Journal of Demography Volume 37 Number 2 December 2021
DOI: 10.14456/jod.2021.5

21

การออกแบบและการรับรู้ของสตรีวัยเจริญพันธุ ์
ทีม่ ีต่อฉลากบรรจุภัณฑ์นมผงทีจ่ าหน่ายในประเทศไทย1
เหมือนฝัน คงสมแสวง2
บวรสรรค์ เจี่ยดำรง3
บทคัดย่อ
งำนวิ จัย ชิ ้น นี ใ้ ช้ก ำรวิ จัย แบบผสำนวิ ธี สำหรับ กำรวิ จัย เชิ ง คุณ ภำพใช้วิ ธี ก ำรวิ เ ครำะห์บ รรจุ ภัณ ฑ์น มผง
ส่วนกำรวิจยั เชิงปริมำณใช้แบบสอบถำมในกำรสำรวจข้อมูลจำกกลุม่ ตัวอย่ำง 550 ชุด ทั่วประเทศไทย ใช้สถิติพรรณนำ
ในกำรวิเครำะห์ควำมถี่คำ่ เฉลีย่ ค่ำร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และใช้สถิติไคสแควร์ทดสอบสมมติฐำนทำงสถิติ
ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ กำรออกแบบฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงเป็ นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสูก่ ำรโฆษณำนมผงสำหรับ
ทำรกทำงอ้อมผ่ำนกำรโฆษณำนมผงสำหรับเด็กเล็ก โดยมี 3 ประเด็นสำคัญ คือ กำรออกแบบฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงที่
สัมพันธ์กบั กำรแบ่งส่วนตลำด กำรออกแบบฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงที่แตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อยและไม่ชดั เจน รวมทัง้ กำร
นำเสนอสำรอำหำรชวนเชื่ อ เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำนมผงบนฉลำกบรรจุภัณฑ์ มำกไปกว่ำนัน้ ผลกำรสำรวจยังสำทับว่ำ
สตรีวยั เจริญพันธุ์เห็นว่ำ ฉลำกบรรจุภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กเล็กกับนมผงสำหรับทำรกมีควำมแตกต่ำงเพียงเล็กน้อย
และไม่ชดั เจน จึงเข้ำข่ำยละเมิดมำตรำ 15 ที่กำหนดให้ฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับทำรกกับนมผงสำหรับเด็กเล็กต้อง
แตกต่ำงอย่ำงชัดเจนและแยกแยะได้โดยง่ำย
ผลสำรวจกำรเปิ ดรับสื่อโฆษณำนมผงทำงโทรทัศน์ สตรีวยั เจริญพันธุ์เกือบครึ่งเข้ำใจว่ำนมผงที่เคยพบเห็นใน
สื่อโฆษณำทำงโทรทัศน์มีทงั้ นมผงสำหรับเด็กเล็ก (สูต ร 3) และนมผงสำหรับทำรก (สูตร 1) สะท้อนให้เห็ นว่ำ สตรี
วัยเจริญพันธุไ์ ม่สำมำรถแยกแยะฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับเด็กเล็กออกจำกนมผงสำหรับทำรกได้โดยง่ำย โดยนัยนี ้
กำรโฆษณำนมผงสำหรับเด็กเล็กทำงโทรทัศน์มีแนวโน้มที่จะเป็ นกำรโฆษณำนมผงสำหรับทำรกทำงอ้อม นอกจำกนี ้
กำรเปิ ดรับสื่อโฆษณำและกิจกรรมกำรส่งเสริ มกำรตลำดนมผงมีควำมสัมพันธ์กบั กำรจดจำตรำสินค้ำ สัญลักษณ์พิเศษ
และสำรอำหำรที่เป็ นจุดขำย รวมไปถึงแนวโน้มที่จะใช้นมผงเลีย้ งบุตรอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนัน้ แม้จะมีกฎหมำยบังคับใช้ แต่ยงั พบกำรละเมิดอย่ำงชัดเจน จึงควรมีกำรพัฒนำกำรเกณฑ์สำหรับประเมิน
ควำมแตกต่ำงของบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับทำรกและบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับเด็กเล็กอย่ำงชัดเจน
คาสาคัญ: กำรออกแบบ กำรรับรู ้ สตรีวยั เจริญพันธุ์ ฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์ นมผง
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Perception of Women of Reproductive Age Toward Packaging Labels
on Infant Formula and Milk Powder Sold in Thailand
Muanfun Kongsomsawaeng1
Bavonsan Chiadamrong2
Abstract
The purpose of this study is to ascertain the perceptions of women of reproductive age with regard
to differences in the packaging labels of infant formula and children’s milk powder as required by law, as well
as to analyze media exposure behavior and interpretation of marketing promotion activities for young
children's milk powder. As far as the author is aware, there is no research on the impacts felt by milk powder
manufacturers following the announcement of law enforcement in this regard. Therefore, a mixed research
method was utilized. Qualitative research was conducted using an analysis of milk powder packaging, while
quantitative research was used to collect data from 550 randomly selected individuals across Thailand. The
results of the analysis revealed that milk powder packaging label design is the starting point for indirect
advertising of infant formula. There are three key points in this regard: (a) the design of the milk powder
packaging label is related to market segmentation; (b) the milk powder packaging label designs are slightly
different and generally unclear; and (c) publicity is used for value creation on the package label.
The results of the analysis also showed that women of childbearing age think that there is little or no
difference between the packaging labels for infant formula and children’s milk powder. Women of
reproductive age could not easily distinguish the packaging labels for infant formula from those for milk
powder. Moreover, exposure to advertising media and marketing promotion activities for milk powder was
related to brand recognition, special nutrients, and the mother’s tendency to use an infant formula; these
aspects were found to be statistically significant at 0.05. The results suggest that criteria for evaluating the
differences in infant formula packaging and milk powder packaging should be clearly developed to enhance
comprehension among women of reproductive age.
Keywords: design, perception, women of reproductive age, packaging label, milk powder
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บทนา
องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization : WHO) แนะนำให้เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่ำงน้อย 6 เดือน
เพื่อประโยชน์โดยตรงต่อสุขภำพทำรกทัง้ ด้ำนร่ำงกำย สติปัญ ญำ และด้ำนจิ ตใจ ซึ่ง ในช่ วงวัย ทำรกเป็ นโอกำสทอง
อัน ลำ้ ค่ ำ ที่ จ ะพัฒ นำทุน มนุษ ย์ไ ด้อ ย่ ำ งมี ป ระสิท ธิ ภำพซึ่ ง มี เ พี ย งครั้ง เดี ย ว ในชี วิ ต กำรสื่อ สำรจำกบริ ษั ท นมผงที่ มี
กำรวำงแผนกำรสือ่ สำรกำรตลำดถึงคุณประโยชน์ที่นมผงมีและรับรูโ้ ดยสำคัญผิดไปถึงขัน้ ที่วำ่ นมผงอำจทดแทนนมแม่ได้
ในปี พ.ศ. 2524 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ขอควำมร่วมมือจำกอุตสำหกรรมนมผงข้ำมชำติที่เข้ำมำ
ดำเนิ น ธุร กิ จ ในประเทศไทยให้ป ฏิ บัติ ตำม “หลักเกณฑ์สำกลว่ำ ด้ว ยกำรตลำดอำหำรสำหรับ ทำรกและเด็ ก เล็ก ”
(International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes : CODE) โดยได้รบั กำรตอบรับ แต่กำรปฏิบตั ิยงั เป็ นไป
อย่ำงคลำดเคลือ่ น ดังที่ปรำกฏหลักฐำนในรำยงำนกำรเฝ้ำระวังและติดตำมกลยุทธ์กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรตลำด
นมผงในประเทศไทย พบว่ำ บริษัทนมผงมีกำรใช้กลยุทธ์กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรตลำดที่ละเมิด CODE ทัง้ เป็ น
กำรละเมิดแบบชัดเจน เช่น ตัว แทนบริษั ทนมผงติดต่อ แม่ที่มีลูกในวัย ทำรกโดยตรง หรือแจกนมผงสำหรับ ทำรกใน
โรงพยำบำล เป็ นต้น และกำรเป็ นกำรละเมิดแบบแนบเนียน เช่น ติดตัง้ สัญลักษณ์ที่สื่อเชื่อมโยงไปถึงผลิตภัณฑ์นมผง
สำหรับทำรกในโรงพยำบำล เป็ นต้น (บวรสรรค์ เจี่ยดำรง, 2558, น. [3])
กำรขอควำมร่วมมื อไม่ได้ทำให้อัต รำกำรเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่ำงน้อย 6 เดือนของประเทศไทยเพิ่มขึน้
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข จึงออกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรือ่ ง “หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรตลำดอำหำรสำหรับ
ทำรกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง พ.ศ. 2551” ว่ำด้วยเรื่องของกำร “ห้ำมกระทำกำรสื่อสำรในกำรส่งเสริม
กำรตลำดนมผงทุกรู ปแบบ” และได้ขอควำมร่วมมือไปยังบริษัทนมผงข้ำมชำติให้ปฏิบตั ิตำมประกำศดังกล่ำวอีกครัง้
แต่ก็ไม่ได้รบั ควำมร่วมมือโดยสมบูรณ์ เนื่องเพรำะหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวมีสถำนะเป็ นข้อแนะนำ ไม่ใช่ขอ้ บังคับที่มีบทลงโทษ
ทำงกฎหมำย กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข จึงจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรสำหรับ
ทำรกและเด็กเล็ก ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 และจะมีผล
บังคับใช้ในวันที่ 8 กันยำยนปี เดียวกัน
เมื่ออัตรำกำรเกิดของประชำกรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับมีปัจจัยเชิ งนโยบำย กล่ำวคือ มี กฎหมำยที่
ควบคุม กิ จกรรมกำรโฆษณำและกำรส่งเสริม กำรตลำดนมผง บริษัท นมผงจึ งต้อ งจัด ทำกำรสื่อ สำรอย่ำ งเต็ มก ำลัง
เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลำดที่มีภำวะกำรแข่งขันสูงในอุตสำหกรรมนมผง รวมทัง้ จักต้องกระทำอย่ำงบูรณำกำรและแยบยล
มำกขึน้ เพื่อเลีย่ งตัวบทกฎหมำย
จุดยืนของกำรวิจัยครัง้ นีไ้ ม่ได้เน้นศึกษำที่ตวั ผลิตภัณฑ์นมผง เพรำะเชื่อว่ำผลิตภัณฑ์นนั้ มีประโยชน์และยังมี
ควำมจำเป็ นต่อทำรกบำงกลุม่ ที่แม่มีควำมจำเป็ นไม่สำมำรถให้นมแม่แก่ลกู ได้จริง ๆ เช่น เด็กกำพร้ำ แม่ที่มีโรคประจำตัว
ไม่สำมำรถให้น มได้ เป็ น ต้น แต่เ น้น ไปที่ ก ำรสื่อ สำรที่ ส่อ เค้ำ ว่ำ เข้ำ ข่ำ ยกำรละเมิ ด กฎหมำย ซึ่ง พึง พิ จ ำรณำตั้ง แต่
องค์ประกอบของฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผง ซึง่ ผูผ้ ลิตสินค้ำหรือผูโ้ ฆษณำจัดกำรออกแบบมำอย่ำงประณีต เป็ นสำรที่ผผู้ ลิตได้
วำงแผนไว้ (Planned message) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด กำรสื่อสำรทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ
ด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นสิ่งที่สร้ำงบุคลิกภำพให้กบั ผลิตภัณฑ์ ควำมสำคัญต่อควำมสำเร็จของแบรนด์ (Shimp, 2010, p. 88;
Solomon, 2018, p.253) และยังมีผลกำรวิจับพบว่ำ แม่ที่ได้อ่ำนนิตยสำรและได้ดูโฆษณำนมผงสูตรสำหรับทำรกวัย
เตำะแตะ เชื่อว่ำตนเองเห็นโฆษณำนมผงสูตรสำหรับทำรกทัง้ ที่เป็ นไปไม่ได้ เหมือนกันกับผลกำรวิจยั ของอังกฤษที่พบว่ำ
ประมำณ 60% ของแม่และสตรีมีครรภ์คิดว่ำ โฆษณำของนมผงสูตรต่อเนื่องเป็ นกำรส่งเสริมนมผงสูตรสำหรับทำรก
(Berry, Jones, & Iverson, 2010, p. 27-28)

23

Journal of Demography Volume 37 Number 2 December 2021
ทัง้ นี ้ นับตัง้ แต่ประกำศบังคับใช้กฎหมำยดังกล่ำว ยังไม่มีงำนวิจยั ที่ศกึ ษำกำรสือ่ สำรของบริษัทนมผงที่พิจำรณำ
ภำยหลังจำกกำรประกำศบังคับใช้กฎหมำยว่ำเป็ นเช่นไร ควำมรูเ้ ดิมจึงไม่ทนั สมัยต่อกำรนำไปใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐำนในกำร
ปรับปรุ งพระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรสำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อให้เท่ำทันกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบนั
ดังนัน้ จึงเป็ นที่น่ำสนใจว่ำ ในประเทศไทยบริษัทนมผงมีกำรดำเนินกำรออกแบบให้ฉลำกอำหำรสำหรับทำรก
และฉลำกอำหำรสำหรับเด็กเล็กแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนและสำมำรถมองเห็นหรือแยกแยะได้โดยง่ำย รวมทัง้ ฉลำกอำหำร
สำหรับทำรกและฉลำกอำหำรสำหรับ เด็ ก เล็ก ข้ำ งต้น ต้อ งแตกต่ำ งจำกอำหำรอื่ น อย่ำ งชัดเจน แล้ว หรือไม่ ด้ว ยเป็ น
องค์ประกอบพืน้ ฐำนในกำรใช้สอื่ สำรในสือ่ อื่นต่อไป และมีควำมเชื่อมโยงหรือไม่อย่ำงไรกับกำรตีควำมและกำรจดจำของ
สตรีวยั เจริญพันธุ์ อันนำไปสูก่ ำรเข้ำข่ำยกำรละเมิดมำตรำ 15 ของพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเครำะห์บรรจุภณ
ั ฑ์นมผงภำยหลังประกำศบังคับใช้พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำร
สำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
2. เพื่อสำรวจควำมคิดเห็นของสตรีวยั เจริญพันธุ์ในประเด็นควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนของฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์
ระหว่ำงนมผงสำหรับทำรกกับนมผงสำหรับเด็กเล็กตำมที่กฎหมำยกำหนด
3. เพื่อสำรวจพฤติกรรมกำรเปิ ดรับสื่อโฆษณำและกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดนมผงสำหรับเด็กเล็กของสตรีวยั
เจริญพันธุท์ ี่สำมำรถถูกตีควำมให้เชื่อมโยงไปถึงนมผงสำหรับทำรก
4. เพื่อสำรวจกำรตีควำมและกำรจดจำของสตรีวยั เจริญพันธุท์ ี่มีตอ่ ตรำสินค้ำ สัญลักษณ์ และสำรอำหำรในนมผง

การทบทวนวรรณกรรม
1. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
กำรวิจัยครัง้ นี ใ้ ช้คำอธิ บ ำยพระรำชบัญ ญัติ ควบคุม กำรส่ง เสริมกำรตลำดอำหำรสำหรับ ทำรกและเด็ก เล็ก
พ.ศ. 2560 โดยเฉพำะในมำตรำที่ 15 ซึง่ มีรำยละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
มาตรา 15 ผู้ผลิต ผูน้ ำเข้ำ หรือ ผู้จำหน่ำยอำหำรสำหรับทำรก หรือ อำหำรสำหรับเด็ ก เล็ก หรือ ตัว แทน
ดำเนินกำรให้ฉลำกอำหำรสำหรับทำรกและฉลำกอำหำรสำหรับเด็กเล็กแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนและสำมำรถมองเห็นหรือ
แยกแยะได้โดยง่ำย รวมทัง้ ฉลำกอำหำรสำหรับทำรกและฉลำกอำหำรสำหรับเด็กเล็กข้ำงต้นต้องแตกต่ำงจำกอำหำรอื่น
อย่ำงชัดเจน ซึง่ หำกไม่ปฏิบตั ิตำมต้องระวำงโทษตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้
ภำยหลังล่วงพ้นระยะเวลำตำมบทเฉพำะกำลครบ 1 ปี นับแต่วนั ที่กฎหมำยบังคับใช้ คณะกรรมกำรควบคุมกำร
ส่งเสริมกำรตลำดอำหำรสำหรับทำรกและเด็กเล็กได้วำงแนวทำงและเกณฑ์ เพื่อใช้พิจำรณำฉลำกว่ำ แตกต่ำงอย่ำงชัดเจน
และสำมำรถมองเห็นหรือแยกแยะได้โดยง่ำย ผ่ำน 3 องค์ประกอบของรู ปแบบฉลำก คือ ภำพรวมของฉลำก ลักษณะกำร
แสดงข้อควำม รูปแบบและสีของลวดลำย เนื่องเพรำะยังปรำกฏกำรปรับเปลี่ยนฉลำกโดยผูผ้ ลิต ผูน้ ำเข้ำ หรือผูจ้ ำหน่ำย
ที่ยงั ไม่สอดคล้องกับสำระสำคัญ และเจตนำรมณ์ของบทบัญญัติของมำตรำ 15
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2. ทฤษฎีการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
Belch & Belch (2021) อธิบำยกลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotional Mix) ประกอบไปด้วยกำรโฆษณำ
กำรตลำดทำงตรง กำรตลำดอินเทอร์เน็ต กำรส่งเสริมกำรขำย กำรประชำสัมพันธ์ และพนักงำนขำย ส่วนกำรสื่อสำร
กำรตลำด (Marketing communication) หมำยถึง กำรดำเนินงำนที่ผสมผสำนเครื่ องมือในกำรสื่อสำรกำรตลำดทัง้ หมด
เข้ำด้วยกัน ได้แก่ กำรโฆษณำ กำรตลำดทำงตรง กำรส่งเสริมกำรขำย กำรประชำสัมพันธ์ พนักงำนขำย และบรรจุภณ
ั ฑ์
เป้ำหมำยเพื่อส่งสำรเกี่ยวกับเป้ำหมำยขององค์กรที่มีควำมสอดคล้อง และโน้มน้ำวใจผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้ำหมำย
3. แนวคิดเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุภัณ ฑ์ (Packaging) เป็ น P ที่ 5 ต่อ จำกผลิต ภัณ ฑ์ (Product) รำคำ (Price) สถำนที่ (Place)
และกำรส่งเสริมกำรขำย (Promotion) ซึง่ ส่วนใหญ่ถือว่ำบรรจุภณ
ั ฑ์และฉลำกเป็ นองค์ประกอบของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ดว้ ย
ผูผ้ ลิตหลำยรำยใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่โดดเด่น สร้ำงอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์ เพิ่มคุณค่ำของแบรนด์
บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นสิ่งเชื่อมโยงระหว่ำงผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคอย่ำงมีจุดยืนหรือตำแหน่งทำงกำรตลำด (Positioning) ที่ชดั เจน
และอำจเกี่ยวข้องกับควำมคำดหวังของผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ตำมที่สื่อสำรมำกกว่ำตัวผลิตภัณฑ์
เองด้วย มีบทบำททัง้ เรือ่ งกำรปกป้องสินค้ำ กำรจัดวำง กำรสร้ำงกำรรับรู ้ กำรจดจำ กำรระลึกถึง กำรให้ขอ้ มูล กำรจูงใจให้
ซือ้ และกำรเพิ่มมูลค่ำ ผ่ำนกำรถ่ำยทอดประโยชน์เชิงหน้ำที่ สัญลักษณ์ และประสบกำรณ์ (เหมือนฝัน คงสมแสวง, 2562;
Kotler & Keller, 2016, p. 412; Shimp, 2010, p. 81; Solomon, 2018, pp. 123, 158)
4. แนวคิดการส่งเสริมการตลาดแบบข้ามชนิด
กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) เป็ นส่วนประสมหนึง่ ที่สำคัญของกำรตลำด (4Ps) ประกอบไปด้วยเครื่องมือ
หลัก 6 เครือ่ งมือ ได้แก่ กำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์ กำรตลำดทำงตรง กำรส่งเสริมกำรขำย พนักงำนขำย กำรตลำด
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพำะกำรนำแนวคิดกำรส่งเสริมกำรตลำดมำทำกำรส่งเสริมกำรขำยแบบข้ำมชนิด (Cross-promotion)
หมำยถึง กำรใช้สินค้ำหนึ่งสินค้ำเพื่อโฆษณำสินค้ำอีกชนิดหนึ่ง กำรส่งเสริมกำรขำยแบบข้ำมชนิดเป็ นแผนงำนทำง
กำรตลำดที่มีเป้ำหมำยให้เกิดกำรซือ้ สินค้ำ โดยกำรมีขอ้ เสนอที่จะให้ซือ้ สินค้ำอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ยังหมำยควำมรวมถึง
ควำมร่วมมือทำงกำรตลำดพันธมิตร หุน้ ส่วน และอื่น ๆ ด้วย ซึง่ บรรจุภณ
ั ฑ์นมผงที่มีควำมคล้ำยคลึงกันก็เข้ำ ข่ำยลักษณะ
กำรส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำวได้เช่นกัน
5. แนวคิดเกี่ยวกับการสือ่ สารตราสินค้าและกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค
Aaker (1991) อธิบำยว่ำ ตรำสินค้ำ (Branding) หมำยถึง ชื่อ สัญลักษณ์ต่ำง ๆ เช่น โลโก้ เครื่องหมำยกำรค้ำ
และกำรออกแบบหีบห่อ หรือกำรรวมของสิ่งต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน ในอันที่จะระบุให้ทรำบว่ำเป็ นสินค้ำหรือบริกำรของผูข้ ำย
รำยใด และทำให้สนิ ค้ำนัน้ มีควำมแตกต่ำงจำกคูแ่ ข่ง โดยตรำสินค้ำ คือ สัญลักษณ์ที่บอกให้ผบู้ ริ โภคได้รบั รู แ้ หล่งที่มำของ
สินค้ำ ดังนัน้ ตรำสินค้ำจึงเป็ นกำรสร้ำงกำรรับรู ใ้ ห้เกิดขึน้ แก่ลกู ค่ำหรือผูบ้ ริโภค ซึ่งคือกำรที่ผบู้ ริโภคสำมำรถรู แ้ ละแปล
ควำมหมำยของสิ่งเร้ำที่มำกระทบประสำทสัมผัสทัง้ 5 โดยกำรได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู ร้ ส และรู ส้ ึกถึงกำรสัมผัส ทำให้
ผูบ้ ริโภคเกิดควำมรูส้ กึ ต่อสิง่ นัน้ และสิง่ นัน้ เริม่ มีควำมหมำยบำงประกำรต่อผูบ้ ริโภค เป้ำหมำยสำคัญของกำรสร้ำงแบรนด์
คือ ต้องกำรทำให้คนจดจำแบรนด์ได้ และแบรนด์ที่แข็งแรงจะทำให้ผบู้ ริโภคทรำบถึงควำมแตกต่ำงของแบรนด์นนั้ กับคูแ่ ข่ง
โดยลูกค้ำจะจดจำแบรนด์ได้ เมื่อมีกำรวำงตำแหน่งแบรนด์ที่ชดั เจน (Brand Positioning)
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สำหรับกระบวนกำรรับรู ข้ องผูบ้ ริโภค สรำวุธ อนันตชำติ (2548) อธิบำยว่ำ บุคคลจะมีขนั้ ตอนในกำรเลือกที่จะ
รับรู ส้ ิ่งต่ำง ๆ แตกต่ำงกันไปตำมควำมสนใจส่วนบุคคล โดยกระบวนกำรรับรู ด้ งั กล่ำวจะเริ่มต้นจำกกำรเลือกสรรสิ่งเร้ ำ
รวบรวมสิง่ เร้ำ และตีควำมสิง่ เร้ำ เพื่อนำไปจัดเก็บไว้ในควำมทรงจำต่อไป ขัน้ ตอน ได้แก่ 1. กำรเลือกสรรสิง่ เร้ำ 2. ขัน้ ตอน
กำรรวบรวมสิง่ เร้ำ 3. ขัน้ ตอนกำรตีควำมสิง่ เร้ำ

ระเบียบวิธีวิจัย
งำนวิจยั ชิน้ นีใ้ ช้วิธีกำรวิจยั แบบผสำนวิธี ผูว้ ิจยั ใช้กำรวิจยั เชิงคุณภำพก่อน จำกนัน้ จึงนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนำเป็ น
กำรวิจยั เชิงปริมำณ โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
1. พืน้ ที่เป้ าหมายและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์ของนมผงที่ผลิตและ/
หรือนำเข้ำมำจำหน่ำยในท้องตลำดประเทศไทย 10 ยี่หอ้ ได้แก่ เอนฟำ ดูเม็กซ์ ไฮคิว เอส 26 แนน ตรำหมี แล็คโตเย่น
คำเนชั่น ดีจี และซิมิแลค
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูว้ ิจยั ใช้แบบวิเครำะห์ฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับทำรกและสำหรับ
เด็ ก เล็ก ที่ ว ำงจ ำหน่ ำ ยในท้อ งตลำด โดยพัฒ นำขึน้ จำกกรอบแนวคิ ด เรื่ อ งกำรแบ่ ง กลุ่ม เป้ ำ หมำยตำมส่ว นตลำด
(Segmentation) และประกำศเรื่อง แนวทำงและเกณฑ์ในกำรพิจำรณำควำมแตกต่ำงที่ชัดเจนของฉลำกอำหำรสำหรับ
ทำรกและอำหำรอื่น มำเป็ นกรอบในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์ ดังตำรำง
ตารางที่ 1 แบบวิเครำะห์ฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผง

แบบวิ เ ครำะห์ข ้ำ งต้น ใช้ ส ำหรับ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และ น ำผลกำรวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภำพไปใช้ใ นกำรพัฒ นำ
แบบสอบถำม เพื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุม่ ตัวอย่ำงที่เป็ นสตรีวยั เจริญพันธุต์ อ่ ไป
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชำกรสำหรับกำรวิจยั ครัง้ นี ้ คือ สตรีวยั เจริญพันธุอ์ ำยุ 15-45 ปี สัญชำติไทย มีบตุ รอำยุตงั้ แต่แรกเกิดถึง 3 ปี
มีประสบกำรณ์รบั รู ก้ ำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรตลำดนมผง และอำศัยอยู่ใน 5 ภูมิภำคของประเทศไทย ที่เป็ น
กลุ่ ม เป้ ำ หมำย ของบริ ษั ท นมผง ซึ่ ง ต้ อ งกำรท ำกำรสื่ อ สำรตลำดโดยตรง ได้ แ ก่ ภำคกลำง ภำคเหนื อ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้
ทัง้ นี ้ ไม่มีกำรเก็บข้อมูลทำงสถิติที่แสดงจำนวนประชำชนเพศหญิงอำยุ 15-45 ปี ที่มีบตุ รวัยทำรก เพื่อให้ทรำบ
จำนวนประชำกรโดยประมำณที่จะนำไปใช้คำนวณขนำดตัวอย่ำงด้ว ยวิธีกำรอนุมำน ผูว้ ิจยั จึง คำนวณจำกสถิติจำนวน
ทำรกแรกเกิดมีชีพในปี พ.ศ. 2561 ที่มีจำนวนทัง้ สิน้ 666,357 คน (กรมกำรปกครอง, สำนักบริหำรกำรทะเบียน, 2562)
ในอัตรำส่วน 2:1 (ทำรก 2 คน/แม่ 1 คน) ซึง่ ทำให้ทรำบจำนวนประชำกรโดยประมำณคือ 333,179 คน และนำไปคำนวณ
ขนำดของกลุม่ ตัวอย่ำง โดยใช้สตู รของ Krejcie and Morgan (1970 อ้ำงถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ดังนี ้

n
N
e
X2
p

= ขนำดของกลุม่ ตัวอย่ำง
= ขนำดของประชำกร
= ระดับควำมคลำดเคลือ่ นของกำรสุม่ ตัวอย่ำงที่ยอมรับได้
= ค่ำไคสแควร์ที่ df เท่ำกับ 1 และระดับควำมเชื่อมั่น 95% (X2 = 3.841)
= สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชำกร (ถ้ำไม่ทรำบให้กำหนด p = 0.5)

จำกสูตรข้ำงต้น เมื่อนำมำแทนค่ำและคำนวณหำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง จะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทัง้ สิน้
384 คน ทัง้ นี ้ เพื่อควำมสะดวกในกำรเก็ บข้อมูลและป้องกันแบบสอบถำมที่ไม่สมบูร ณ์ ผูว้ ิจัยจึงเก็ บข้อมูลจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงทัง้ สิน้ จำนวน 550 คน
4. วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
เมื่อได้ขนำดของกลุม่ ตัวอย่ำงที่ 550 ตัวอย่ำง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีกำรสุม่ ตัวอย่ำงแบบกลุม่ (Multi - stage random
sampling) เพื่อให้ได้กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตำมที่งำนวิจยั นีต้ อ้ งกำร โดยมีวิธีกำรดำเนินกำร ดังนี ้
ขั้ น ที่ 1 สุ่ ม ตั ว อย่ ำ งโดยแบ่ ง พื ้น ที่ ป ระเทศไทยออกเป็ น 5 ภู มิ ภ ำค ได้ แ ก่ ภำคกลำง ภำคเหนื อ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้
ขั้นที่ 2 สุม่ ตัวอย่ำงโดยเจำะจงเลือกจังหวัด (Purposive Sampling) เพื่อเป็ นตัวแทนในแต่ละภูมิภำค โดยเลือก
จำกจังหวัดที่เป็ นหัวเมืองใหญ่ของภูมิภำค มีประวัติว่ำอุตสำหกรรมนมผงเข้ำไปจัดกิจกรรมกำรโฆษณำและกำรสื่อสำร
กำรตลำด ภูมิภำคละ 1 จังหวัด ยกเว้นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจำกเป็ นภูมิภำคที่มีภมู ิศำสตร์ขนำดใหญ่ จึงเลือก 2
จังหวัด เพื่อกระจำยกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงให้ครอบคลุมพืน้ ที่เพื่อเป็ นตัวแทนของประชำกรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำหรับจังหวัดที่ได้รบั กำรสุม่ เลือก พิจำรณำกำรเลือกโดยอ้ำงอิงจำกสถิติจำนวนทำรกแรกเกิดมีชีพอันดับที่ 1 ของแต่ละ
จังหวัดในภูมิภำคนัน้ ๆ ยกเว้นภำคตะวันออกเฉียงเหนือสุม่ เลือก 2 จังหวัด จำกสถิติจำนวนทำรกแรกเกิดมีชีพอันดับที่ 1
และ 2
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ขั้นที่ 3 สำหรับจังหวัดที่ถกู เลือกเป็ นตัวแทนของแต่ละภูมิภำค ผูว้ ิจยั แบ่งพืน้ ที่ในกำรเก็บข้อมูลลงไปอีก 4 ชัน้
ภูมิ ได้แก่ 1. พืน้ ที่ ณ จุดขำยนมผงในศูนย์กำรค้ำ 2. พืน้ ที่ ณ จุดขำยร้ำนค้ำนมผงในชุมชน 3. กิจกรรมกำรตลำดที่
เกี่ยวข้องกับแม่และเด็ก และ 4. สื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจำกพืน้ ที่ดงั กล่ำวเป็ นพืน้ ที่เป้ำหมำยในกำรโฆษณำและส่งเสริม
กำรตลำดของบริษัทนมผง
ขั้นที่ 4 กลุ่มตัวอย่ำงจะถูกคัด เลือกด้วยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย โดยเลือกสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีคุณสมบัติทำง
ประชำกรที่เข้ำมำใช้บริกำรในพืน้ ที่ ณ จุดขำยนมผงข้ำงต้นในจังหวัดนัน้ ๆ เพื่อใช้แบบสอบถำมเก็บรวบรวมข้อมูลจำก
กลุม่ ตัวอย่ำงจนครบตำมอัตรำส่วนของแต่ละจังหวัดที่เป็ นตัวแทน ซึง่ สำมำรถสรุปขัน้ ตอนได้ ดังภำพ

ภาพที่ 1 ภำพรวมกระบวนกำรสุม่ กลุม่ ตัวอย่ำง
5. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
5.1 การทดสอบความตรงของเนื้อหา ผูว้ ิจยั นำเครื่องมือวิจยั ให้ผทู้ รงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน
กำรสือ่ สำรกำรตลำด และด้ำนอนำมัยแม่และเด็ก จำนวน 2 ท่ำน เป็ นผูต้ รวจสอบ คือ
5.1.1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สรำวุธ อนันตชำติ ผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นสือ่ สำรกำรตลำด
5.1.2 แพทย์หญิงชมพูนทุ โตโพธิ์ไทย ผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นอนำมัยแม่และเด็ก
โดยดำเนินกำรตรวจสอบควำมตรงของข้อคำถำมกับประเด็นที่ตอ้ งกำรศึกษำด้วยกำรวิเครำะห์ดัชนีควำม
สอดคล้อง (Index of item Objective Congruence : IOC) ของเครือ่ งมือวิจยั ผลกำรประเมินควำมตรงของเครื่องมือโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ สรุปได้วำ่ ในภำพรวมเครือ่ งมือวิจยั มีควำมตรงในด้ำนเนือ้ หำที่จะสำมำรถนำไปสูก่ ำรตอบคำถำมนำวิจั ยได้
ค่ำ IOC ระดับ 0.84
5.2 การทดสอบความเที่ ยง ผู้วิจัย ทำกำรทดสอบแบบสอบถำม จ ำนวน 30 ชุด โดยใช้วิธี กำรค ำนวณ
ค่ำสัมประสิทธิ์อลั ฟำ (Cronbach's alpha coefficient) ได้เท่ำกับ 0.81 หมำยควำมว่ำ แบบสอบถำมมีควำมเชื่อถือได้
ซึง่ พร้อมเป็ นเครือ่ งมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
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ผลการวิจัย
1. ฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์นมผง
กำรออกแบบฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงเป็ นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสูก่ ำรโฆษณำนมผงสำหรับทำรกทำงอ้อมผ่ำนกำร
โฆษณำนมผงสำหรับเด็กเล็ก ดังนัน้ มำตรำ 15 ที่กำหนดเกณฑ์ในกำรออกแบบฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์ไว้วำ่ ผูผ้ ลิต ผูน้ ำเข้ำ หรือ
ผูจ้ ำหน่ำยอำหำรสำหรับทำรก หรืออำหำรสำหรับเด็กเล็กหรือตัวแทน ต้องดำเนินกำรให้ฉลำกอำหำรสำหรับทำรกและ
ฉลำกอำหำรสำหรับเด็กเล็กแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนและสำมำรถมองเห็นหรือแยกแยะได้โดยง่ำยนัน้ จึงเป็ นไปเพื่อ
กำรป้องกันกำรโฆษณำนมผงสำหรับทำรกทำงอ้อม ผลกำรวิเครำะห์ฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์พบ 3 ประเด็น คือ กำรออกแบบ
ฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงมีควำมสัมพันธ์กับกำรแบ่งส่วนตลำด กำรออกแบบฉลำกบรรจุภัณฑ์นมผงสูตรทำรกกับสูตร
เด็กเล็กให้แตกต่ำงเพียงเล็กน้อยและไม่ชดั เจน และกำรนำเสนอสำรอำหำรชวนเชื่อ เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำนมผงบนฉลำก
บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
1.1 การออกแบบฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงมีความสัมพันธ์กับการแบ่งส่วนตลาด
ภำพรวมของกำรออกแบบฉลำกบรรจุภัณฑ์นมผงระหว่ำงนมผงสำหรับทำรก (สูตร 1) และสำหรับเด็กเล็ก
(สูตร 3) ของแต่ละแบรนด์จะแบ่งตำมส่วนแบ่งทำงกำรตลำด (Segmentation) ออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยใช้รำคำจำหน่ำย
เป็ นเกณฑ์แบ่งส่วนตลำด ได้แก่ ตลำดนมผงกลุม่ ซูเปอร์พรีเมียม (Super premium) ตลำดนมผงกลุม่ พรีเมียม (Premium)
ตลำดนมผงกลุม่ มำตรฐำน (Standard) และตลำดนมผงกลุม่ ประหยัด (Economy) รำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 200 บำท ทัง้ นีก้ ็
เพื่อให้เข้ำถึงกลุม่ เป้ำหมำยในแต่ละส่วนตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกกำรเก็บรวบรวมฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับ
ทำรก (สูตร 1) ที่วำงจำหน่ำยในประเทศไทย สำมำรถแบ่งกลุม่ ตำมส่วนตลำดออกเป็ น 4 กลุม่ ดังภำพ

ภาพที่ 2 ฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับทำรก (สูตร 1) ที่วำงจำหน่ำยในประเทศไทย
จำกภำพที่ 2 สรุ ปได้ว่ำ นมผงสำหรับทำรก (สูตร 1) มีจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ จำก 10 แบรนด์ที่วำงจำหน่ำยใน
ประเทศไทย มี น มผงกลุ่ม ตลำดพรีเ มี ย มที่ มี ร ำคำขำยปลีก ต่ อ หน่ว ยอยู่ร ะหว่ำ ง 401 – 600 บำท มำกที่ สุด
จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ รองลงมำเป็ นนมผงกลุม่ มำตรฐำนที่มีรำคำขำยปลีกต่อหน่วยอยู่ระหว่ำง 201 – 400 บำท จำนวน
6 ผลิตภัณฑ์ กลุม่ ซูเปอร์ พรีเมียมที่มีรำคำขำยปลีกต่อหน่วยตัง้ แต่ 601 บำทขึน้ ไป จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ และน้อยที่สดุ
คือ กลุม่ ประหยัดที่มีรำคำขำยปลีกต่อหน่วยต่ำกว่ำ 200 บำท จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
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1.2 การออกแบบฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสูตรทารกกับสูตรเด็กเล็กให้แตกต่างเพียงเล็กน้อยและไม่ชัดเจน
จำกสำระสำคัญของมำตรำ 15 ที่กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรออกแบบฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงให้มีควำมแตกต่ำง
กันอย่ำงชัดเจน สำมำรถมองเห็นหรือแยกแยะได้โดยง่ำย ก่อให้เกิดข้อถกเถียงที่ว่ำ “ฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสูตรสำหรับ
ทำรกที่วำงจำหน่ำยอยู่ในท้องตลำด ณ ปั จจุบนั มีควำมแตกต่ำงจำกฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสูตรสำหรับเด็กเล็กอย่ำง
ชัดเจนหรือไม่” ขอให้ผอู้ ำ่ นพิจำรณำและเปรียบเทียบตัวอย่ำงนมผงสูตรสำหรับทำรก (ด้ำนซ้ำย) และสูตรสำหรับเด็กเล็ก
(ด้ำนขวำ) ที่ผลิตโดยบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ว่ำนมผงทัง้ สีค่ นู่ แี ้ ตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน และแยกแยะได้โดยง่ำยหรือไม่

ภาพที่ 3 ข้อสันนิษฐำนฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ออกแบบแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนและไม่แตกต่ำงอย่ำงชัดเจน
จำกภำพที่ 3 ข้อ สัน นิ ษ ฐำนว่ ำ ฉลำกบรรจุ ภัณ ฑ์น มผงคู่ที่ 1 และคู่ ที่ 2 ไม่ แ ตกต่ ำ งกั น อย่ ำ งชั ด เจน
ฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงคู่ที่ 3 มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน และฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงคู่ที่ 4 มีควำมแตกต่ำงกัน
เพียงเล็กน้อยไม่ชัดเจน อย่ำงไรก็ ตำม ใช่ว่ำทุกคนจะมีควำมเห็นสอดคล้องกับผูว้ ิจัย ดังนัน้ กำรวิจัยครัง้ นีจ้ ึงสำรวจ
ควำมคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่ำงที่เป็ นสตรีวยั เจริญพันธุป์ ระเด็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับทำรก
และนมผงสำหรับเด็กเล็กเพิ่มเติม ซึง่ จะกล่ำวถึงรำยละเอียดในลำดับถัดไป
1.3 การนาเสนอสารอาหารชวนเชื่อ เพื่อการสร้างมูลค่านมผงบนฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์
นมผงแต่ละแบรนด์จะประกอบไปด้วยสำรอำหำรพืน้ ฐำนที่มีอยู่ในนมแม่ เช่น ดีเอชเอ เออำร์เอ โอเมก้ำ 3, 6, 9
วิตำมิน เอ, บี, ฯลฯ เมื่ อนมผงทุกแบรนด์มี สำรอำหำรดังกล่ำ วบรรจุอ ยู่เ หมือ น ๆ กัน นมผงทุก แบรนด์ก็ จะไม่มี
ควำมแตกต่ ำ งกั น ดั ง นั้น นมผงแต่ ล ะแบรนด์จึ ง มี ค วำมพยำยำมที่ จ ะก ำหนดต ำแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ข องต นเอง
เพื่อสร้ำงอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้แตกต่ำงจำกคูแ่ ข่งในตลำด จดจำได้ง่ำยด้วยกำรใช้สญ
ั ลักษณ์ที่สอื่ สำรเชื่อมโยงไปยังแบ
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รนด์ และใช้วิ ธี ก ำรเลื อ กสำรอำหำรบำงชนิ ด มำสื่ อ สำรชวนเชื่ อ ให้ก ลำยเป็ น จุด ขำยที่ ส ร้ำ งมูลค่ ำ ทำงกำรตลำด
มำกไปกว่ำนัน้ กำรนำนมผงสำหรับเด็กเล็กที่ฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์ได้รบั กำรออกแบบให้คล้ำยคลึงกับฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผง
สำหรับทำรกมำโฆษณำผ่ำนสือ่ ออฟไลน์ยงั แสดงถึงแนวโน้มที่จะเป็ นกำรโฆษณำนมผงสำหรับทำรกทำงอ้อมด้วย ดังภำพ

ภาพที่ 4 กลยุทธ์กำรออกแบบฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์
จำกภำพที่ 4 จะเห็นได้วำ่ นมผงสูตรสำหรับเด็กเล็กเอนฟำโกร เอพลัส เป็ นสูตรที่กฎหมำยอนุญำตให้โฆษณำได้
โดยใช้ (1) สัญลักษณ์พิเศษ คือ นกฮูก ที่มีควำมหมำยโดยนัย หมำยถึง ควำมฉลำด สติปัญญำ (2) สำรอำหำรจุดขำย คือ
MFGM PRO และ (3) กรำฟิ กสีท อง ในขณะที่ น มผงสูต รสำหรับ ทำรกเอนฟำแล็ค เอพลัส เป็ น สูต รที่ ก ฎหมำย
ไม่อนุ ญาตให้โฆษณา ทว่ำปรำกฏกำรออกแบบและใช้สญ
ั ลักษณ์พิเศษ สำรอำหำรจุดขำย และกรำฟิ กบนฉลำกบรรจุ
ภัณฑ์นมผงสูตรสำหรับทำรกให้มีควำมใกล้เคียงกับฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์ของนมผงสูตรสำหรับเด็กเล็กที่กฎหมำยอนุญำตให้
โฆษณำได้ ผูว้ ิจยั สันนิษฐำนว่ำ ผูผ้ ลิตอำจเล็งเห็นผลในเชิงกำรโฆษณำทำงอ้อม
2. ข้อมูลพืน้ ฐานของสตรีวัยเจริญพันธุ ์
เมื่อรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพข้ำงต้นแล้ว ผูว้ ิจัยได้นำข้อมูลมำออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กลุม่ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุ 26 - 30 ปี ในขณะตัง้ ครรภ์ทำนนมผงสูตรสำหรับคุณแม่ตงั้ ครรภ์
บ้ำงบำงครัง้ สำหรับพฤติกรรมกำรใช้นมผงเลีย้ งบุตรส่วนใหญ่ใช้นมผงเลีย้ งบุตรร่วมกับนมแม่ และนิยมเลือกใช้นมผงยี่หอ้
เอนฟำเลีย้ งบุตรมำกที่สดุ รองลงมำใช้นมผงเอส 26 อีกทัง้ ยังเคยพบเห็นสื่อโฆษณำและกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของ
นมผงยี่หอ้ เอนฟำมำกที่สดุ รองลงมำ คือเอส 26 และกลุม่ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่เคยเป็ นสมำชิกกลุม่ ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ
แม่และเด็กที่จดั ตัง้ ขึน้ ในเฟซบุ๊ก
3. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความแตกต่างระหว่างฉลากบรรจุภัณฑ์นมผงสาหรับทารกและสาหรับ
เด็กเล็กที่แตกต่างเพียงเล็กน้อยและไม่ชัดเจน
ควำมคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่ำงที่มีตอ่ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับทำรกและสำหรับเด็ก
เล็กโดยภำพรวมมีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 2.20 หมำยควำมว่ำ ฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับทำรก (สูตร 1) กับนมผง
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สำหรับเด็กเล็ก (สูตร 3) มีควำมแตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อย ไม่ชดั เจน อย่ำงไรก็ตำม สำหรับฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่กลุม่ ตัวอย่ำง
เห็นว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนมำกที่สดุ คือ นมผงซิมิแลค
สำหรับฉลำกนมผงที่มีควำมแตกต่ำงเพียงเล็กน้อย ไม่ชัดเจนนี ้ เข้ำข่ำยละเมิดมำตรำ 15 ที่กำหนดให้ผผู้ ลิต
ผูน้ ำเข้ำ หรือผูจ้ ำหน่ำยอำหำรสำหรับทำรก หรืออำหำรสำหรับเด็กเล็ก หรือตัวแทน ต้องดำเนินกำรให้ฉลำกอำหำรสำหรับ
ทำรกและฉลำกอำหำรสำหรับเด็กเล็กแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนและสำมำรถมองเห็นหรือแยกแยะได้โดยง่ำย รวมทัง้ ฉลำก
อำหำรสำหรับทำรกและฉลำกอำหำรสำหรับเด็กเล็กข้ำงต้นต้องแตกต่ำงจำกอำหำรอื่นอย่ำงชัดเจนด้วย
4. การโฆษณานมผงสาหรับเด็กเล็กทางโทรทัศน์มีแนวโน้มเป็ นการโฆษณานมผงสาหรับทารกทางอ้อม
กำรโฆษณำนมผงทำงโทรทัศน์ นมผงที่ใช้ในกำรโฆษณำทัง้ หมดเป็ นนมผงสำหรับเด็กเล็ก (สูตร 3) แต่ฉลำกบรรจุ
ภัณฑ์ได้รบั กำรออกแบบมำให้มีควำมแตกต่ำงเพี ยงเล็กน้อยและแยกแยะไม่ได้ชัดเจนจำกนมผงสำหรับทำรก (สูตร 1)
จึงมีแนวโน้มที่จะเป็ นโฆษณำทำงอ้อมนมผงสำหรับทำรก ดังสะท้อนได้จำกคำตอบของข้อคำถำมที่วำ่ “นมผงที่เคยพบเห็น
ในสื่อโฆษณำทำงโทรทัศน์เป็ นนมผงสูตรใด” กลุม่ ตัวอย่ำงกว่ำร้อยละ 40 เข้ำใจว่ำ นมผงที่โฆษณำในโทรทัศน์มีทงั้ สูตร
สำหรับทำรก (สูตร 1) และสำหรับเด็กเล็ก (สูตร 3) ผูว้ ิจยั จึงวิเครำะห์ว่ำ สืบ เนื่องมำจำกกำรออกแบบฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์
ระหว่ำงนมผงสำหรับทำรกกับเด็กเล็กมีควำมแตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อยและไม่ชดั เจน
5. การเปิ ดรับสื่อโฆษณานมผงสาหรับทารกทางโทรทัศน์
ควำมถี่ในกำรเปิ ดรับสือ่ โฆษณำนมผงสำหรับทำรกทำงโทรทัศน์ (ค่ำเฉลีย่ 2.14) อยู่ในระดับ พบเห็นนำน ๆ ครัง้
กล่ำ วคื อ กำรพบเห็ น โฆษณำนมผงสำหรับ ทำรก (สูต ร 1) ทำงโทรทัศ น์แ ม้จ ะเป็ น ควำมถี่ ใ นระดับ นำน ๆ ครัง้ นั้น
เป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ ไม่ได้ เนื่องจำกโฆษณำนมผงทำงโทรทัศน์ที่พบเป็ นกำรโฆษณำนมผงสำหรับเด็กเล็ก ประเด็นดังกล่ำว
สะท้อนให้เห็นว่ำ เมื่อกลุม่ ตัวอย่ำงพบเห็นโฆษณำนมผงทำงโทรทัศน์แล้วแยกแยะได้ยำกว่ำ นมผงที่พบเห็นนัน้ เป็ นนมผง
สำหรับทำรก หรือสำหรับเด็กเล็ก หรือทัง้ สอง ผูว้ ิจยั จึงวิเครำะห์ว่ำ เป็ นผลมำจำกกำรออกแบบฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์ระหว่ำง
นมผงสำหรับทำรกและเด็กเล็กที่มีควำมแตกต่ำงเพียงเล็กน้อยและไม่ชดั เจน
6. การตีความหมาย จดจาตราสินค้าและสัญลักษณ์พิเศษของบริษัทนมผง
กลุ่มตัวอย่ำงตีควำมหมำย จดจำตรำสินค้ำและสัญ ลักษณ์พิเศษนมผงจำกสื่อ โฆษณำและประชำสัมพัน ธ์
ภำพรวมอยู่ในระดับจดจำได้ม ำกที่สดุ โดยตรำสินค้ำและสัญลักษณ์พิเศษ 3 ลำดับแรกที่กลุม่ ตัวอย่ำงจดจำได้มำกที่สดุ
คือ ตรำสินค้ำและสัญลักษณ์พิเศษนมผงดีจี คิดเป็ น 95.3 คะแนน รองลงมำ คือ นมผงตรำหมี คิดเป็ น 94.4 คะแนน และ
นมผงเอนฟำ 88.9 คะแนน หมำยควำมว่ำ ตรำสินค้ำและสัญลักษณ์พิเศษเชื่อมโยงไปถึงนมผงได้ดีที่สดุ ดังนัน้ กำรติดตัง้
อุปกรณ์ตกแต่ง ป้ำยร้ำน ตลอดจนของบริจำคที่มีตรำสินค้ำและสัญลักษณ์พิเศษนมผงปรำกฏอยู่ เท่ำกับเป็ นกำรส่งเสริม
กำรตลำดนมผงทำงอ้อม รวมทัง้ แสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรโฆษณำนมผงสำหรับเด็กเล็กและกำรโฆษณำ
นมผงสำหรับทำรก
7. การตีความหมายและจดจาสารอาหารจุดขายนมผง
กลุม่ ตัวอย่ำงตีควำมหมำย จดจำสำรอำหำรจุดขำยนมผงจำกสือ่ โฆษณำและประชำสัมพันธ์ภำพรวมอยูใ่ นระดับ
จดจ ำได้ป ำนกลำง โดยสำรอำหำรจุ ด ขำย 3 ล ำดับ แรกที่ ก ลุ่ม ตัว อย่ำ งจดจ ำได้ม ำกที่ สุด คื อ กลุ่ม ตัว อย่ำ งจดจ ำ
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สำรอำหำรเอ็มเอฟจีเอ็มในนมผงเอนฟำได้มำกที่สดุ คิดเป็ น 59.6 คะแนน รองลงมำ คือ จดจำสำรอำหำรอะโพไครน์ใน
นมผงดีจี คิดเป็ น 59.1 คะแนน และจดจำสำรอำหำรสฟิ งโกไมอีลิ นในนมผงเอส 26 คิดเป็ น 53.1 คะแนน หมำยควำมว่ำ
สำรอำหำรจุดขำยนมผงเชื่อมโยงไปถึงนมผงได้ระดับปำนกลำง ดังนัน้ กำรติดตัง้ อุปกรณ์ตกแต่ง ป้ำยร้ำน ตลอดจนของ
บริจำคที่มีสำรอำหำรจุดขำยนมผงปรำกฏอยู่ เท่ำกับเป็ นกำรส่งเสริมกำรตลำดนมผงทำงอ้อมเช่นเดียวกันกับตรำสินค้ำ
และสัญลักษณ์พิเศษ เพียงแต่ประสิทธิภำพไม่ดีเทียบเท่ำ
8. ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
กำรทดสอบสมมติฐำนทำงสถิติสำหรับกำรวิจยั นีใ้ ช้สถิติ Chi-Square ในกำรวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ตัวแปรที่ระดับนัยสำคัญทำงสถิติ 0.05 ดังนี ้
8.1 พฤติกรรมการเลีย้ งลูกมีความสัมพันธ์กับการจดจาตราสินค้าและสัญลักษณ์พิเศษนมผงเอส 26
ผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรเลีย้ งลูกกับกำรตีควำมหมำย จดจำตรำสินค้ำ และสัญลักษณ์
พิเศษของบริษัทนมผง สรุปได้วำ่ พฤติกรรมกำรเลีย้ งลูกด้วยนมผงและกำรเลีย้ งลูกด้วยนมผงร่วมกับนมแม่มีควำมสัมพันธ์
กับ กำรจดจำได้เ ฉพำะตรำสิน ค้ำ และสัญ ลัก ษณ์พิ เ ศษของนมผงเอส 26 อย่ำงมี นัย สำคัญ ทำงสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05
หมำยควำมว่ำ กำรใช้นมผงเอส 26 เลีย้ งลูกจำเป็ นต้องเปิ ดรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์นมผงที่เลือกใช้ ส่งผลให้เกิดกำรจดจำ
ตรำสินค้ำและสัญลักษณ์พิเศษของบริษัทนมผงไปโดยปริยำย
8.2 พฤติกรรมการเลีย้ งลูกมีความสัมพันธ์กับการจดจาสารอาหาร 3 ดี ที่เป็ นจุดขายของนมผงดูเม็กซ์
ผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรเลีย้ งลูกกับกำรตีควำมหมำย จดจำสำรอำหำรจุดขำยใน
นมผงแต่ละแบรนด์ สรุปได้วำ่ พฤติกรรมกำรเลีย้ งลูกด้วยนมผงและกำรเลีย้ งลูกด้วยนมผงร่วมกับนมแม่มีควำมสัมพันธ์กบั
กำรจดจำได้เฉพำะสำรอำหำร 3 ดี ของนมผงดูเม็กซ์อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 หมำยควำมว่ำ กำรใช้นมผง
ดูเม็กซ์เลีย้ งลูกจำเป็ นต้องเปิ ดรับข้อมูลสำรอำหำรที่เป็ นจุดขำยจำกผลิตภัณฑ์นมผงที่เลือกใช้ ส่งผลให้เกิดกำรจดจำ
สำรอำหำรจุดขำยในนมผงได้ไปโดยปริยำย
8.3 การเปิ ดรับสื่อโฆษณานมผงมีความสัมพันธ์กับการตีความหมาย จดจาตราสินค้าและสัญลักษณ์
พิเศษนมผง
ผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรเปิ ดรับสือ่ โฆษณำนมผงกับกำรตีควำมหมำย จดจำตรำสินค้ำ
และสัญลักษณ์พิเศษของบริษัทนมผง สรุ ปได้ว่ำ กำรเปิ ดรับสื่อโฆษณำนมผงมีควำมสัมพันธ์กบั กำรจดจำตรำสินค้ำและ
สัญ ลัก ษณ์พิ เ ศษนมผงอย่ ำ งมี นัย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ยกเว้น สื่ อ โฆษณำนมผงทำงยูทูบ หมำยควำมว่ ำ
กำรโฆษณำนมผงผ่ำนสือ่ ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสำรเกี่ยวกับแม่และเด็ก ป้ำยโฆษณำกลำงแจ้ง ป้ำยโฆษณำ
ณ จุดขำยนมผง กำรจัดแสดงนมผง ณ จุดขำย แผ่นพับ กำรโฆษณำทำงเฟซบุ๊ก และกำรไลฟ์ สดนมผง ส่งผลต่อกำรจดจำ
ตรำสินค้ำและสัญลักษณ์พิเศษ
8.4 การแจกคูปองส่วนลดราคานมผงเอนฟามีความสัมพันธ์กับการตีความหมาย จดจาตราสินค้าและ
สัญลักษณ์พิเศษนมผงเอนฟา
ผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรเปิ ดรับกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดนมผงกับกำรตีควำมหมำย
จดจำตรำสินค้ำและสัญลักษณ์พิเศษของบริษัทนมผง สรุ ปได้ว่ำ กำรเปิ ดรับกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรตลำดนมผงเฉพำะ
วิธีกำรแจกคูปองส่วนลดรำคำนมผงเท่ำนัน้ ที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรจดจำเฉพำะตรำสินค้ำและสัญลักษณ์พิเศษนมผง
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เอนฟำอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 หมำยควำมว่ำ กำรแจกคูปองส่วนลดรำคำนมผงที่มีกำรติดตัง้ ตรำสินค้ำ
และสัญลักษณ์พิเศษของนมผงเอนฟำส่งเสริมให้กลุม่ ตัวอย่ำงจดจำตรำสินค้ำและสัญลักษณ์พิเศษของนมผงเอนฟำได้
8.5 การเปิ ดรับสื่อโฆษณามีความสัมพันธ์กับการตีความหมายและจดจาสารอาหารที่เป็ นจุดขายของ
นมผงแต่ละแบรนด์
ผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรเปิ ดรับสื่อโฆษณำนมผงกับกำรตีควำมหมำย และจดจำ
สำรอำหำรจุดขำยนมผง สรุปได้วำ่ กำรเปิ ดรับสือ่ โฆษณำนมผงมีควำมสัมพันธ์กบั กำรจดจำสำรอำหำรที่เป็ นจุดขำยนมผง
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นกำรนำนมผงมำจัดแสดง ณ จุดขำย หมำยควำมว่ำ กำรโฆษณำนมผง
ผ่ำนสื่อ ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสำรเกี่ยวกั บแม่และเด็ก ป้ำยโฆษณำกลำงแจ้ง ป้ำยโฆษณำ ณ จุดขำยนมผง
แผ่นพับ กำรโฆษณำเฟซบุ๊ก กำรคั่นโฆษณำนมผงทำงยูทบู และกำรไลฟ์ สดนมผง ส่งผลต่อกำรจดจำสำรอำหำรที่เป็ น
จุดขำยนมผง
8.6 อายุมีความสัมพันธ์กับการตีความหมาย จดจาตราสินค้าและสัญลักษณ์พิเศษของบริษัทนมผง
ผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุกับกำรตีควำมหมำย จดจำตรำสินค้ำและสัญลักษณ์พิเศษนมผง
สรุ ปได้ว่ำ อำยุมีควำมสัมพันธ์กบั กำรตีควำมหมำย จดจำตรำสินค้ำและสัญลักษณ์พิเศษเฉพำะนมผงเอนฟำและนมผง
ไฮคิวอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
8.7 อายุมีความสัมพันธ์กับการตีความหมายและจดจาสารอาหารที่เป็ นจุดขายของนมผงแต่ละแบรนด์
ผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำยุกับกำรตีควำมหมำยและจดจำสำรอำหำรที่เป็ นจุดขำยของนมผง
สรุ ปได้ว่ำ อำยุมีควำมสัมพันธ์กับกำรตีควำมหมำยและจดจำสำรอำหำรที่เป็ นจุดขำยของนมผงตรำหมีและนมผงดีจี
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 หมำยควำมว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงจดจำสำรอำหำรแอลจีจีของนมผงตรำหมีและ
สำรอำหำรอะโพไครน์ของนมผงดีจีได้

อภิปรายผลการวิจัย
1. อดีตมี CODE ปั จจุบันมีกฎหมาย แต่กลับพบการละเมิดที่ซับซ้อนและแนบเนียนมากขึน้ ผ่านบรรจุภณ
ั ฑ์
ก่อ นที่ จ ะมี ก ำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติค วบคุมกำรส่ง เสริม กำรตลำดอำหำรสำหรับ ทำรกและเด็ ก เล็ก
พ.ศ. 2560 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุขขอควำมร่วมมือบริษัทนมผงให้ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์สำกลว่ำด้วยกำรตลำด
อำหำรสำหรับทำรกและเด็กเล็ก (CODE) แต่ก็ไม่ได้รบั ควำมร่วมมือจำกบริษัทนมผง เมื่อประกำศบังคับใช้กฎหมำยก็ยงั
ไม่ได้รบั ควำมร่วมมืออีกเช่นเคย ตรงกันข้ำมกลับมีแนวโน้มละเมิดกฎหมำยมำกขึน้ และตรวจสอบยำกยิ่งขึน้ ผูว้ ิจัยพบ
กำรออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับทำรกที่มีควำมคล้ำยคลึงกับนมผงสำหรับเด็กเล็ก อันเข้ ำข่ำยกำรละเมิด พ.ร.บ.
มำตรำ 15 อย่ำงแนบเนียน ด้วยเข้ำข่ำยเป็ นกำรโฆษณำนมผงสำหรับทำรกทำงอ้อม สอดคล้องกับข้อค้นพบจำกงำนวิจยั
ในอดีตทัง้ ในต่ำงประเทศ เช่น งำนวิจยั ของ IBFAN (2014) และในประเทศไทย เช่น งำนวิจยั ของปำรีณำ ศรีวนิชย์ (2525)
งำนวิจยั ของกรมอนำมัย (2546) งำนวิจยั ของสำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ (2557) งำนวิจยั ของนงนุช
ใจชื่น และกัณณพนต์ ภัคดีเศรษฐกุล (2558) และงำนวิจัยบวรสรรค์ เจี่ยดำรง (2558) ที่พบข้อสรุ ปสำคัญที่ตรงกันกับ
งำนวิจัยนี ้ คือ พบกำรโฆษณำและส่งเสริมกำรตลำดอำหำรสำหรับทำรกไม่อยู่ในกรอบของ CODE และเมื่อมีกฎหมำย
บังคับใช้ บริษัทนมผงก็มิได้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
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2. อิทธิพลของโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนมผงต่อการจดจาของสตรีวัยเจริญพันธุ ์
Belch & Belch (2021) อธิ บำยว่ำ กำรสื่อสำรกำรตลำดนัน้ สำมำรถใช้องค์ประกอบหลำยประกำรได้
ทั้ง กำรโฆษณำ กำรตลำดทำงตรง กำรตลำดอิ น เทอร์เ น็ ต กำรส่ง เสริม กำรขำย กำรประชำสัม พัน ธ์ พนัก งำนขำย
และบรรจุภณ
ั ฑ์ สอดคล้องกับข้อค้นพบตลอดงำนวิจยั ที่แสดงให้เห็นว่ำ กำรโฆษณำ พนักงำนขำย กำรตลำดทำงตรง
กำรส่งเสริมกำรขำย และกำรออกแบบฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นเครือ่ งมือสำคัญในกำรส่งเสริมกำรตลำดนมผงในประเทศไทย
รวมทัง้ กำรเปิ ดรับกำรโฆษณำและกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรตลำดนมผงได้สง่ ผลต่อกำรจดจำตรำสินค้ำ สัญลักษณ์พิเศษ
และสำรอำหำรจุดขำยในนมผงแต่ละแบรนด์ สอดคล้องกับที่ Belch & Belch (2021) อธิบำยกระบวนกำรตอบสนองที่มี
ต่อกำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรตลำดของผูบ้ ริโภค 3 แบบ ได้แก่ กำรตอบสนองด้ำนควำมรู ้ กำรตอบสนองด้ำน
อำรมณ์ควำมรูส้ กึ และกำรตอบสนองด้ำนพฤติกรรม
มำกไปกว่ำ นั้น งำนวิ จัย ชิ น้ นี ย้ ัง แสดงให้เ ห็ นว่ำ กำรเปิ ด รับสื่อ โฆษณำ โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ ง ทำงโทรทัศ น์
และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด แต่เพียงเฉพำะกำรแจกคูปองส่วนลด ส่งผลต่อสตรีวยั เจริญพันธุใ์ นลักษณะที่ก่อให้เกิด
ควำมรูท้ ี่จดจำได้วำ่ ตรำสินค้ำ สัญลักษณ์พิเศษ และสำรอำหำรจุดขำยในนมผงเป็ นของนมผงแบรนด์ใด ในโอกำสต่อไป
เมื่ อ น ำตรำสิ น ค้ำ สัญ ลัก ษณ์พิ เ ศษ และสำรอำหำรจุด ขำยในนมผงไปติ ด ตั้ง ในสื่อ โฆษณำและกิ จ กรรมกำรตลำด
จึงมีแนวโน้มสูงที่ผรู้ บั สำรจะตีควำมเชื่อมโยงไปยังนมผงเป้ำหมำยได้ แต่จะลึกลงไปถึงสูตรนมผงได้หรือไม่ นนั้ จำเป็ นต้อง
ศึกษำต่อไป ขณะที่ในด้ำนพฤติกรรม เมื่อผูร้ บั สำรเปิ ดรับสื่อ จดจำตรำสินค้ำ สัญลักษณ์พิเศษ และสำรอำหำรจุดขำยใน
นมผงแบรนด์ใดได้ ก็มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้นมผงยี่หอ้ ที่จดจำได้
3. การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมายสะท้อนความไม่รับผิดชอบต่อสังคม
มำตรำ 15 กำหนดให้ผผู้ ลิต ผูน้ ำเข้ำ หรือผูจ้ ำหน่ำยอำหำรสำหรับทำรก หรืออำหำรสำหรับเด็กเล็ก หรือตัวแทน
ต้องดำเนินกำรให้ฉลำกอำหำรสำหรับทำรกและฉลำกอำหำรสำหรับเด็กเล็กแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนและสำมำรถมองเห็น
หรือแยกแยะได้โดยง่ำย รวมทัง้ ฉลำกอำหำรสำหรับทำรกและฉลำกอำหำรสำหรับเด็กเล็กข้ำงต้นต้องแตกต่ำงจำกอำหำร
อื่นอย่ำงชัดเจน ขณะที่ขอ้ ค้นพบในส่วนที่เป็ นควำมคิดเห็นของสตรีวยั เจริญพันธุ์ที่มีต่อฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับ
ทำรกกับนมผงสำหรับ เด็กเล็กในประเด็นควำมแตกต่ำงอย่ำงชัด เจนและแยกแยะได้โดยง่ำย กลับเป็ นไปในทิศทำง
ตรงกันข้ำมหรือไม่สอดคล้องกับข้อกฎหมำย กล่ำวคือ สตรีวยั เจริญพันธุ์แสดงควำมคิดเห็นว่ำ ฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผง
สำหรับเด็กเล็กมีควำมแตกต่ำงเพียงเล็กน้อยและไม่ชดั เจนจำกฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับทำรก ซึ่งขัดกับเจตนำรมณ์
ของมำตรำ 15 ที่ตอ้ งกำรป้องกันกำรโฆษณำนมผงสำหรับทำรกทำงอ้อม
พฤติกำรณ์ดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงกำรไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและไม่รบั ผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทนมผง จำกกำรออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีควำมคล้ำยคลึงกันนี ้ เป็ นกำรส่งเสริมกำรตลำดแบบข้ำมชนิด
(Cross Promotion) สอดคล้องกับงำนวิจยั ที่พบว่ำ บริษัทนมผงมีกำรใช้สง่ เสริมกำรตลำดแบบข้ำมชนิดผ่ำนกำรใช้โทนสี
กำรออกแบบ และชื่อแบรนด์ที่คล้ำยคลึงกันระหว่ำงนมผงสูตรทำรกและสูตรอื่น 20–85% มีสโลแกน มำสคอต สัญลักษณ์
ที่คล้ำยกัน มีช่วงอำยุที่ระบุ และหมวดหมูข่ องสูตรที่ครอบคลุมกว้ำง จึงอำจทำให้สบั สนได้จำกกำรสือ่ ควำมหมำย และเกิด
กำรส่งเสริมกำรตลำดแบบข้ำมชนิดกับนมผงสูตรทำรกอย่ำงเป็ นปกติในฉลำกของนมผงสูตรต่อเนื่องและนมผงสูตรเด็กโต
ดังนัน้ กำรวำงแนวทำงเฉพำะ เพื่อห้ำมไม่ให้มีกำรส่งเสริมกำรตลำดแบบข้ำมชนิด จึงเป็ นประเด็นหนึ่งที่พึงพิจำรณำ
กระทำ (Pereira, Ford, Feeley, Sweet, Badham, and Zehner, 2016, p. 91)
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รวมทัง้ แสดงให้เห็นถึงควำมล้มเหลวของควำมรัดกุมของกฎหมำยที่ยงั เผยช่องว่ำงให้กบั ผูส้ ร้ำงสรรค์สื่อกระทำ
กำรสือ่ สำรผ่ำนทัง้ บรรจุภณ
ั ฑ์และสือ่ อื่นที่เอือ้ ต่อกำรเชื่อมโยงบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับทำรกและเด็กเล็กให้เกิดตำแหน่งใน
ใจของผูบ้ ริโภค สอดคล้องกับงำนวิจยั ชิน้ อื่นที่ พบว่ำ โฆษณำนมผงที่มีตวั ระบุตรำสินค้ำเหมือนกับสูตรสำหรับทำรกนัน้
ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มที่จะมองว่ำเป็ นโฆษณำสูตรสำหรับทำรก แม้ว่ำจะยืนยันเจตนำของผูโ้ ฆษณำในกรณีนีไ้ ด้ยำก (Berry,
Jones, & Iverson, 2010, p. 28) รวมทัง้ สอดรับกับที่มีกำรค้นพบว่ำ โฆษณำนมสำหรับเด็กวัยหัดเดินดูเหมือนจะทำหน้ำที่
เป็ นกำรโฆษณำให้กบั นมผงสูตรทำรกและสูตรต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นกำรละเมิดเจตนำ หำกไม่ใช่จดหมำยของข้อตกลง MAIF
และประมวลกฎหมำยระหว่ำงประเทศ (Berry, Jones, & Iverson, 2010, p. 27)
อย่ำงไรก็ตำม มีบริษัทนมผงจำนวนหนึง่ ปรับเปลีย่ นฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงสำหรับทำรกกับนมผงสำหรับเด็กเล็ก
ให้มีควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน และแยกแยะได้โดยง่ำย ได้แก่ นมผงซิมิแลค นมผงตรำหมี นมผงดีจี และนมผงเอส 26
รวมไปถึงนมผงดูเม็กซ์ที่เพิ่งเปลี่ยนฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรให้ควำมร่วมมือปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยและรับผิดชอบต่อสังคม ดังภำพตัวอย่ำง

ภาพที่ 5 กำรเปลีย่ นฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์นมผงที่มีแนวโน้มแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนและแยกแยะได้โดยง่ำย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุ งสาระสาคัญของกฎหมาย
1.1 ควรขยำยกำรควบคุมให้ครอบคลุมนมผงสำหรับเด็กเล็ก เนื่องจำกข้อค้นพบในกำรวิจยั ครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่ำ
กำรโฆษณำนมผงสำหรับเด็กเล็กมีแนวโน้มที่จะเป็ นกำรโฆษณำนมผงสำหรับทำรกทำงอ้อมได้
2. ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อนระบบเฝ้ าระวัง
2.1 ควรมีกำรจัดทำแนวทำงสำหรับใช้พิจำรณำฉลำกที่แตกต่ำงอย่ำงชัดเจนและสำมำรถมองเห็นหรือแยกแยะ
ได้โดยง่ำย ที่ชดั เจนและรัดกุมยิ่งขึน้
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2.2 จำเป็ นต้องเฝ้ำระวังทุกพืน้ ที่ทมี่ ีกำรแสดงตรำสินค้ำ สัญลักษณ์พิเศษ ซึง่ หมำยรวมถึงสื่อที่เป็ นสิ่งของบริจำค
จำกบริษัท นมผงด้วย เพรำะข้อค้นพบจำกกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ ผูร้ บั สำรสำมำรถตี ควำมเชื่ อ มโยงจำกตรำสินค้ำ
สัญลักษณ์พิเศษไปถึงยี่หอ้ นมผงที่เป็ นผูส้ นับสนุนได้
3. ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี เมื่อพบการกระทาผิด
3.1 ควรเร่งรัดดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนของกฎหมำยเมื่อพบกำรกระทำที่ละเมิดกฎหมำย
4. ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
4.1 กำรวิจยั ด้ำนกำรเฝ้ำระวังและติดตำมกลยุทธ์กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรตลำดนมผงจำเป็ นต้องกระทำ
ต่อไปในระยะยำว เนื่องจำกบริษัทนมผงมีกำรปรับเปลีย่ นกลยุทธ์กำรโฆษณำ และกำรส่งเสริมกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง
4.2 ในกำรศึกษำกำรโฆษณำแบบข้ำมชนิด ผลกำรวิจัย ได้ชีใ้ ห้เห็นเพียงระดับของแนวโน้ม เท่ำนัน้ กล่ำวคือ
กำรโฆษณำนมผงสำหรับเด็กเล็กมีแนวโน้มเป็ นกำรโฆษณำนมผงสำหรับทำรกทำงอ้อม ดังนัน้ ในกำรวิจยั ครัง้ ต่อไปควรจะ
ศึกษำในประเด็นดังกล่ำวนีใ้ นเชิงลึก
4.3 ประเด็ น กำรจดจ ำตรำสิน ค้ำ สัญ ลัก ษณ์พิ เ ศษ ผู้วิ จัย ควรศึก ษำต่อ ในเชิ ง ลึก ว่ ำ เมื่ อ เห็ นตรำสิ น ค้ำ
สัญลักษณ์พิเศษ และจดจำได้แล้ว ผูร้ บั สำรระลึกถึงนมผงสูตรใด (ทำรกหรือเด็กเล็กหรือทัง้ สอง) และมีแนวโน้มที่ จะซือ้
หรือไม่
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