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นักการตลาดของผลิตภัณฑ์หลาย

ประเภทประสบกับความล้มเหลว

จากการจดัการการตลาด เพราะไม่ได้ตระหนกั

ถึงความส�าคัญของอิทธิพลของเด็ก ในอดีต

นักการตลาดได้ตระหนักว่าเด็กมีอิทธิพลต่อ

ผลติภณัฑ์เหล่านีน้้อยมาก เช่น ผลติภัณฑ์อย่าง

ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การตลาดสำาหรับ

โยเกิร์ต การท่องเที่ยววันหยุด ร้านค้าปลีก 

เสื้อผ้า เพลง และอื่น ๆ ซึ่งผิดกับในปัจจุบันที่

นกัการตลาดให้ความส�าคญักบัอทิธิพลของเดก็

ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่ม เช่น รูปแบบการเข้า

เทีย่วชมสวนสตัว์ของกลุม่ลกูค้า พบว่า แมข่อง

เดก็บอกว่าเดก็ไม่เคยเป็นฝ่ายเริม่ต้นบอกว่าจะ

ไปเที่ยวชมสวนสัตว์เลย ผู้เป็นแม่จะเป็นฝ่าย

ชักชวนให้ลูกไปเที่ยวชมสวนสัตว์ ซึ่งจะเห็นว่า

ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวแม่มีอิทธิพลต่อ

เด็ก แต่นักการตลาดที่ชาญฉลาด พบว่า กลุ่ม-

เป้าหมาย คือ แม่และเด็ก จึงควรที่จะส่งเสริม

การตลาดตรงไปยงัเดก็โดยตรงทีน่่าจะเป็นกลุม่ 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคสี่ตาสี่ขา (4i4l):

อิทธิพลของแม่ที่มีต่อเด็ก

แม่และเด็ก: 
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เป้าหมายที่ส�าคัญ ผลที่ได้รับ คือ เด็กเป็น 

ฝ่ายเรียกร้องที่จะเข้าชมสวนสัตว์และได้เข้า

เยีย่มชมจรงิ ๆ  ซึง่จะเหน็ได้ว่าเมือ่นกัการตลาด

ท�าการส่งเสริมการตลาดตรงไปยังเด็ก สถาน-

การณ์ของแม่และเด็กจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่

แม่เคยเป็นผู้มีอิทธิพลกลายเป็นเด็กที่เป็นผู้มี

อิทธิพลแทน หรือจะกล่าวได้ว่านักการตลาด

สามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายทัง้แม่และเดก็ได้

เป็นอย่างดีจึงจะสามารถตอบสนองความ

ต้องการของกลุม่เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธ-ิ

ภาพ และในขณะเดียวกันแม่และเด็กจะมี

อิทธิพลซึ่งกันและกัน

นอกจากนั้นนักการตลาดยังพบว่า 

ผลิตภัณฑ์บางประเภทนั้นเด็กให้ความสนใจ

น้อยมาก เช่น กลุม่อาหารสด อาหารแช่แข็ง ซ่ึง

มักจะเป็นหน้าที่ของแม่ที่จะท�าการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น แม่จะเข้ามามี

อิทธิพลต่อการบริโภคของเด็กและท�าให้เด็ก

เกิดการยอมรับอาหารเหล่านั้นในที่สุด แต่

ผลิตภัณฑ์ที่เด็กให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

อย่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Smartphone 

iPad เดก็ไม่มรีายได้มากเพยีงพอทีจ่ะซ้ือสนิค้า

เหล่านัน้ด้วยตนเอง เดก็จะได้รบัการสนบัสนนุ

จากแม่ ซึ่งน�าไปสู่การมีอิทธิพลของแม่ที่มีต่อ

การเลือกซื้อสินค้าของเด็ก

ดังนั้น นักการตลาดจะต้องให้ความ

ใส่ใจต่อการจบัคูผ่ลติภัณฑ์หรอืกลุม่ผลติภัณฑ์

กบัผูบ้รโิภคเป้าหมาย เพือ่ทีจ่ะออกแบบเครือ่ง-

มือการตลาดที่จะสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้า-

หมายนั้น ๆ เป็นผู้มีอิทธิพลที่จะท�าให้แม่

และเด็กเกิดการซื้อ เช ่น ขนม

ขบเคี้ยว ที่มีกลุ ่มเป้าหมายที่ 

แท้จริง คือ กลุ่มวัยรุ่น นักการ

ตลาดอาจจะมุ่งความสนใจไปยัง

แม่ที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าเหล่านี้เข้าบ้านหรืออาจจะเป็น

สมาชิกในบ้านที่อยู่ในช่วงก่อนวัยรุ ่น

หรือที่เรียกว่า Tweens ซึ่งจะเห็นได้ว่า 

แม่และเด็กที่มีสี่ตาสี่ขาจะมีกระบวนการ

ตัดสินใจที่เกิดจากความต้องการของแม่ที่

ต้องการสอนลกูให้ฉลาดในการเลอืกซือ้และใช้

สินค้า จากนั้นเด็กจะเข้ามามีส่วนช่วยในการ

ตัดสินใจซื้อ และเด็กจะเป็นผู้ที่สอนแม่ในการ

เลือกซื้อและใช้สินค้าเช่นกัน

โดยธรรมชาติของเด็กจะเห็นด้วยกับ

การตัดสินใจซื้อสินค้าของแม่ และในขณะ

เดียวกันเด็กก่อนวัยรุ่นก็มีอิทธิพลต่อการตัด-

สินใจซื้อสินค้าของครอบครัว ซึ่งผลการวิจัย

ของ Harris Interactive Youth Pulse ได้ค้นพบ

ว่า เด็กอายุ 8-12 ปจีะมีอิทธิพลต่อการตัดสิน-

ใจซื้อสินค้าของครอบครัวดังต่อไปนี้

พ่อแม่ยุคใหม่จะเปิดรับฟังความคิด-

เห็นของลูกว่าจะซื้อสินค้าและบริการอะไร ซื้อ

ทีไ่หน และซือ้เมือ่ไร ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะเหน็ด้วย

กับเด็กมากถึงร้อยละ 80 นอกจากนั้นยังมี

อิทธิพลต่อนิสัยและการซื้อสินค้าผ่านทาง

ออนไลน์ของแม่อีกด้วย ซึ่งงานวิจัยพบว่า 

พ่อแม่เกือบกึ่งหนึ่งบอกว่า เด็กมีอิทธิพลต่อ

การซือ้ผลติภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ และร้อยละ 

42 บอกว่า เด็กมีอิทธิพลต่อการเข้าไปดู

โฆษณาทางออนไลน์

นอกจากนั้น Dr.Cook ยังพบว่า เมื่อ

แม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับเด็ก และร่วมกิจกรรม

กบัเดก็ แม่จะแสดงความรูส้กึเชงิบวกเกีย่วกบั

สินค้า ร้านค้า และอื่น ๆ เช่น เมื่อแม่มีการ 

จัดเตรียมงานฉลองวันเกิดให้แก่เด็ก แม่จะ

เข้าไปมีส่วนร่วมกับเด็กในการก�าหนดแนวคิด

การจัดงาน การเชิญแขก การจัดเตรียมเกม 

และอาหาร ซึ่งแม่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะและให้ค�าแนะน�าแก่เดก็ท่ีจะน�าไปสู่

การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดงานฉลองวันเกิด 

ซึง่จะเหน็ได้ว่าแม่จะเข้าไปมอีทิธิพลต่อเดก็ใน

ชีวิตประจ�าวันเช่นกัน

อิทธิพลของแม่ที่มีต่อเด็ก

(mom’s influence on children)

แม่มีอิทธิพลต่อเด็กในการด�าเนิน 

ชีวิตอย่างเห็นได้ชัด เพราะแม่จะเป็นผู้ท�าการ

ตดัสนิใจในตอนต้น และตดัสนิใจว่าเดก็สมควร

ที่จะได้ครอบครองหรือไม่ได้ครอบครองสินค้า

อะไรบ้าง รวมทั้งแม่ยังเป็นเจ้าของเงินที่จะน�า

ไปจับจ่ายใช้สอยอีกด้วย แม่ยังสอนเด็กใน

หลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอย

สินค้าและบริการในชีวิตประจ�าวัน แม่จึงเป็น

ทัง้ผูจ้ดัหาให้ (provider) ผูเ้สนอทางเลือก (the 

choice-offerer) และผูถ้ามความต้องการ (the 

ประเภท ร้อยละ

เสื้อผ้า 93

วีดิโอหรือดีวีดี 93

วีดิโอเกม 87

ของใช้ในบ้าน 84
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ซอฟต์แวร์ 57

รถยนต์ 22



Marketing & Branding

V
o
l.
1
8
 N

o
.1

7
4
  
A
p
r
il
 
2
0
1
2

80

asker) ซึ่งท�าให้เด็กเห็นแม่เป็นคู่หูที่มีค่าใน

ชวีติของเดก็ จงึจะเหน็ได้ว่าแม่และเดก็มีความ

สมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิและมีบทบาทแตกต่าง

กันตามช่วงอายุดังต่อไปนี้

1.	 แม่แนะน�ำและมีอิทธิพลให้ทด-

ลองใช้	 และเด็กมีอิทธิพลให้ซื้อซ�้ำ แม่จะมี

บทบาทเป็นผู้แนะน�าและมีอิทธิพลต่อเด็กใน

ช่วงวยัทารกให้ทดลองใช้สนิค้าและบรกิาร เช่น 

แม่ป้อนอาหารให้กบัเด็กในวยัทารกพร้อมทัง้ดู

ปฏกิริิยาตอบรบัของเดก็ด้วย ถ้าอาหารส�าหรบั

ทารกที่ซื้อมานั้น เด็กรับประทานอย่างเอร็ด-

อร่อยทีส่งัเกตได้จากพฤตกิรรมการรบัประทาน

และสหีน้าของเดก็ แม่กจ็ะตดัสนิใจซือ้ซ�า้ต่อไป 

แต่ในกรณทีีเ่ดก็ไม่ยอมรบัประทานโดยการเบอืน

หน้าหนหีรอืคายอาหารออกจดัเป็นปฏกิริยิาทีไ่ม่

ยอมรับ แม่ก็จะตัดสินใจไม่ซื้ออีกต่อไป และ

พยายามที่จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

ใหม่ต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม่มีบทบาทเป็นทั้ง

ผู้แนะน�าและมีอิทธิพลต่อการทดลองใช้ผลิต-

ภณัฑ์และบรกิารของเดก็ และในขณะเดยีวกนั

เด็กก็มีอิทธิพลที่จะท�าให้ผู ้เป็นแม่ตัดสินใจ 

ซื้อซ�้าและไม่ซื้อซ�้าเช่นกัน

2.	 เดก็เป็นท้ังผูแ้นะน�ำและผูม้อีทิธ-ิ

พล เดก็ทีเ่ตบิโตกว่าวยัทารกจะมเีริม่มอีทิธพิล

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

ของแม่ เพราะแม่จะมีบทบาทเป็นผู้ยอมรับ

และปฏเิสธความคดิเหน็ของเดก็ ซ่ึงเดก็จะเริม่

แสดงพฤติกรรมง่าย ๆ เช่น ชี้ไปที่สินค้าและ

ลงในส่วนประสมอาหาร การผลิตของเล่นที่

ผ่านกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย 

จากประเด็นข้างต้นจะเห็นว่าแม่จะ

เข้าไปมอีทิธพิลต่อเดก็ในเชงิลบทีน่กัการตลาด

สามารถแก้ไขให้เกดิเป็นอทิธพิลเชงิบวกได้ แต่

ในความเป็นจรงิผูเ้ป็นแม่ไม่ได้มอีทิธพิลเชงิลบ

เพียงอย่างเดียวยังมีอิทธิพลเชิงบวกอีกด้วย 

เช่น เด็กอาจจะแนะน�าให้แม่พาไปซื้อเสื้อผ้าที่

สยามสแควร์หรอืจตจุกัรดกีว่าทีจ่ะไปซือ้สนิค้า

ตามห้างสรรพสนิค้าเหมอืนเช่นเคย และแม่ได้

ตดัสนิใจพาไปทีส่ยามสแควร์ เดก็ได้เลือกและ

ทดลองสวมใส่เสื้อผ้าที่ตนเองชอบและมักจะ

ถามผู้เป็นแม่ว่าใส่แล้วเป็นอย่างไรบ้าง ดีหรือ

ไม่ ควรซือ้หรอืไม่ ซึง่แม่จะเข้ามามบีทบาทเป็น

ผู้มีอิทธิพลทันที ทั้ง ๆ ที่ในตอนเริ่มต้นลูกได้มี

บทบาทเป็นผู้แนะน�าสถานที่ซื้อให้แก่แม่

4.	 แม่หรอืเดก็เป็นผูแ้นะน�ำหรอืผูม้ี

อิทธิพล บ่อยครั้งที่นักการตลาด พบว่า สินค้า

และบรกิารของตนเองมปีระโยชน์ต่อท้ังแม่และ

เด็ก ซึ่งแม่และเด็กมีเหตุผลมากเพียงพอท่ีจะ

แนะน�าให้ต่างฝ่ายต่างตัดสินใจซื้อสินค้าและ

บรกิาร และพร้อมทีจ่ะยอมรบัสนิค้าและบริการ

นัน้ ๆ  ร่วมกนั เช่น เครือ่งดืม่ส�าหรบัเดก็อาย ุ3-8 

ปี ได้น�าเสนอความอร่อย ความสนกุสนาน และ

คุณค่าทางโภชนาการที่เด็กจะได้รับ ส่งผลให้

แม่หรือเด็กเป็นผู้แนะน�าหรือผู้มีอิทธิพล

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าแม่

มีอิทธิพลต่อเด็กและเด็กก็มีอิทธิพลต่อแม่ 

เช่นกัน ซึ่งนักการตลาดควรให้ความส�าคัญต่อ

อทิธิพลดงักล่าว เพราะจะส่งผลถงึการยอมรับ

สินค้าและบริการ และน�าไปสู่การซ้ือและใช้

สินค้าและบริการของแม่และเด็กต่อไป 

บอกแม่ว่าตนเองต้องการสนิค้านัน้ และเมือ่เดก็

เตบิโตขึน้เข้าสูวั่ยก่อนวัยรุน่ เด็กจะมีอทิธพิลต่อ

ผู้เป็นแม่มากยิ่งขึ้น เพราะเด็กสามารถเข้าใจ

ข่าวสารที่ได้รับจากการโฆษณาได้เป็นอย่างดี 

และยังมีความต้องการเป็นของตนเองอีกด้วย 

รวมทัง้ยังเป็นวัยท่ีจะไม่มีอ�านาจการซ้ือเป็นของ

ตนเอง จึงต้องใช้อิทธิพลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ

ให้แม่ซื้อสินค้าที่ตนต้องการให้

สถานการณ์ข้างต้นท�าให้นกัการตลาด

น�าไปใช้ในการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย 

กลุ่มเป้าหมายนี้ ก็คือ 4i4l: แม่ลูกสี่ตาสี่ขา ซึ่ง

ส่งผลต่อการจัดการตลาดที่ใช้เครื่องมือส่วน

ประสมการตลาด: ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย และการสือ่สารการตลาดแบบ

บรูณาการทีม่เีป้าหมายทีส่�าคญัคอื 4i4l นัน่เอง

3.	 เด็กเป็นผู้แนะน�ำ	 แต่แม่เป็นผู้มี

อิทธิพล เด็กจะเป็นผู้แนะน�าผลิตภัณฑ์ให้แม่

ได้รูจ้กัและตดัสนิใจซือ้ แต่ในกรณีทีแ่ม่ไม่เหน็

ว่าผลติภัณฑ์นัน้ ๆ  ดต่ีอสขุภาพ ปลอดภยั และ

ราคาเหมาะสมแล้ว แม่จะเข้ามาท�าหน้าทีเ่ป็น

ผูม้อีทิธพิลทีจ่ะบอกให้ลกูรูว่้าไม่เหมาะสมทีจ่ะ

ซื้อ ซึ่งจะเป็นสถานการณ์ที่ตัดโอกาสในการ

ขายสินค้าของนักการตลาด ดังนั้น นักการ

ตลาดจึงต้องแก้ไขการรบัรูท้ีแ่ม่มต่ีอผลติภณัฑ์

ของบริษัท โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มี

คุณสมบัติที่แม่สามารถเห็นถึงคุณประโยชน์

มากเพียงพอที่จะท�าให้เกิดการอนุญาตให้ซื้อ

ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  ได้ เช่น การเพิ่มวิตามินต่าง ๆ  


