์

864

2 การโฆษณาทางวิทยุ

859

3 การโฆษณาหนังสือพิมพ์

860

4 การโฆษณานิตยสาร/แม็กกาซีน

858

5 การโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต/เว็บไซต์

854

437
50.6
24
2.8
53
6.2
46
5.4
111
13.0

260
30.1
38
4.4
52
6.0
61
7.1
116
13.6

92
10.6
75
8.7
100
11.6
129
15.0
107
12.5

46
5.3
155
18.0
202
23.5
164
19.1
112
13.1

29
3.4
567
66.0
453
52.7
458
53.4
408
47.8

34
3.9
24
2.8

36
4.2
25
2.9

120
13.9
77
8.9

218
25.3
180
20.9

455
52.7
555
64.5

27
3.1
16

29
3.4
29

68
7.9
72

192
22.2
189

547
63.4
555

การตลาดทางตรง
1 การออกบูทประชาสัมพันธ์ตามห้ างสรรพสินค้ าโรงพยาบาล ร้ านขาย
ยา
2 การส่งโบร์ ชวั ร์ แผ่นพับ หรื อใบปลิว ไปที่บ้านที่ทํางาน หรื ออีเมล์

861

การใช้ พนักงานขาย
1 การหรื อแนะนําขายโดยพริ ตตี ้ ณ จุดขาย

863

2 การแนะนําสินค้ าโดยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ หรื อเจ้ าหน้ าที่

861

863

ไม่ เคย
เห็น
เลย

55

การส่ งเสริมการตลาดนมผง
สําหรั บเด็กแรกเกิดถึง3 ปี

ความถี่ในการพบเห็น
เกือบทุกวัน
บางวัน
นานๆครัง้
(5-6 วัน ต่ อ (3-4 วัน ต่ อ (1-2วันต่ อ
สัปดาห์ )
สัปดาห์ )
สัปดาห์ )
3.4
8.4
22.0

รวม

สาธารณสุข
การส่ งเสริมการขาย
1 การลดราคาหรื อให้ คปู องลดราคา

ทุกวัน
(7 วัน ต่ อ
สัปดาห์ )
1.9

863

2 การแจกสินค้ าให้ ทดลองฟรี

863

3 การเก็บชิ ้นส่วนสินค้ าเพื่อแลกของขวัญหรื อของที่ระลึก

863

4 การซื ้อสินค้ าแล้ วแถมชุดของขวัญ

863

5 การส่งชิ ้นส่วนสินค้ าหรื อ SMS ร่ วมชิงโชคชิงรางวัล

863

26
3.0
26
3.0
17
2.0
23
2.7
11
1.3

33
3.8
28
3.2
23
2.7
32
3.7
17
2.0

70
8.1
68
7.9
48
5.6
62
7.2
38
4.4

154
17.8
217
25.1
140
16.2
170
19.7
108
12.5

580
67.2
524
25.1
635
73.6
576
66.7
689
79.8

การประชาสัมพันธ์
1 การแถลงข่าวเปิ ดตัวสินค้ าและการแนะนําสินค้ าใหม่

864

33
3.8

33
3.8

81
9.4

180
20.8

537
62.2

การให้ ข่าว
1 ผู้แทนบริ ษัทให้ สมั ภาษณ์แก่สื่อมวลชน เช่น การออกสินค้ าใหม่

864

18
2.1

26
3.0

70
8.1

162
18.8

588
68.1

การตลาดอินเทอร์ เน็ต
1 การมีเว็บไซต์นมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

864

62
7.2

60
6.9

112
13.0

142
16.4

488
56.5

การตลาดแบบตอบโต้
1 การสร้ างความสัมพันธ์ผ่าน Facebook

864

2 การส่งข้ อมูลผ่านแอพพริ เคชัน่ บนสมาร์ โฟน เช่น ไลน์

864

3 การให้ บริ การปรึ กษาทางโทรศัพท์ (call center)

864

57
6.6
31
3.6
19
2.2

65
7.5
36
4.2
18
2.1

83
9.6
62
7.2
55
6.4

98
11.3
96
11.1
132
15.3

561
64.9
639
74.0
640
74.1

864

15
1.7

15
1.7

57
6.6

128
14.8

649
75.1

864

11
1.3

13
1.5

60
6.9

182
21.1

598
69.2

864

64
7.4

79
9.1

99
11.5

141
16.3

481
55.7

การบริหารลูกค้ าสัมพันธ์
1 การจัดกิจกรรมลูกค้ าสัมพันธ์ เช่น การจัดกิจกรรมการทําอาหารพาลูก
ชมภาพยนตร์
การตลาดเพื่อสังคม
1 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การแจกนมผงให้ แก่เด็กผู้ยากไร้ หรื อ
ประสบภัยพิบตั ิ การมอบทุนการศึกษาให้ แก่เด็กนักเรี ยน
บรรจุภณ
ั ฑ์
1 กล่องนมหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ มีการออกแบบให้ มีรูปแบบคล้ ายกันทุกสูตร
กิจกรรมการตลาด

ไม่ เคย
เห็น
เลย
64.5

56

การส่ งเสริมการตลาดนมผง
สําหรั บเด็กแรกเกิดถึง3 ปี

1 การให้ ความรู้จดั สัมมนาแก่แม่ในโรงพยาบาล ห้ างสรรพสินค้ า
โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้ า ศูนย์ประชุม
การสนับสนุนกิจกรรม
1 การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์รายการ หนังสือ หรื อ นิตยสารเช่นเกมโชว์ตา่ งๆ
รายการสําหรับเด็ก นิตรยสารเกี่ยวกับแม่และเด็ก
การส่ งเสริมการขายแบบข้ ามชนิด
1 การใช้ สญ
ั ลักษณ์เชื่อมโยงกับตราสินค้ า

รวม

864

ทุกวัน
(7 วัน ต่ อ
สัปดาห์ )
19
2.2

ความถี่ในการพบเห็น
เกือบทุกวัน
บางวัน
นานๆครัง้
(5-6 วัน ต่ อ (3-4 วัน ต่ อ (1-2วันต่ อ
สัปดาห์ )
สัปดาห์ )
สัปดาห์ )
30
68
189
3.5
7.9
21.9

ไม่ เคย
เห็น
เลย
558
64.6

864

18
2.1

37
4.3

74
8.6

149
17.2

586
67.8

864

26
3.0

31
3.6

62
7.2

126
14.6

619
71.6

57

4.3.3 ทัศนคติที่มีตอ่ การส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
ทัศนคติที่มีตอ่ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติชอบกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดด้ าน
การโฆษณาด้ วยการโฆษณาทางโทรทัศน์มากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 3.75) รองลงมาคือ กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม กล่าวคือ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การแจกนมผง
ให้ แก่เด็กผู้ยากไร้ หรื อประสบภัยพิบตั ิ การมอบทุนการศึกษาให้ แก่เด็กนักเรี ยน (ค่าเฉลี่ย 3.66) และกลยุทธ์ การใช้ พนักงานขาย โดยเฉพาะการแนะนําสินค้ าโดย
แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข (ค่าเฉลี่ย 3.56) (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและร้ อยละของทัศนคติที่มีตอ่ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
การส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

รวม
ชอบที่สุด

การโฆษณา
1 การโฆษณาทางโทรทัศน์

855

2 การโฆษณาทางวิทยุ

753

3 การโฆษณาหนังสือพิมพ์

758

4 การโฆษณานิตยสาร/แม็กกาซีน

757

5 การโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต/เว็บไซต์

759

การตลาดทางตรง
1 การออกบูทประชาสัมพันธ์ตามห้ างสรรพสินค้ าโรงพยาบาล ร้ านขายยา

721

122
14.3
9
1.2
17
2.2
24
3.2
46
6.1
48

ค่ าเฉลี่ย ความหมาย
ระดับทัศนคติ
ชอบ
เฉยๆ ไม่ ชอบ ไม่ ชอบเลย
3.32
เฉยๆ
417
302
12
2
3.75
ชอบ
48.8
35.3
1.4
2.0
154
516
43
31
3.09
เฉยๆ
20.5
68.5
5.7
4.1
183
492
47
19
3.17
เฉยๆ
24.1
64.9
6.2
2.5
212
469
31
21
3.25
เฉยๆ
28.0
62.0
4.1
2.8
245
419
32
17
3.36
เฉยๆ
32.3
55.2
4.2
2.2
3.35
เฉยๆ
261
369
30
13
3.42
เฉยๆ

58

การส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

รวม

2 การส่งโบร์ ชวั ร์ แผ่นพับ หรื อใบปลิว ไปที่บ้านที่ทํางาน หรื ออีเมล์

710

การใช้ พนักงานขาย
1 การหรื อแนะนําขายโดยพริตตี ้ ณ จุดขาย

714

2 การแนะนําสินค้ าโดยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข

718

การส่ งเสริมการขาย
1 การลดราคาหรื อให้ คปู องลดราคา

718

2 การแจกสินค้ าให้ ทดลองฟรี

715

3 การเก็บชิ ้นส่วนสินค้ าเพื่อแลกของขวัญหรื อของที่ระลึก

707

4 การซื ้อสินค้ าแล้ วแถมชุดของขวัญ

707

5 การส่งชิ ้นส่วนสินค้ าหรื อ SMS ร่วมชิงโชคชิงรางวัล

691

การประชาสัมพันธ์
1 การแถลงข่าวเปิ ดตัวสินค้ าและการแนะนําสินค้ าใหม่

716

ชอบที่สุด
6.7
30
4.2

ชอบ
36.2
209
29.4

33
4.6
79
11.0

190
26.6
300
41.8

76
10.6
70
9.8
64
9.1
83
11.7
45
6.5

276
38.4
275
38.5
256
36.2
266
37.6
166
24.0

40

225

ค่ าเฉลี่ย ความหมาย
ระดับทัศนคติ
เฉยๆ ไม่ ชอบ ไม่ ชอบเลย
51.2
4.2
1.8
413
44
14
3.28
เฉยๆ
58.2
6.2
2.0
3.40
เฉยๆ
424
50
17
3.24
เฉยๆ
59.4
7.0
2.4
295
33
11
3.56
ชอบ
41.1
4.6
1.5
3.47
เฉยๆ
332
22
11
3.53
ชอบ
46.2
3.2
1.5
332
27
11
3.51
ชอบ
46.4
3.8
1.5
352
25
10
3.48
เฉยๆ
49.8
3.5
1.4
324
23
11
3.55
ชอบ
45.8
3.3
1.6
425
40
15
3.27
เฉยๆ
61.5
5.8
2.2
3.34
เฉยๆ
404
32
15
3.34
เฉยๆ
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การส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

รวม
ชอบที่สุด
5.6

การให้ ข่าว
1 ผู้แทนบริษัทให้ สมั ภาษณ์แก่สื่อมวลชน เช่น การออกสินค้ าใหม่

711

22
3.1

การตลาดอินเทอร์ เน็ต
1 การมีเว็บไซต์นมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

717

57
7.9

การตลาดแบบตอบโต้
1 การสร้ างความสัมพันธ์ผา่ น Facebook

712

2 การส่งข้ อมูลผ่านแอพพริเคชัน่ บนสมาร์ โฟน เช่น ไลน์

699

3 การให้ บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ (call center)

692

49
6.9
42
6.0
36
5.2

การบริหารลูกค้ าสัมพันธ์
1 การจัดกิจกรรมลูกค้ าสัมพันธ์ เช่น การจัดกิจกรรมการทําอาหารพาลูกชม
ภาพยนตร์
การตลาดเพื่อสังคม
1 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การแจกนมผงให้ แก่เด็กผู้ยากไร้ หรื อประสบภัย
พิบตั ิ การมอบทุนการศึกษาให้ แก่เด็กนักเรี ยน
บรรจุภัณฑ์

715

44
6.2

713

98
13.7

ค่ าเฉลี่ย ความหมาย
ระดับทัศนคติ
ชอบ
เฉยๆ ไม่ ชอบ ไม่ ชอบเลย
31.4
56.4
4.5
2.1
3.27
เฉยๆ
201
446
28
14
3.27
เฉยๆ
28.3
62.7
3.9
2.0
3.42
เฉยๆ
247
365
33
15
3.42
เฉยๆ
34.4
50.9
4.6
2.1
3.31
เฉยๆ
244
357
46
16
3.37
เฉยๆ
34.3
50.1
6.5
2.2
193
399
46
19
3.28
เฉยๆ
27.6
57.1
6.6
2.7
201
395
44
16
3.28
เฉยๆ
29.0
57.1
6.4
2.3
3.38
เฉยๆ
249
372
37
13
3.38
เฉยๆ
34.8
52.0
5.2
1.8
3.66
เฉยๆ
310
279
16
10
3.66
ชอบ
43.5
39.1
2.2
1.4
3.23
เฉยๆ
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การส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
1 กล่องนมหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ มีการออกแบบให้ มีรูปแบบคล้ ายกันทุกสูตร
กิจกรรมการตลาด
1 การให้ ความรู้ จดั สัมมนาแก่แม่ในโรงพยาบาลห้ างสรรพสินค้ า โรงแรมศูนย์แสดง
สินค้ า ศูนย์ประชุม
การสนับสนุนกิจกรรม
1 การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์รายการ หนังสือ หรื อ นิตยสารเช่นเกมโชว์ตา่ งๆ รายการสําหรับ
เด็ก นิตรยสารเกี่ยวกับแม่และเด็ก
การส่ งเสริมการขายแบบข้ ามชนิด
1 การใช้ สญ
ั ลักษณ์เชื่อมโยงกับตราสินค้ า
ทัศนคติโดยรวม

รวม
712

ชอบที่สุด
34
4.8

713

56
7.9

713

53
7.4

707

32
4.5

ค่ าเฉลี่ย ความหมาย
ระดับทัศนคติ
ชอบ
เฉยๆ ไม่ ชอบ ไม่ ชอบเลย
177
435
50
16
3.23
เฉยๆ
24.9
24.9
7.0
2.2
3.45
เฉยๆ
261
354
31
11
3.45
เฉยๆ
36.6
49.6
4.3
1.5
3.37
เฉยๆ
212
407
31
10
3.37
เฉยๆ
29.7
57.1
4.3
1.4
3.25
เฉยๆ
175
449
37
14
3.25
เฉยๆ
24.8
63.5
5.2
2.0
3.37
เฉยๆ
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4.3.4 มายาคตินมผง ได้ แก่ ความคิด ความเชื่อ และการรับรู้ความจริ ง
4.3.4.1 มายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง
จากการศึกษามายาคติด้านความคิดและความเชื่ อของนมผงต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผง
สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดและความเชื่อต่อการส่งเสริ ม
การตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี มากที่สดุ ได้ แก่ นมผงสะดวกเมื่อแม่ต้องไปทํางาน (ค่าเฉลี่ย
2.72) และนมผงสะดวกเมื่อต้ องให้ คนอื่นเลี ้ยงลูก (ค่าเฉลี่ย 2.72) นอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างไม่มีความคิด
และความเชื่อต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ว่า นมผงช่วยประหยัดค่าใช้ จ่าย
(ค่าเฉลี่ย 2.36) (ตารางที่ 11)
ดังนัน้ มายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผงที่ยังคงมีอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง คือ นมผงมี
คุณค่าและมีสารอาหารที่สําคัญให้ แก่ลกู
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและร้ อยละของระดับความคิดและความเชื่อต่อการส่งเสริมการตลาดนมผง
สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
การส่ งเสริมการตลาดนมผง
สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

รวม

ด้ านความสะดวก
ให้ นมผงสะดวกกว่านมแม่

860

นมผงสะดวกพกพา

860

นมผงสะดวกในการชง

855

นมผงสะดวกในการป้อน

857

นมผงสะดวกในการเก็บรักษา

853

นมผงสะดวกเมื่อแม่ต้องไปทํางาน

855

นมผงสะดวกเมื่อต้ องให้ คนอื่นเลี ้ยงลูก

856

ด้ านคุณค่ าเมื่อเปรี ยบเทียบกับนมแม่
นมผงให้ สารอาหารที่ครบถ้ วน

843

นมผงมีสารอาหารเช่นเดียวกับนมแม่

855

นมผงมีคณ
ุ ค่าเทียบเท่ากับนมแม่

856

ระดับความคิดและความเชื่อ
เชื่อ
เฉยๆ ไม่ เชื่อ
327
38.0
458
53.3
420
49.1
463
54.0
464
54.4
706
82.6
667
77.9
212
25.1
145
17.0
118

313
36.4
259
30.1
297
34.7
286
33.4
258
30.2
117
13.7
139
16.2
344
40.8
309
36.1
286

220
25.8
143
16.6
138
16.1
108
12.6
131
15.4
32
3.7
50
5.8
287
34.0
401
46.9
452

ค่ าเฉลี่ย

ความหมาย

2.45
2.12

เฉยๆ
เฉยๆ

2.37

เฉยๆ

2.33

เฉยๆ

2.41

เฉยๆ

2.39

เฉยๆ

2.79

เชื่อ

2.72

เชื่อ

1.88
1.91

เฉยๆ
เฉยๆ

1.70

เฉยๆ

1.61

เฉยๆ
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การส่ งเสริมการตลาดนมผง
สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

รวม

นมผงสมัยนี ้ดีเกือบจะพอๆ กับนมแม่

857

นมผงใช้ ทดแทนนมแม่ได้

860

ด้ านสารอาหาร
นมผงเป็ นตัวช่วยสําคัญในการเสริ มสร้ างการเจริ ญเติบโตของ
ร่างกายลูก
นมผงมีสารสําคัญช่วยในการสร้ างภูมิต้านทาน

841

นมผงมีสารสําคัญช่วยในการพัฒนาสมองและทําให้ ลกู ฉลาด

852

นมผงมีสารสําคัญช่วยให้ ลกู แข็งแรง

855

นมผงมีการพัฒนาสารอาหารใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประโยชน์ให้
เหมาะสมกับลูกมากยิ่งขึ ้น
ด้ านการตลาด
นมผงช่วยประหยัดค่าใช้ จ่าย

859

854

845

853
นมผงยี่ห้อที่ได้ รับแจกจะใช้ เลี ้ยงลูกได้ ดี เพราะได้ รับแจกจากผู้
ที่มีความน่าเชื่อถือ
นมผงที่โฆษณาทางโทรทัศน์ปลอดภัยกว่านมผงที่ไม่ได้ มีการ
858
โฆษณาทางโทรทัศน์
ความคิดและความเชื่อโดยรวม

ระดับความคิดและความเชื่อ
เชื่อ
เฉยๆ ไม่ เชื่อ
13.8
213
24.9
430
50.0
326
38.2
193
22.9
347
40.7
316
37.0
421
49.0
67
7.9
137
16.1
228
26.6

33.4
319
37.2
261
30.3
373
43.7
342
40.7
346
40.6
391
45.7
328
38.2
189
22.4
388
45.5
365
42.5

52.8
325
37.9
169
19.7
155
18.1
306
36.4
159
18.7
148
17.3
110
12.8
589
69.7
328
38.5
265
30.9

ค่ าเฉลี่ย

ความหมาย

1.87

เฉยๆ

2.30

เฉยๆ

2.16
2.20

เฉยๆ
เฉยๆ

1.87

เฉยๆ

2.22

เฉยๆ

2.20

เฉยๆ

2.36

เฉยๆ

1.71
1.38

เฉยๆ
ไม่เชื่อ

1.78

เฉยๆ

1.96

เฉยๆ

2.12

เฉยๆ

4.3.4.2 มายาคติด้านการรับรู้ความจริงของนมผง
จากการศึกษามายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนมผงต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็ก
แรกเกิดถึง 3 ปี ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ความจริ งต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผง
สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 25.2 รองลงมาคือ การรับรู้ ความจริ งระดับ
น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 24.6 และ มีการรับรู้ความจริ งในระดับน้ อย ร้ อยละ 21.6 (ตารางที่ 13 และรูปที่ 6)
เมื่อจําแนกระดับการรับรู้ ความจริ งต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ของ
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นรายข้ อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ความจริ งในระดับมาก คือ เมื่อแม่มีโรคประจําตัว
(เช่น ติดเชื ้อไวรัส HIV, HTVL-1, CMV วัณโรค เริ ม อีสกุ อีใส ไวรัสตับอักเสบเอและบี) ใช้ นมผงแทนนมแม่
ได้ คิดเป็ นร้ อยละ 74.3
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ในขณะที่มีการรับรู้ความจริ งในระดับน้ อยที่สดุ คือ นมผงถือเป็ นผลิตภัณฑ์ปลอดเชื ้อเพราะได้ ผ่าน
กระบวนการฆ่าเชื ้อ (สเตอริ ไรส์) จึงมัน่ ใจได้ ว่าสะอาดและปลอดภัยสําหรับทารกคิดเป็ นร้ อยละ 12.2
(ตารางที่ 12 และรูปที่ 5) ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างมีมายาคตินมผง (ที่ผิดไปจากความเป็ นจริ ง) คือ นมผงปลอด
เชื ้อ สะอาด และปลอดภัยสําหรับลูก
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและร้ อยละของการรับรู้ความจริงของนมผงต่อการส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับ
เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่ตอบถูกจําแนกเป็ นรายข้ อ
ลําดับ

การรั บรู้ ความจริงต่ อการส่ งเสริมการตลาดนมผง
ตอบถูก (n= 865) ระดับของการ อันดับ
สําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
จํานวน ร้ อยละ รั บรู้ ความจริง
ตอบถูกทัง้ หมด= 0 คน, ตอบผิดทัง้ หมด = 14 คน (mean= 8.89, SD= 4.854, max= 19, min= 0)
1 นมผงถือเป็ นผลิตภัณฑ์ปลอดเชื ้อเพราะได้ ผา่ นกระบวนการ 105
12.2 มีการรับรู้ความ
20
ฆ่าเชื ้อ (สเตอริไรส์) จึงมัน่ ใจได้ ว่าสะอาดและปลอดภัย
จริ งน้ อยที่สดุ
สําหรับทารก
2 นมผงใช้ สําหรับแม่ที่คลอดบุตรแล้ วแต่นํ ้านมยังไม่มา นํ ้านม 131
15.3 มีการรับรู้ความ
19
น้ อย หรื อแม่ที่ไม่มีนํ ้านม
จริงน้ อยที่สดุ
3 นมผงใช้ สําหรับแม่ที่คลอดบุตรแล้ วและกําลังอยูใ่ นช่วง
385
44.9 มีการรับรู้ความ
12
ระหว่างตังครรภ์
้
ลกู คนต่อไป
จริ งปานกลาง
4 นมผงส่งผลให้ ลกู มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางร่างกายที่
318
37.3 มีการรับรู้ความ
15
รวดเร็วซึง่ ส่งผลดีตอ่ สุขภาพของลูกในระยะยาว
จริ งน้ อย
5 หลัง 6 เดือนแล้ ว สารอาหารในนมแม่น้อยลง จําเป็ นต้ องใช้
249
29.1 มีการรับรู้ความ
17
นมผงดัดแปลงหรื อนมชนิดอื่นเลี ้ยงลูกด้ วย
จริงน้ อย
6 นมผงมีสารสร้ างเสริมภูมิค้ มุ กัน
320
37.7 มีการรับรู้ความ
14
จริงน้ อย
7 นมผงแต่ละยี่ห้อราคาไม่เท่ากันเพราะสารอาหารที่เติมลงไป 513
60.1 มีการรับรู้ความ
4
แตกต่างกันและมีปริ มาณไม่เท่ากัน
จริงปานกลาง
8 นมผงที่ผสม DHA หรื อ ARA ช่วยทําให้ ระบบสมองของเด็ก
197
23.0 มีการรับรู้ความ
18
พัฒนาและทําให้ ฉลาดได้ มากกว่าผลิตภัณฑ์นมผงสูตร
จริ งน้ อย
ธรรมดาและนมแม่
9 นมผงส่งผลต่อพัฒนาการสําหรับเด็กมากกว่าปั จจัยอื่นๆ
390
45.6 มีการรับรู้ความ
11
เช่น อาหารหลัก 5 หมู่
จริ งปานกลาง
10 เมื่อแม่มีโรคประจําตัว (เช่น ติดเชื ้อไวรัส HIV, HTVL-1,
636
74.3 มีการรับรู้ความ
1
CMV วัณโรค เริ ม อีสกุ อีใส ไวรัสตับอักเสบเอและบี) ใช้ นม
จริงมาก
ผงแทนนมแม่ได้
11 นมผงมีไขมันตํ่าช่วยให้ เด็กดื่มแล้ วไม่อ้วน
379
44.3 มีการรับรู้ความ
13
จริงปานกลาง
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ลําดับ
12
13
14

15
16
17
18
19
20

การรั บรู้ ความจริงต่ อการส่ งเสริมการตลาดนมผง
สําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
นมผงช่วยพัฒนาระบบย่อยอาหารของเด็ก

ตอบถูก (n= 865) ระดับของการ อันดับ
จํานวน ร้ อยละ รั บรู้ ความจริง
306
35.8 มีการรับรู้ความ
16
จริงน้ อย
นมผงช่วยป้องกันไม่ให้ เป็ นภูมิแพ้
433
51.1 มีการรับรู้ความ
9
จริงปานกลาง
หากลูกท้ องร่วงหรื ออาเจียน แม่ควรให้ นมผง เพราะนมผงมี
400
46.9 มีการรับรู้ความ
10
สารช่วยป้องกันการติดเชื ้อในทารกและป้องกันไม่ให้ ท้องร่วง
จริงปานกลาง
ท้ องเสียได้
นมผงช่วยป้องกันหอบหืดและโรคทางเดินหายใจ
459
53.5 มีการรับรู้ความ
6
จริงปานกลาง
นมผงช่วยป้องกันโรคเบาหวาน
467
54.6 มีการรับรู้ความ
5
จริงปานกลาง
นมผงช่วยป้องกันโรคลําไส้ อกั เสบ
438
51.2 มีการรับรู้ความ
8
จริงปานกลาง
นมผงย่อยง่ายกว่านมแม่
540
63.1 มีการรับรู้ความ
3
จริงมาก
นมผงมีโปรตีนครบกว่านมแม่
577
67.5 มีการรับรู้ความ
2
จริงมาก
นมผงช่วยให้ ลกู มีสขุ ภาพจิตดี
447
52.2 มีการรับรู้ความ
7
จริงปานกลาง
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รูปที่ 5 แสดงร้ อยละของการรับรู้ความจริงของนมผงต่อการส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่ตอบถูกและตอบผิด
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ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและร้
น
อยละของระดับการรับรู้ความมจริงนมผงต่อการส่
อ งเสริมมการตลาดนมมผง
สําหรับเดด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
ระดับของการรั
ข
บรู้ความจริงต่ อการส่
อ
งเสริรมการตลาดนมผง
จํจานวน (คนน)
ร้ อยละ
อ
สําหรั
า บเด็กแรรกเกิดถึง 3 ปีี
865
1000.0
มีการรรับรู้ความจริรงมากที่สดุ (ร้ร้ อยละ 80.011-100.00)
52
6.0
6
มีการรรับรู้ความจริรงมาก (ร้ อยลละ 60.01-80.00)
187
21.6
มีการรรับรู้ความจริรงปานกลาง (ร้( อยละ 40.001-60.00)
218
25.2
มีการรรับรู้ความจริรงน้ อย (ร้ อยลละ 20.01-40..00)
195
22.5
มีการรรับรู้ความจริรงน้ อยที่สดุ (ร้ร้ อยละ 0.00--20.00)
213
24.6

แ อยละขของระดับการรับรู้ความจริงของนมผงต่
ง
อการส่
อ งเสริมการตลาดนม
ม
มผงสําหรับเด็ด็กแรก
รูปที่ 6 แสดงร้
เกิดถึง 3 ปี
ระดับของการรั บรู้ ความจริงของนมผงต่ อการส่ งเสริมการตลาดดนมผงสําหรั บเด็
บ กแรก
เกิดถึง 3 ปี

6%
มีการรับรู
บ ้ ความจริ งมากที่สุสด (ร้ อยละ 80.01--100.00)

25%
%
2
22%

มีการรับรู
บ ้ ความจริ งมาก (ร้ร้ อยละ 60.01-80.000)
มีการรับรู
บ ้ ความจริ งปานกลลาง (ร้ อยละ 40.01-60.00)

22%
%

มีการรับรู
บ ้ ความจริ งน้ อย (ร้ร้ อยละ 20.01-40.000)

25%
%

มีการรับรู
บ ้ ความจริ งน้ อยที่สุสด (ร้ อยละ 0.00-220.00)
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4.3.5 การซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
จากการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี (ร้ อยละ 71.6) มากกว่าไม่ซื ้อ (ร้ อยละ 28.4) โดยซื ้อนมผงฯ ที่
ห้ างสรรพสินค้ าขายปลีกมากที่สุด (ร้ อยละ 68.4) และกลุ่มตัวอย่างใช้ นมผงเลี ้ยงบุตร 1 ยี่ห้อ (ร้ อยละ
37.4) ยี่ห้อนมผงฯ ที่ซื ้อเป็ นประจํา คือ เอนฟาโกร (ร้ อยละ 23.1) มีสาเหตุในการเลือกใช้ นมผงเลี ้ยงดูบตุ ร
เพราะช่วยเสริมสร้ างพัฒนาการของสมอง (ร้ อยละ 71.2) นอกจากนี ้ กลุม่ ตัวอย่างมีความถี่ในการซื ้อนมผง
ฯ 1-4 ครัง้ ต่อเดือน (ร้ อยละ 93.2) และมีคา่ ใช้ จ่ายในการซื ้อนมผงฯ น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1,000 บาทต่อครัง้
(ร้ อยละ 53.7) (ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและร้ อยละของพฤติกรรมการซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
พฤติกรรมการซือ้ นมผงสําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
การซื ้อนมผงสําหรับเลี ้ยงบุตร
ซื ้อ
ไม่ซื ้อ
สถานที่ในการซื ้อนมผงสําหรับเลี ้ยงบุตร
ห้ างสรรพสินค้ าเช่น เซ็นทรัล เดอะมอลล์
ห้ างสรรพสินค้ าขายปลีก เช่น บิ๊กซี โลตัส
ร้ านสะดวกซื ้อเช่น 7 eleven
ร้ านขายของชํา/โชว์หว่ ย
โรงพยาบาล
อื่นๆ ได้ แก่ ร้ านขายยา ร้ านขายของสําหรับเด็ก
จํานวนยี่ห้อนมผงที่ใช้ เลี ้ยงบุตร
1 ยี่ห้อ
2 ยี่ห้อ
3 ยี่ห้อ
4 ยี่ห้อ หรื อมากกว่า
ยี่ห้อนมผงที่ซื ้อเป็ นประจํา
เอนฟาโกร
เอส-26
ดูแม็กซ์
ตราหมี
อื่นๆ ได้ แก่ ดีจี 1, พีดีชวั ร์ , นูทราเจน, ดูโปร, ไฮโซมิลด์, ซิมิแลค
แอนฟราแล็ค

จํานวน
852
610
242
599
74
410
37
51
14
13
580
217
210
99
54
592
137
125
89
55
45
43

ร้ อยละ
100.0
71.6
28.4
100.0
12.4
68.4
6.2
8.5
2.3
2.2
100.0
37.4
36.2
17.1
9.3
100.0
23.1
21.1
15.0
9.3
7.6
7.3

68

พฤติกรรมการซือ้ นมผงสําหรั บเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
เอนฟาโปร
คาร์ เนชัน่
แล็คโตเย่น
แนน
อะแล็คต้ า
ดูมิลด์
สโนว์แบรนด์
เกน-แอดวานซ์
เมจิ
ความสําคัญและคุณประโชยน์ของนมผงที่ใช้ ในการเลือกนมผงที่ใช้ เลี ้ยง
บุตร(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ช่วยเสริ มสร้ างพัฒนาการของสมอง
ช่วยเสริ มสร้ างภูมิต้านทาน เช่น ลดการติดเชื ้อ
ช่วยในการขับถ่าย เช่น ลดการท้ องผูก
ป้องกันการขาดวิตามิน โดยมีวิตามินครบถ้ วน
ช่วยเพิ่มนํ ้าหนักให้ กบั บุตร
ช่วยให้ เด็กไม่เบื่อนม เพราะมีรสชาติที่หลากหลาย
ช่วยให้ เด็กดื่มนมแล้ วไม่อ้วน เช่น มีไขมันตํ่า
อื่นๆ ได้ แก่ สารอาหารใกล้ เคียงนมแม่
ความถี่ในการซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
(mean= 2.75, SD= 1.627, max= 12, min= 1)
1-4 ครั้งต่อเดือน
5-8 ครั้งต่อเดือน
9-12ครั้งต่อเดือน
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อนมผงสําหรับสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
(mean= 1,440.97, SD= 1338.443, max= 15,000, min= 120)
≤ 1,000 บาทต่อครั้ง
1,001-3,000 บาทต่อครั้ง
> 3,000 บาทต่อครั้ง

จํานวน
40
13
11
10
9
8
3
3
1

ร้ อยละ
6.8
2.2
1.9
1.7
1.5
1.4
0.5
0.5
0.2

442
120
158
187
119
100
57
49
501

71.2
19.3
25.4
30.1
19.2
16.1
9.2
7.9
100.0

467
27
7
514

93.2
5.4
1.4
100.0

276
212
26

53.7
41.2
5.1
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4.3.6 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจและการเปิ ดรั บการส่ งเสริ มการตลาดนมผงมี
ความสัมพันธ์ กับมายาคติ ทัศนคติและพฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
สมมติฐานทางสถิติ
1. ปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ กับ มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
1.1. อายุ มี ความสัมพันธ์ กับ มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ย้ งลูก ด้ วยนมผงของ
หญิงไทย
1.2. รายได้ มีความสัมพันธ์ กับ มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของ
หญิงไทย
1.3. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนม
ผงของหญิงไทย
1.4. โรงพยาบาลที่เข้ ารับบริ การ มีความสัมพันธ์ กบั มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยง
ลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
2. การเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์กบั มายาคติ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
2.1. การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์กบั มายาคติการ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
2.2. การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติที่มี
ต่อการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
2.3. การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรม
การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
3. ทัศนคติที่มีตอ่ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กบั มายาคติ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
3.1. ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กบั มายาคติ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
3.2. ทัศนคติที่มีตอ่ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
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4. มายาคติของนมผง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
4.1. มายาคติด้านความคิดความเชื่อของนมผง มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง
ของหญิงไทย
4.2. มายาคติด้านการรับรู้ ความจริ งของนมผง มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง
ของหญิงไทย
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของการส่งเสริมการตลาดนมผงต่อ มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิ งไทย โดยตัวแปรอิสระ ได้ แก่ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา โรงพยาบาล
การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาด ทัศนคติที่มีตอ่ การส่งเสริ มการตลาด และตัวแปรตาม ได้ แก่ มายาคติของ
นมผง ทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งเสริ มการตลาด และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงซึ่งได้ นําสถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistric regresstion) แบบตัวแปรตามเชิงกลุ่มที่มีค่าเพียง 2 ค่า (binary
logistic) ทังการวิ
้
เคราะห์ตวั แปรเดี่ยว (univariate) และพหุตวั แปร (multivariate) ที่ระดับความเชื่อมัน่
95%CI โดยทําการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ (ตัวแปรอิสระ) ใช้ วิธี Enter หรื อวิธีการเลือกตัวแปรอิสระเข้ า
สมการในขันตอนเดี
้
ยวมาใช้ ในการอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการ
ทดสอบสมมติฐานระหว่างปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ และการเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาด
นมผง มีความสัมพันธ์ กับมายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย พบราย
ละเอีดยดังต่อไปนี ้ (ตารางที่ 15)
การวิเคราะห์ ตวั แปรเดี่ยว [Univariate analysis]1
1. ปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ กับ มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย พบว่า
อายุ (p-value <0.001) และระดับการศึกษา (p-value <0.001)มีความสัมพันธ์กบั มายาคติด้าน
การรับรู้ความจริ งของนมผงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ กลุม่ ตัวอย่างที่อายุ26-35 ปี และช่วงอายุ
36-45 ปี จะมีโอกาสมีมายาคติด้านการรับรู้ ความจริ งของนมผงมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 1525 ปี เป็ น 2.1 เท่าและ 2.7 เท่า ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงมีโอกาสมีมายาคติด้านการรับรู้
ความจริ งของนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับตํ่าถึง 2.4 เท่า
โรงพยาบาลที่เข้ ารับบริ การ มีความสัมพันธ์ กบั มายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง (pvalue = 0.007) และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง (p-value <0.001) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ยิ่งไป
1
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กว่านัน้ กลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสมีมายาคติด้านความคิดและความเชื่อ
ของนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่เข้ ารับบริการที่โรงพยาบาลรัฐบาลถึง 3.3 เท่า นอกจากนี ้ กลุม่ ตัวอย่างที่
เข้ ารับบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนจะมีโอกาสเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การที่
โรงพยาบาลรัฐบาลถึง 2 เท่า
2. การเปิ ดรั บการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีความสัมพันธ์ กับมายาคติ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย พบว่า
การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีความสัมพันธ์ กบั มายาคติด้านการรับรู้
ความจริ งของนมผง (p-value < 0.001) และทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนม
ผง (p-value = 0.044) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
นอกจากนี ้ กลุม่ ตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงบ่อยหรื อทุกวัน
จะมีความเสี่ยงต่อการมีมายาคติด้านการรับรู้ความจริงของนมผงน้ อยกว่า 1.4 เท่า ของกลุม่ ตัวย่างที่มีการ
เปิ ดรั บ บ้ า งหรื อ ไม่ เ คยเปิ ดรั บ เลยในขณะที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ก ารเปิ ดรั บ การส่ ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผงบ่อยหรื อทุก วัน จะมีโอกาสต่อการมีทัศนคติเ ชิง บวกต่อการส่งเสริ มการตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง เป็ น 3 เท่า ของกลุม่ ตัวย่างที่มีการเปิ ดรับบ้ างหรื อไม่เคยเปิ ดรับเลย
3. ทัศนคติที่มีตอ่ การส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีความสัมพันธ์กบั มายาคติ และพฤติกรรม
การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย พบว่า
ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กับ มายาคติด้าน
ความคิดและความเชื่อของนมผง (p-value <0.001) และด้ านการรับรู้ ความจริ งด้ ของนมผง (p-value =
0.044) และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง (p-value = 0.007) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
กลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง จะมีโอกาสมีมายา
คติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง มากกว่า 2.3 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติไม่ชื่นชอบการ
ส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง และมีความเสี่ยงที่จะมีมายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนมผง
น้ อยกว่า 0.6 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
(กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมี
โอกาสที่จะมีมายาคติด้านการรับรู้ ความจริ งของนมผงมากกว่า 1.6 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติชื่น
ชอบการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง)
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นอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง จะมี
โอกาสเลี ย้ งลูก ด้ ว ยนมผง มากกว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ มี ทัศ นคติ ไ ม่ ชื่ น ชอบการส่ ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง ถึง 2.3 เท่า
4. มายาคติของนมผง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
กลุม่ ตัวอย่างที่มีมายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผง (p-value = 0.041) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีมายาคติด้าน
ความคิดและความเชื่อของนมผง จะมีโอกาสต่อเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง เป็ น 2.1 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี
มายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง
การวิเคราะห์ พหุตวั แปร [Multivariate analysis]2
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงได้ แก่
การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดนมผง (p-value < 0.001) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกลุม่ ตัวอย่างที่มี
การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงบ่อยหรื อทุกวัน จะมีโอกาสต่อการมีทศั นคติเชิง
บวกต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง เป็ น 2.9 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับบ้ าง
หรื อไม่เคยเปิ ดรับเลย
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั มายาคตินมผง ได้ แก่ อายุ (p-value < 0.001 และ 0.002) ระดับ
การศึกษา (p-value < 0.001) การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง(p-value = 0.005)
และทัศนคติชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง (p-value < 0.001 และ 0.004) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุม่ ตัวอย่างที่อายุ 26-35 ปี และช่วงอายุ 36-45 ปี จะมีโอกาสมีมายาคติด้านการ
รับรู้ความจริงของนมผงมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เป็ น 2.3 เท่า และ 2.5 เท่า ในขณะ
ที่กลุม่ ตัวอย่างที่มีการศึกษาสูง มีโอกาสมีมายาคติด้านการรับรู้ความจริงของนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่
มีการศึกษาในระดับตํ่าถึง 2.4 เท่า ส่วนกลุม่ ตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรม
นมผงบ่อยหรื อทุกวัน จะมีโอกาสมีมายาคติด้านการรับรู้ ความจริ งของนมผง ตํ่ากว่ากลุ่มตัวย่างที่มีการ
เปิ ดรับบ้ างหรื อไม่เคยเปิ ดรับเลย 1.8 เท่า
นอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างที่ มีทัศนคติชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง จะมี
โอกาสมีมายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง มากกว่า 2.6 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติไม่
ชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง และมีความเสี่ยงที่จะมีมายาคติด้านการรับรู้ ความ
2
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จริ ง ของนมผงน้ อ ยกว่ า 0.4 เท่ า ของกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ มี ทัศ นคติ ไ ม่ ชื่ น ชอบการส่ ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง (กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผงมีโอกาสที่จะมีมายาคติด้านการรับรู้ ความจริ งของนมผงมากกว่า 2.5 เท่า ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีทศั นคติชื่นชอบการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง)
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง ได้ แก่ โรงพยาบาลที่เข้ ารั บบริ การ
(p-value = 0.036) การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง (p-value = 0.021) และ
ทัศนคติชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง (p-value = 0.049) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
โดยกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนจะมีโอกาสเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่
เข้ ารับบริ การที่โรงพยาบาลรัฐบาลถึง 2.2 เท่า ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาด
ของอุตสาหกรรมนมผงบ่อยหรื อทุกวัน จะมีโอกาสต่อการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง มากกว่ากลุ่มตัวย่างที่มีการ
เปิ ดรับบ้ างหรื อไม่เคยเปิ ดรับเลย ถึง 2 เท่า
นอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างที่ มีทัศนคติชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง จะมี
โอกาสมีเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีทศั นคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริมการตลาดฯ ถึง 2.2 เท่า
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ตารางที่ 15 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการส่งเสริมการตลาดนมผงมีความสัมพันธ์กบั มายาคติ ทัศนคติและพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
ปั จจัย
ทัศนคติเชิงบวกต่ อการส่ งเสริม
การตลาด
(n = 637)

อายุ
15-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
รายได้
ตํ่า
สูง
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า
โรงพยาบาล
รัฐบาล
เอกชน
การเปิ ดรั บการ
ส่ งเสริมการตลาด
เปิ ดรับบ่อยหรื อทุกวัน
เปิ ดรับบ้ างหรื อไม่เคย
เปิ ดรับเลย
ทัศนคติต่อการ
ส่ งเสริมการตลาด
ชื่นชอบ
ไม่ชื่นชอบ
มายาคตินมผง
เชื่อ
ไม่เชื่อ
รับรู้ความจริ ง
ไม่รับรู้ความจริ ง

การวิเคราะห์ ตัวแปรเดี่ยว [Univariate analysis]
มายาคตินมผง
ด้ านความคิดและความเชื่อ
(n = 775)
OR[95%CI]
p-value

ด้ านการรั บรู้ ความจริง
(n = 865)
OR[95%CI]
p-value

พฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้ วยนมผง
(n = 852)

ทัศนคติเชิงบวกต่ อการส่ งเสริม
การตลาด
(n = 637)

การวิเคราะห์ พหุตัวแปร[Multivariate analysis]
มายาคตินมผง

พฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้ วยนมผง
(n = 852)

OR[95%CI]

p-value

Adjusted OR[95%CI]

p-value

ด้ านความคิดและความเชื่อ
(n = 775)
Adjusted OR[95%CI]
p-value

<0.001
<0.001

1
1.276 [0.911-1.787]
1.128 [0.736-1.728]

0.157
0.581

1
0.964 [0.488-1.906]
1.152 [0.501-2.652]

0.916
0.739

1
2.132 [0.452-10.046]
0.632 [0.536-1.098]

0.338
0.997

1
2.315 [1.446-3.706]
2.499 [1.407-4.438]

<0.001
0.002

1
1.033 [0.604-1.768]
0.719 [0.382-1.353]

0.906
0.306

0.755 [0.539-1.059]
1

0.104
-

1.110 [0.762-1.616]
1

0.587
-

0.735 [0.356-1.519]
1

0.407
-

0.177 [0.015-2.129]
1

0.770
-

0.756 [0.460-1.245]
1

0.272
-

1.127 [0.650-1.954]
1

0.671
-

0.051

1
2.363 [1.740-3.210]

<0.001

1
0.909 [0.654-1.263]

0.569

1
1.335 [0.680-2.621]

0.401

1
0.177 [0.015-2.129]

0.173

1
2.363 [1.461-3.832]

<0.001

1
0.969 [0.564-1.666]

0.910

1
3.348 [1.383-8.102]

0.007

1
1.240 [0.884-1.738]

0.213

1
2.048 [1.328-3.157]

<0.001

1
1.043 [0.462-2.352]

0.919

1
4.291 [0.735-25.044]

0.106

1
1.653 [0.965-2.832]

0.067

1
2.033 [1.048-3.943]

0.036

<0.001

1.050 [0.398-2.767]

0.922

1.361 [1.008-1.836]

0.044

1.319 [0.934-1.864]

0.116

2.968 [1.679-5.246]

<0.001

2.434 [0.484-12.242]

0.280

1.814 [1.919-2.761]

0.005

1.772 [1.089-2.885]

0.021

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-

2.279 [1.326-3.857]
1

<0.001
-

0.610 [0.377-0.986]
1

0.044
-

2.297 [1.257-4.197]
1

0.007
-

-

-

2.632 [1.597-2.743]
1

<0.001
-

0.408 [0.222-0.750]
1

0.004
-

2.245 [1.002-5.029]
1

0.049
-

-

-

-

-

-

-

2.144 [1.086-3.062]
1
1
0.938 [0.696-1.265]

0.041
0.676

-

-

-

-

-

-

1.092 [0.658-1.815]
1
1
1.145 [0.732-1.792]

0.733
0.552

OR[95%CI]

p-value

1
0.953 [0.551-1.646]
1.183 [0.611-2.294]

0.862
0.618

1
1.003 [0.377-2.671]
0.776 [0.198-3.050]

0.995
0.717

1
2.134 [1.559-2.992]
2.759 [1.848-4.117]

1.059 [0.578-1.940]
1

0.852
-

2.208 [0.484-10.066]
1

0.306
-

1
1.288 [0.777-2.134]

0.326

1
0.134 [0.018-1.012]

1
1.275 [0.705-2.303]

0.422

3.186 [1.970-5.152]

ด้ านการรั บรู้ ความจริง
(n = 865)
Adjusted OR[95%CI]
p-value

Adjusted OR[95%CI]

p-value

หมายเหตุ: กลุ่มอ้ างอิง คืออายุ 15-25 ปี , รายได้ สงู , ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี , โรงพยาบาลรัฐบาล, การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดบ้ างหรื อไม่เคยเปิ ดรับเลย, ทัศนคติไม่ชื่นชอบต่อการส่งเสริ มการตลาด มายาคติด้านความคิด
ความเชื่อนมผง (ไม่เชื่อ), มายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนมผง (รับรู้ ความจริ ง)
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บทที่ 5
สรุ ปอภิปรายผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “ผลกระทบของการส่งเสริ มการตลาดนมผงต่อ มายาคติ ทัศนคติและพฤติกรรม
การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และผลกระทบของการส่งเสริ ม
การตลาดของอุตสาหกรรมนมผงต่อพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย โดยเป็ นการวิจยั แบบ
ผสานวิธี (Mixed-methods research) คือ ใช้ วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยคัดเลือก
สตรี วยั เจริ ญพันธุ์ที่มีเชื ้อชาติและสัญชาติไทย อายุ 15-45 ปี ตังครรภ์
้
ที่สองหรื อสาม หรื อตังครรภ์
้
แรกที่มี
บุตรอายุตงแต่
ั ้ 1-3 ปี จาก 4 จังหวัดของประเทศไทย และเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ 1. การสนทนา
กลุม่ จํานวน 8 คน เกี่ยวกับมายาคติ ทัศนคติ และผลกระทบจากส่งเสริ มการตลาดนมผงต่อพฤติกรรมการ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผงเพื่อได้ ข้อมูลนําไปพัฒนาแบบสอบถาม และ 2. การใช้ แบบสอบถามแบบตอบเอง เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดนมผงต่อมายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมซื ้อนมผงของ
หญิงไทย ทังในโรงพยาบาลรั
้
ฐบาลและเอกชน เฉพาะเขตเมือง ทัว่ ประเทศ จํานวน 4 จังหวัด จากสี่ภมู ิภาค
ของไทย รวมโรงพยาบาลทังสิ
้ ้น 8 แห่ง กลุม่ ตัวอย่างรวมทังสิ
้ ้น 865 ราย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณจะใช้ วิธีสถิติแบบพรรณนา (descriptive statistic) และสถิติเชิง
อนุมาน (inferential statistic) เพื่อใช้ ในการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในสมมติฐานต่างๆ ที่ตงั ้
ไว้ โดยใช้ สถิตกิ ารวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
SPSS 18.0 โดยผู้วิจยั ได้ แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ 1. กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาด
ของอุ ต สาหกรรมนมผง 2. ผลกระทบของการส่ ง เสริ ม การตลาดของอุ ต สาหกรรมนมผง และ
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงกับ มายาคติ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง ซึ่งแบ่งข้ อมูลออกเป็ น 6 ส่วน ได้ แก่ 1. ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. การเปิ ดรั บ การส่ง เสริ ม การตลาดนมผงสํ า หรั บ เด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง 3 ปี 3. ทัศ นคติที่ มี ต่อ การส่ง เสริ ม
การตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี 4. มายาคตินมผง ได้ แก่ ความคิด ความเชื่อ และการรับรู้ความ
จริ ง 5. การซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี และ 6. การทดสอบสมมติฐาน
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สรุ ปผลการศึกษา
5.1 กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
5.1.1 กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ของอุตสาหกรรมนมผง
กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่กลุ่มตัวอย่างพบเห็นมากที่สุด
ได้ แก่ การโฆษณา รองลงมาคือ การตลาดทางตรง และอันดับที่สาม คือ การใช้ พนักงานขาย
5.1.2 กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดนมผงฯ เปรี ยบเทียบระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
กลุ่มตัวอย่างที่ เข้ ารั บบริ การในโรงพยาบาลเอกชนพบเห็นกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผง
สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี อันได้ แก่ การโฆษณา และการตลาดทางตรง มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับ
บริ การในโรงพยาบาลรัฐบาลในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การในโรงพยาบาลรัฐบาลพบเห็นกลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ด้ านการใช้ พนักงานขายมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่เข้ า
รับบริการในโรงพยาบาลเอกชน
5.2 ผลกระทบของการส่ งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื ้อนมผง
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมากที่ สุ ด คื อ การโฆษณา โดยเฉพาะการโฆษณาทางโทรทั ศ น์ รองลงมาคื อ
การใช้ พนักงานขายด้ วยการแนะนําสินค้ าโดยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
ส่วนกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี อื่นๆ ไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื ้อ
นมผงของกลุม่ ตัวอย่าง
5.3 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
5.3.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การทังในโรงพยาบาลรั
้
ฐบาลและเอกชน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง26-35 ปี
มีอายุเฉลี่ย 29 ปี และมีรายได้ ปานกลาง (10,001-25,000 บาท) คิดเป็ นรายได้ เฉลี่ยประมาณ 14,276
บาท กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และมีอาชีพรับจ้ าง นอกจากนี ้ สถานภาพ
การสมรสของกลุม่ ตัวอย่าง คือ แต่งงาน
5.3.2 การตังครรภ์
้
และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนม
กลุม่ ตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การทังในโรงพยาบาลรั
้
ฐบาลและเอกชน ส่วนใหญ่ตงครรภ์
ั้
ที่ 2 มีบตุ รอายุ
แรกเกิดถึง 3 ปี จํานวน 1 คน และมีบตุ รอายุ 3 ปี ขึ ้นไป จํานวน 1 คน ด้ านพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนม
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ของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ตงแต่
ั ้ แรกเกิด- 6 เดือน ในขณะที่เลี ้ยงลูกด้ วยนมผงในช่วงลูก
อายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไป โดยนมผงส่วนใหญ่ที่ใช้ ในการเลี ้ยงลูก คือ นมผงสูตร 2 (สําหรับเด็ก 6 เดือน-3ปี )
และสาเหตุที่ทําให้ เลี ้ยงลูกด้ วยนมผง เพราะต้ องกลับไปทํางาน ลาคลอดได้ เพียง 3 เดือน
5.4 การเปิ ดรับการส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
กลุ่ม ตัว อย่า งเปิ ดรั บกลยุท ธ์ การส่ง เสริ ม การตลาดนมผงสํ า หรั บเด็ก แรกเกิ ดถึ ง 3 ปี ด้ า นการ
โฆษณามากที่สดุ โดยเฉพาะการโฆษณาทางโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับทุกวัน (7 วันต่อสัปดาห์) และ
เกือบทุกวัน (5-6 วันต่อสัปดาห์) ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่กลุม่
ตัวอย่างเปิ ดรับบางวัน (3-4 วันต่อสัปดาห์) คือ กลยุทธ์การโฆษณา ด้ านการโฆษณาในนิตยสาร/แม็กกาซีน
ในขณะที่ส่วนกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับนานๆ
ครั ง้ (1-2 ครั ง้ ต่อสัปดาห์ ) คือ การตลาดทางตรงด้ วยการออกบูท ประชาสัม พัน ธ์ ตามห้ างสรรพสิน ค้ า
โรงพยาบาล ร้ านขายยา
นอกจากนี ้ กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่กลุ่มตัวอย่างไม่เคย
เปิ ดรับเลยมากที่สดุ คือ การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ได้ แก่ การจัดกิจกรรมลูกค้ าสัมพันธ์ เช่น การจัดกิจกรรม
การทําอาหาร การพาแม่และลูกชมภาพยนตร์
5.5 ทัศนคติท่ มี ีต่อการส่ งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติชื่นชอบกลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดด้ านการโฆษณาด้ วยการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ มากที่ สุด รองลงมาคือ กลยุท ธ์ การตลาดเพื่อสังคม กล่าวคื อ การจัดกิ จกรรมเพื่อสังคม เช่น
การแจกนมผงให้ แก่เด็กผู้ยากไร้ หรื อประสบภัยพิบตั ิ การมอบทุนการศึกษาให้ แก่เด็กนักเรี ยน และกลยุทธ์
การใช้ พ นัก งานขาย โดยเฉพาะการแนะนํ า สิน ค้ า โดยแพทย์ พยาบาล นัก โภชนาการ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข
5.6 มายาคตินมผง ได้ แก่ ความคิด ความเชื่อ และการรับรู้ ความจริง
5.6.1 มายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดและความเชื่อต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
มากที่สดุ ได้ แก่ นมผงสะดวกเมื่อแม่ต้องไปทํางาน และนมผงสะดวกเมื่อต้ องให้ คนอื่นเลี ้ยงลูก อย่างไรก็
ตาม กลุม่ ตัวอย่างไม่มีความคิดและความเชื่อฯ ว่า นมผงช่วยประหยัดค่าใช้ จ่าย
ดังนัน้ มายาคติด้านความคิดและความเชื่อที่ยงั คงมีอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง คือ นมผงมีคณ
ุ ค่าและมี
สารอาหารที่สําคัญให้ แก่ลกู
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5.6.2 มายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนมผง
กลุ่มตัวอย่างมีการรั บรู้ ความจริ งต่อการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือ การรับรู้ความจริ งระดับน้ อยที่สดุ และอันดับที่สาม คือ มีการรับรู้ความจริ งใน
ระดับน้ อย
นอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ความจริ งในระดับมาก คือ เมื่อแม่มีโรคประจําตัว (เช่น ติดเชื ้อ
ไวรัส HIV, HTVL-1, CMV วัณโรค เริ ม อีสุกอีใส ไวรัสตับอักเสบเอและบี) ใช้ นมผงแทนนมแม่ได้
(หมายความว่า หญิงไทยรับรู้ การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงตามความเป็ นจริ ง ไม่มีมายาคติในเรื่ องการเลี ้ยงนม
ผง) ในขณะที่มีการรับรู้ ความจริ งในระดับน้ อยที่สดุ คือ นมผงถือเป็ นผลิตภัณฑ์ ปลอดเชือ้ เพราะได้ ผ่าน
กระบวนการฆ่าเชื ้อ (สเตอริ ไรส์) จึงมัน่ ใจได้ ว่าสะอาดและปลอดภัยสําหรับทารก หมายความว่า หญิงไทย
มีการรับรู้การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงผิดไปจากความเป็ นจริ ง กล่าวคือ กลุม่ ตัวอย่างรับรู้และเข้ าใจว่านมผงเป็ น
้ ที่ความเป็ นจริ งนมผงมีการปนเปื อ้ นหรื อมีการใช้ เมลามีนผสมในนมผง
ผลิตภัณฑ์สะอาดปลอดเชื ้อ ทังๆ
ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างมีมายาคตินมผง (ที่ผิดไปจากความเป็ นจริ ง) มากที่สดุ คือ นมผงปลอดเชื ้อ
สะอาด และปลอดภัยสําหรับลูก
5.7 การซือ้ นมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
กลุ่มตัวอย่างซื ้อนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี มากกว่าไม่ซื ้อ และซื ้อนมผงฯ ที่ห้างสรรพสินค้ า
ขายปลีก (เช่น บิ๊กซี โลตัส) มากที่ สุด ใช้ นมผงเลีย้ งบุตร 1 ยี่ห้อ โดยยี่ห้อนมผงฯ ที่ ซือ้ เป็ นประจํ า คือ
เอนฟาโกร มีสาเหตุในการเลือกใช้ นมผงเลี ้ยงดูบตุ รเพราะช่วยเสริ มสร้ างพัฒนาการของสมอง นอกจากนี ้
กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการซื ้อนมผงฯ 1-4 ครัง้ ต่อเดือน มีค่าใช้ จ่ายในการซื ้อนมผงฯ โดยเฉลี่ยประมาณ
1,440 บาทต่อครัง้
5.8 ความสัมพันธ์ ระหว่ างกลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงกับมายาคติ
ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจและการเปิ ดรั บการส่ งเสริ มการตลาดนมผงมี
ความสัมพันธ์ กับมายาคติ ทัศนคติและพฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
5.8.1 การวิเคราะห์ ตัวแปรเดี่ยว [Univariate analysis] คือ ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ กับ
ตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว
5.8.1.1 ปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ กบั มายาคติ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย พบว่า
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อายุ มีความสัมพันธ์กบั มายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนมผงนอกจากนี ้ กลุม่ ตัวอย่าง
ที่อายุ 26-35 ปี และช่วงอายุ 36-45 ปี จะมีโอกาสมีมายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนมผง มากกว่ากลุม่
ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เป็ น 2.1 เท่า และ 2.7 เท่า
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ กบั มายาคติด้านการรับรู้ ความจริ งของนมผงนอกจากนี ้
กลุม่ ตัวอย่างที่มีการศึกษาสูง มีโอกาสมีมายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มี
การศึกษาในระดับตํ่าถึง 2.4 เท่า
โรงพยาบาลที่ เข้ ารั บบริ การ มีความสัมพันธ์ กับมายาคติของนมผง ด้ านความคิดและ
ความเชื่อ ยิ่งไปกว่านัน้ กลุม่ ตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสมีมายาคติด้านความคิด
และความเชื่อของนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การที่โรงพยาบาลรัฐบาลถึง 3.3 เท่า
โรงพยาบาลที่ เ ข้ ารั บ บริ ก าร มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการเลี ย้ งลูก ด้ ว ยนมผง
นอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนจะมีโอกาสเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง มากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้ ารับบริการที่โรงพยาบาลรัฐบาลถึง 2 เท่า
5.8.1.2 การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีความสัมพันธ์กบั มายา
คติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย พบว่า
การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีความสัมพันธ์ กบั มายาคติด้าน
การรับรู้ความจริ งของนมผง นอกจากนี ้ กลุม่ ตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรม
นมผงบ่อยหรื อทุกวัน จะมีความเสี่ยงต่อการมีมายาคติด้านการรับรู้ ความจริ งของนมผงน้ อยกว่า 1.4 เท่า
ของกลุม่ ตัวย่างที่มีการเปิ ดรับบ้ างหรื อไม่เคยเปิ ดรับเลย
การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีความสัมพันธ์ กับทัศนคติเชิง
บวกต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง ยิ่งไปกว่านัน้ กลุม่ ตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับการส่งเสริ ม
การตลาดของอุตสาหกรรมนมผงบ่อยหรื อทุก วัน จะมี โอกาสต่อการมี ทัศนคติเ ชิงบวกต่อการส่งเสริ ม
การตลาดของอุตสาหกรรมนมผง เป็ น 3 เท่า ของกลุม่ ตัวย่างที่มีการเปิ ดรับบ้ างหรื อไม่เคยเปิ ดรับเลย
5.8.1.3 ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีความสัมพันธ์ กับ
มายาคติ และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย พบว่า
ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กบั มายาคติ
ด้ านความคิดและความเชื่อของนมผง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ มีทัศนคติชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง จะมีโอกาสมีมายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผงมากกว่า 2.3 เท่า ของกลุม่
ตัวอย่างที่มีทศั นคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
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ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กบั มายาคติ
ด้ านการรับรู้ ความจริ งของนมผง นอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผงมีความเสี่ยงที่จะมีมายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนมผงน้ อยกว่า 0.6 เท่า ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีทัศนคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง (กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีทศั นคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีโอกาสที่จะมีมายาคติด้านการ
รับรู้ ความจริ งของนมผงมากกว่า 1.6 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง)
ทัศนคติที่มีตอ่ การส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การเลี ย้ งลูก ด้ ว ยนมผง ยิ่ ง ไปกว่ า นั น้ กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ มี ทัศ นคติ ชื่ น ชอบการส่ ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง จะมีโอกาสเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีทศั นคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริ ม
การตลาดของอุตสาหกรรมนมผง ถึง 2.3 เท่า
5.8.1.4 มายาคตินมผงมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
พบว่า
มายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลี ้ยงลูก
ด้ วยนมผง โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีมายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง จะมีโอกาสต่อเลี ้ยงลูกด้ วย
นมผง เป็ น 2.1 เท่า ของกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่มีมายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง
5.8.2 การวิเคราะห์ พหุตัวแปร [Multivariate analysis] คือ ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ กับ
ตัวแปรอิสระหลายตัว
5.8.2.1 ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ กับมายาคติการเลีย้ งลูกด้ วยนมผง ได้ แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา และทัศนคติชื่นชอบการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
นอกจากนี ้ ด้ านอายุ กลุ่มตัวอย่างที่อายุ 26-35 ปี และช่วงอายุ 36-45 ปี จะมีโอกาสมี
มายาคติด้านการรับรู้ความจริงของนมผงมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เป็ น 2.3 เท่า และ
2.5 เท่า
ด้ านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูง มีโอกาสมีมายาคติด้านการรับรู้ ความจริ ง
ของนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับตํ่าถึง 2.4 เท่า
ด้ านการเปิ ดรับ กลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
บ่อยหรื อทุกวัน จะมีโอกาสมีมายาคติด้านการรับรู้ ความจริ งของนมผง ตํ่ากว่ากลุ่มตัวย่างที่มีการเปิ ดรับ
บ้ างหรื อไม่เคยเปิ ดรับเลย 1.8 เท่า
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ด้ านทัศนคติ กลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนม
ผง จะมีโอกาสมีมายาคติด้านความคิดและความเชื่อมากกว่า 2.6 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติไม่ชื่น
ชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง และมีความเสี่ยงที่จะมีมายาคติด้านการรับรู้ ความจริ ง
ของนมผงน้ อยกว่า 0.4 เท่า ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีทศั นคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรม
นมผง (กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนม
ผงมีโอกาสที่จะมีมายาคติด้านการรับรู้ ความจริ งของนมผงมากกว่า 2.5 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติ
ชื่นชอบการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง)
5.8.2.2 ปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต่ อ การส่ ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง ได้ แก่ การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดนมผง โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิ ดรั บการ
ส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงบ่อยหรื อทุกวัน จะมีโอกาสต่อการมี ทัศนคติเชิ ง บวกต่อการ
ส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง เป็ น 2.9 เท่า ของกลุม่ ตัวย่างที่มีการเปิ ดรับบ้ างหรื อไม่เคยเปิ ดรับ
เลย
5.8.2.3 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง ได้ แก่ โรงพยาบาลที่
เข้ ารับบริ การ การเปิ ดรับ และทัศนคติต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง โดยกลุ่มตัวอย่างที่
เข้ ารับบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนจะมีโอกาสเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ ารับบริ การที่
โรงพยาบาลรัฐบาลถึง 2.2 เท่า ในขณะที่กลุม่ ตัวอย่างที่มีการเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรม
นมผงบ่อยหรื อทุกวัน จะมีโอกาสต่อการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง มากกว่ากลุ่มตัวย่างที่มีการเปิ ดรับบ้ างหรื อไม่
เคยเปิ ดรั บเลย ถึง 2 เท่า
นอกจากนี ้ กลุ่ม ตัว อย่างที่ มีทัศนคติชื่น ชอบการส่งเสริ มการตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง จะมีโอกาสมีเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีทศั นคติไม่ชื่นชอบการส่งเสริ ม
การตลาดฯ ถึง 2.2 เท่า
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รูปที่ 6 แสดงสรุ ปผลการศึกษา
6.1 การวิเคราะห์ตวั แปรเดี่ยว [Univariate analysis]

6.2 การวิเคราะห์พหุตวั แปร [Multivariate analysis]

มายาคตินมผง
การเปิ ดรั บ
การส่ งเสริมการตลาด
นมผง

ปั จจัยด้ านประชากร สังคม
และเศรษฐกิจ

ความคิดและความเชื่อ
การรับรู้ความจริ ง

ทัศนคติเชิงบวกต่ อ
การส่ งเสริมการตลาดนม

อายุ
ระดับการศึกษา
โรงพยาบาลที่เข้ ารับบริ การ

มายาคตินมผง
การเปิ ดรั บ
การส่ งเสริมการตลาด
นมผง

ปั จจัยด้ านประชากร สังคม
และเศรษฐกิจ

ความคิดและความเชื่อ
การรับรู้ความจริ ง

ทัศนคติเชิงบวกต่ อ
การส่ งเสริมการตลาดนม

อายุ
ระดับการศึกษา

พฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้ วย
นมผง

โรงพยาบาลที่เข้ ารับบริ การ

พฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้ วย
นมผง
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ผลกระทบของการส่ ง เสริ ม การตลาดนมผงต่ อ มายาคติ ทัศ นคติ และ
พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย” สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ปั จจัยด้ านประชากร สังคม และเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบั มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
1.1 อายุ มีความสัมพันธ์ กับมายาคติด้านการรั บรู้ ความจริ งของนมผงโดยกลุ่มตัวอย่ างที่
อายุ 26-35 ปี และช่ ว งอายุ 36-45 ปี จะมี โ อกาสมี ม ายาคติด้า นการรั บ รู้ ความจริ ง ของนมผง
มากกว่ ากลุ่มตัวอย่ างที่มีอายุระหว่ าง 15-25 ปี เป็ น 2.1 เท่ า และ 2.7 เท่ า ผลการศึกษานี ้ สอดคล้ อง
กับ แนวความคิด ของ กิ ต ติ ม า สุร สนธิ ที่ อ ธิ บ ายว่ า อายุถื อ เป็ นปั จ จัย ที่ สํ า คัญ ประการหนึ่ง ที่ มี ผ ลต่อ
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ เพระาอายุจะเป็ นตัวบ่งบอกเกี่ยวกับความเป็ นผู้มีประสบการณ์ ในเรื่ อง
ต่างๆ ของบุคคล ดังคํากล่าวที่ว่า “ผู้ใหญ่อาบนํ้ าร้ อนมาก่ อน” หรื อเรี ยนคนที่ประสบการณ์ น้อยกว่าว่า
“เด็กเมื ่อวานซื น” สิ่งเหล่านี ้แสดงให้ เห็นถึงความคิด ความเชื่อ รวมทังลั
้ กษณะการโต้ ตอบต่อเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นของบุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน62 เช่นเดียวกับแนวคิดของพีระ จิระโสภณ ที่กล่าวถึง การ
วิเคราะห์ผ้ รู ับสาร เพื่อให้ เข้ าใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมการรับสารของผู้รับสารได้ ล่วงหน้ า เช่น
อายุ โดยทัว่ ไปแล้ วคนหนุ่มสาวมักมีความคิดเสรี นิยม ส่วนคนสูงอายุมกั มีความคิดอนุรักษ์ นิยมมากกว่า
และถูกชักจูงได้ ยากกว่าคนอายุน้อย ดังนัน้ กลุม่ คนอายุตา่ งกันจึงมีความสนใจในเรื่ องต่างๆ ไม่เหมือนกัน63
ดังนัน้ แม่ที่มีอายุแตกต่างกันจึงมีมายาคติด้านการรับรู้ ความจริ งเกี่ยวกับการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงแตกต่าง
กันตามประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับนมผงที่แม่แต่ละคนได้ รับ
นอกจากนี ้ การศึกษาของ MagareyA และคณะ ยังระบุว่า ผู้หญิงอายุน้อยจะหยุดเลี ้ยงลูกด้ วยนม
แม่ก่อน 6 เดือน และหันมาใช้ นมผงเลีย้ งลูก64 อาจสืบเนื่ องมาจาก คนที่ อายุน้อยมีประสบการณ์ และ
ความสามารถในการเรี ยนรู้ การสัง่ สมองค์ความรู้ การรับรู้ ความเป็ นจริ ง และการคิดวิเคราะห์ได้ น้อยกว่า
คนที่มีอายุมาก จึงส่งผลต่อการรับรู้ความจริงของการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงไม่เหมือนกัน
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี ้ไม่สอดคล้ องกับการศึกษาของ Qiu L และคณะ และ Jianghong L
และคณะ ที่พบว่า แม่ที่มีอายุน้อยเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่มากกว่าแม่ที่มีอายุมาก หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ แม่ที่
้ ้อาจมีปัจจัยอื่นเข้ ามาเกี่ยวข้ องในการ
มีอายุมากจะเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงมากกว่าแม่ที่มีอายุน้อย65-66 ทังนี
เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่หรื อนมผง เช่น อาชีพและรายได้ โดยแม่ที่อายุยงั น้ อยอาจเป็ นแม่ที่กําลังศึกษาอยู่ (แม่
วัยใส) หรื อเป็ นแม่ที่มีอาชีพในตําแหน่งระดับปฎิบตั กิ าร ซึง่ หน้ าที่การงานไม่ใช่ระดับหัวหน้ างาน อาจทําให้
มีรายได้ น้อย ไม่มีเงินเพียงพอในการซื ้อนมผงมาเลี ้ยงลูก เป็ นต้ น
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1.2 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ กับมายาคติด้านการรั บรู้ ความจริ งด้ วยการเลีย้ งลูก
ด้ วยนมผงกลุ่มตัวอย่ างที่มีการศึกษาสูง มีโอกาสมีมายาคติด้านการรั บรู้ความจริงด้ วยการเลีย้ งลูก
ด้ วยนมผง มากกว่ ากลุ่มตัวอย่ างที่มีการศึกษาในระดับตํ่าถึง 2.4 เท่ า ผลการศึกษานี ้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ กาญจนา แก้ วเทพ ที่ ว่า คนเราทํ าพฤติกรรมตามแรงผลักดันจากภายนอก (Exogeneous
factors) และพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ของเราจะเป็ นไปตามแบบฉบับที่สงั คมวางเอาไว้ บุคลลที่มีคณ
ุ สมบัติ
ทางประชากรแตกต่างกัน จึงมีแบบแผนพฤติกรรมต่างกัน ดังนัน้ พฤติกรรมการใช้ สื่อซึง่ เป็ นพฤติกรรมทาง
สังคมอย่างหนึง่ ก็เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว เช่น การศึกษา มีสว่ นสัมพันธ์อย่างมากกับการใช้ สื่อ โดยคน
ที่ มีการศึกษาสูงมักใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ มากกว่าคนมีการศึกษาตํ่า และมักใช้ สื่อเพื่อประโยชน์ ในการใช้ งาน
มากกว่า67 จากแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ระดับการศึกษาเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความีความสําคัญ
ต่อการรับรู้ ความจริ งของนมผง เพราะคนที่มีการศึกษาสูงมักจะแสวงหาข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
เกี่ยวกับการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่หรื อนมผง เพื่อเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจในการเลี ้ยงดูบตุ ร มากกว่าคนที่มี
การศึกษาตํ่า
ยิ่งไปกว่านัน้ ผลการศึกษานี ้สะท้ อนให้ เห็นว่า ระดับการศึกษากับมายาคติด้านการรับรู้ ความจริ ง
เกี่ ยวกับนมผงมี ผลต่อการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของประเทศเวียดนาม พบว่า
อุปสรรคสําคัญที่ทําให้ แม่ไม่ได้ เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ คือ แม่มีการศึกษาตํ่า68 การวิจยั ของออสเตรเลีย พบว่า
หญิ ง ที่ มี ร ะดับ การศึก ษาน้ อ ยจะหยุด เลี ย้ งลูก ด้ ว ยนมแม่ ก่ อ น 6 เดื อ น และหัน มาใช้ น มผงเลี ย้ งลูก 64
ในขณะที่การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา ระบุว่า แม่ที่มีการศึกษาน้ อยเป็ นปั จจัยที่ยบั ยังการเลี
้
้ยงลูก
ด้ วยนมแม่69 และการวิจยั ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ยงั พบว่า ระดับการศึกษาของแม่มีผลต่อการเลี ้ยงลูกด้ วย
นมแม่ไม่ถึง 12 เดือน โดยเด็กอาจได้ รับการเลี ้ยงดูด้วยนมผง48 ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาของประเทศจีน ที่
พบว่า แม่ที่การศึกษาตํ่าเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่มากกว่าแม่ที่มีการศึกษาสูง หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ แม่ที่มี
การศึกษาในระดับสูงเลี ้ยงด้ วยนมผง (ไม่ได้ เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่) มากกว่าแม่ที่มีการศึกษาในระดับตํ่า65-66
และการศึกษาของ Sophonneary P และคณะ ที่พบว่า ไม่มีความแตกต่างหรื อไม่มีความสัมพันธ์ ระหว่าง
ระดับการศึกษากับความตังใจเลี
้
้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวและการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง70 ดังนัน้ อาจกล่าว
ได้ ว่า ระดับการศึกษาเป็ นเพียงหนึ่งปั จจัยเท่านัน้ ที่ทงส่
ั ้ งผลและไม่ส่งผลต่อการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง แต่ใน
ความเป็ นจริ งแล้ ว ยังมีปัจจัยแวดล้ อมอื่นๆ ที่ มีส่วนทํ าให้ แม่เลีย้ งลูกด้ วยนมผง เช่น อาชีพ66 รายได้ 71
ภูมิลําเนา/ที่พกั อาศัย72, 66 (หมายถึง เขตเมืองหรื อเขตชนบท)
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1.3 โรงพยาบาลที่เข้ ารับบริการ มีความสัมพันธ์ กับมายาคติของนมผง ด้ านความคิดและ
ความเชื่อกลุ่มตัวอย่ างที่เข้ ารั บบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสมีมายาคติด้านความคิดและ
ความเชื่อของนมผง มากกว่ ากลุ่มตัวอย่ างที่เข้ ารั บบริ การที่โรงพยาบาลรั ฐบาลถึง 3.3 เท่ า เมื่อ
พิจารณาผลการศึกษานี ้ จะเห็นได้ ว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความต้ องการข่าวสารหรื อเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร
ด้ านสุขภาพทังของตนเองและลู
้
กในครรภ์ การเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่หรื อนมผง เหตุผลต่างๆ ที่ยกมานี ้ จึงทํา
ให้ กลุ่มตัวอย่างเกิดความต้ องการข้ อมูลข่าวสารเพื่อใช้ ในการประกอบการตัดสินใจว่า จะเลี ้ยงลูกด้ วยนม
แม่หรื อนมผงดี โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างต้ องเริ่ มมีการเรี ยนรู้ และมีกระบวนการเปิ ดรับสื่อต่างๆ จาก
บุคคลที่ใกล้ ชิดตนเองก่อน จึงอาจเป็ นไปได้ ว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะเปิ ดรับสื่อบุคคล โดยเฉพาะแพทย์
พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข จากการไปเข้ ารับบริ การในสถานพยาบาลนันๆ
้ เพราะมีความเชื่อเดิม
อยู่แล้ วว่า บุคคลเหล่านี ้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการดูแลหญิงตังครรภ์
้
ลูกในครรภ์
รวมถึง การให้ คําแนะนําทางสุขภาพของแม่และลูกได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ เมื่อกลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้
หรื อไม่มีความมัน่ ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและลูก และการเลี ้ยงดูบตุ ร เมื่อได้ รับคําแนะนําหรื อการ
โน้ มน้ าวใจจาก “ผูร้ ู้ หรื อ ผูน้ ํ าทางความคิ ด” ย่อมส่งผลให้ เกิดความคิดและความเชื่อตาม “ผู้ร้ ู หรื อ ผู้นํา
ทางความคิด (หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเรื่ องแม่และเด็ก)” นัน่ คือ แพทย์
พยาบาล หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขนันเอง
้ สื่อบุคคลจึงมีอิทธิตอ่ ความคิดและความเชื่อของแม่ไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าสื่อมวลชน ซึง่ สัมพันธ์กบั แนวคิดของ Elihu Katz and Paul F. Lazardfeld ที่อธิบายว่า ผู้นําทาง
ความคิด (opinion Leader) ของกลุ่มเป็ นคนที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม เพราะผู้นําทางความคิดมักจะเป็ นกลุ่ม
heavy user หรื อ early decider ซึง่ เป็ นยผู้เชี่ยวชาญ คนกลุ่มนี ้จะเปดรับและเก็บรวบรวมข้ อมูล รู้ จกั
วิพากษ์ วิจารณ์ และทําหน้ าที่นําเอาข้ อมูลต่างๆ ไปถ่ายทอด เผยแพร่ รวมทัง้ มีอิทธิพลต่อกลุม่ อื่นๆ ยิ่งไป
กว่านัน้ ผู้นําทางความคิดซึง่ ถือเป็ นสื่อบุคคลมีอิทธิพลหรื อประสิทธิผล คือ การทําหน้ าที่ถ่ายทอดและเสริ ม
ยํ ้าความคิดเห็น ทัศนคติ และค่านิยม เนื่องจากสื่อบุคคลจะมีรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลหรื อการ
สื่อสารแบบกลุ่มเล็ก/กลุ่มย่อย โดยใช้ ความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดสนิทสนมกันเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสาร ซึ่ง
ลักษณะของการสื่อสารจะเป็ นแบบตัวต่อตัว หรื อเครื อข่ายของกลุม่ บุคคลที่ร้ ูจกั หรื อกลุม่ ขนาดเล็กที่อยู่ใน
สังคมเดียวกัน ด้ วยการถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสารผ่านวิธีตา่ งๆ แล้ วจะสร้ างหรื อแบ่งปั นความคิดและทัศนคติ
ร่วมกัน เพื่อเสริมยํ ้าความคิด ทัศนคติ และค่านิยมของผู้รับสารที่มีอยู่เดิมให้ หนักแน่นและเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน73 และผลการศึกษานีย้ งั สอดคล้ องกับแนวคิดของ Wilbur Schramm ที่กล่าวเปรี ยบเทียบ
ประสิทธิภาพระหว่างสื่อบุคคลและสื่อมวลชนว่า สื่อบุคคลเป็ นการโน้ มนาวใจโดยการเผชิญหน้ า (Face to
face) ซึง่ มีประสิทธิผลมากกว่าการโน้ มน้ าวใจด้ วยสื่อมวลชน74
นอกจากนี ้ มีหลักฐานเชิงวิชาการยืนยันได้ เป็ นอย่างดีวา่ แม่ที่เข้ ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชน
และแพทย์ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง มีผลต่อความคิดและความเชื่อของแม่ในการเลี ้ยง
ลูกด้ วยนมผงเช่น การศึกษาของ Howard L. และคณะ48 ที่ระบุว่า ปั จจัยที่มีความสําคัญมากที่สดุ ในการ
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ตัดสินใจเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง นอกจากการเปิ ดรับโฆษณานมผงแล้ วยังมีปัจจัยด้ านการได้ รับคําแนะนําจาก
แพทย์อีกด้ วย และการศึกษาของ Huang Y และคณะ พบว่า แม่ที่เลี ้ยงลูกด้ วยนมผง มีสาเหตุมาจาก
โรงพยาบาลให้ นมผงแก่ทารกและแพทย์เป็ นผู้แนะนําแม่ให้ ใช้ นมผงสําหรับเลี ้ยงลูก75 นอกจากนี ้ การศึกษา
ของ Parry Kและคณะ ยังเปิ ดเผยด้ วยว่า บุคลากรทางสาธารณสุขและสถานพยาบาลเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
สร้ างความสับสนในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ เพราะบุคลากรดังกล่าวจะแนะนําและสนับสนุนให้ เลี ้ยงลูกด้ วย
นมผง76
ดังนัน้ จากการอภิปรายผลการศึกษาข้ างต้ น อาจสรุปได้ ว่า ความคิดและความเชื่อของแม่ที่มีตอ่
บุคลากรทางด้ านสาธารณสุข โดยเฉพาะการได้ รับคําแนะนําจากแพทย์ในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง จึงเป็ น
การบอกกลุม่ ตัวอย่าง อย่างเป็ นนัยว่า “โรงพยาบาลและเจ้าหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนการเลีย้ งลูกด้วยนมผง”
1.4 โรงพยาบาลที่เข้ ารั บบริ การ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้ วยนมผง
กลุ่ มตัวอย่ างที่เข้ ารั บบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนจะมีโอกาสเลีย้ งลูกด้ วยนมผง มากกว่ ากลุ่ ม
ตัวอย่ างที่เข้ ารั บบริ การที่โรงพยาบาลรั ฐบาลถึง 2 เท่ า ผลการศึกษานีส้ อดคล้ องกับการศึกษาของ
Sophonneary P และคณะ ที่เผยว่า การเข้ ารับบริการในหน่วยให้ บริการทางสุขภาพมีความสัมพันธ์กบั การ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผง โดยแม่ที่เข้ ารับบริ การที่คลินิกเอกชนมีโอกาสเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงมากกว่าแม่ที่เข้ ารับ
บริ การที่หน่วยบริ การของรัฐถึง 5 เท่า70 นอกจากนี ้ ความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง
แล้ ว ปั จจัยหนึง่ ที่อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง คือ การเข้ ารับบริ การในสถานพยาบาลของ
เอกชน เนื่องจากในสถานพยาบาลดังกล่าวมีการแจกนมผงให้ ทดลองใช้ ฟรี 49 หลักฐานทางวิชาการยืนยัน
ได้ เ ป็ นอย่ า งดี ว่ า ร้ อยละ 40.2 ของแม่ ไ ด้ รั บ นมผงตัว อย่ า งฟรี จ ากในโรงพยาบาลหรื อ บริ เ วณใกล้
โรงพยาบาล77และร้ อยละ 55 ของแม่ที่ได้ รับนมผงฟรี แบบเป็ นชุดมีความรู้สกึ ชอบที่ได้ รับสิ่งของนัน้ 78 ดังนัน้
การได้ รับนมผงตัวอย่างในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่79-80
นอกจากนีย้ งั สอดคล้ องกับการศึกษาของ Rosenberg KD และคณะ ที่ระบุว่า โรงพยาบาล
เอกชน (โรงพยาบาลเชิงพาณิชย์) เป็ นปั จจัยที่ยบั ยังความตั
้
งใจในการเลี
้
้ยงลูกด้ วยนมแม่ เพราะมีการแจก
นมผงให้ แม่ใช้ เลี ้ยงลูกฟรี โดยร้ อยละ 66.8 ของแม่ที่เข้ ารับบริ การในโรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเชิง
พาณิชย์) ก่อนจะออกจากโรงพยาบาลจะได้ รับนมผงแจกฟรี และในกลุม่ แม่ที่ได้ รับนมผงแจกฟรี นี ้มีโอกาส
เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ แม่ที่ไม่ได้ รับนมผงแจกฟรี การได้ รับนมผง
แจกฟรี จึง เป็ นหนึ่ง ในหลายๆ ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ การเลีย้ งลูก ด้ ว ยนมแม่ ดัง นัน้ การแจกนมผงฟรี ที่
โรงพยาบาลให้ แก่ แ ม่โ ดยเฉพาะในกลุ่ม แม่ ที่ ตัง้ ครรภ์ แ รกนัน้ เป็ นส่ว นหนึ่ง ของการทํ า การตลาดของ
อุตสาหกรรมหรื อผู้ผลิตนมผง68
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2. การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีความสัมพันธ์ กับมายาคติ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
2.1 การเปิ ดรั บการส่ งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กับมายาคติ
ด้ า นการรั บ รู้ ความจริ ง ของนมผง กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ มี ก ารเปิ ดรั บ การส่ งเสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผงบ่ อยหรื อทุกวัน จะมีความเสี่ยงต่ อการมีมายาคติด้านการรั บรู้ ความจริ งของ
นมผงน้ อยกว่ า 1.4 เท่ า ของกลุ่มตัวย่ างที่มีการเปิ ดรั บบ้ างหรื อไม่ เคยเปิ ดรั บเลย ผลการศึกษานี ้
สะท้ อนให้ เห็นว่า การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีผลต่อการรับรู้ ความจริ งของแม่เกี่ยวกับ
การเลี ้ยงลูกด้ วนนมผง เพราะอุตสาหกรรมนมผง (ผู้ส่งสาร) ใช้ กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาด เช่น การ
โฆษณา (เช่น โทรทัศน์ ) การใช้ พนักงานขาย (เช่น แพทย์ พยาบาล แนะนําสินค้ า) การส่งเสริ มการขาย
(เช่น แจกนมตัวอย่างให้ ทดลองใช้ ฟรี ) เพื่อสร้ างมายาคติที่บิดเบือนไปจากความเป็ นจริ งให้ แก่แม่ (ผู้รับ
สาร) จึงส่งผลให้ แม่รับรู้ ความจริ งเกี่ยวกับนมผงน้ อยลง ยิ่งในกลุ่มแม่ที่มีการพบเห็นการส่งเสริ มการตลาด
ของอุตสาหกรรมนมผง ก็จะยิ่งลดทอนการรับรู้ความจริ งเกี่ยวกับนมผงลงไปด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ บวรสรรค์ เจี่ยดํารง ที่ศกึ ษาเรื่ องการส่งเสริ มการตลาดอุตสาหกรรมนมผงกับการละเมิด Code พบว่า
กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดที่อตุ สาหกรรมนมผงใช้ ได้ แก่ การโฆษณา การตลาดทางตรง การใช้ พนักงาน
ขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การให้ ข่าว การตลาดอินเทอร์ เน็ต การตลาดแบบตอบโต้ การ
บริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ การตลาดเพื่อสังคม บรรจุภณ
ั ฑ์ กิจกรรมการตลาด และการสนับสนุนกิจกรรม และ
อุตสาหกรรมนมผงสร้ างมายาคตินมผงจากเดิม นมผง คือ สารอาหารทดแทนนมแม่ จะใช้ ต่อเมื่อแม่มี
ปั ญหาทางด้ านสุขภาพจนไม่สามารถให้ นมแก่ลกู ได้ เช่น หัวนมบอด หรื อติดเชื ้อเอชไอวี จวบจนปั จจุบนั
อุตสาหกรรมนมผงได้ สร้ างมายาคตินมผงขึ ้นมาใหม่ ให้ นมผงกลายเป็ น “นมผงมี สารอาหารเหมื อนกับนม
แม่”49
นอกจากนี ้ การเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีผลกระทบต่อการรับรู้ ความ
จริ งของแม่เกี่ยวกับการเลี ้ยงลูกด้ วนนมผง ยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ Belch and Belch ที่กล่าวว่า เมื่อ
ผู้บริ โภคเปิ ดรั บการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการแล้ ว จะมี การตอบสนอง 3 รู ปแบบ ได้ แก่ 1. การ
ตอบสนองด้ านความรู้ (Cognitive response) 2. การตอบสนองด้ านอารมณ์ ความรู้ สึก (Affective
response) และ 3. การตอบสนองด้ านพฤติกรรม (Behavioral response) จากผลการศึกษานี ้ชี ้ให้ เห็นว่า
เมื่อกลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง จะมีผลกระทบโดยมีการตอบสนอง
ด้ านความรู้ นัน่ คือ การตอบสนองโดยใช้ ความคิด ความรู้ ความเชื่อถือวิเคราะห์ต่อการสื่อสารการตลาด
้
้ไม่จําเป็ นต้ องถูกหรื อผิด หรื อเป็ นความจริงเสมอไป19
แบบบูรณาการ และการคิดวิเคราห์ในขันตอนนี
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2.2 การเปิ ดรั บการส่ งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กับทัศนคติ
เชิงบวกต่ อการส่ งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง กลุ่มตัวอย่ างที่มีการเปิ ดรั บการส่ งเสริม
การตลาดของอุตสาหกรรมนมผงบ่ อยหรื อทุกวัน จะมีโอกาสต่ อการมีทัศนคติเชิงบวกต่ อการ
ส่ งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง เป็ น 3 เท่ า ของกลุ่มตัวย่ างที่มีการเปิ ดรั บบ้ างหรื อไม่
เคยเปิ ดรั บเลย ผลการศึกษานี ้สอดคล้ องกับแนวคิดของ Belch and Belch ที่กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภคเปิ ดรับ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการแล้ ว จะมีการตอบสนอง 3 รูปแบบ ได้ แก่ 1. การตอบสนองด้ านความรู้
(Cognitive response) 2. การตอบสนองด้ านอารมณ์ ความรู้ สึก (Affective response) และ 3. การ
ตอบสนองด้ า นพฤติก รรม (Behavioral
response)19 เมื่ อ กลุ่ม เปิ ดรั บ การส่ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง จะมีการตอบสนองด้ านอารมณ์ ความรู้ สึก กล่าวคือ การตอบสนองโดยใช้ อารมณ์
ความรู้สกึ ทังแง่
้ บวกและลบต่อสินค้ า จะเกิดขึ ้นขณะที่เปิ ดรับหรื อหลังจากการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ หรื ออาจจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้ สกึ จากไม่ชอบเป็ นชอบ หรื อชอบน้ อยเป็ น
ชอบมาก การตอบสนองด้ านนี ้จะเกิดขึ ้นในลักษณะภาพรวมมากกว่าจะตอบสนองต่องค์ประกอบส่วนใด
ส่วนหนึ่งของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในบางกรณี ความรู้ สึกที่เกิ ดจากการตอบสนองทาง
ความรู้ สึก สามารถเกิ ดขึน้ ได้ เ อง โดยไม่ต้ องมี ค วามเชื่ อพื น้ ฐานเกี่ ย วกับ สิน ค้ า หรื อ สารในการสื่อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการ หรื ออาจจะไม่มีการตอบสนองด้ านความรู้ เกิ ดขึน้ มาก่อนก็ ได้ 21 เช่น การชม
โฆษณาสินค้ าหรื อตราสินค้ าที่ไม่เคยรู้จกั มาก่อน โดยทัว่ ไป การตอบสนองด้ านนี ้มักเป็ นผลสืบเนื่องมาจาก
การประเมินประสิท ธิ ภาพของสินค้ าในแต่ละคุณสมบัติร่วมกัน อาจอนุมานได้ ว่า การตอบสนองด้ า น
ความรู้สกึ เกี่ยวข้ องอย่างมากกับชนิดสินค้ า ตราสินค้ า และสารในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เมื่อกลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง (เช่น การโฆษณา การใช้
พนักงานขาย การส่งเสริ มการขาย) จะทําให้ กลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้ สกึ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อนมผง ซึ่งใน
การศึกษานี ้พบว่า กลุ่มแม่เกิดความรู้ สกึ ชื่นชอบต่อการส่งเสริ มการตลาดฯ ดังนัน้ การส่งเสริ มการตลาดฯ
จึงมีผลกระทบไม่เพียงด้ านความรู้เท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของกลุม่ ตัวอย่างที่เปิ ดรับฯ ด้ วย
2.3
การเปิ ดรั บการส่ งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสั มพันธ์ กับ
พฤติ ก รรมการเลี ย้ งลู ก ด้ ว ยนมผงกลุ่ มตั ว อย่ างที่ มี ก ารเปิ ดรั บ การส่ งเสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผงบ่ อยหรื อทุกวัน จะมีโอกาสต่ อการเลีย้ งลูกด้ วยนมผง มากกว่ ากลุ่มตัวย่ างที่มี
การเปิ ดรั บบ้ างหรื อไม่ เคยเปิ ดรั บเลย ถึง 2 เท่ า ผลการศึกษานี ้สอดคล้ องกับการศึกษาของ Duong
DV และคณะ ที่ระบุว่า ร้ อยละ 53 ของแม่ที่เปิ ดรับการโฆษณานมผงผ่านสื่อมวลชน ตัดสินใจซื ้อนมผง
เลี ้ยงบุตรหลังจากเห็นโฆษณา81-82 การศึกษาของ Zhang Y และคณะ พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั
การตัดสินใจใช้ นมผงของแม่ คือ การเปิ ดรับโฆษณา82 และการศึกษาของ Berry NJ และคณะที่ระบุว่า การ
โฆษณานมผงและเนื ้อหาการโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจหรื อแนะนําให้ แม่ชาวออสเตรเลียตัดสินใจเลี ้ยง
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ลูกด้ วยนมผง84 นอกจากนี ้ การศึกษาของ Howard L. และคณะ48 ยังพบว่า ปั จจัยที่มีความสําคัญมากที่สดุ
ในการตัดสินใจเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงนัน่ คือ การเปิ ดรับโฆษณานมผง
จากผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น จะสัง เกตได้ ว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ เ ปิ ดรั บ การส่ ง เสริ ม การตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง จะมีการตอบสนองทังด้
้ านความรู้ และความรู้ สกึ แต่การศึกษานี ้ยังพบข้ อมูลสําคัญอีก
ด้ วยว่า การเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดฯ มีผลกระทบไปถึงพฤติกรรมของผู้รับสาร คือ กลุม่ แม่ตดั สินใจซื ้อ
นมผงเพื่อนํามาใช้ เลี ้ยงดูบตุ ร จึงสอดคล้ องกับแนวคิดของ Belch and Belch ที่กล่าวว่า เมื่อผู้บริ โภค
เปิ ดรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการแล้ ว จะมีการตอบสนอง 3 รู ปแบบ ได้ แก่ 1. การตอบสนองด้ าน
ความรู้ (Cognitive response) 2. การตอบสนองด้ านอารมณ์ความรู้สกึ (Affective response) และ 3. การ
ตอบสนองด้ านพฤติกรรม (Behavioral response)19 และการการตอบสนองด้ านพฤติกรรมนี ้เป็ นการ
ตอบสนองที่ปรากฏออกมาในรู ปแบบของพฤติกรรม เช่น ทําหรื อไม่ทํา ซื ้อหรื อไม่ซื ้อ กินหรื อไม่กิน เป็ นต้ น
หรื อความตังใจที
้ ่จะกระทําพฤติกรรมนัน้ เมื่อเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เช่น ตัดสินใจที่จะ
ซื อ้ หรื อ ไม่ ซื อ้ สิ น ค้ า ใดสิ น ค้ า หนึ่ ง 22 การตอบสนองด้ า นนี จ้ ะเป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข องการสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการหรื อไม่ ก็ สามารถนับได้ ว่า การตอบสนองด้ านพฤติกรรมได้ เกิ ดขึน้ แล้ ว การ
ตอบสนองจะมีลกั ษณะและทิศทางใดนัน้ ขึ ้นอยู่กับความพร้ อมของผู้บริ โภคในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
ทัศนคติ ต่อสิน ค้ า และเนื อ้ ความในการสื่ อ สารการตลาดแบบบูร ณาการ โดยการตอบสนองด้ า นนี ไ้ ม่
จําเป็ นต้ องเกิดขึ ้นทันทีหลังจากการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเสมอไป แต่อาจเริ่ มต้ นด้ วย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้ อยในช่วงแรก จากนันจึ
้ งค่อยปรับตัวไปสูพ่ ฤติกรรมที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้
3. ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมีความสัมพันธ์ กับมายาคติ และ
พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
3.1 ทัศนคติท่ มี ีต่อการส่ งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กับ มายา
คติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง กลุ่มตัวอย่ างที่มีทัศนคติช่ ืนชอบการส่ งเสริ มการตลาด
ของอุตสาหกรรมนมผง จะมีโอกาสมีมายาคติด้านความคิดและความเชื่อมากกว่ า 2.3 เท่ า ของ
กลุ่มตัวอย่ างที่มีทัศนคติไม่ ช่ ืนชอบการส่ งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง ผลการศึกษานี ้
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Nishadi G. 47 ที่พบว่า ผลกระทบจากการโฆษณาเปลี่ยนความเชื่อของแม่ได้
น้ อยกว่าการได้ รับข้ อมูลหรื อความคิดเห็นจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ นอกจากนี ้ แม่ที่มีทศั นคติเชิงลบและไม่
เชื่อการกล่าวอ้ างผิดๆ จากบริ ษัทนมผงจะไม่ถูกหลอกลวง และการหลงเชื่อการโฆษณาจะไม่เกิดขึ ้นเลย
การศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่า หากแม่มีทศั นคติที่ดีต่อการโฆษณาอาจถูกหลอกลวงและหลงเชื่อโฆษณาได้
และการศึกษาของ Parry K และคณะ ที่ระบุว่า การตลาดนมผงลดทอนความเชื่อของแม่ในความสามารถ
ของตนเองที่จะเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ เพราะการโฆษณานมผงแสดงให้ เห็นว่า การเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ย่งุ ยาก
้ กว่า
เต็มไปด้ วยรายละเอียด และการโฆษณายังทําให้ แม่เกิดความสับสนว่า การเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงนันดี
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หรื อดีพอๆ กับการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่75 นอกจากนี ้ การศึกษาของ Phoutthakeo Pและคณะ พบว่า แม่ที่มี
ลูกอายุระหว่าง 6 -23 เดือน เชื่อโฆษณานมผงทางโทรทัศน์85
เมื่ อ พิจ ารณาผลการศึก ษานี จ้ ะพบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งที่ มี ทัศ นคติที่ ดี (ชื่ น ชอบ) ต่อการส่ง เสริ ม
การตลาดของอุตสาหกรรมนมผง จะมีผลต่อความคิดความเชื่อเกี่ยวกับการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง เนื่องจาก
การก่อรู ปหรื อการเกิ ดทัศนคตินัน้ เกิ ดจากการเปิ ดรับสิ่งเร้ า คือ การส่งเสริ มการตลาดฯ จึงมีผลให้ เกิ ด
ทัศนคติขึ ้นต่อสิ่งเร้ านัน้ ซี่งก็คือ ความรู้สกึ ชอบ และยิ่งกลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดมาก ยิ่งมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งเสริ มการตลาดฯ มากขึ ้นตามไปด้ วย และนําไปสูก่ ารเกิดความคิดและความเชื่อ
เกี่ยวกับการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง สอดคล้ องกับแนวความคิดของ Webb K ที่อธิบายไว้ ว่า การเกิดทัศนคติ
ประกอบด้ วย 3 ปั จจัย ได้ แก่ เงื่อนไข (condition) การเลียนแบบ (modelling) และ การเรี ยนรู้ (cognitive
learning) ซึง่ ปั จจัยด้ านเงื่อนไข คือ การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นมาจากการเปิ ดรับต่อสิ่งเร้ าแบบซํ ้าๆ และการเปิ ดรับ
ซํ ้าๆ มีโอกาสทําให้ เกิดการพัฒนาทัศนคติไปในทางบวกต่อสิ่งเร้ าที่ เปิ ดรับนัน้ โดยทัศนคติจะทําหน้ าที่
ต่อไป คือ การทําให้ เกิดความรู้สกึ และความเชื่อต่อสิง่ เร้ า86
3.2 ทัศนคติท่ มี ีต่อการส่ งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มีความสัมพันธ์ กับ มายา
คติด้านการรับรู้ความจริงของนมผง กลุ่มตัวอย่ างที่มีทศั นคติไม่ ช่ ืนชอบการส่ งเสริมการตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง มีโอกาสที่จะมีมายาคติด้านการรั บรู้ ความจริงของนมผงมากกว่ า 1.6 เท่ า ของ
กลุ่ มตัวอย่ างที่มีทัศนคติช่ ืนชอบการส่ งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง ผลการศึกษานี ้
สอดคล้ องกับแนวความคิดของ Webb K ที่อธิบายไว้ ว่า ทัศนคติมี 4 หน้ าที่หลัก ได้ แก่ 1. หน้ าที่ในการ
ปรับตัว (Adjustment function) 2. หน้ าที่ในการปกป้องอีโก้ (Ego defenseive function) 3.หน้ าที่ในการ
แสดงค่านิยม (Value expressivve function) และ 4. หน้ าที่ด้านความรู้ (Knowledge function)86
นอกจากนี ้ Ajzen L ยังอธิบายหน้ าที่ด้านความรู้ ไว้ ด้วยว่า ทัศนคติช่วยผู้บริ โภคในกระบวนการ
ตัดสินใจ การตัดสินใจ และการกลัน่ กรองข้ อมูลที่ได้ รับมา ทัศนคติจึงต้ องอาศัยข้ อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อทํา
ให้ เ กิ ด ความรู้ และนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ รับ มาไปสู่พ ฤติ ก รรม นั่น คือ การตัดสิน ใจซื อ้ สิน ค้ า หรื อ ไม่87 จากผล
การศึกษานี ้อาจสรุ ปได้ ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดฯ มีทศั นคติที่ดีต่อการเลี ้ยงลูกด้ วย
นมผง ซึง่ นําไปสู่การรับรู้ ความจริ งเกี่ยวกับเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง ดังนัน้ อุตสาหกรรมนมผงส่งเสริ มการตลาด
ด้ วยการสร้ างมายาคตินมผงขึ ้นมาใหม่ ซึ่งเป็ นการสร้ างความจริ งและสร้ างความหมายใหม่ให้ แก่นมผง
เมื่อกลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร (การส่งเสริ มการตลาดฯ) ของอุตสาหกรรมนมผง เช่น การโฆษณา
การขายโดยพนักงาน การส่งเสริ มการขาย หน้ าที่ของทัศนคติก็คือ การกลัน่ กรองข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับมา
และทําให้ เกิดการรับรู้ความจริงฯ ของผู้บริโภคตามที่อตุ สาหกรรมนมผงต้ องการ นัน่ คือ “นมผงมี สารอาหาร
เหมื อนกับนมแม่”49 การส่งเสริ มการตลาดฯ จึงเป็ นการประกอบสร้ างความหมายที่บิดเบือนไปจากความ
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เป็ นจริ ง เป็ นมายาคติที่ผ้ สู ่งสารต้ องการให้ ผ้ รู ับสารรับในสิ่งที่ต้องการจะให้ และจงให้ ผ้ รู ับสารในสิ่งที่ผ้ รู ับ
สารต้ องการตามบริ บทวัฒนธรรมของผู้รับสาร
3.3 ทั ศ นคติท่ ีมี ต่ อการส่ ง เสริ ม การตลาดของอุ ต สาหกรรมนมผง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการเลีย้ งลู กด้ วยนมผง กลุ่ มตัวอย่ างที่มีทัศนคติช่ ืนชอบการส่ งเสริ มการตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง จะมีโอกาสเลีย้ งลูกด้ วยนมผง มากกว่ ากลุ่มตัวอย่ างที่มีทัศนคติไม่ ช่ ืนชอบ
การส่ งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง ถึง 2.3 เท่ า ผลการศึกษานี ้สอดคล้ องกับการศึกษาของ
Phoutthakeo Pและคณะ ที่พบว่า ร้ อยละ 79.1 ของแม่ระบุว่าการโฆษณานมผงทางโทรทัศน์มีอิทธิพลใน
การพัฒนาทัศนคติไปในทางบวกหรื อก่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเลี ้ยงลูกด้ วนมผง และประมาณร้ อยละ
75 ของแม่ที่มีทศั นคติที่ดีต่อการโฆษณานมผงจะมีโอกาสเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ครบ 6 เดือน น้ อยกว่าแม่ที่มี
ทัศนคติที่ไม่ดีตอ่ โฆษณานมผง85
ผลการศึกษานี ้ยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ Norman L.M. ที่เสนอแนวคิดเกดี่ยวกับทัศนคติ ว่า
ทัศนคติ คือ ความรู้ สึก และ ความคิดเห็น ที่บุคคล มีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้ อเสนอ
ใดๆ ในทางที่จะยอมรับ หรื อปฏิเสธ ซึง่ มีผลทําให้ บคุ คลพร้ อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้ วย พฤติกรรม
อย่างเดียวกันตลอด ทัศนคติจงึ เป็ นสภาวะของความพร้ อมที่จะตัดสินคุณค่า (value) ของสิง่ เร้ า (Stimulus)
ที่มากระตุ้น ในกรณีของการซื ้อสินค้ า ผู้บริ โภคจะซื ้อสินค้ า (behaivoural intentions) ที่ตนมีทศั นคติในเชิง
บวก40 ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติที่ดี (ชื่นชอบ) ต่อการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง (สิ่ง
เร้ า) จึงตัดสินใจเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง
4. มายาคติของนมผง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทย
4.1 มายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการ
เลีย้ งลูกด้ วยนมผง กลุ่มตัวอย่ างที่มีมายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผง จะมีโอกาสต่ อ
เลีย้ งลูกด้ วยนมผง เป็ น 2.1 เท่ า ของกลุ่มตัวอย่ างที่ไม่ มีมายาคติด้านความคิดและความเชื่อของ
นมผง สอดคล้ องกับแนวคิดของ Barthes R. ที่กล่าวว่า มายาคติเป็ นเรื่ องที่ไม่ตรงตามความเป็ นจริ งหรื อ
เรื่ องที่แฝงไว้ ด้วยข้ อมูลที่บิดเบือน เป็ นความเชื่อที่ถกู ทําให้ เป็ นจริ ง โดยสิ่งสําคัญที่ทําให้ มายาคติทําให้ คน
หรื อสังคมรับรู้ ว่าเป็ นเรื่ องจริ งนัน้ มีสาเหตุมาจากการสร้ างความหมายให้ เสมือนหนึ่งเป็ นเรื่ องธรรมชาติ
เป็ นบรรทัดฐานของสังคมของสิ่งๆ นัน้ ยิ่งไปกว่านัน้ มายาคติยงั ทําให้ คนในสังคมเห็นว่า เป็ นเรื่ องปกติ
้ าถาม
ธรรมดา เป็ นธรรมชาติ เป็ นเรื่ องที่เราคุ้นเคย เคยชิน จนยอมรับว่า มันเป็ นเช่นนัน้ โดยไม่มีการตังคํ
อาจกล่าวได้ ว่า มายาคติเป็ นการนําเสนอข้ อเท็จจริ งเพียงส่วนที่เป็ นประโยชน์ต่อการธํ ารงค์ไว้ ซึ่งบทบาท
และสถานภาพผลประโยชน์หรื อผลพลอยได้ ภายใต้ ระบบความสัมพันธ์เชิงอํานาจ (power relations) ที่ไม่
สมดุล27 ดังนัน้ การศึกษานี ้จะเห็นได้ ว่า อุตสาหกรรมนมผงให้ กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดฯ เพื่อต้ องการ
สร้ างความคิ ด และความเชื่ อ ให้ แ ก่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง โดยการสร้ างความหมายของนมผงว่ า “นมผงเป็ น
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ผลิ ตภัณฑ์ ที่ปลอดเชื ้อโรคและสะอาด” เมื่อกลุ่ม ตัวอย่างมี ความคิด ความเชื่ อ และการยอมรั บตามที่
อุตสาหกรรมนมผง (ผู้สง่ สาร) ต้ องการ โดยไม่มีการตังคํ
้ าถาม จึงนําไปสูพ่ ฤติกรรมการซื ้อและเลี ้ยงลูกด้ วย
นมผงนัน่ เอง
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการศึกษาต่ อไปในอนาคต
1. เนื่องจากกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี และการสร้ างมายา
คติ เ กี่ ย วกับ นมผงและการเลี ย้ งลูก ด้ ว ยนมผงมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ควรมี ก ารสนับ สนุน การ
ศึกษาวิจยั เรื่ องนี ้อย่างต่อเนื่อง
2. การศึกษานี เ้ ป็ นการศึกษาแบบภาคตัดขวางหรื อแบบสํารวจโดยวางแผนการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเพียงครัง้ เดียว การศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาแบบระยะยาวเพื่อติดตามการเปิ ดรับการส่งเสริ ม
การตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี และพฤติกรรมของหญิงไทยอย่างต่อเนื่อง และทําให้ ทราบถึง
อิทธิพลและผลกระทบของกลยุทธ์ กการส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่มีตอ่ มายาคติ
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื ้อและการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของหญิงไทยได้ อย่างละเอียดลึกซึ ้งและชัดเจน
มากยิ่งขึ ้น
3. การศึกษานี ้จํากัดกลุ่มเป้าหมายสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ที่มีเชื ้อชาติและสัญชาติไทยอายุ 15-45 ปี
ั ้ 1-3 ปี ที่เข้ ารับบริ การในโรงพยายาบาลรัฐบาล
ตังครรภ์
้
ที่สองหรื อสาม หรื อตังครรภ์
้
แรกที่มีบตุ รอายุตงแต่
และเอกชนเท่านัน้ และกําหนดขนาดตัวอย่างเพียง 865 ตัวอย่าง ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปควรขยาย
ขนาดตัวอย่างให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อสรุ ปและอ้ างอิงไปสู่ประชาการได้ อย่างครบถ้ วน ควรขยายกลุ่มเป้าหมาย
ในการศึกษาให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ เช่น ในกลุ่มสตรี วัยเจริ ญพันธุ์ที่ไม่ได้ ตงั ้ ครรภ์ และขยายพืน้ ที่ ใน
การศึกษา เช่น สถานที่ทํางานของรัฐหรื อเอกชน
4. การศึกษานี ้ศึกษาการเปิ ดรับกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
เท่านัน้ การศึกษาต่อไปในอนาคต ควรศึกษาการเปิ ดรับสื่ออื่นๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน เพื่อ
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์หรื ออิทธิพลต่อมายาคติ ทัศนคติ และการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง ว่า มีความเหมือน
หรื อแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
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ตารางที่ 16 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างข้ อค้ นพบและข้ อเสนอแนะ
ข้ อค้ นพบ
1. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่กลุม่
ตัวอย่างพบเห็นมากที่สดุ ได้ แก่ การโฆษณา รองลงมาคือ การตลาด
ทางตรง และอันดับที่สาม คือ การใช้ พนักงานขาย
2. กลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนมผงสําหรับเด็กแรก
เกิดถึง 3 ปี ด้ านการโฆษณามากที่สดุ โดยเฉพาะการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ กลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับทุกวัน (7 วันต่อสัปดาห์)
3. กลุม่ ตัวอย่างลาคลอดได้ เพียง 3 เดือน ต้ องกลับไปทํางาน จึงไม่
สามารถเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ได้
4. กลุม่ ตัวอย่างมีมายาคตินมผง (ที่ผิดไปจากความเป็ นจริง) มากที่สดุ
คือ นมผงปลอดเชื ้อ สะอาด และปลอดภัยสําหรับลูก และมายาคติด้าน
ความคิดและความเชื่อที่ยงั คงมีอยูใ่ นกลุม่ ตัวอย่าง คือ นมผงมีคณ
ุ ค่าและ
มีสารอาหารที่สําคัญให้ แก่ลกู
5. การเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมี
ความสัมพันธ์กบั มายาคติด้านการรับรู้ความจริ งของนมผง
6. การเปิ ดรับการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงมี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งเสริ มการตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผง
7. ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มี
ความสัมพันธ์กบั มายาคตินมผง
8. ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง
9. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจซื ้อนมผงของกลุม่ ตัวอย่างมากที่สดุ คือ การ
โฆษณา โดยเฉพาะการโฆษณาทางโทรทัศน์ รองลงมาคือ การใช้
พนักงานขายด้ วยการแนะนําสินค้ าโดยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ
หรื อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
10. มายาคติด้านความคิดและความเชื่อของนมผงมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้ วยนมผง

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ข้ อเสนอแนะด้ านกลไกการควบคุมการ
ส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

2. ข้ อเสนอแนะด้ านการให้ ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับการส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรม
นมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

3. ข้ อเสนอแนะด้ านการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายและสร้ างค่านิยมให้
สังคมไทย
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ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาการครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อเสนอแนะด้ านกลไกการควบคุมการส่ งเสริ มการตลาดของอุ ตสาหกรรมนมผง
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 เนื่องจากผลการศึกษานี ้พบว่า อุตสาหกรรมนมผงใช้
กลยุทธ์ การส่งเสริ สการตลาดฯ หลากหลาย ทําให้ กลุ่มตัวอย่างสามารถเปิ ดรับการส่งเสริ มการตลาดของ
อุตสาหกรรมนมผงได้ ทกุ ช่องทางการสื่อสาร
1.2 ควรเร่ งรัดออกกฎหมายควบคุมกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผง
สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี เพราะผลการศึกษานี ้ระบุว่า กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนม
ผง มีผลกระทบต่อ มายาคติ (ด้ านความคิด ความเชื่อ และการรับรู้ความจริ ง) ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เลี ้ยงลูกด้ วยนมผงของกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 ควรเร่ งรั ดออกกฎหมายการขยายการลาดคลอดจาก 3 เดือน เพิ่มเป็ น 6 เดือน เพื่ อ
สนับสนุนการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ เพราะการศึกษานีพ้ บว่า กลุ่มตัวอย่างลาคลอดได้ เพียง 3 เดือน ต้ อง
กลับไปทํางาน จึงไม่สามารถเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ได้
ระยะสัน้
1.4 ควรยกระดับ International Code of Marketing of Breast milk Substitutes หรื อ
CODE เพื่อนําไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดและจริงจัง โดยในโรงพยาบาลรัฐบาลควรกําหนดเป็ นข้ อบังคับ
หรื อระเบียบที่ต้องปฏิบตั ิ และโรงพยาบาลเอกชนเป็ นการขอความร่วมมือ
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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
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 กั บ 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
นมผงสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
ภาคการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หญิงไทยไม่ร้ ู เท่าทันกลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดของอุตสาหกรรมนมผงสําหรับเด็กแรกเกิด
ถึง 3 ปี และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขแนะนํานมผงให้ แก่แม่ แสดงให้ เห็นว่า ขาดจริ ยธรรม
และจิตสํานึกในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ภาคการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ควร
ดําเนินการ ดังนี ้
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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
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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