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นักการตลาดทีท่�าการตลาดส�าหรบัแม่

และเด็กมักจะมีค�าถามหลัก ๆ ที่

ส�าคญัอยูไ่ม่กีค่�าถาม เช่น ในการโฆษณา กลุม่

ผู้รับสารเป้าหมายควรจะเป็นเด็กหรือแม่หรือ

ทัง้คู ่บรรจภุณัฑ์และสถานทีค่วรดงึดดูแม่หรอื

เด็กหรือทั้งคู่ เราควรจะท�าการวิจัยกับกลุ่มใด 

ค�าตอบจากค�าถามเหล่านีจ้ะขึน้อยูก่บัผูบ้รโิภค

สี่ตาสี่ขาจะท�าการตัดสินใจซื้อและใช้ผลิต-

ภัณฑ์หรือบริการอย่างไร ซึ่งนักการตลาดมัก

จะต้องการความมั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึง

กลุม่แม่และเดก็ได้เป็นอย่างด ีค�าตอบทีม่กัจะ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กตามยุคสมัย

ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การตลาดสำาหรับแม่และเด็ก: 

ได้มา คอื ท�ำอย่ำงไรกไ็ด้ให้แม่และเดก็มคีวำม

พงึพอใจทัง้สองฝ่ำย แต่ก็อำจจะมคี�ำตอบอกี

ทำงหนึ่ง ก็คือ เด็กจะเป็นเป้ำหมำยหลักที่มี

อิทธิพลต่อกำรซื้อมำกกว่ำแม่

อย่างไรก็ตาม การจะตอบค�าถามข้าง-

ต้นได้ดี นักการตลาดควรที่จะท�าความเข้าใจ

ว่าแม่และเด็กมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรและมี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู ้บริโภค

อย่างไร ซึ่ง Rust, Langbourne (1994) ได้

กล่าวว่า การจะเริ่มตอบค�าถามเหล่านี้ได้ 

นักการตลาดจะต้องพยายามที่จะ 1. เข้าใจ

ปัจจยัหลกัความใส่ใจระหว่างแม่และเดก็ และ

ได้กล่าวไว้ว่านกัขายทีด่ทีีส่ดุจะขายผลิตภัณฑ์

ให้เด็ก ก็คือ การขายให้พ่อแม่ และบุคคลที่จะ

เป็นนักขายที่ดีที่สุดที่จะขายผลิตภัณฑ์ให้ 

พ่อแม่ก็เปรียบได้กับการขายให้ลูกเช่นกัน  

2. เข้าใจว่าธรรมชาติของเด็กจะเรียนรู้จาก 

พ่อแม่ และพ่อแม่ก็มีการเรียนรู้จากเด็กเช่น-

เดียวกัน 3. เด็กที่มีอายุน้อยมักจะท�าตามใจ

ตนเองเสมอ เช่น พ่อแม่ได้พาลูกอาย ุ3 ขวบไป

เที่ยวดอย ขึ้นไปจนกระทั่งถึงดอยตุงและจะ

ต้องเดินต่อขึ้นไปชมพระต�าหนัก แต่ลูกร้อง

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคสี่ตาสี่ขา (4i4l):

อิทธิพลของเด็กที่มีต่อแม่
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งอแงที่จะไม่ขึ้น และขอกลับลงไปพักโรงแรม

ในตัวเมือง ในที่สุดพ ่อแม ่ต ้องท�าตามที ่

ลูกต้องการ และเมื่อถามถึงเหตุผลภายหลัง 

พบว่า ลูกปวดหัวจากการนั่งรถจึงไม่ต้องการ

อยู่ต่ออีกต่อไป 

จงึสรปุได้ว่าผลกระทบจากการตดัสนิ-

ใจซื้อขึ้นอยู ่กับความต้องการของเด็กและ 

แม่ว่าต้องการสอน ปกป้อง และการใช้ชีวิต

อย่างไร ซึ่งในชีวิตจริงนักการตลาดจะเห็นได้

ว่าการตัดสินใจของผู้บริโภคสี่ตาสี่ขานี้จะมี

ความหลากหลายขึ้นอยู่กับ 1. ประเภทของ

กำรซื้อ เช่น การวางแผนก่อนซื้อ หรือการซื้อ

อย่างฉับพลัน 2. ประเภทของพ่อแม่ เช่น  

พ่อแม่ที่ตามใจหรือเข้มงวด 3. รำคำ และ  

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์

อิทธิพลของเด็กที่มีต่อแม่ 

(child’s influence on mom)

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เราจะพบ

ว่าแม่จะมีลูกเป็นคู ่คิดในการตัดสินใจซื้อ

ผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  ซึง่คูค่ดินีจ้ะมีพลงัอ�านาจทีอ่ยู่

เบือ้งหลงัการตดัสนิใจซือ้เป็นอย่างมาก หรอืจะ

กล่าวได้ว่าคู ่คิดหรือลูกจะมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจของแม่เป็นอย่างมาก ซึ่งมีงานวิจัย 

พบว่า แม่คิดว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อไม่ถึงร้อยละ 40 แต่เด็กจะช่วยในการตัด-

สินใจซื้อมากกว่า และผลการวิจัยอีกงานหนึ่ง

ของ WonderGroup Influence Study (2005) 

พบว่า การตัดสินใจซื้ออาหารของครอบครัว 

ราคา และเด็กจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

มากถึงร้อยละ 84 และ 83 ตามล�าดบั แต่ปัจจยั

อ่ืน เช่น คปูอง ตราสนิค้า และโฆษณา มผีลต่อ

การตัดสินใจซื้อเพียงร้อยละ 49, 38 และ 31 

ตามล�าดับ นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบ

ประเดน็ทีส่�าคญัอกีว่า ถ้าเดก็ร้องขอหรอืเรยีก-

ร้องที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเกิน 

3 ครั้ง แม่ไม่ว่าจะเป็นประเภทที่ตามใจหรือ 

เข้มงวด จะให้ความส�าคัญกับค�าร้องขอของ

เด็กมากกว่าโฆษณา และท�าการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

จากผลการวิจัยข้างต้นท�าให้นักการ

ตลาดเกิดข้อสงสัยว่าแล้วท�าไมเรายังท�าการ

โฆษณาโดยมีกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย คือ แม่

แทนที่จะเป็นเด็ก ค�าตอบ ก็คือ ผู้บริโภคสี่ตา 

สีข่าหรอืแม่และเดก็นีจ้ะเริม่ต้นตัง้แต่เดก็ยงัอยู่

ในท้องไปจนกระทั่งวัยก่อนวัยรุ่น (tween) ที่

มีอายุระหว่าง 12 ถึง 14 ปี แต่เมื่อเด็กย่างเข้า

สู่วัยรุ่น (teen) เด็กจะต้องการอิสระและเริ่มที่

จะตดัสนิใจด้วยตวัเอง ซึง่อทิธิพลความเป็นคูหู่ 

และความเชื่อมโยงระหว่างกันยังคงอยู่ เพียง

แต่อิทธิพลของเด็กจะลดน้อยถอยลงเพราะ

ความห่างเหินที่เด็กมีให้กับพ่อแม่มากขึ้น ซึ่ง

จะเหน็ได้ว่าแม่ยงัมคีวามส�าคญัในการตดัสิน-

ใจซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์

แต่ในขณะเดียวกันก็จะพบว่าเด็กวัย

ก่อนวัยรุ ่นมีอิทธิพลต่อการซื้อและใช้ผลิต-

ภัณฑ์ของแม่ ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตนเอง

ต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่แม่ต้องการ และผลิต-

ภัณฑ์ที่ใช้กันทั้งครัวเรือนด้วย เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้

มีอิทธิพลเฉพาะการตัดสินใจซื้อและใช้สินค้า

เท่านั้น ยังมีอิทธิพลต่อการเลือกร้านค้าใหม่ ๆ 

เพราะมีนิสัยการบริโภคที่แตกต่างจากกลุ่ม

อื่น ๆ นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลต่อการเลือก

สถานที่ที่ไปพักผ่อนในวันหยุดของครอบครัว 

รถยนต์ คอนโดมิเนียม และบ้านอีกด้วย 

อิทธิพลของเด็กที่มีต่อผลิตภัณฑ์เด็ก 

(kid influence on kid products)

เด็กจะมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์

ส�าหรบัเดก็ ซึง่ WonderGroup Influence Study 

(2005) ได้สอบถามแม่ทั้งหมด 800 คน ว่าการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เดก็ประเภทใดบ้างทีเ่ดก็

เข้ามามีอิทธิพลต่อการซ้ือ ผลการวิจัย พบว่า 

ร้อยละของแม่ทีต่อบว่าเดก็มอีทิธิพลต่อการซือ้

สินค้าประเภทต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ

รองเท้ากีฬา 86

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 61

ขนม หมากฝรั่ง 80

Cereal 82

เสื้อผ้าเด็ก 85

คุกกี้ 76

ร้านอาหารจานด่วน 83

พิซซ่าแช่แข็ง 70

ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตจากผลไม้ 81

Granola Bars 86

เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับเด็ก 64

ของตกแต่งห้องเด็ก 79

คอมพิวเตอร์ส�าหรับเด็ก 60

เครื่องดื่มผลไม้ 92

เพลง 92

วีดีโอเกม 88

วิตามิน 53

โยเกิร์ต 87
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นอกจากนั้นแม่ยังให้สัมภาษณ์เพิ่ม-

เตมิอกีว่าตนเองจะไม่ซ้ือผลติภัณฑ์ทีป่ราศจาก

อทิธพิลของเดก็โดยเดด็ขาด เพราะการตดัสินใจ

ซื้อโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากเด็กจะส่งผลให ้

เสียเวลาและเงินโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจาก

เดก็อาจจะไม่ต้องการและไปลงเอยทีก่ารไม่ใช้

ผลิตภัณฑ์นั้นเลย WonderGroup Influence 

Study ยงัได้ท�าการเปรยีบเทยีบเดก็ในช่วงอายุ

ต่าง ๆ พบว่า เด็กที่มีอายุที่อยู่ในช่วงอายุมาก 

โดยเฉพาะวัยก่อนวัยรุ่นจะมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์มากกว่าเดก็ในวยัอ่อน-

เยาว์กว่า ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ร้อยละของแม่

ทีต่อบว่าเดก็มอีทิธพิลต่อการซ้ือสนิค้าประเภท

ต่าง ๆ ดังตารางด้านขวามือ

อทิธพิลของเดก็ทีม่ตีอ่ผลติภณัฑท์ีผู่ใ้หญ่

ใช้ (kid influence on products used 

by adults)

WonderGroup Influence Study 

(2005) ได้สัมภาษณ์แม่เกี่ยวกับการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าส�าหรับตนเองและผู้อื่น พบว่า แม่จะ

ถามและฟังความคิดเห็นลูกเกี่ยวกับการซื้อ

รถยนต์ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน 

ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ

ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตจากผลไม้ 79 แปรงสีฟัน 51

วีดีโอเกม 77 ขนมเค้ก 50

รองเท้ากีฬา 77 เพลง 49

ภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ 77 ที่พักอาศัย 47

Cereals 76 วิตามิน 46

น�้าผลไม้ 72 สถานที่พักผ่อน 44

ดีวีดี (ภาพยนตร์) 70 เครื่องดื่มคาร์บอเนต 43

ร้านอาหารจานด่วน 68 ภัตตาคาร 41

อาหารเช้าแช่แข็ง 66 ของตกแต่งห้องเด็ก 39

โยเกิร์ต 65 รถยนต์ 39

ไอศกรีม 64 สบู่ 30

ลูกอม หมากฝรั่ง 64 น�้าดื่มบรรจุขวด 30

คุกกี้ 64 ผลิตภัณฑ์

ท�าความสะอาดบ้าน

28

พิซซ่าแช่แข็ง 56 ผงซักฟอก 27

ขนมขบเคี้ยว 55 อาหารสัตว์เลี้ยง 25

Granola Bars 52 คอมพิวเตอร์ 24

อาหารมื้อเย็นแช่แข็ง 51 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 22

ช่วงอำยุ 2-7 ปี 8-11 ปี 12-14 ปี

รองเท้ากีฬา 76% 96% 93%

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 52% 70% 76%

เสื้อผ้าเด็ก 78% 92% 91%

อาหารเช้าแช่แข็ง 70% 92% 94%

เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับเด็ก 54% 71% 100%

วีดีโอเกม 79% 88% 93%

ซึง่ลกูจะให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีเช่น แม่คน

หนึง่ให้สมัภาษณ์ว่า “เสือ้ชดุนีแ้ม่แต่งแล้วดดูี

หรอืไม่” ซึง่แม่รายนีถ้ามเดก็อาย ุ5-7 ปี นกัการ

ตลาดจึงต้องให้ความส�าคัญกับอิทธิพลของ

เด็กที่มีต่อสินค้าของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน 

จึงสรุปได้ว่าเด็กจะมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ของเดก็ ของผู้ใหญ่ หรือ

ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ ซึง่จะเหน็การสรปุผลภาพรวม

อิทธิพลของเด็กที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือผลิต-

ภัณฑ์ส�าหรับเด็ก ส�าหรับผู้ใหญ่ หรือส�าหรับ

ครอบครัว ที่มีการเรียงล�าดับอิทธิพลจากมาก

ไปน้อย (WonderGroup Influence Study; 

2005) ดังตารางด้านซ้ายมือ

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าเด็กมี

อิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ มากมาย

ที่นักการตลาดจะต้องให้ความส�าคัญที่จะน�า

ไปประยุกต์ใช้ในการจดัการการตลาดได้อย่าง

มีประสิทธิภาพต่อไป และต้องไม่ลืมว่า ความ

คุ้นเคยในตราสินค้า ร้านค้า บรรจุภัณฑ์ และ

อื่น ๆ เป็นสิ่งส�าคัญที่นักการตลาดจะต้อง

พยายามท�าการสื่อสารกับเด็กให้เกิดความ 

คุน้เคย เพราะเดก็จะใช้ความคุ้นเคยเหล่าน้ีเป็น

ส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมตัดสินใจซ้ือผลิต-

ภัณฑ์ทั้งของตนเอง แม่ และครอบครัว

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า

เป็นการอธิบายถึงอิทธิพลของเด็กที่มีต่อแม่

เพียงเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงผู้บริโภคสี่ตา

สี่ขานี้จะมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ผู้เขียนจึงขอ

อธิบายถึงอิทธิพลของแม่ที่มีต่อเด็กในฉบับ
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