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ABSTRACT 

 

Ovaltine Yen Crunchy was launched as a product line extension under 

Ovaltine Yen portfolio.  The objective of the launch is to expand the user base and 

source of volume aiming at recruiting those Lapse and Non-users of Ovaltine Yen. To 

support the launch process, Ovaltine Yen Crunchy was supported with heavy TV 

advertising spending, massive wet sampling and on-ground activation at points that 

directly interact with target consumers. The main research objectives are to 

understand consumers’ source of awareness and knowledge towards Ovaltine Yen 

Crunchy. To identify triggers and barriers of product trial, repeat and adoption of 

Ovaltine Yen Crunchy across user groups.   

And to gather the information as a guidance to next step in marketing; both 

from product standpoint and each element on integrated marketing communication. 

Methodology of this research is using in-depth interview with mom and kids aged 

between 8-12 years old and living in Bangkok area. There are 5 elements in research 

framework in this study including source of awareness, effectiveness of TV 

advertising, trialability, usage behavior and impact on integrated marketing 

communication.  
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CHAPTER 1 

INTRODUCTION 

 

1.1 Background 

 Ovaltine Yen was launched in 2003, this new product helps strengthen 

Ovaltine 3in1 total franchise by adding the additional 10% market share to the total 

3in1 business. The key strategy using to drive the growth of Ovaltine Yen is kids’ 

marketing program like on pack premium, on and off in-store wet sampling is the two 

drives to escalate Ovaltine Yen volume as well as continuously bring in new users. 

Ovaltine Yen is consumed as occasionally resulted in fluctuated sales. The new 

product line extension is considered to be the strategic move that helps accelerate the 

growth momentum of Ovaltine Yen. 

  In June 2007, Ovaltine Yen Crunchy was launched as a product line extension 

under Ovaltine Yen portfolio.  The objective of the launch is to expand the user base 

and source of volume aiming at recruiting those lapse and non-users of Ovaltine Yen.  

To support the launch process, Ovaltine Yen Crunchy was supported with heavy TV 

advertising spending, massive wet sampling and on-ground activation at points that 

directly interact with target consumers i.e. Amusement park, Water Theme Park.  

With such integrated support, Ovaltine Yen Crunchy successfully generated average 

sales turnover of twice the size of Ovaltine Yen. 

  From proposition standpoint, Ovaltine Yen Crunchy is positioned as ‘Healthy 

Snack Drink that kids can enjoy drinking and chewing at once’ with supported unique 

product feature of having crunchy cereal bits inside that the nutritional benefits of 

malt and High 9 vitamins and Minerals. Since the product has already been launched 
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for about 2 years, feedback from users and non-users and those who may intend to 

lapse their usage at this early stage of product adoption will help marketer identify 

key triggers and barriers to further build user base for this new product, and at the 

same time, assess potential obstacle that may posses threat to Ovatline Yen Crunchy 

sustainable growth.   

1.2 Statement of problem 

For any new product launch in the market like Ovaltine Yen Crunchy, whether 

the product will create sustainable volume or not depends mainly on whether the 

product is considered, tried, and favored by consumers enough to be repeatedly 

purchased. To understand the position that Ovaltine Yen Crunchy currently stands in 

the ‘adoption process’ after being launched for over 2 years, a holistic view of factors 

that can affect the performance in the market according to the research framework in 

next chapter is recommended. 

Since mother and child both take part in influencing each other’s perception 

and behavior towards food and beverage purchase and consumption, it is important to 

gain an understanding from both perspectives.  The interaction between mother and 

child will help to gain a more profound insight into the ‘real’ position of the product 

in the consumer’s minds and identify the link between what happens in the mind and 

behavior of the purchaser and the mind of the consumer.   

In order to gather the gatekeeper’s spontaneous perception and reactions, the 

discussion context where moms can share their own experiences and point of view 

towards Ovaltine Yen Crunchy will be needed. 
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1.3 Research Questions 

From the conceptual framework, the key questions in this study are: 

(1)  Kid get influence from word of mouth from friends, how do they know 

Ovaltine Yen Crunchy at first time? 

(2) TV is most media influencer to kids, how does this media impact on 

purchase intention after see TV advertising? 

(3) When new product launch, kid always ask parents to buy it for them, 

Can consumers experiment Ovaltine Yen Crunchy with ease of trial 

and low risk of trial?  

(4) Kid get boredom easily and seek for new news all the time, how often 

kid drink Ovaltine Yen Crunchy and Why? 

(5) Ovaltine Yen Crunchy can drive sales with toys, how impact to kids 

when get free toys in pack? Do they ask their parents to purchase 

more? 

1.4 Research Objective 

In this study, the researchers want to study to explore consumers’ behavior 

towards Ovaltine Yen Crunchy for future development of marketing activities. The 

researcher can classify into 3 key objectives:  

1. To understand consumers’ source of awareness and knowledge towards 

Ovaltine Yen Crunchy. 

2. To identify triggers and barriers of product trial, repeat and adoption of 

Ovaltine Yen Crunchy across user groups.   

3. To gather the information as a guidance to next step in marketing; both from 

product standpoint and each element on integrated marketing communication  
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1.5 Research Framework 

1.5.1 Conceptual Model 
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1.6 Scope of research 

The researcher will use in-depth interview and observation by Home visit and 

respondents’ qualifications are mom with child aged 8-12 years old (Mix of 8-9 and 

10-12 years old). There are equal mix of mothers of boy and girl. They are belong to 

ABC Social Economics Status and lived in Bangkok area the main purchase decision 

makers and purchaser of beverages for kid.   

1.7 Limitation of the research 

When in-depth interviews are conducted, generalizations about the results are 

usually not able to be made because small samples are chosen and random sampling 

methods are not used. In-depth interviews however, provide valuable information for 

programs, particularly when supplementing other methods of data collection. It should 

be noted that the general rule on sample size for interviews is that when the same 

stories, themes, issues, and topics are emerging from the interviewees, then a 

sufficient sample size has been reached. 
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1.8 Significance of the study 

The researchers hope that this research would be benefit to Ovaltine business 

in a way that it would provide the business in-depth understanding in the key trigger 

and barriers of product trial, repeat and adoption of Ovaltine Yen Crunchy across user 

groups.     

Consequently, the marketer could use this research as a helpful tool to set the strategy 

to develop their next step in marketing plan; both from product standpoint and each 

elements of marketing mix. 

1.9 Definition of terms 

Adoption- through a favorable experience on the first trial, the consumer’s repeated 

purchase and use of the product or brand  

Awareness- is a term referring to the ability to perceive, to feel, or to be conscious of 

events, objects or patterns, which does not necessarily imply understanding. In term 

of Advertising Awareness which mean –the consumer’s ability to recognize and 

remember the product or brand name. 

Consumer Behavior- is the study of when, why, how, where and what people do or 

do not buy products. It blends elements from psychology, sociology, social 

psychology, anthropology and economics 

Integrated Marketing Communication- concept of designing marketing 

communications program that coordinate all promotional activities-advertising, 

personal selling, sales promotion and public relation to provide a consistent message 

across all audiences. 

Knowledge- acquisition involves complex cognitive processes: perception, learning, 

communication, association and reasoning. The term knowledge is also used to mean 
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the confident understanding of a subject with the ability to use it for a specific 

purpose if appropriate 

Motivation- is the energizing force that causes behavior that satisfies a need. Because 

of consumer needs is the focus of the marketing concept, marketers tried to arouse 

this needs. 

Perception- the process by which an individuals selects, organizes, and interprets 

information to create a meaningful picture of the world. 

Trialability -Trialability is the degree to which an innovation can be experimented 

with on a limited basis. Trialability is particularly important for early adopters and 

innovators. Trialability gives these early adopters a way to understand the innovation. 

Later adopters can rely on the experiences and knowledge of the early adopters. So, 

trialability is less important for late adopters. 

Word of mouth- is a reference to the passing of information from person to person. 

Originally the term referred specifically to oral communication (literally words from 

the mouth), but now includes any type of human communication, such as face to face, 

telephone, email, and text messaging 
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Chapter 2 

Literature Review 

 

This chapter have discussed two parts which comprising of theory each 

element in conceptual model how effect to consumer behavior in generally and review 

related past study of each element that link to kid’s behavior.   

2.1 Theoretical 

What is customer? 

 The word of ‘customer’ as a “ single unit it is important from the start to 

understand that purchases are made both by individuals and group of people involved 

in the decision making process.” (Phipps & Simmons ,1999,p.2) 

What is consumer behavior?  

                  Definition of consumer behavior as “individuals or group acquiring, using, 

and disposing of products, services, ideas or experiences.” (Arnould, Price and 

Zinkhan 2003, p.5) Consumer behavior also includes the acquisition and use of 

information. Thus, communication with consumers and receiving feedback from them 

is a critical part of consumer behavior of interest to marketers. (Schutte p.1, 1998) 

Consumer behavior is defined as activities people undertake when obtaining, 

consuming and disposing of product and services. Simply stated, consumer behavior 

has traditionally been thought of as the study of “why people buy”- with the premise 

that it’s becomes easier to develop strategies to influence consumers once a marketer 

knows why people buy certain products or brands (Blackwell, Miniard and Engel, 

2001,p.6) 
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Figure 2.1: The Domain of Consumer Behavior (Arnould, Price & Zinkhan, 2003, 

                    p.6) 
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There are several activities included in the definition of consumer behavior- 

obtaining, consuming and disposing. 

Obtaining refers to the activities leading up including the purchase or receipt of a 

product. Some of these activities include searching for information regarding to 

product features and choices, evaluating alternative products or brand and purchasing. 

(Blackwell, Miniard and Engel, 2001, p.6) Consumer behavior analyses examine 

these types of behaviors including how consumers buy products? -  do they shop 

specialty store, shopping mall or in the Internet? (East, 1998, p.8) 

Consuming refers to how, where, when and under what circumstance consumers use 

products. For example, issues relating to consumption might include decisions about 

whether consumers use products at home or at the office. Do they use products 

according to instructions and as intended or do they find their own unique ways using 

products? (Arnould, Price & Zinkhan , 2003,p.17) 
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Disposing includes how consumers get grid of products and packaging? In this 

instance, consumer analysts might examine consumer behavior from an ecological 

standpoint-how do consumers dispose of product packaging or product remains? 

Consumer might also choose to reuse some products by handing them down to 

younger children. Or they may resell them in resale shops, swap them on the Internet 

or classified ads, or sell them again at garage sales or flea markets. (Schutte, 1998, 

p.35) 

 Why we study consumer behavior? People study consumer behavior for a 

variety of reasons. You may be a university student completing this course because of 

it is requires (East, 1998, p.8) or a business executive gaining insight into consumer 

trends (Blackwell, Miniard and Engel, 2001, p.59). Surfing cool website is a lot of fun 

but on the more serious side, why should managers, advertisers and other marketing 

professionals bother to learn about consumer behavior? Very simply, understanding 

consumer behavior is good business. A basic marketing concept holds that firms exist 

to satisfy consumers’ needs. These needs can only be satisfied to the extent that 

marketers understand the people or organizations that will use the products and 

services that are trying to sell and that they do so better than their competitors. 

(Michael R. Solomon, 2004, p.80) 

 The Consumer Decision Process (CDP), a simplified version of which is 

shown in Figure 2.2 which represents a roadmap of consumer’s minds that marketers 

and managers can use to help guide product mix, communication and sales strategies. 

The model captures the activities that occur when decisions are made in a schematic 

format and shows how different internal and external forces interact and affect how 

consumers think, evaluate and act. (Blackwell, Miniard & Engel ,2003,p.75)  
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Figure 2.2: How consumers make decision for goods and services 
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 As consumer move through these stages, marketers have an opportunity to 

react to and influence behavior with effective communication and marketing 

strategies that address each of these stages and the variables that affect each stage. 

(Foxall, Goldsmith & Brown p.89, 2003). The challenge that consumer analysts and 

marketers face when chasing the ever-precious consumer. A firm’s ability to attract to 

consumers, satisfies, and retains them, and sell more to them to affects greatly 

company’s profitability. (Acuff , 2000, p.7) 

From figure 2.3 a simple model of consumer behavior, emphasizes the interaction 

between the marketer and the consumer. Consumer decision making- that is, the 

process of perceiving and evaluating brand information, consider how brand 

alternatives meet the consumer’s needs and deciding on a brand- is the central 

component of the model. (Assael, 1996, p.17) 
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Figure 2.3: An oversimplified representation of consumer behavior.  
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 From figure 2.3 which has four components : consumer decision making and 

three elements that influences consumer decision making- the individual consumer, 

environmental influences and communication from the environment to the consumer. 

Part two, describes the types pf consumer decision making: complex decision making, 

habit, and high and low involvement decision making. 

Part Three, the individual consumer’s brand perceptions, attitudes and desired benefits 

are considered and also examines the consumer’s characteristics, demographics, 

lifestyle and personality. Part four, the environment in which the consumer makes 

decision is considered. The last part- communication within groups takes place by 

word-of mouth and influences by opinion leaders. Marketing communications are 

primarily through advertising, but they may also occur by personal selling, sales 

promotion and packaging. (Assael, 1996, p.27) 

 Market segmentation is also important aspect of consumer behavior. 

Consumers can be segmented according to many dimensions, including product 
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usage, demographics (such as sex, age, gender) and psychographics (psychological 

and lifestyles) (Solomon, 2004, p.39). From many books to review, we explore many 

of the important demographic variables that make consumers the same or different to 

others. For now, let’s summarize a few of the most important demographic 

dimensions. 

Age- consumers of different age groups obviously have very different needs and 

wants. Although people who belong to the same age group differ in many other ways, 

they do tent to share a set of values and common cultural experiences that they carry 

throughout life. (Engel, 1986, p.45).  

Gender- many products, from fragrances to footwear, are targeted to either men or 

women. Differentiating by gender starts at a very early age- even diapers are sold in 

pink versions for girls and blue for boys. Consumer take these differences seriously: 

Market research shows the most parents refuse to put make infants in pink diapers. 

(Solomon, 2004, p.109). 

Family Structure- A person’s family and marital status is yet another important 

demographic variable, because of this has such a big effect on consumer’s spending 

priorities. Young bachelors and newlyweds are the most likely to exercise; go to bars, 

concerts, and movies and consume alcohol. Families with young children are big 

purchasers of health foods and fruits juices. While single- parent households and 

those with older children buy more junk food. (Kardes, 2003, p.235) 

 The strategic important of join decision within the family is apparent when 

auto manufactures advertise in women’s magazines , in recognition of wife’s 

increasing influence over traditionally male-dominant purchasing decisions or when 

manufacturers of food and household products advertise to men in recognition of their 

 



 
 13

greater involvement in shopping task- its call family influences. (Assael, 1996, p.558) 

In additional, marketers have been paying more attention to children’s influences on 

family decision. With the great majority of mothers in the work force, three out of 

four American children now have no full-time parent at home. These “Latchkey kids” 

(that is, children with no parent at home after school) have been buying and preparing 

food for themselves and their families. As a result, children are the prime purchase 

influencers for a wide array of products even though parents are the ultimate decision 

makers. (Scuff 2000, p.190). Figure 2.4 shows products that children under to 12 

years old buy and influence their parents to buy.  

Figure 2.4: Product purchased and influenced by children 
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 Children are most likely to buy product categories one would expect- candy, 

gum, toys, and soft drink and snack foods. A significant proportion uses their own 

money to buy presents, books, fast food and even cloth and sport equipments. In 

additional, a large proportion of children also influences their parent’s purchases of 

these same items, particular clothing. (East,1998, p.568).  Children’s involvement 

may go beyond influencing parents. In some cases, parents and children make join 

decisions, particularly when the child is highly involved decision. For example, many 
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parents will decide jointly with the child on the choice of a summer camp, private 

school or a family vacation. (Phipps & Simmons, 1995, p.289).  

 Children’s influence varies by age. Ward and Wackman found that only 21 

percent of the mothers yielded to clothing requests from 5-7 years old children, but 57 

percent yielded to request from 11-12 year old children. (Assael, 1996, p.572). 

Greater affluence and earlier consumer socialization of children may be resulting in a 

greater likelihood that children will get their way. Another reason that children are 

more likely to get their way is that parents feel guilty for leaving their children at 

home and are more permissive in letting them buy what they want. As a result, 

marketers have begun to treat children as influential’s for adult-oriented products. 

(Acuff, 2000, p.58) The focus in research on parent-child influences in purchasing has 

been on the interaction between month and child. Several researchers have considered 

mother’s responses to children’s request to purchase various products. Ward and 

Wackman found that the older children were, the more likely mothers were to yield to 

their request. However, older children made fewer purchase requests for several 

reasons. As children become older, they may be able to make decision independently 

because they got more money from their parents or because they begin to look to the 

peer group and disregard parents as source of information. (Kardes, 2003, p.135) 

Mothers are more likely to go along with children’s requests because they may regard 

older children as more component in making purchasing judgments. Finally, older 

children are less likely to accompany their mothers to the store; as a result, they 

simply are not available to make purchase request. (Engel, 1986, p.245)  

 Parent-Child influences were also considered. Children have exerted more 

influence over family purchase decisions, especially in single-parent and dual earning 
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households. An important aspect of parent-child interaction is children’s consumer 

socialization. Parents teach children how to be effective consumers and influence their 

brand preferences. Purchase influences and consumer learning are intergenerational; 

in that they are passed from one generation to another. (East, 1998, p.591) 

 Family decision making influences every phase of marketing strategy –the 

advertising message, the media selected, product development, pricing strategy and 

distribution. (Schutte,1998, p.176). Friends and relatives are more likely to influence 

consumer choice than any other source of information. Personal influence is most 

powerful because consumers generally regard friends and relatives as more credible 

and trustworthy than commercial source of information– Word-of-Mouth which is 

moreover, information form reference and family groups is a mean of reducing the 

risk in purchase decision especially in expensive products or services. (Acuff, 2000, 

p.87)  

             Next will review for process of diffusion- how new products are adopted, how 

quickly adoption take place and how information and influence are communicated to 

other groups. Consumers are categorized according to the time they take to adopt new 

products which are innovator, early adopter, the majority and laggards. This describes 

a process of diffusion that leads to the dissemination of products and services across 

consumers (Assael, 1996, p.704).  Diffusion research provides marketers with insight 

into the process of new product acceptance. Such insight is particularly important 

because of the close link between the success of new product introductions and the 

firm’s profit position. (Phipps & Simmons, 1997, p.199) The diffusion process 

involves the consumer’s adoption of an innovation and communication to other group 

over time.  
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 Adoption of a new product required awareness, knowledge, evaluation and 

trial. Consumer are more likely to adopt a product if it has a relative advantage, is 

compatible with their needs and part experiences, is visible, is simple to understand, 

and is easily tried. (Barwise & Meehan, 2005, p.90) Consumer rejection of an 

innovation can occur because of lack of perceived value, lack of compatibility with 

current habits and usage and perceived risk in buying innovation. (Mary Lou Quinlan, 

2003, p.176)  

 Time is a crucial part of the diffusion process because it determines the rate of 

diffusion. Time is also important in defining adoption. Adopter categories – 

innovators, early adaptors, the majority and laggards- are defined according to time of 

adoption. (Coney, 2001, p.69).In communication among groups, information is likely 

to trickle up or down from one socioeconomic group to another or to trickle across 

similar groups, regardless of economic status. (Solomon, 2004,  p.709). 

 Innovativeness was defined as a consumer’s predisposition to buy a new 

product early. Innovators (that is the true innovator group plus early adopter) are 

usually product-specific that is an innovator for one product may not be an innovator 

for another. General innovators tent to better educated, more self confident, more 

willing to take risks and accept change and more socially active than other adopters. 

Despite the fact that most finding are product-specific, diffusion research dose 

provide import strategic implications. It helps marketers define those consumers who 

are first to adopt. Furthermore, it provides some basis for predicting the diffusion 

process and suggests guidelines for changes in strategy as marketers proceed on the 

diffusion curve. (Blackwell, Miniard and Engel, 2001, p.126) 
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 Next we will shift our attention to marketing communication, particularly in 

Advertising. The mainly idea discussion is model of the marketing communications 

process which is divided into five steps: development of an idea to be communicated 

by the marketer, encoding the idea by the advertiser , transmission by the mass media 

decoding the message and action by the consumer and feedback to the advertiser to 

evaluate the effective of campaign. Marketers must consider the following questions 

in evaluating the effectiveness of advertising and other marketing communications: 

(Hawkins Best Coney, 2001, p.376) 

1. Have communications objectives been formulated to reflect consumer needs? 

2. Have marketers adequately encoded product benefit? 

3. Has the message been transmitted to target segment by utilizing the right media? 

4. Did consumers decode the message in the manner the advertiser intended? 

5. Does exposure to and acceptance of the message lead to a purchase? 

Source effects focus on the credibility and acceptance of the source of the message. 

The greater the creditability of the source, the greater the likelihood consumers will 

accept the message.  Source creditability is most important when consumers are not 

involved with the purchase. Consumer regards reference groups, family and impartial 

source. (Kardes, 2003, p.201) 

 Consumer’s role in the communication process was also considered. 

Consumer evaluates the source of a communication, the message and the media in 

which message is transmitted, in evaluating the message, consumers develop 

cognitive responses that determine message acceptance. (Barwise & Meehan, 2005, 

p.90) They also develop attitudes towards ads that might influence their attitudes 

towards advertise brand. In the last step of communication process, we considered 
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certain key issue in feedback: the measurement of indirect feedback through 

consumer though variables and the desirability yet difficult of evaluating advertising 

based on direct consumer purchase response. (Arnould, Price and Zinkhan, 2003, 

p.590) 

 In term of advertising uses many different types of appeal and a number of 

media to achieve a variety of goals. (Phipps & Simmons, 1997, p.202) Advertising is 

a form of communication that typically attempts to persuade potential customers to 

purchase or to consume more of a particular brand of product or service. “While now 

central to the contemporary global economy and the reproduction of global 

production networks, it is only quite recently that advertising has been more than a 

marginal influence on patterns of sales and production. (wikipedia)  Many 

advertisements are designed to generate increased consumption of those products and 

services through the creation and reinvention of the "brand image". For these 

purposes, advertisements sometimes embed their persuasive message with factual 

information. (Schutte, 1998, p.169) 

 Every major medium is used to deliver these messages, including television, 

radio, cinema, magazines, newspapers, video games, the Internet, carrier bags and 

billboards. Advertising is often placed by an advertising agency on behalf of a 

company or other organization. (wikipedia, 2009) Organizations that frequently spend 

large sums of money on advertising that sells what is not, strictly speaking, a product 

or service include political parties, interest groups, religious organizations, and 

military recruiters. (Phipps & Simmons, 1995, p.279) Non-profit organizations are not 

typical advertising clients, and may rely on free modes of persuasion, such as public 

service announcements. Money spent on advertising has increased dramatically in 
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recent years. In 2007, spending on advertising has been estimated at over $150 billion 

in the United States and $385 billion worldwide and the latter to exceed $450 billion 

by 2010. (wikipedia, 2009) While advertising can be seen as necessary for economic 

growth, it is not without social costs. Unsolicited Commercial Email and other forms 

of spam have become so prevalent as to have become a major nuisance to users of 

these services, as well as being a financial burden on internet service providers. 

Advertising is increasingly invading public spaces, such as schools, which some 

critics argue is a form of child exploitation. (Arnould, Price and Zinkhan, 2003, 

p.467) 

 A 'television advertisement' or television commercial is a span of television 

programming produced and paid for by an organization that conveys a message. 

(wikipedia, 2009)  Advertisement revenue provides a significant portion of the 

funding for most privately owned television networks. The vast majority of television 

advertisements today consist of brief advertising spots, ranging in length from a few 

seconds to several minutes (as well as program-length infomercials). Advertisements 

of this sort have been used to sell every product imaginable over the years, from 

household products to goods and services, to political campaigns. (Barwise & 

Meehan, 2005, p.358) The effect of television advertisements upon the viewing public 

has been so successful and so pervasive that in some countries, like the United States, 

it is considered impossible for a politician to wage a successful election campaign 

without the purchase of television advertising. In other countries, such as France, 

political advertising is strictly limited on television, and some, like Norway, even 

completely ban it. (wikipedia ,2009)  
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2.2 Past Study 

 Next we will move to review related past study to understand the behavior, 

attitudes and motivations of this ever-evolving and often elusive target group.  This 

previous research set out to find out more about kids in - their media, technology, 

their behavior & their aspirations and so as to give us rich insights in to this important 

and increasingly influential audience and a better understanding of how to 

communicate with them effectively.  

 Kids aged 6-11 years old account for about 9% of total Thai population and in 

Bangkok, there is almost half a million kids in this age range and there is at least one 

child in this age range in about 380 households in Bangkok area. In term of daily life, 

half of their waking life is studying and apart of those kids also go to cram school or 

other extra curricular activities by parents, e.g., additional math classes after school or 

piano lesson on weekends, etc. They see those extra classes as ‘necessary for their 

future’ and even think of it as a part of their routine and most of them have positive 

feelings about school.  They are also associate it with friends, playing, teachers and 

learning. When it comes to studying, kids see the importance of education as it would 

guarantee a good job and bright future, so this belief is strongly fostered by parents 

and teachers. (Millward Brown Firefly, 2008) 

 Apart of studying, kids spend great amounts of time with peers whether in 

school or around their neighborhood—they are playing with friends at school either 

play games (most of them are playing catch, hide and seek, balloon, rabbit, relay, 

football, badminton, card games, etc.) or playing after school with neighborhood 

friends (Play dates, street games) and exploring the neighborhood - ride the bicycle, 

play sports like badminton and football and sometimes they are playing alone with 
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toys, dolls, and literally anything. There appears to be no gender divisions yet among 

kids aged 6-11 – boys play with girls and girls also play with boys. Peer group starts 

to influence them in terms of interest, language and mannerisms. Kids imitate how 

their friends behave – all part of the need to belong and be accepted and together on 

weeknights for dinner time, whole day on weekends. Apart from friends and 

neighborhood, they also spend great time to do some activities together with their 

family such as watch TV, play games, watch movies, go to park or shopping mall, and 

play sports, after school or during weekend as well. (Homerun Consulting, 2007) 

 In term of kid’s spending, kids have limit money in their pocket which is 

average daily allowance for school in average 30 Baht for younger kid and 50 Baht 

for older kid. They almost spend by themselves with milk, bread and pastry, juice, 

ice-cream at school and after school. Sometimes, they will buy snacks or soft drinks at 

the shop banned in school, at school cafeteria, 7-11, and neighborhood store. On the 

other hands, categories that mom buys for their kids are Foremost, Ovaltine, Best 

Food, Knorr, Vitamilk at Hypermarket, e.g., Tesco Lotus, Big C; The Mall ect. 

However, for buying fashion for kids is mom’s territory and kids get to choose by 

themselves sometimes but at the end of the day, mothers make the final decision. 

(Research International, 2007) 

 In term of kid’s consumption behavior, kids love snacks and fast food but they 

know these are not the healthiest things for them because mom keeps telling them so 

such as KFC, McDonald's or Pizza Hut are considered unhealthy – fattening and lack 

nutrition but they are still ask their mom buying these twice a month. As well as salty 

snacks are known to be bad for them too but kids still consume at least 1 pack per 

day. However, the concept of healthy eating is quite generic and both kids and moms 
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classify this as meaning fruits, vegetables and to kids if there is meat. Therefore the 

western concept of fast food restaurants as being ‘junk food’ isn’t that strong. Despite 

saying that these items are not as ‘healthy’, the practice isn’t about avoidance but 

rather consuming less. (Millward Brown Firefly, 2008) 

 Some key findings about kids and roles of media in kid’s lives, the passive and 

mindless source of entertainment but still the most consumed. Their favorite programs 

including cartoon, quiz shows, sit com, and animal documentaries. 

Figure 2.5: Show Kid’s relation with TV 

         

TV

WhenWhenWhen

 After school, between 5-8 pm on weekdays

 In the evening: prime time, 8-9 pm latest on weekdays, can be 
up til midnight on weekends

 Early morning on weekends – starting at 7 am

 After school, between 5-8 pm on weekdays

 In the evening: prime time, 8-9 pm latest on weekdays, can be 
up til midnight on weekends

 Early morning on weekends – starting at 7 am

How OftenHow OftenHow Often
 Basically everyday

 Approximately 1-2 hours per viewing

 Often eat snacks or drink as they watch TV

 Basically everyday

 Approximately 1-2 hours per viewing

 Often eat snacks or drink as they watch TV

With whom With whom With whom 
 Usually alone: early morning on weekends (though not 

watching with, mom will be around)

 With family members: after school and in the evening

 Usually alone: early morning on weekends (though not 
watching with, mom will be around)

 With family members: after school and in the evening
 

Source: Millward Brown Firefly, 2008 

Internet 

The medium of engagement and their purpose of usage are dual: for entertainment 

such as play games or download music - and for education that they research for 

school work 
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Figure 2.6: Show Kid’s relation with Internet 

Internet

         

WhenWhenWhen
 After school: after homework or while doing homework on 

weekdays

 During weekends: sporadic during the daytime, whenever they 
feel like it

 After school: after homework or while doing homework on 
weekdays

 During weekends: sporadic during the daytime, whenever they 
feel like it

How OftenHow OftenHow Often  Mostly on weekends as they have class on weekdays 

 Maximum 2 hours per usage 

 Mostly on weekends as they have class on weekdays 

 Maximum 2 hours per usage 

With whom With whom With whom  Usually alone

 With siblings: sometimes when they play games

 Usually alone

 With siblings: sometimes when they play games

Mom’s 
Rule

 
Source: Millward Brown Firefly, 2008 

Games 

The new of media and most of choice of game is strongly influenced by friends and 

siblings. Popular ones include Battle Realm, Special Force, Audition, Perfect World, 

Dressing/Cooking games, etc. from Figure 2.7 show Kid’s relation with games 

 

Figure 2.7: Kid’s relation with games 

Games

       

WhenWhenWhen  Mostly on weekends: on and off during the day

 Occasional play on weekdays: only after finishing homework

 Mostly on weekends: on and off during the day

 Occasional play on weekdays: only after finishing homework

How OftenHow OftenHow Often  Maximum 1 hour during school week

 More often – every hour! - during school break 

 Maximum 1 hour during school week

 More often – every hour! - during school break 

With whom With whom With whom  Alone or with friends

 With siblings

 Alone or with friends

 With siblings

Mom’s 
Rule

 
 
Source: Millward Brown Firefly, 2008 
 

 



 
 24

The last media is print which boring media for them. Kids hardly buy books or comics 

nowadays. They basically go to school library instead or read things on the net as 

show relation in Figure 2.8 

 

Figure 2.8: Kid’s relation with print 

       

P rin t

W h enW h enW h e n  W h e n in sch oo l

 O n w ee ken d s for a  fe w : o cc a sio n a l re ad ing  

 W h e n  in sc h oo l

 O n w e eke nd s fo r a  fe w : o c ca sion a l r ea din g  

H ow  O fte nH o w  O fte nH o w  O fte n  Rare ly  – ap ar t from  sch oo l  t ex tb o ok s. Ra rely  – a pa rt from  s c ho ol tex t bo ok s .

W ith  w h o m  W ith  w h o m  W ith  w h o m   In  cla ss,  w ith  th e te ac he r I n c la ss,  w ith  th e te ac h er

 
Source: Millward Brown Firefly, 2008 

 

Figure 2.9: Summary of kid’s relation with each kind of media 
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Other Media 

Apart from their relation with TV, Internet. Game and Print, kids also link with 

modern technology- they listen to music from computers, MP3s and their parent’s 

mobile phones.  Only a few mentioned having listened to the radio and this is because 

it is the adults that are listening to it.  

 Newspapers, in-store media, and other out-of home media do not seem to play 

a big role in the kid’s lives.  They may have noticed them but have no affinity or 

involvement with them. Beyond the traditional media, level of engagement in 

activities sponsored by products and brands seems strong. Kids like to participate in 

games, quizzes and win prizes from these sponsored activities. They tend to 

remember the brand that sponsored these school activities and tell mom about these 

and moms report that kids ask them to buy these brands if they happen to like the 

product they were given to try in school, e.g., Milo, Ovaltine, etc. Mothers often 

approve and trust that products are good and safe for kids as they believe the school 

looks into this beforehand. Mothers and teachers have a positive attitude towards 

these sampling activities.  They are seen as good school activities or a good break 

from studying. (Research International, 2007) 

 Kids enjoy watching advertising. Normally they do not have the habit of 

switching channels during program break – as long as the ads are interesting enough 

for them to continue watching. They tend to recall and understand advertising which 

contains funny elements and distinctive storylines, e.g., Halls, True Move, Twisties, 

Doso, Coke, etc. They also like to act out memorable scenes from ads or playback 

catchy line. It is worth noting that most of the advertising recalled by kids is actually 

not the ones targeted at them.  Apart from knowing that some brands do advertise, 
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kids hardly talk about any ‘kid’ advertising that was particularly memorable to them. 

(Homerun Consulting, 2007) 
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Chapter 3 

Research Methodology 

 

In this chapter, the researcher explains about an overview that consists of 

fourth parts in research method used. The first part focuses on the way to select the 

respondent and technique to collect the data. The second part describes in 

characteristic of research population and how to estimating size of respondents. The 

third part describes how to procedure of this research and the final part describe 

collection or gathering procedure of the data.  

3.1 Research Method 

 For the research method to gather primary data, the researcher uses the in 

depth interview and observation for collecting the data by home visit and ask 

questions to mother and child. An in-depth interview is a qualitative research 

technique that allows person to person discussion.  It can lead to increased insight into 

people's thoughts, feelings, and behavior on important issues.   This interview is 

unstructured and therefore permits the interviewer to encourage an informant 

(respondent) to talk at length about the topic of interest which is approximately 2 

hours per pairs. This in- depth interview uses a flexible interview approach and it 

aims to ask questions to explain the reasons underlying a problem or practice in a 

target group.  Researcher can use the technique to gather ideas, to gather information, 

and to develop materials for Ovaltine Yen Crunchy and other drinks.  
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3.2 Respondents and sampling procedures 

3.2.1 Target population 

In this study, due to the nature of product that is kid oriented (compared to other 

variants of Ovaltine products) and with different types of users are included with 

different pattern of usage towards the product and the dynamic between mom and 

child, it is recommended that the approach applied onto different group is catered by 

the objective of information gained. Target population of this research consists of 

Mom with child aged 8-12 years old (Mix of 8-9 and 10-12 years old) There are equal 

mix of mothers of boy and girl. Target should belong to ABC Social Economics 

Status and lived in Bangkok and the main purchase decision makers and purchaser of 

beverages for kid. Target respondent are open to others’ ideas, expressive articulate, 

educated and confident. Base of user ship profile of Ovaltine Yen Crunchy, the 

research classify into 4 groups –Regular, Occasional, Lapsed and Non-Users   

-Regular current users of Ovaltine Yen Crunchy= those whose child consumes 

Ovaltine Yen Crunchy at least 3-4 times a week continuously in the past 3 months) 

-Occasional current users of Ovaltine Yen Crunchy= those whose child consumes 

Ovaltine Yen Crunchy once a week, but continuously in past 3 months (buy at least 2 

times) 

-Lapsed users of Ovaltine Yen Crunchy= Buy Ovaltine Yen Crunchy for at least 1 

time since launch but had stopped buying in the past 3 months 

-Non-Trialist users of Ovaltine Yen Crunchy= those who are aware of Ovaltine 

Yen Crunchy but never bought/ use and do not reject the concept of the product 
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3.2.2 Sample size 

In-depth interviewing is a qualitative research technique that involves conducting 

intensive individual interviews with a small number of respondents to explore their 

perspectives on a particular idea, program, or situation. (Palena Neale, PhD, 2006). 

For sample size design of this research, the researcher uses the same number of 

sample size from previous kid’s consumption behavior research which is similar with 

this research. Previous research had conducted by Millward Brown Firefly Research 

Company in year 2008. There are 2 pairs of mother and child has been selected as the 

sample sizes for each group. Therefore, 8 paired interview of mother and child is 

designed 

Formula:   Regular current users x 2 pairs 

Occasional current users x 2 pairs 

Lapsed users x 2 pairs 

Non-users x 2 pairs 

3.3 Research Procedure 

 The research was conducted with kids age between 6-12 years which is not 

easy to get insight as adult, in order to help kids to be able to express his/her thoughts 

naturally, in the interview, mothers will be present of discussion to help their kids to 

familiarize and feel more comfortable with the interviewer.  During the interview, 

kids will mainly be giving the response with the presence of their mother and the 

interview does focus most on the kids both verbally and non-verbally to cross check 

and analyze with mother’s responses.  Additionally, we will help children express 

their feelings and thoughts by using a range of projective techniques especially 
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designed to encourage their natural means of communication (visual and story) – 

through story-telling, and fantasy techniques will be used in this research. 

3.4 Data Collection 

 The researcher use random sampling to collect data during weekend and 

holiday by make appointment with target respondent in advance before interview by 

visit their home and using in average 1.30-2.00 hours per pair.  
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Chapter 4 

Research Finding 

 

In this chapter, the researcher analyzes data from interview. It consists of four 

parts following to key objectives. The first part is the summary of key finding what 

children associate with as their beverage. Second part will summary of dynamics 

between mother and her child with beverage consumption. Third part is how kid feels 

towards beverages and what perception on Ovaltine Yen Crunchy. Last part will 

contain summary of source of product awareness, attitude, disposition and behavior 

towards Ovaltine Yen Crunchy. 

4.1 Sample Profile 

Usership Name of Research Responsdent Age Occupation HH income No of kids
1. Butsaraporn Waraporn 39 yrs Housewife 60,000              Girl 9 yrs, Girl 7 yrs
    Jiraporn Rungrangsi 9 yrs Sudtent G.3
2. Sureeporn Kittiyopart 40 yrs Housewife 40,000              Girl 15 yrs, Boy 9 yrs
    Anurak Kittiyopart 9 yrs Student G.3
1. Panya Ruengrayon 37yrs Private Company 50,000              Girl 15/12 yrs, Boy 5 yrs
    Kantorn Ruengrayon 12yrs Student G.6
2. Soraya Thongkum 32 yrs Housewife 65,000              Girl 9 yrs
    Nattika Thongkum 9 yrs Student G.3
1. Sukanya Boonchu 41yrs Teacher 35,000              Boy 8 yrs, 5 yrs
    Chitasanupong Wankanongkit 8 yrs Student G.2
2. Patcharee Leumsai 43 yrs Private Company 43,000              Girl 8 yrs
    Namthip Leumsai 8 yrs Student G.2
1. Nutyada Chunkesa 40 yrs Housewife 65,000              Girl 9 yrs
    Weerawan Werawattana 9 yrs Student G.4
2. Benjamas Nonthabut 46 yrs Teacher 65,000              Boy 8 yrs
    Somchai Nonthabut 8 yrs Student G.3Regular User

Lapse User

Non-trilaist 

Occasional User
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4.2 Research Finding 

4.2.1 Child, Mom and Beverages  

Drive to mother’s world 

In this research, the researcher found some evidence from new users and on-off users 

of Ovaltine Yen Crunchy and can summarize key 3 main characteristic of mother that 

will be a Compromiser, Nurturer (particular older mother with younger kids) and 

Controller. There are some verbatim from kids explain their mom characteristic as 

below; 

 

Verbatim 

MOM 

“My mom is kind. She lets me go to the game shop but only for 1 hr. For 

another 1 hr, she allows me to only watch others”- Compromiser Mom 

“If I want something, normally I don’t dare to pester her. If she gets upset, she 

will send me to stay with grandma at south”-Controller Mom 

“She’s kind a suit me. She buys Barbie for me to collect. Now I have so many 

of them at home” –Nurturer Mom 

 

Most of them have maximum1-2 children in her family which has key reason 

behind was money and time constraint; particularly in this downturn economy, it had 

further reaffirmed their belief of having less number of children. Currently, one child 

would cost them about 4,000-5,000 baht a month excluding tuition fee or about 100 

baht/day for all intakes. In regards of today economic situation strong, they are 

concern on higher cost of living existed amongst these mass mothers. Therefore, some 
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behavior had been adjusted in order to balance expense with their income. Almost 

visit mall less often from twice a month to only one time per month and purchase 

quite often at convenience store near by their house such as 7-11 for buying only 

items that run out on that day, which cost them cheaper than going to hypermarket i.e. 

100+ baht for 3-4 items. 

Drive to child’s world 

It was widely agreed by most moms that children nowadays were more self-willed 

acting as a key influencer in many contexts e.g. mom always have to ask her kid what 

he wants for breakfast tomorrow. “I can’t prepare whatever I want. If he doesn’t like, 

there is always a waste” or kids must get what they want, like clothing, “girl wants 

only the sexy one while I want the plain one. If she doesn’t get it, she will flick her 

body.” 

Most of mom describe their children that they requested always, insisting, 

played stubborn; especially in front of others so that moms would be embarrassed and 

lost eventually and various techniques were used e.g. crying on the floor hitting at 

mom’s butt when they want something and ask their mom buy it for them. Hence, the 

fighting game between mother & child did exist always because mom always have a 

condition before give away something to their kids such as to be  achieved first and 

got later on i.e. grade A. Some are compromising such as gave but not exactly what 

kids asked for e.g. smaller car, Put the quota e.g. only 1 hrs for online game or 1-2 

items a year only. 
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4.2.2 Dynamic between Child, Mom and Beverage Consumption  

Mom’s need regarding child’s food & beverages, there are so many questions and 

concern from mom about food & beverages for their kids such as “Is beneficial to 

child’s health; has complete 5 food groups; can provide nutrition similar to a main 

meal?”  “Nourishes brain (good memory, understand lesson well, has creativity, is 

quick-witted)” “Is delicious and has taste that child likes to eat?” Offers variety; new 

taste; new flavor to relieve child’s boredom (allow child to choose from to match his 

taste), helps digestive system, doesn’t make a child fat, doesn’t cause tooth decay and 

a child can prepare himself. The level of moms’ control on her child’s diet varies 

depending on their parenting style. Mom’s role range from the strictest level; ensuring 

that what she wants her child to eat and drink are programmed into his daily schedule, 

to the most liberal; letting the child choose and only help screen what child eat. 

Nonetheless, the researcher cannot deny that all of them still hold the role as a gate-

keeper to any food and beverage that will enter child’s repertoire. While few children 

are not permitted to eat diets perceived to be unhealthy, many of them have a room to 

get to choose what they want to eat but the amount is controlled by moms.  Hence, the 

researcher found that most of the time, kids are given leeway to consume as they are 

indulged due to mom’s intention to balance between their own goal of healthy kid’s 

diet and maintaining kid’s affection.  

 Mom’s control is put on the ‘amount’ of consumption as the way to ensure the 

limit of unhealthy food or beverage she has on what child eats or drink. Children aged 

8-12 years old also have an important role in food & beverage shopping for self by 

accompanying their mother to superstore/supermarket/ shops and spending their daily 

allowance on food & beverage both at school and at shops nearby their home after 
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school. Most kids learn to follow what mom says and learn to observe the reactions 

that mom has to each food and beverage they eat through mom’s shopping behavior 

and mom’s direct comment on the item; either in terms of the amount they should be 

eating or whether it is good or bad for them. 

 

Verbatim 

MOM 

“I control what she eats and I do not allow junk food consumption.  Yet, I still 

need to leave a room for her to get what pleases her.  I allow Carbonated Soft drink 

into my home but the consumption is controlled.”  

CHILD 

“If mom buys drinks that I don’t like, I will just take it.  She will tell me that I 

have to drink it.”  

“I do not have a chance to go shopping with my mom often as the supermarket 

is rather far away.  If I want her to buy anything,  I will have to tell her and wait to 

see if she will bring it home.”    

 

From observation on boy, as not a descriptive type by nature with less detail-

oriented, boys were found to pay less importance on many details in life including 

their food intakes such as they do not give feedback on food provided by mom, they 

are less bother pestering mom to buy new launching food compared against girl (but 

rather toy) and often could not notice (or notice but did not bother) when mom 

sneakily swapped the brand. Moreover, the older ones who are gearing towards 11-12 

yrs old seemed to be more independent getting detached from mom and being more 
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attached and influenced by friends instead including in context of intake choices. On 

the other hands from observation on girls, they appeared to have closer relationship 

with mom and enjoyed sharing stories in every angles of their life. Therefore, it was 

unsurprised that (in relative term) they acted as a more active pusher in convincing 

moms to buy new launching products.  

4.2.3 Child’s Attitude towards Beverages 

Different moms employ different strategy. However, such strategy leads to the way 

they make their decision on what beverage to be provided for child at the end. There 

are many ways that mom get their children follow to step such as they tries everyway 

to make her child eat vegetables, ensure that a child’s meal is complete with or at least 

full of variety of nutrition or tries to provide food that is stomach-filling/ can help 

relieve hunger and encourages all kind of beverages that are not unhealthy to control 

child’s consumption of unhealthy items like packaged snacks and carbonated soft 

drinks. Some encourages rotation of beverages consumed by child for variety of 

nutrition to reduce or prevent child’s boredom (allowing leeway for child to have a 

change of taste as long as the beverage is deemed sufficiently healthy- contains 

nutrients that are perceived to be beneficial). It is noteworthy that though child has not 

expressed his/her boredom verbally, moms are very sensitive to the increase or a drop 

in the amount or frequency that a child consumes each beverage.  Some moms even 

project their own dietary needs for variety on to their child and take the liberty to 

rotate beverages for child automatically without asking for child’s needs. They always 

welcomes beverages with taste that child likes to make their task in persuading child 

easier. Considering both the needs on child’s diet and a modern society life that moms 

are living in, below are the characteristics that mom claim to find in beverages that are 
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normally maintained in child’s consumption repertoire. It is found that a mother-child 

relationship highly influences whether beverages that children do not get bored of are 

the ones with acceptable taste that they think mom want them to drink for the benefit 

that they also see important i.e. has calcium to help them grow taller, help them to be 

smarter or have better memory or the ones that are highly preferred on taste by the 

child while having some benefit or at least not unhealthy.  In case where a mom is 

highly authoritative, unless the taste is really intolerable, a child would act as if they 

voluntarily consume the beverage because of their liking.  However, it is to be noted 

that unless the beverage demonstrates certain level of nutritional benefit, it will not be 

taken into a regularly consumed repertoire, even for liberal type of mom.   

 

Figure 4.1: List of kid’s drinking repertoire in home  
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Figure 4.2: Different stages of needs in beverage in each day 

 

However, not every beverage that mom allows their drink and buy. They will 

allow their kids have some with condition. Most moms agree on types of beverages 

that are not suitable for kids as follows in figure 4.3 

Figure 4.3: Kid’s Beverage in repertoire and main reason for not being suitable for  

                    kids 

Beverages

Low/ Non-fat 
Plain milk

Soy Milk with 
Sesame 

Green Tea/
Green Tea 

Flavored Milk

Any Fruit Juice
Less than 100%

Fruit Juice

Any Cereal Drinks

REASONS FOR NOT BEING 
SUITABLE FOR KIDS

1. Has taste that kids do not like
2. Kids still need ‘fat’ for their 

growth
3. Unhealthy
4. Has substitutable item that is 

more nutritious
5. Has the image that fits with 

adults more than kids 
(perceived from advertising 
and communication)

Carbonated
Soft Drinks

1.&2.

4.

4.

3.

1.

1.&5
.
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Based on the aforementioned characteristics, ‘plain cow’s milk’ is mentioned 

to be most desired by all participating moms or even some children. Interestingly, 

despite mom’s aspiration, it was found that none of the current Regular users of 

Ovaltine Yen Crunchy was successful in getting their child to drink Plain milk.  Their 

kids are big fans of flavored or sweetened or chocolate flavored beverages. On 

another hand, it was found that Plain milk is one of the beverages (in some case, most 

often drunk beverage) in child’s repertoire of most of those Occasional, Lapsed and 

Non-users of Ovaltine Yen Crunchy.     

It is worth mentioning that Regular users of Ovaltine Yen Crunchy appear to 

be agreeable to their child’s choice of other beverages and supplement their child’s 

diet with other types of beverage they perceive substitutable to ‘plain cow’s milk’. 

 

Verbatim  

MOM 

“I want my child to drink plain milk the most but it’s okay for him to drink 

chocolate-flavored milk or Drinking yogurt or Ovaltine Crunchy instead.  I’m not that 

serious as long as my child eats anything beneficial.”   

“I let him drink Vitamilk, chocolate-flavored milk and Ovaltine Crunchy 

instead. He does not like to be forced even though I most prefer plain milk.” 

“Malt beverage can substitute milk! My child already gets good nutrition from 

main meals as I made them myself so it is not that important she drinks plain milk.” 

“I’d like her to drink plain milk.  If not, I can supplement her diet with other 

drinks. All ‘Milk’ is beneficial.” 
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Apart from Regular users of Ovaltine Crunchy, only few of other participating 

moms feel that beverage like Ovaltine can substitute Milk.  It was found that many 

occasional and lapsed users of Ovaltine Yen Crunchy regarded Ovaltine as being 

inferior to milk and that it is most necessary that child drink milk as the most often 

drunk beverage. Therefore, with Ovaltine Yen Crunchy being thought of as one type 

of Ovaltine, some moms tried to limit the amount of consumption (Occasional users) 

and some tried to cut it out to increase the intake of plain milk.  

Ovaltine was also a popular drink choice that available in all households with 

higher number of formats amongst our Yen Crunchy users buy up to 3 formats e.g. 

some would buy both types of powder, UHT and 3IN1 Yen Crunchy format while the 

powder format was more for parents; claimed as able to control the sweetness by 

themselves and kids would swap between UHT and 3IN1 Yen Crunchy. While, non-

trialist mothers (as a more budget conscious type) would carry only 1 format i.e. 

mainly 3-in-1 that they are seeing as already answered their existing needs with 

convenient as a hot serve and easy-to-make as a cold serve as well i.e. simply added 

in ice cube. 

Since all kids had their own pocket allowance (that varied according to age 

range and also mother’s user ship i.e. 20-40 baht amongst non-trialists, 40-100 baht 

amongst users), it was difficult for moms to monitor and control their kid’s out-of-

home drink list. Therefore, the choices of out of home beverages evidenced to be most 

of the ones being less approved by moms such as carbonated soft drink, slurbee, 

Greentea RTD, cheaper fruit juices that friends seemed to play most influences role of 

this kind of beverages. 
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4.2.4 Child and Ovaltine Yen Crunchy 

4.2.4.1 Awareness and Knowledge of Ovaltine Yen Crunchy 

Since mothers were not the main communication target which unsurprisingly, the 

advertising was not spontaneously recalled among moms. Hypothesized as the low 

reach to mothers due to the media strategy i.e. kiddy mood & tone, aired only during 

kid’ TV programs. However, a few claimed that they did recall Ovaltine Crunchy TV 

advertising with low recognition of storyline when probed.  

 

Verbatim 

MOM 

“I can’t remember exactly. I am not that focus but I know that they are playing 

together with visual of rice flake spreading all over”- Non user 

 

“I remember only kids are playing and jumping. Then, they are mixing 

something in the cup. I am not that focused; just saw it at a glance”- Lapse user 

 

It was found that ‘a child’ was the main source of awareness mentioned by most 

participating mothers, especially Regular users and while the kid’s interviews had be 

confirmed what referred by mothers as TV advertising appeared to be key source of 

children’s awareness as well.  Only one occasional user knew of the product from the 

store before her child mentioned it to her. Though in most case a child did ask his/her 

mother to buy Ovaltine Yen Crunchy for them, few mothers mentioned that they were 

aware of Ovaltine Yen Crunchy while shopping at supermarket because their child 

picked the product himself from the shelf without telling them about it before. 
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To children, the only claimed source of their Ovaltine Yen Crunchy was ‘TV’ 

advertising.  For those who claimed to be highly appealed by TV advertising, all of 

them mainly remember the key ‘magical’ scene that children were doing some magic 

and the crunchy bits dropped into a glass of Ovaltine.  Apart from being highly 

memorable, this scene is highly successful in creating interest to try the product 

amongst children. The TV advertising was agreed to be very persuasive and fun to 

watch by most of participating children. The shot when crunchy fell into the glass was 

highly mentioned to be influential. Many trialists and on&off mothers claimed that 

their kids had came to them for Ovaltine Crunchy purchase after watching the 

thematic (again, which mothers did not know the details of execution)  

Apart of TV advertising, some kids get to know this product from their peers 

i.e. “Ovaltine Crunchy with rice flake inclusion and it is tasty” Whilst, at that time, he 

had not yet realized that it was chilled drink as consistently shared by most mothers 

that their kids normally preferred chilled to hot or warm drink. 

In term of product knowledge, their understanding towards Ovaltine Yen Crunchy 

proposition, the researcher found that most of initial understanding towards Yen 

Crunchy when first aware by mothers geared towards its ‘convenience’ as a 3-in-1 

TFD chilled drink thru the demonstration of PC at sampling booth and product 

description on pack with ice visual. Launching of Ovaltine, Yen Crunchy was now a 

convenient choice as being a short cut to prepare chill drink for their kids instead of 

they had to add ice into the hot Ovaltine and some are allow their kids prepare for 

themselves and its concentrate the taste remain unlike those hot Ovaltine adding with 

ice cube. 
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Verbatim 

MOM 

“It’s easy. Just pouring cold water in glass. Normally if putting cold water in 

the one from orange sachet, it will turn clumped and being a waste” --Regular user 

“It’s convenient for mom as now kids could prepare it by themselves. Just 

pouring cold water from the freezer. I don’t have to worry about the hot water 

anymore”—Occasional user 

 

The researcher found the relevancy of Ovaltine Yen Crunchy to kids that chilled 

rather than convenient. As consistently shared by most mothers that their kids 

normally preferred chilled to hot or warm drink and not only for refreshing need states 

after school but also for gap fill need states during breakfast  

 

Verbatim 

MOM 

“Kids always prefer cold to hot drink. So, this Yen Crunchy really hits them. 

They don’t have to blow while watching cartoon anymore. No need to put it in the 

freeze as before”-Occasional user 

“Normally he drinks chilled UHT. So, this Yen Crunchy with the ice definitely 

impresses Nong Mild” Lapse User 

 

Ovaltine Yen Crunchy is “Malt chocolate drink with crunchy flakes that kids 

can enjoy drinking and chewing at once, for in consumer’s perception on product 

knowledge in this research, the researcher found that there are different perception 
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amongst mom vs. kid. For mom’s perception due to the term ‘rice flake’, most 

mothers would first associate it to the benefit of filling up the gap which appeared to 

be highly relevant to all moms as they commonly faced the same problem that kids 

did not like to eat rice. Only a few mothers would be comfortable to have their kids to 

drink Yen Crunchy as a replacement to their breakfast i.e. cut porridge and had less 

bread. While only a few mothers appreciated in its being a good source of ‘extra’ 

nutrient for their kids i.e. on top of what Ovaltine initially long provided. On different 

perspective among kids on Ovaltine Yen Crunchy that was instead solely perceived as 

a good source of excitement thru its crunchiness offered. Hence, unsurprisingly found 

to be a ‘snack’ drink amongst some kids and they also reduce their crispy snack in 

reality e.g. Lay’s. Of notice, no other knowledge or perception regarding the Ovaltine 

Yen Crunchy’s attribute, benefit, and nutrition were mentioned by either the mother 

or the child.  

Not only for refreshing need states after school but also for gap fill need states during 

breakfast. Kids always prefer cold to hot drink. So, this Yen Crunchy really hits them. 

They don’t have to blow while watching cartoon anymore. No need to put it in the 

freeze as before   

4.2.4.2 Effectiveness of TV Advertising 

It is conclusive that the TV advertising was successful in creating both engagement 

and trial interest and other marketing activities such as in-store sampling, road show 

etc. were not mentioned by many of the participating consumers. Only one lapsed 

user claimed that he had tried the wet sampling before purchasing, while the others 

were not aware of the in-store sampling and did not know of it before. One 

Occasional user claimed that her child wanted a premium. Interestingly, there was one 
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child who went to 7-Eleven and bought it for first trial himself without waiting to ask 

for his mother. (Occasional user). Some of them as recall storyline of TV advertising 

which that it was certain that 4 of them had seen the thematic advertising since able to 

play back key elements such as robot, goldfish and also our catchy phrase ‘Drink 

Chew and Delicious’ while another one seemed to witness our previous thematic 

advertising since claimed to see a mother in there.  

 

Verbatim 

CHILD 

“There’s a robot in the ad with the bracket around its chewing mouth. There’s 

also the sound showing its crispiness”- Lapse Users 

“There’s a few people drinking and chewing it with the lifeless thing looks like 

a toy. It is also chewing with some curly thing next to its mouth”- Occasional Users 

 

TV advertising well performed in communicating key message of being a ‘chilled 

drink with crispy rice flake’ mainly thru the following elements but, the ‘crunchiness’ 

of rice flake was limitedly accessed amongst a few non-trialist kids. Conclusively, 

most child after saw TV advertising they know of the key product difference which is 

the ‘Crunchy bits’ and think that it will be delicious and interesting to try because of 

it.  Such product characteristic was sufficiently appealing to create the first initial 

reaction from the kid and successful in persuading them to ask for their mom to 

purchase the product.   
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Verbatim 

MOM 

 “He saw the TVC and wants to try the product so he told me to buy it for 

him.”  

  “Then we went shopping together and he pointed it out to me.”  

“She just picked it and put in the cart herself when we were at the superstore 

together.”  

CHILD 

“I saw from TVC and told my mom to buy it for me to try.” Most of the users 

“Yes, I told her to buy it once or twice after seeing the TVC.” Regular user 

  

In summary of Ovaltine crunchy’ TV advertising was able to gain top recall due to 

following elements; relevancy product with kids, fun and appetizing shot and follows 

up catchy song. Key hook of their attention appeared to be the product itself “Rice 

Flake” inclusion that they liked. 

4.2.4.3 Trialability 

There are 2 triggers at 2 levels; planned purchase that kid as a key pusher and decision 

was made by moms from home and unplanned purchase which is strongly impacted 

by in-store sampling booth. 

Mothers were pushed by their kids after they aware it thru TV advertising and 

simply saying ‘yes’ from home. It is interesting that most of moms who bought the 

product for child’s trial made their purchase after being requested by child once or 

twice.  However, it was found that the key trigger of purchase was the children 

themselves, while mom was there only to approve it without having their own strong 
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reason to buy apart from to please their kids. Many of the users (both Regular and 

Occasional) of Ovaltine Crunchy admitted that they would not have bought the 

product unless being pestered by child or the child took the liberty to grasp it and put 

in the cart himself. 

Why mom said yes for this product? First, child being persistent in their request. 

Second, Moms’ existing positive perception towards Ovaltine brand. Third, due to 

“Rice Flake” that create high relevancy among some moms whose kids dislike having 

rice. And the last one reason, as aforementioned, now their kids could easily make 

chilled Ovaltine by themselves. 

 

Verbatim 

MOM 

“Kid doesn’t pick the brand-new CSD but a brand that I know since I was 

born. It tells its benefits by its name”- Lapse user 

“I would not buy it for her myself as we still had Ovaltine products at home 

but she put it in the cart herself.”- Regular user 

“I did not think of buying Ovaltine Yen Crunchy at all as he normally liked hot 

drink.  If he wanted Ovaltine, he usually drank UHT format.  I did not want to buy this 

format as I did not want to add another format that I had to prepare- it’s not 

convenient.”- Occasional user 

 

From unplanned purchase shopper, this is strongly impacted by in-store sampling 

booth. They are having direct experience at sampling booth and decided to buy after 

product trial (though a few mothers did not try it with their kids) 
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Nonetheless, the first trial of Ovaltine Yen Crunchy was triggered by their existing 

positive perception towards Ovaltine brand, trial ability of the new product and child’ 

pestering power.  Therefore, it was not surprising to learn that most Regular and 

Occasional users bought small trial pack (5 sachets) instead of large pack in the first 

place. 

The key barrier for non-trialist, the first key barrier to trial was found as 

follows first after kids aware of Ovaltine Yen Crunchy TV advertising and rice flake 

created appetizing sense at some degree, however, the pushing power from kids 

remained moderate as also doubt in its drinking experience and uncertain in rice 

flake’s taste and, hence, not dared to strongly push mom to buy and some non-user 

mothers admitted that their child had asked for the product after seeing the TVC.  

Another barrier is many of them even saw the product on shelf while they were 

shopping at Superstore. Additionally, some of the kids also admit that when mom did 

not buy it, they also forgot about it and did not ask about it again. 

Second, for mom’s interest in the product were relatively low perceived differences 

with other Ovaltine format and low perceived relative advantage. Moreover, due to 

budget constraint, some mothers perceived no value of having 2nd format of Ovaltine 

in a household as aforementioned in drink repertoire section. Thus, as long as other 

formats remained in their household, there was low to no opportunity for these moms 

to adopt Yen Crunchy for their kids as well. 

Lastly, non-trialist mothers were found as the ‘gate keeper’ having mental 

block towards rice flake inclusion, due to perceived ‘grain / flake’ inclusion, first 

association had geared towards Nesvita that therefore led to strong curiosity towards 

rice flake’s taste. Most of them had bad experience with Nesvita (and oatmeal) that 
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poorly received by kids i.e. mainly due to its mushy flakes that caused a waste 

eventually. Therefore, as a budget conscious mother type, most were unwilling to take 

a risk buying Yen Crunchy as requested by their kids 

 

Verbatim 

MOM- Non trial 

“She wanna try because she sees the floating grains in the ad. She told me to 

buy it but I did not respond. I don’t wanna feel bad if I buy it for her and she doesn’t 

like it” 

“She used to crave for Nesvita so much but after I bought it, she only had for 2 

sips. It’s not delicious and left as a waste. And that’s not cheap” 

 

So in term of price point for trial, regarding their unwillingness to trial due to 

curiosity towards rice flake, eventually the cheapest price point (40 Bht per small 

pack) available was still perceived as too high; not worth to take a risk. 

4.2.4.4 Usage Behavior 

After trial reactions towards the product, the main liking mentioned by both children 

and moms is the ‘deliciousness of crunchy bits’ which making it fun, stomach-filling 

and delicious to drink and its refreshing property. After the first purchase of trial pack, 

it was found that mom closely monitored kid’s reaction towards the product and the 

next purchase is totally up to the child himself. Those Regular users claimed that the 

child finishes the product up very quickly and that the product performed better than 

their expectation in terms of crunchiness of the bits and level of sweetness. Few 

regular and occasional moms were disappointed with the amount of ‘crunchy bits’ 
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that was less than their expectation.   However, such disappointment was not that 

strong that prevented them from making a repeat purchase for their children. 

Occasional users claimed that their child liked the product.  However, most of 

the consumption is limited to weekends or only few days of weekdays.  The barriers 

to higher frequency of child consumption which affect their low frequency of 

purchase because of both ‘Incompatibility with child’s lifestyle’ and ‘Supplement 

drink image in moms mind’ appear as the main drivers behind low child consumption 

frequency of Ovaltine Yen Crunchy, depending on the condition of each family as 

shown in Figure 4.3 

 

Figure 4.4: Limitations on Ovaltine Yen Crunchy Consumption and Purchase 

 
Lower Compatibility 

with child’s lifestyle & 
Behavior*** 

Is seen as a supplement
Drink by mom

Mom’s control***
Variety of beverages in 
Consumption repertoire

Low frequency of 
consumption and 

purchase

Limited place and 
time of consumption

Can make one fat

Lower Compatibility 
with child’s lifestyle & 

Behavior*** 

Is seen as a supplement
Drink by mom

Mom’s control***
Variety of beverages in 
Consumption repertoire

Low frequency of 
consumption and 

purchase

Limited place and 
time of consumption

Can make one fat

 

 

 

 

 

 

 

Ovaltine Crunchy has lower compatibility with child’s active lifestyle than other 

existing beverages in the repertoire (these occasional children are observed to be 

spending more time out of home and having a more busy schedule than regular user) 

Most of their beverages are in RTD esp. UHT format (even Ovaltine). 
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Being out-of-home more often and getting home later than regular users, these 

children eat snacks or small meal before they arrive home. By the time they get home, 

dinner is not much further away. The analysis of their perception reveals that most of 

participating occasional mothers value ‘Plain milk’ the most and do not have problem 

making their child drinking it.  They regard Ovaltine Yen Crunchy as supplement 

drink which limits its consumption frequency which is resulting in their occasional 

usage of the product.   

It was also found that the occasional users have many other beverages in their 

repertoire than those Regular user children and that most of them already have Plain 

milk or Chocolate milk as the most often drunk beverage. With its self-preparation, 

cold drink nature and the fact that child normally spend time sitting down and 

enjoying the drink, moms claimed that child had limited chance to consume Ovaltine 

Yen Crunchy when compared to RTD form. Lastly only few girls and mothers of a 

girl tried to limit Ovaltine Yen Crunchy consumption as it has sweet taste that can 

make them or their child fat. 

From the children’s perspective, consumption of Ovaltine Yen Crunchy 1-2 

times a day is the highest they are willing to consume.  The fact that they have many 

other things to eat and drink during the day and that many of them are consuming 

other form of Ovaltine in some part of the day make the children rather tired of 

Ovaltine Yen Crunchy taste if consumed more than 1-2 times a day. Additionally, the 

fact that it is seen as being unsuitable for breakfast and before bedtime due to its cold 

drink nature limits the time span that the product can be incorporated into a child’s 

life. 
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Verbatim 

CHILD 

“I have so many things to eat and drink during the day” Regular user-Child  

“I like it very much but come to think about it, it’s not so different from other 

form of Ovaltine.  I am drinking Hot Ovaltine in the morning so if I eat more than 1 

glass of Ovaltine Yen Crunchy; it means I will be drinking 3 glasses a day!!! That will 

make me bored.” Regular user-Child  

There are a dynamic between Mom and Child on repeat purchase of Ovaltine 

Yen Crunchy. Most of Regular and Occasional users believe that their moms feel 

favourable towards Ovaltine Yen Crunchy and would not be reluctant to ask their 

mom to buy it for them, whether the product will be repurchased or not appears to be 

mainly dependent on the child’s demand. However, if mom would change her mind or 

not allow a child to buy Ovaltine Crunchy again, most children would submit to her 

decision and would not keep pestering for it.  It appears that although the child likes 

Ovaltine Yen Crunchy very much, for Ovaltine Yen Crunchy to be in the shopping 

basket continuously, it is still crucial that moms are provided with a good reason that 

support her to do so, apart from just child’s preference.  Rate of repeat purchase of 

Ovaltine Yen Crunchy is highly vulnerable among occasional users as moms 

themselves lack of the reason to keep it in child’s regular repertoire and they merely 

bought it just as one of the alternatives for child to help relieve his boredom.  Children 

themselves were also not highly attached to the product as they like it but not 

something they cannot miss. As long as their child can still consume what they 

classify as ‘Milk’, other beverages are not very necessary, especially if a child is 
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already consuming some other form of Ovaltine.  In their mind, Ovaltine Yen 

Crunchy is in many ways inferior in terms of its nutritional level to Milk.   

Their consumption occasion of Ovaltine Yen Crunchy as research finding, in 

the evening after school around 3-5 pm before dinner for their refreshing, or to relieve 

hunger ,or to as a pass-time when kids want to eat crispy snacks. It also found that 

Ovaltine Yen Crunchy is not suitable for morning occasion as most moms think their 

child should drink something warm in the morning and not starting the day with cold 

drink that can make them have stomach ache. 

What Does Ovaltine Yen Crunchy Replace? Ovaltine Yen Crunchy was found 

to be drunk mostly instead of Packaged Snack, Drinking Yogurt and Carbonated Soft 

Drink which are the most commonly consumed item when child is in need for 

something of their indulgence in late morning or late afternoon either on weekends or 

after school. Interestingly, it was also used in place of other UHT milk but not very 

often. The level of cannibalization is lowest in the breakfast or morning occasion, 

especially on weekdays that children go to school.  Moms do not believe that their 

child should be taking cold drink in such early time.  Therefore, it was found that 

Ovaltine Yen Crunchy does not cannibalize much of Powered Ovaltine as they serve 

different consumption occasion. 

However, it is of notice that Ovaltine Yen Crunchy has tendency to 

cannibalize 3-in-1 Ovaltine in a lower income household in order to save money on 

similar format.     

In summary, though not quantified, all Regular users mom claimed that their child’s 

consumption of overall Ovaltine in a day have increased since the penetration of 

Ovaltine Yen Crunchy.  There are some used it to replace other form of Ovaltine in 
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some occasion, the increase in consumption occasion, especially in the afternoon of 

weekends or weekdays have been noticed. On the other hand, those Occasional users 

mom claimed that the use of Ovaltine Yen Crunchy did not have any impact on their 

child’s consumption frequency of Ovaltine in overall.  They merely used it to replace 

other form of Ovaltine and still maintain the consumption of child’s regular beverages 

like Milk, Chocolate milk. 

There are some reasons for Lapse Usage of Ovaltine Yen Crunchy. Most of the 

mom claimed that they stopped buying Ovaltine Yen Crunchy because their child did 

not ask for it again or stop pestering for it.   However, when cross-analysing their 

response from many parts of the discussion, it was found that moms had different 

reasons for lapsing Ovaltine Yen Crunchy as follows; 

• Want child to drink more Plain Milk for his growth 

• Has too sweet taste and makes child fat 

• Has other substitutable products (Nestle KoKo Crunch) 

• Crunchy bits were not as crunchy as expected from TV advertising 

• Already use 3-in-1 at home so does not want to have both format permanently 

• No outstanding observable differences from other Ovaltine 

In summary, for future intention towards Ovaltine Yen Crunchy- regular & 

occasional & lapsed users-- most of the child claimed that they can still drink Ovaltine 

Yen Crunchy for a while and do not have an intention to stop drinking it now.  

However, it is to be noted again that Occasional users did not show high attachment to 

the product as much as Regular users did.  Additionally, many of them place Ovaltine 

Crunchy in the second place of their beverage preference.  Unless they are stimulated, 

 



 
 55

there could be a chance for these children to drop Ovaltine Yen Crunchy in the near 

future. 

As to Lapsed users of Ovaltine Yen Crunchy, though moms insisted that they 

were still open to purchase it anytime, they have to really be pestered by their child to 

do so.  And based on the real reason to drop the product and the fact that they 

mentioned that they would buy it just as an alternative to relieve child’s boredom, it is 

unlikely that these Lapsed user moms will pick the product up themselves.  

Additionally, it is to be noted that lapsed user moms refuse to buy the product 

again, as the researcher found that their kids still like the product but will not pester 

for it as they know their mothers want them to drink plain milk. 

4.2.4.5 Impact on Integrated Marketing Communication 

In-pack promotion 

Even though large pack was the regular size of some users, in-pack promotion 

that normally implement by quarterly basis has gained very low to no awareness. As 

kids probably did not tell mothers about this and mothers also less involved in the 

preparation process therefore they might not aware of this. 

However, unsurprisingly, these toys were tempting to kids at some extent; yet 

with different level of interest depends on what kind of toy and if they aware, most 

kids admitted to ask their moms to buy it for them. But different from mom reaction, 

they are still unable to create trigger to trial amongst these controlling moms, even 

though they knew that their kids must want to have it. For them, premium promotion 

toys in particular seemed irrelevant. Rather, looked for price promotion or other 

useful premium. 
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Summer Activation 

Activation during school break at all venues gained zero awareness amongst 

our target. After revealed, these destination was perceived as less relevant i.e. most 

did not visit for so long. While, some mothers had heard of Yen Crunchy visit their 

kid’s school from their children and it appeared to be an effective channel to push a 

newly-launched product thru kids. As in reality, if experienced by kids at school, they 

would return home and share the story and impression to moms e.g. Milo and 

Ovaltine. 
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Chapter 5 

Conclusion, Discussion and Recommendation 

 

5.1 Conclusion 

It can be observed that Regular users of Ovaltine Yen Crunchy are those who 

consumed more of flavoured milks while the other groups do not have difficulty with 

their child drinking Plain Milk.  Regular users of Ovaltine Yen Crunchy are also the 

kids who prefer sweetness and also are allowed by mothers.  Though their moms 

claimed that Plain milk is the most desirable beverage for kid to consume, moms do 

not take strict measure to force the kid to consume Plain Milk. Additionally, Regular 

user moms also expressed a very positive attitude towards all kinds of ‘Nom’ 

beverages including Ovaltine and think that they all can substitute one another, 

depending on kid’s preference on what to drink. 

On the other hand, Occasional users of Ovaltine Yen Crunchy tend to drink 

Plain milk more often than the Regular users and have wider beverages repertoire that 

they can alternate the consumption at home. Occasional users of Ovaltine Yen 

Crunchy also stressed more on nutrition level and discussed nutrition spontaneously 

more than Crunchy Regular users 

In terms of lifestyle, Regular users of Ovaltine Yen Crunchy tend to come 

home straight from school without having anything to eat in the evening while 

Occasional users of Ovaltine Yen Crunchy do spend longer time out of home, and 

normally fill their stomach with snacks or other drinks before reaching home. 

When it comes to preference, while Regular users of Ovaltine Crunchy expressed 

high liking that they have over the product, Occasional users place Ovaltine Yen 
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Crunchy in second place after their ‘favourite milk’ i.e. Pasteurized Plain milk, 

Pasteurized Strawberry milk. However, it is to be noted that even Regular users still 

do not have very strong attachment to the product and will submit to mom’s decision 

whether to buy it again or not. 

On mother side, it was found that most moms who bought Ovaltine Yen 

Crunchy did not have specific reason to buy, except to please her child and 

convenience to her.  Hence, unless a child consistently shows a very enthusiastic 

interest in the product or explicitly asks for it, it is likely that moms may not keep it 

continuously in stock at home. 

Launch TV advertising were highly effective that most of the kids were highly 

persuaded by the TV advertising and was found to be fun to watch, memorable and 

successful in creating trial intention. Product performed well but not well enough to 

create observable differences from other form of Ovaltine and did not offer significant 

relative advantage VS other beverages in repertoire, except good child likes level. 

Most lapsed and non-user moms had low interest in the product due to low level of 

differences they see in Ovaltine Yen Crunchy, especially when they also stock at least 

one or two type of Ovaltine at home.  Additionally, the trial was mainly stimulated by 

the child with mother approving the trial as to please the child and that they see no 

harm in Ovaltine (brand image).   

However, to create a repeat purchase, apart from having to stimulate the child to 

pester mom for it, an additional reason to purchase should be provided to mom to 

instil a higher level of relative advantage it offers. 
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5.2 Discussion 

From the conceptual framework in Chapter 1, the key questions in this study 

are will be covered in each element of Key Success Factor of launching Ovaltine Yen 

Crunchy and in this part will discuss one by one. 

(1): Kid get influence from word of mouth from friends, how do they know 

Ovaltine Yen Crunchy at first time? 

(2): TV is most media influencer to kids, how impact on purchase intention after 

see TVC advertising? 

 From research question H1 and H2 is link together, key finding from this 

research, it was found that key source of children’s awareness of Ovaltine Yen 

Crunchy at first time is from TV advertising but apart of TV advertising, some kids 

get to know this product from their peers i.e. “Ovaltine Crunchy with rice flake 

inclusion and it is tasty” .However, no of kids know Ovaltine Yen Crunchy from TV 

advertising is high significantly when compare with from word-of mouth from their 

friends. It is conclusive that the TV advertising was successful in creating both 

engagement and trial interest and other marketing activities such as in-store sampling, 

road show etc. were not mentioned by many of the participating consumers. The 

researcher found similar evidence from previous research with kids about their life 

and media and see that kids are enjoy watching advertising and normally they do not 

have the habit of switching channels during program break – as long as the ads are 

interesting enough for them to continue watching. They tend to recall and understand 

advertising which contains funny elements and distinctive storylines, e.g., Halls, True 

Move, Twisties, Doso, Coke, etc. They also like to act out memorable scenes from 
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ads or playback catchy line. It is worth noting that most of the advertising recalled by 

kids is actually not the ones targeted at them.  Apart from knowing that some brands 

do advertise, kids hardly talk about any ‘kid’ advertising that was particularly 

memorable to them. (Homerun Consulting, 2007) 

 In term of word-of-mouth from friends, are more likely to influence consumer 

choice than any other source of information. Personal influence is most powerful 

because consumers generally regard friends and relatives as more credible and 

trustworthy than commercial source of information– Word-of-Mouth which is 

moreover, information form reference and family groups is a mean of reducing the 

risk in purchase decision especially in expensive products or services. (Acuff, 2000, 

p.87)  

 Source effects focus on the credibility and acceptance of the source of the 

message. The greater the creditability of the source, the greater the likelihood 

consumers will accept the message.  Source creditability is most important when 

consumers are not involved with the purchase. Consumer regards reference groups, 

family and impartial source. (Kardes, 2003, p.201) but in this case, word-of-mouth 

from friend is not the main source of awareness of Ovaltine Yen Crunchy because is 

not high risk product and kids are not direct purchaser, so it’s not important 

significantly that they talk about among friends. 

(3): When new product launch, kid always ask parents to buy it for them, can 

consumers experiment Ovaltine Yen Crunchy with ease of trial and low risk of trial?  

 From this research found that Ovaltine Yen Crunchy is ease of trial with low 

risk of trial as well. There are 2 triggers at 2 levels; planned purchase that kid as a key 

pusher and decision was made by moms from home and unplanned purchase which is 
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strongly impacted by in-store sampling booth. Mothers were pushed by their kids 

after they aware it thru TV advertising and simply saying ‘yes’ from home. It is 

interesting that most of moms who bought the product for child’s trial made their 

purchase after being requested by child once or twice.  However, it was found that the 

key trigger of purchase of Ovaltine Yen Crunchy at first time are from several 

reasons; first, child being persistent in their request. Second, Moms’ existing positive 

perception towards Ovaltine brand. Third, due to “Rice Flake” that create high 

relevancy among some moms whose kids dislike having rice. And the last one reason, 

as aforementioned, now their kids could easily make chilled Ovaltine by themselves.  

 Nonetheless, the first trial of Ovaltine Yen Crunchy was triggered by their 

existing positive perception towards Ovaltine brand, trial ability of the new product 

and child’ pestering power.  Therefore, it was not surprising to learn that most 

Regular and Occasional users bought small trial pack (5 sachets) instead of large pack 

in the first place. Therefore these finding is linkage with Barwise & Meehan that they 

discussed that adoption of a new product required awareness, knowledge, evaluation 

and trial. Consumer are more likely to adopt a product if it has a relative advantage, is 

compatible with their needs and part experiences, is visible, is simple to understand, 

and is easily tried. (Barwise & Meehan, 2005,  p.90). However Ovaltine Yen Crunchy 

has “Rice Flake” that create high relevancy and relative advantage among some moms 

whose kids dislike having rice and their kids could easily make chilled Ovaltine by 

themselves. Therefore, most Regular and Occasional users bought small trial pack (5 

sachets) instead of large pack in the first place which is lower risk for first trial 

because if their kids don’t like this product, they will lose their money from their 

pocket only 40 Bht. 
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(4): Kid get boredom easily and seek for new news all the time, How often kid 

drink Ovaltine Yen Crunchy and Why? 

 From evidence from past research, key finding in term of kid’s consumption 

behavior, kids love snacks and fast food and they almost spend by themselves with 

milk, bread and pastry, juice, ice-cream at school and after school. Sometimes, they 

will buy snacks or soft drinks at the shop banned in school, at school cafeteria, 7-11, 

and neighborhood store. On the other hands, categories that mom buys for their kids 

are Foremost, Ovaltine, Best Food, Knorr, Vitamilk to serve their variety of food and 

beverages consumption to avoid their boredom issue. However, in the recent search 

with kids, we also found that they have so many list of drinking in their repertoire. 

(Research International, 2007) 

 From Ovaltine Yen Crunchy behavior standpoint, after trial reactions towards 

the product, the main liking mentioned by both children and moms is the 

‘deliciousness of crunchy bits’ which making it fun, stomach-filling and delicious to 

drink and its refreshing property. After the first purchase of trial pack, it was found 

that mom closely monitored kid’s reaction towards the product and the next purchase 

is totally up to the child himself. Those Regular users claimed that the child finishes 

the product up very quickly and that the product performed better than their 

expectation in terms of crunchiness of the bits and level of sweetness. Occasional 

users claimed that their child liked the product.  However, most of the consumption is 

limited to weekends or only few days of weekdays. From the children’s perspective, 

consumption of Ovaltine Yen Crunchy 1-2 times a day is the highest they are willing 

to consume.  The fact that they have many other things to eat and drink during the day 

and that many of them are consuming other form of Ovaltine in some part of the day 
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make the children rather tired of Ovaltine Yen Crunchy taste if consumed more than 

1-2 times a day. 

(5): Ovaltine Yen Crunchy can drive sales with toys, how impact to kids when get 

free toys in pack? Do they ask their parents to purchase more? 

From research finding, large pack of Ovaltine Yen Crunchy is their regular 

size of some users, in-pack promotion that normally implement by quarterly basis has 

gained very low to no awareness. As kids probably did not tell mothers about this and 

mothers also less involved in the preparation process therefore they might not aware 

of this. 

From mom reaction, they are still unable to create trigger to trial amongst these 

controlling moms, even though they knew that their kids must want to have it. For 

them, premium promotion toys in particular seemed irrelevant. Rather, looked for 

price promotion or other useful premium. So it’s doesn’t impact to kids to ask their 

moms purchase more when in-pack promotion was implemented. There is some 

evidence from past study about kids and toy ;  kids spend great amounts of time with 

peers whether in school or around their neighborhood—they are playing with friends 

at school either play games (most of them are playing catch, hide and seek, balloon, 

rabbit, relay, football, badminton, card games, etc.) or playing after school with 

neighborhood friends (Play dates, street games) and exploring the neighborhood - ride 

the bicycle, play sports like badminton and football and sometimes they are playing 

alone with toys, dolls, and literally anything. (Homerun Consulting, 2007) 

However, toys were tempting to kids at some extent; yet with different level of 

interest depends on what kind of toy and if they aware it that a free of charge, they 
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may ask their mom to buy it as normally mom always reluctant to buy toys or game 

for their kids when they requested. 

5.3 Recommendations  

 5.3.1 Implication of Research 

This research study reveals the success recipe of Ovaltine Yen Crunchy as 

driven by 2 components: product idea and product performance 

Product Idea- It is important to note that even ‘chilled’ is one of the important 

fundamental component that creates relevancy it does not carry enough motivation 

power.  In competitive context, many drinks also offers this chilled benefit but the 

addition the Rice Flake appears to be the real source of uniqueness that prompts 

purchase intention. 

Product Performance- It is important to note that product itself is the main 

source of appreciation through 2 elements; chocolate sipping and chewing when 

drinking. 

It seems that there is big growth opportunity due to unique product like Ovaltine Yen 

Crunchy because of it is difficult for consumers to identify the similar product 

character to it. At best cornflake is mentioned as offering something similar but still 

not providing the same experience.  

However, there are some recommendations route of investment such free 

sampling should be one of the important weapon that Ovaltine Yen Crunchy should 

implement in order to increate both awareness and also product experience. Itณmight 

opportune more opportunity than ‘free sachet’ especially giving at the right need state 

as it would guarantee the trial rate at the right touch point amongst our core target. 
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The finding confirms the power of child in each household even amongst mothers 

who are controller.  With the limited number of child, most mothers seem to treat 

their child special at some level at least. Therefore, children always have the influence 

on household’s purchase decision. It is the matter of ‘which product that they would 

use their quota on, so may be develop some direct marketing to kids may be help to 

push trial to core target as well. 

The ways to increase ‘pushing motivation’ to non trialist children, to increase 

level of awareness both above –the- line and below- the- line and establish product 

experience via sampling booth in store and school channel. For turning lapse and 

occasional users to regular users by turning Ovaltine to be habitual drink by building 

the campaign to suggest Ovaltine Crunchy time. This might most effective if we do 

create our own program (e.g. short film before their favorite program, insertion in 

their favorite program)  

Finally, in terms of communication, kids are exposed to both kids and non 

kids program. Therefore, their universe is bigger than what do adult thought. Kids 

especially younger kids seem to take TV advertising as sort of information telling 

them about their unknown product. Having said that , a message narrating only the 

product attribute or benefit might not work well with children, especially in the 

context of brand building. The advertisement message directed towards children has 

to be entertaining and not necessarily ‘humorous’.  There is a small sign that kids like 

advertisements dramatizing the situation or benefits of products and with good lively 

visuals.  Exaggerating is acceptable and noticed. Sign of kids discuss advertising 

amongst friends, thus advertising is attaining the status of popular culture.  Therefore, 

creating buzz about an advertisement through unconventional channels could work 
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well. Finally, the elements that always work are song, slogan, jingle and model or 

endorser might be help kids recall that advertisement and call for further action. 

5.3.2 Further Study 

As Ovaltine Yen Crunchy is new product launch in the market, so diffusion 

research with target user to get insight of new product acceptance already done it 

which has get key insight for further develop marketing strategies. Key insight is 

particularly important because of the close link between the success of new product 

introductions and the firm’s profit position. The diffusion process involves the 

consumer’s adoption of an innovation and communication to other group over time. 

Time is a crucial part of the diffusion process because it determines the rate of 

diffusion. Time is also important in defining adoption and adopter categories – 

innovators, early adaptors, the majority and laggards- are defined according to time of 

adoption and for Ovaltine Yen Crunchy recently is in early adoption process which is 

may need further study, some recommendation of further study are required as details 

below; 

1. Quantitative study- as this recent study is done with qualitative research that 

will help to know deeper insight, however we have to prove it by statistic 

number, and so next study should be done in quantitative research. 

2. Study Kid’s behavior outside Bangkok area to see how different insight of 

kid’s in Bangkok area because of Ovaltine Yen Crunchy not targeted only in 

Bangkok area but also targeted to up-country as well. However, the lifestyle 

and usage behavior may be shown the same or different result as sample in 

Bangkok area, if see significantly, how marketer develops further marketing 

activities and communicate to kids in Bangkok and up-country. 
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3. Further study of other Ovaltine products which is target the same of Ovaltine 

Yen Crunchy to see how different usage behavior towards Ovaltine Yen 

Crunchy or not.  
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APPENDIX (A) 

แนวคําถาม:  

เพ่ือใหสรางคุนเคยระหวางผูสมัภาษณและผูถูกสัมภาษณ ข้ันตอนแรกคือแนะ นําตัว พูดคยุเรื่องสวนตัวสัก 
10 นาที เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณผอนคลายและเปนกันเองในระหวางการสนทนา 

 

ชวงที่ 1 พูดคยุเรื่องทัว่ไปเกี่ยวแม ลูก และเครือ่งดื่มในชีวิตประจําวนั 
 
จุดประสงค: เพ่ือเขาใจทัศนคติระหวางแมและลูก ตอเครื่องดื่มตางๆ 

1. ปกติเคยไปเดินซื้อของกับแมบางม้ัยคะ ไป ทีไ่หน แลวไปกับใครอีกบาง 

2. นองเคยซ้ือเคร่ืองดื่มเองบางม้ัย ปกติถาซ้ื อเองซื้อที่ไหน เวลาไหนที่นองจะซื้อเครื่องดื่มประเภท
น้ันเอง 
ลองมาเลนเกมสกันนะคะ ลองนึกสิวาและบอกหนอยสิวานองรูจักเครื่องดืม่อะไรบาง 3. 

ชวงที่ 2 พูดคยุกับเรื่องพฤติกรรมการบรโิภคเคร่ืองดื่มของลูก  
 
จุดประสงค: เพ่ือเขาใจถึงทศันคติของเด็กตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดืม่ในแตละประเภท 
 

1. ลองคิดเลนๆ วาตอนน้ีนองตองไปซื้อของคนเดียว นองจะเลอืกซื้อเครื่องดืม่อะไรกลับมาดืม่ที่
บานบาง 

2. ทําไมนองถึงเลอืกเครื่องดื่มพวกน้ีคะ แลวอะไรทําใหนองเลือกเครื่องดื่มประเภทน้ี 
3. ถาเลือกจากเครื่องดื่มทั้งหมด ตรงนี้มา 3 อยาง จะเลือกอะไร เพราะอะไร 
4. แลวมีเครื่องดื่มประเภทไหนบางมั้ยที่นองจะไมเลือกตอนน้ี ถาอาจจะเลือกซือ้หากไปเดินซื้อของ

กับแม 
มีเครื่องดื่มใหนองชวยเลือกหนอยวา เครื่องดื่มประเภทไหนที่นองดื่มเปนประจํา และไมดื่มเปน
ประจํา ไมวานองจะชอบเครื่องดื่มประเภทน้ันหรือไม 

5. 

6. เครื่องดื่มอะไรที่นองดื่มเปนประจํา ขาดไมได เพราะอะไรถงึดื่มเปนประจาํ รูสึกอยางไรกับ
เครื่องดื่มประเภทน้ัน 

7. แลวเครื่องดื่มประเภทไหนที่คณุแมชอบในนองดื่มบอยๆ แลวนองรูสึกกับเครื่องดื่มน้ันอยางไร 
มีเครื่องดื่มประเภทไหนมั้ยที่นองดื่มแตคุณแมไมชอบใหดื่ม แลวเครื่องดื่มแบบไหนที่นองไมชอบ
แตคุณแมบังคบัใหดื่ม 

8. 

9. มีเครื่องดื่มอะไรที่นองพ่ึงเลิกดื่มไปเมื่อเร็วๆน้ี เพราะอะไรถงึเลิกดื่ม แลวไดบอกคุณแมมัย้วาเบ่ือ 
จะมีโอกาสกลบัมาดื่มอีกมั้ย คิดวาเม่ือไหรจะกลับมาดื่มอีกครั้ง เพราะอะไร 
พ่ีสนใจเครื่องดืม่ที่นองเลามาทั้งหมด ลองมาเลนเกมสกัน ลองเลาใหฟงนิดนึงวาเครื่องดืม่แตละ
อยางเน่ียะนองดื่มอยางไร ระหวางวันธรรมดาและเสาร อาทติย ตั้งแตเชา จนกระทั่งเขาานอน 

10. 

 

ชวงที่ 3 เขาใจพฤติกรรมการบริโภคกับเครื่องดื่มโอวัลตินเย็นครั้นช  ช่ี 
 
จุดประสงค: เพ่ือเขาใจถึงขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่ ในเรือ่งการับรูถึงตราสินคา ความรู
ความเขาใจเกียวกับตัวสินคา ทัศนคติ และพฤติกรรมการบรโิภค 
 
แหลงขาวสารที่เดก็รบัรูโอวลัตินเย็นครั้นชช่ี และความรูเกี่ยวกบัตวัสินคา 

1. นองรูจักโอวัลตนิเย็นครั้นชชีค่รัง้แรกจากที่ไหน เชน หนังโฆษณา สื่อประชาสัมพันธในหาง หรือ
วาบูท 
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      ชงชิมในหาง 
2. เพ่ือนๆนองเคาดื่มโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่บางม้ัย เคาคยุกันบางมั้ย มีแหลงอ่ืนๆม้ัยที่นองรูจกัโอวัลติน

เย็นครั้นชชี ่
3. ครั้งแรกทีรู่จักโอวัลตินเย็นครั้นชชี่ นองคดิวามนัคืออะไร 
4. นองคาดหวังประโยชนหรืออะไรจากโอวัลตินเย็นครั้นชชี ่

ลองสังเกตุดูวานองๆไดเอยวาโอวัลตินเย็นครัน้ชชี่เปนเครื่องดื่มที่มีประโยชนและสนุกเวลาดื่ม
หรือไม 

5. 

6. อะไรทําใหนองมีความคิดแบบนั้นตอโอวัลตินเย็นครั้นชชี่ รูไดอยางไร จากที่ไหน 
7. นองเคยไดรับประโยชนที่พิเศษเฉพาะตราสินคาน้ันๆจากเครือ่งดื่ม หรือขนมยี่หออ่ืนๆบางม้ัย 
8. เหมือนที่ตางจากที่ไดรับจากโอวัลตินเย็นครั้นชชี ่

แลวถาใหเปรยีบเทียบ ความแตกตางกับโอวลัตินประเภทอ่ืนๆ รูสึกวามันเหมือนหรือแตกตาง 
อยางไร เพราะอะไร 

9. 

 
ประสิทธิภาพของหนังโฆษณา 

1. นองเคยเห็นโฆษณาโอวัลตินเย็นครั้นชชี่มั้ย 
2. นองจําไดมั้ยวาโฆษณาเคาพูดวาอะไร ถาจําได ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
3. รูสึกอยางไรกับหนังโฆษณาน้ัน นองชอบหรอืไมชอบ เพราะอะไร 
4. นองแสดงออกอยางไรกับหนังโฆษณาเรื่องน้ีที่มีเพลงประกอบ 
5. นองรูมั้ยวาหนังโฆษณาเรื่องน้ีเคาตองการบอกอะไรกับนองๆ 

หลังจากดหูนังโฆษณาทําใหอยากดื่มโอวัลตินเย็นครั้นชชี่เลยม้ัย อยากใหแมซื้อใหหรือเปลา 6. 
7. นองๆมีอะไรแนะนํามั้ย วาหนังโฆษณาน้ีจะตองปรับปรุงอะไร อยางไร หรือชอบไมชอบตรงไหน 

 
อะไรเปนเหตผุลทีท่ําใหตัดสินซื้อหรือไมซื้อ 

1. อะไรและทําไมคุณแมจึงสนใจและตดัสินใจซือ้โอวัลตินเย็นครั้นชชี่ใหลูก 
อะไรเปนปจจัยที่ทาํใหคุณแมเลือกซื้อโอวัลตนิเย็นคั้นชชี่ เชน โฆษณา ประโยชนจากขางพอง 
รสชาติ หรือวา โปรโมชั่น 

2. 

3. อะไรเปนเหตุผลหลักในการซือ้โอวัลตินเย็นครั้นชชี่ไปทดลอง 
4. ถาในการไปซื้อของครั้งน้ัน ไมไดซื้อโอวัลตินเย็นครั้นชชี่ คณุแมจะซื้ออะไรทดแทน เพราะอะไร 

ทําไม 
5. คุณรูสึกอยางไรตอโอวัลตนิเยน็ครั้นชชี่ ชอบหรือไมชอบอยางไร 

ถาใหคุณแมเสนอแนะตอบริษัท กิจกรรมอะไรมีผลทาํใหคุณแมซื้อโอวัลตินเย็นครั้นชชีใ่หลูกอยาง
ตอเน่ือง 

6. 

 
พฤติกรรมการบริโภคโอวัลตินเย็นครั้นชช่ี 

1. ใครเปนคนดื่มโอวัลตินเย็นครั้นช ชี่เปนหลัก 
2. นองรูสึกอยางไรตอโอวัลตนิเยน็ครั้นชชี่โดยรวม 

นองมีอะไรที่รูสกึชอบ หรือ ไมชอบมั้ย เชน มขีางพอง รสชาติ ความเขมขน ความหอมอรอย 3. 
4. แลวหลังจากทีด่ื่มแลวมันตรงกับสิ่งที่นองคาดหวังไวหรือเปลา 
5. หากใหเปรยีบเทียบกับยี่หออ่ืนแลวเหมือนหรือแตกตางอยางไร 
6. นองมีอะไรเสนอแนะกับบริษัทม้ัย กับตัวสินคาอยากใหปรบัปรงุตรงไหนบางม้ัย 

นองดื่มโอวัลตนิเย็นครั้นชชี่มานานหรือยัง กินตอเน่ืองมั้ย แลวคุณแมซื้อใหดื่มอยางตอเน่ืองหรือ
เปลา เพราะอะไร 

7. 

8. ดื่มบอยแคไหน ดื่มวันละก่ีแกว ดื่มเมื่อไหร เวลาไหนทีม่ักจะดื่มโอวัลตินเยน็ครั้นชชี ่
9. หากคําตอบสวนใหญเปนชวงบาย เพราะอะไรและทําไมถึงเปนเวลาน้ัน 
10. มีโอกาสในการดื่มแตกตางกันมั้ยระหวางวันธรรมดากับวันเสาร อาทติย 
11. ปกติซื้อโอวัลตนิเย็นครั้นชชีท่ีไ่หน 
12. ซื้อบอยแคไหน 

ซื้อแบบไหน size ไหน 13. 
14. ซื้อครั้งละก่ีแพ็ค 

 
ผลกระทบตอกิจกรรมทางการตลาดตอการซือ้หรือบริโภคโอวัลตินเย็นครั้นชช่ี 

1. นองเคยเห็น บูทชงชิม หรือกิจกรรมในหางทีเ่ก่ียวกับโอวัลตนิเย็นครั้นชชี่บางม้ัย จําไดมั้ย เลาให
ฟงหนอยวาเคาประชาสัมพันธอะไรบาง 

2. รูสึกอยางไรกับกิจกรรมเหลาน้ัน ชอบหรือไมชอบอยางไร 
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3. แลวกิจกรรมเหลามีผลทาํใหเราอยากกินหรืออยากใหคุณแมซื้อใหบางม้ัย 
4. นองเคยเห็น กิจกรรมตามสวนนํ้า สวนสนุกบางมั้ยที่เก่ียวกับโอวัลตินเย็นครั้นชชี่บางม้ัย จําไดมั้ย 

เลาใหฟงหนอยวาเคาประชาสัมพันธอะไรบาง 
5. นองๆไดมีโอกาสไปเที่ยวมั้ย ชวงปดเทอมน้ี เคยเห็นกิจกรรมของโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่บางม้ัย 
 
 

ขอบคุณคะ จบการสัมภาษณ 
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APPENDIX (B) 

Questionnaires Guide:  

 

Introduction of research and self introduction (Timing: 10 minutes)  

Objectives: To explain nature of discussion and to break the ice 

PART 1: Child, Mom and Beverages (10 minutes) 

 
Objective: To understand what children associate with as their beverage and how 
they think of key beverages in comparison to mom’s perception and attitude?   
 
1. Do you normally go shopping with your mom? Where?  Who else?  
2. Do you also buy beverages yourself? Where do you buy beverages yourself? Which 

occasion do you buy it yourself? 
3. You must have heard of many kinds of beverages. Let’s play a game and come up 

with 
as many beverages as you know  

 

PART 2: Dynamic between Child, Mom and Beverage Consumption (30 minutes) 

 
Objective: To understand how kid feels and consumption behavior towards their 
beverages in repertoire 
 

1. Let’s now imagine that I allow you to go shopping alone in a shop that sells all these 
beverages, you are free to do what you want to do or choose anything as you wish. I 
will give you a basket and money to shop and choose any kinds of beverage freely as 
you want, which ones would you buy?  

2. Why do you choose this beverage? What makes you choose this kind of beverage? 
3. If you can choose only 3 drinks? Which ones, why?   
4. Is there any of these unselected beverages that will get in your shopping basket if you 

go with mom?—any other beverage that I will see in the basket if mom were with 
you while shopping?? 

5. Now, no matter if you like it or not, let’s look at the beverage cards, which ones are 
you currently drinking regularly? Both to group into 2 groups, drinking regularly and 
not drinking regularly. 

6. Which beverage do you drink most often? Why? How do you feel about it?  
7. Which one does your mom like you to drink the most? How do you know she likes 

you to drink it the most? Ask kids about mom’s favorite & their own feeling. How do 
you feel about this beverage? 

8. Which one that you are currently consuming and mom do not like/ does not want you 
to drink? And which one that you are not consuming but mom wants you to drink? 
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9. Which beverages have you stopped drinking or drink less lately?  Why?  If child gets 
bored comes up, do you tell mom? What does it really mean by you getting bored?  
What do you want when you say you are bored of this drink? Any chance to come 
back to it? When? Why? 

10. (From all beverages you are currently consuming regularly from) Now, I am 
interested in your daily life.  Let’s play a movie game.  I want you to be a star in my 
movie…this movie show me your normal daily life (Weekday Vs Week) 

11. Explain different time of day and activities   
12. Identifying the point in a day where there is drinking or eating occasion-----observe 

when and why Ovaltine Crunchy? 
13. What make this beverage consumed? Why do you drink this? 
14. Identify role of kid’s preference, mom’s choice or other family members  

PART 3: Ovaltine Yen Crunchy in Particular (40 minutes) 

 
Objective: To understand detail source of awareness, knowledge, attitude, disposition 
and behavior towards Ovaltine Yen Crunchy 
 
Source of awareness and Knowledge 
1. Where do you learn about Yen Crunchy at first time i.e. TV advertising, POP, wet 
sampling, etc.  
2. Do your friends drink? Do they talk to you for this product launch? Any other source 
of awareness? 
3. What come to your mind when first seeing/ hearing about Yen Crunchy? 
4. What are the perceived benefit and expectation from the product? 
5.  Observe whether consumers take out key platform proposition of being a ‘fun’ 
healthy drink 
6.  What is the source of this perception? 
7.  Is it a unique benefit or you can get from other products/ brands? 
8. Is there any differences/ similarities when compared to these competitive brands? 
9. What is perceived similarity/differences compare with other Ovaltine format? Is there 
a unique reward that Yen Crunchy could deliver i.e. crunchy moment? Why? 
 
Effectiveness of TV Advertising  
1. Do you see recent Ovaltine Yen Crunchy Advertising before?  
2. Do they recall or not for current TV advertising? If yes, please tell a story  
3. Do you feel about its? Do you like or dislikes towards recent TV advertising? Why? 
4. How do you react to this kind of mood & tone of advertising? 
5. What is the key message taken out from this advertising? i.e. fun crunchy moment 
6. Do this TV advertising have any impact on purchase decision? 
7. Do you have any suggestions for improvements for the company? 
 
Trigger and barrier for product trial 
1. Why are you interested in buying Ovaltine Yen Crunchy for your kids? 
2. What is the key trigger that makes you switch/ consume i.e. TV advertising, unique 

benefit offered, product taste, promotion, etc. 
3. Why Yen Crunchy at the first place? What is the key trigger to trial?  
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4.  If not buying Yen Crunchy on that shopping trip, what do you buy instead/ what 
kids ask for instead? Why? 

5. What do you like/ dislike about Yen Crunchy  
6. If to convince you to buy Yen Crunchy for your kids regularly, how the brand 

should do 
 
Usage behavior 
1. Who is the main drinker i.e. you or your kids What do you feel in overall response 
towards Ovaltine Yen Crunchy? 
2. Do you have any satisfaction / dissatisfaction towards taste, texture/flake, aroma and 
color? 
3. Does it meet your expectation? 
4. How it performs when compared to other brands? 
5. Do you have any improvements needed or any feedbacks for this product? 
6. Do you buy continuously? Why on & off? e.g. end of promotion, boredom, etc How 
long have you drunk Yen Crunchy? 
8. How frequency for drinking Ovaltine Yen Crunchy? How many cups per week  and 
When? What time your kids normally drinks it? 
9   If observe if it tends to be an afternoon drink for most, why’s that? 
10 Do you have any differences occasion and frequency during weekday vs. weekend? 
11. Where do you normally buy Ovaltine Yen Crunchy from? 
12. How frequent do you buy Yen Crunchy 
13. Which size that you normally buy? 
14. How many packs you normally buy at a time? 
 
Impact on Integrated Marketing Communication  
In-store (i.e. shelf decoration, radio ads, sampling booth and activities) 
1. Do you have ever seen any in-store sampling or any in-store activities of Ovaltine 
Yen Crunchy before? Do you recall for that? If yes, please explain. 
2. How do you feel towards it? Do you like or dislike? 
3. How does any impact on their purchase decision? 
Activation campaign during school breaks (i.e. Dream World, Dusit Zoo, The Mall) 
1. Do you visit this kind of place during school break? Do you have seen any activity in 
that place?  
2. Do you remember what kinds of activity that they do? 
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APPENDIX (C) 

IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 

 Session Name :     Mother + Kid 8 – 12 Yrs : Lapse Users                    

 

 

 

 

 

        

 

       Nick  Name  :          มายด                  H/H  Income  :  - 

       Status  :   Single 

       Occupation  :   ร.ร.ไขศรีปราโมทยอนุสรณ ป.3 / Grade 3 

ด.ญ.จิราภรณ  รุงรังษี  Age  :  9 

    

   2. Full  Name  :    

 

 

 

 

 

 

 

       Status  :   Married + Kids (9 Yrs – Girl, 7 Yrs – Girl) 

       Occupation  :   Housewife 

 

ไก                 H/H  Income  :  60,000        Nick  Name  :          

คุณบุษราภรณ  วราภรณ Age  :  39 

    

   1. Full  Name  :    
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สัมภาษณลูก 

 นูมีพีน่องปะจะ 

  มี 2 คนคะ 

 แลวมีนองชาย นองสาว หรือวาอะไร 

  นองสาว 1 คน 

 แลวนี่อยูโรงเรียนอะไร 

  ไขศรีปราโมทยอนุสรณ 

 อยูตรงไหน 

  ตรงบางกะป แถว 134 

 ไกลเหมือนกนันะ ปกติไดมาแถวนี้บางไหม 

        เปนบางครั้ง 

 เสาร อาทิตย แมพาไปเที่ยวไหนบาง 

  ไปเดินหาง 

 หางแถวนั้นกต็องเปนเดอะมอลล 

  โลตัสอีก 

 แถว ๆ นั้นใชไหม 

  คะ 

 เดอะมอลลนีม่ันมีสวนน้ําไหม หรือไมม ี

  มีคะ 

  

  

  

 ยามวางนี่รูแลววาเสารอาทติย พอแมพาไปเดอะมอลลบาง ไปโลตัส แลวทํา

อะไรอีก ไดอยูบานบางไหมหรือสวนใหญออกตลอด 

  ก็อยูบานบาง 

 ทําอะไรบางเวลาอยูบาน 

  ก็พอรอน ๆ กช็งโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่กนิ 

 แลวเดี๋ยวนี้เด็ก ๆ เขาไดเลนอินเตอรเน็ต..เริ่มเลนหรือยงั 

  เลนแลวคะ 

 ที่โรงเรียนสอน 

  มีวิชาคอมพิวเตอร 

 แลวอยูบานไดเลนเน็ตไหม 

  เลน 

 แลวทําอะไรอีก 

  อานหนงัสือ 

 อานหนงัสือสอบหรืออานหนังสือการตูน 

  อานหนงัสือเรียน 

 แลวทําอะไรอีก ดูทวีีไหม 

  ดู 

 แลวดูเรื่องอะไรอยูตอนนีท้ี่ติด ๆ สนุก ๆ พลาดไมไดเลย  สวนใหญจนัทร – ศุกร

ดูปะ 

  จันทร – ศุกร ดู 
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 ดูเรื่องอะไร ตอนเชาตื่นมาดูเลยไหม หรือวาหลังจากกลับจากโรงเรียน 

  ตอนเย็น ๆ หนะคะ 

 ดูอะไรเอย จะไดไปดูบาง วาสนุกไหม เปนละครหรือเปนอะไรคะ 

  การตูนคะ 

 เสารอาทิตย กด็ู 

  คะ 

 มีรายการอะไรโปรด ๆ ไหม 

  การตูนชอง9 ตอนเชา 

 วันไหน 

  วันเสาร – อาทิตย 

 แลวมีอะไรอีกที่โปรด จะไดไปติดตามดูบางวาสนุกจริงไหม…มีไหม 

  ไมมี 

 ก็คือสวนใหญจะดูแคการตูน ตอนเชาแคนั้นเอง 

  คะ แลวตอนประมาณบายโมง วันเสารก็จะมีหนัง สายสืบหนาใสแลวก็.. 

 แลวไดดูโฆษณาบางไหม มนัจะตองมีโฆษณาคั่น 

  คะ 

 โฆษณาไหนโดนใจนองมายดบาง 

  โอวัลตินครั้นชชี่ 

 เขามีโฆษณาดวยเหรอ 

  มีคะ 

 ตัวไหน 

  ก็ที่มีผูชาย 2 คนแลวก็มีผูหญิง 2 คน 

 ทําไมถงึชอบ 

  หนูอยากลองชิมมากเลย 

 ก็เลยชอบ 

  ก็เลยใหแมไปซื้อให 

 แลวมีตัวไหนอีกที่ชอบ โฆษณา อะไรก็ได เสื้อผา หนาผม อะไรไดหมด ของกิน

ของใช โฆษณาโดนใจมากเลย แอบเอาไปเมาทกนัในแกงคมีไหม หรือมีอันไหน

ที่ชอบเปนพิเศษมีไหม โฆษณา 

 ก็มีโอวัลติน 

 นอกจากตัวนี ้

  แลวก็สินคาโรลแบค 

 เคยมีโฆษณาตัวไหนบาง ที่เห็นโฆษณาตัวนี้แลวจะไปบอกใหแมซื้อ 

  ก็โอวัลติน 

 นอกจากโอวัลตินมีไหม ที่เหน็แลวโดน 

  นมโฟรโมสต 

 อันไหน ตัวไหน เลาใหฟงไดปะ เรื่องราวเปนไง ทําไมถึงชอบ ทาํไมถึงบอกแมซื้อ

ใหหนูหนอย 

  ก็อยากลองชิมรสหวานหนะคะ 

 แตเรื่องราวโฆษณา สไตลมนัเปนไงจําไดไหม 

  จําไมไดแนนอน 

 แคเห็นของแลวอยากกนิ 
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  คะ 

 อันนัน้นมรสอะไรจะ โฟรโมสต ในโฆษณา 

 จืด, หวาน, ชอ็กโกแลต 

 มีโฆษณาอะไรอีกที่เหน็แลวบอกแม ซื้อใหหนหูนอย 

  ดัชมิลล 

 ตัวไหน 

  เปนกลองแลวก็มรีสสม สตรอเบอรรี่ รสองุนคะ 

 ก็คือเหมือนกบัชอบที่ตัวสินคา  

  คะ 

 อยากลองกินรสอะไรที่สุด วนันัน้หนะ ถงึบอกแมซื้อเหอะ 

  รสสม 

 นมโฟรโมสตวนันัน้ก็อยากกินรสอะไร 

  หวาน 

 แลวก็บอกมีโอวัลติน ตัวไหนจะ 

  โอวัลตินครั้นชชี่ ที่มีขาวพอง 

 ที่เหน็แลวบอกแม ซื้อใหหนเูหอะ เพราะวา 

  เพราะมนันากนิ 

 มันมีอะไรมัง่มนัถงึนากนิ 

  มันมีขาวพอง ผสมกับน้าํเยน็มันก็จะกรอบ เคี้ยวขางในปากมนัก็จะกรุบ

กรอบ 

 เห็นแลวก็เลย..แมซื้อเหอะ 

  คะ 

 แลวที่เห็นจากโฆษณา..ไปบอกวาแมซื้อเหอะ ซื้อใหตลอดเลยปะ 

  ก็กินหยุด ๆ หนะคะ 

 หมายถงึวาพอบอกปุบ พอเห็นจากโฆษณาครั้งแรก 

  ก็เหน็ประมาณวันพฤหัส -  ศุกร  

 บอกแม ๆ ซื้อใหตลอดเลยไหม แมมีขัดใจไหม 

  ก็ไปประมาณวันเสาร-อาทิตย ไปซื้อ 

 แตแมมีขัดใจนองมายดบางไหม ไมใหซื้อหรอก มีไหม 

  ไม 

 แตงตัวเปรี้ยวมากเลยนะ ใครซื้อใหเสื้อตัวเนีย้ 

  แม 

 เขาบอกวาสาว ๆ เด็กวัยรุนเดี๋ยวเนีย้ชอบรองซื้อเสื้อผาจริงปะ เปนไหม นาจะ

เปนปะ 

  เปนบางครั้ง 

 ซื้อเสื้อผาที่แพงที่สุด แมหนูอยากไดชุดนี้มากเลย ซื้อใหหนูเถอะ กี่บาท ประมาณ 

  299 

 ถูกที่สุด แมซื้อใหหนอย  

  199 

 คราวนี้คือเราจะเลนเกมสคือเราจะไมคิดนาน พอพูดปุบตอบเลย สีทีน่องมายด

ชอบที่สุดคือสี 

  ชมพ ู
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 ปกติพวกเครื่องดื่มมีหลายอยาง มีขนม ขนมนีก่ินไหม 

  กินคะ 

 วันนี้ขอคัดเลือกคุยเฉพาะที่เปนเครื่องดื่ม กินอะไรบาง 

 น้ําผลไม 

 นอกจากน้าํผลไมกินยีห่ออะไรอีก 

  โอวัลติน 

 กินอะไรอีก 

  โฟรโมสต 

 ดื่มอะไรอีก 

  ดัชมิลล 

 ดัชมิลลนี่เปนนมเปรื้ยวปะ 

  มีรสสม  

 กินอะไรอีก 

  ไมมี 

 น้ําอัดลมกินปะ 

   กินเปนบางครั้ง 

 ตองแอบแมดวยไหมน้ําอัดลม 

        ไมตอง 

 แลวกินอะไรอกี  ชาเขียวกนิไหม 

  กินเปนกลอง 

 กินเหมือนกนัใชปะ 

  แตกินเปนบางครั้ง 

 มีอยางอื่นอีกไหม 

  ไม 

 หลัก ๆ ก็คือประมาณนี ้บอกมาทั้งหมด 5 – 6 อยาง Love อันไหนที่สุด 

  โอวัลติน 

 อันดับ 2 เปนอะไร 

  ดัชมิลล 

 อันดับ 3 

  น้ําผลไม 

 แตวานมโฟรโมสต, น้ําอัดลม, น้ําชาเขียวนี่ไมคอยชอบกิน 

  คะ 

 ทําไมถงึไมคอยชอบกินหละ 

  ก็อยากกิน 3 อันเนีย้คะ 

 ทําไมถงึชอบกนิ เอาอันดับ 3 กอน น้าํผลไม ทาํไมชอบ เพราะวา…เสนหของมัน

คืออะไร...อาทิตยหนึง่กนิบอยไหม 

         ก็ไมคอยบอย 

 อาทิตยหนึง่กนิสักกี่ครั้ง 

  ประมาณ 2 – 3 ครั้ง 

 กินเพราะอะไร ทาํไมถึงชอบ...อรอยดี..หวานดี..หรือเปนเพราะอะไร 

  มันดูสะอาดดี ดูนากิน 

 อันดับ 2 บอกวาชอบกนินมเปรี้ยวดัชมิลล 
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  รสสมชอบมากเลย ออกเปนนม เปนสม 

 ซึ่งเหตุการณสวนใหญเวลากินดัชมิลลรสสมเนี่ยนะ เปนเหตุการณอยูประมาณ

ไหน โอกาสไหนถงึจะกนิ หลังเลิกเรียน หรือวาตื่นมาตอนเชาหรือวาตอนไหน 

  ตอนวันเสาร-อาทิตย 

 ชวงไหนของวนัเปนพิเศษไหม ถงึจะกนิดัชมิลลรสสมเนี่ย 

  ประมาณตอนเย็น 

 ที่ตองกนิเยน็เพราะวา 

  เพราะมนัจะไดสดชื่น 

 คือเหมือนตอนนั้นหนูไปทาํอะไรมา 

  ก็วิ่งเลนกับเพือ่น 

 เลนอะไร 

  วิ่งไลจับกนั 

 อันดับ 1 ชอบมากเลยโอวัลติน...โอวัลตินนี่อันไหน 

  โอวัลตินครั้นชชี่ 

 ชอบอันดับ 1 เพราะวาอะไร 

  เพราะมนัมีขาวพองที่เคี้ยวแลวมันกรุบกรอบดี 

 ซึ่งจะกนิตอนไหนเหรอ 

  ตอนกลางวัน แดดมันเริ่มมา 

 เสาร อาทิตยหรือวาอะไร 

  ก็ตอนเชาแลวก็ประมาณวันเสารอาทิตย 

 อยางวันที่ไปโรงเรียนธรรมดา กนิตอนไหนบาง 

  กลับมาจากโรงเรียนตอนบายๆ 

 ตื่นมากินเลย 

  ก็แตงตัวอะไรใหเสร็จกอน แลวคอยชง 

 ตองแปรงฟนกอนแหละ แลวก็กนิ 

  คะ 

 แลวตอนทีก่ิน กินกับอยางอื่นดวยปะ 

  กินกับขาวพองกับโอวัลตินคะ 

 คือแมก็จะบอก ตองกนิโจกอีกลูก กนิขนมปงปง มีไหม 

  ไมมี 

 ก็กินอันนี้แกวเดียวแลวไปโรงเรียนเลย 

  คะ 

 ซึ่งเราเปนคนทําเองปะ 

  ทําเองคะ 

 กินเพื่ออะไรตอนเชาเนี่ย 

  ไปโรงเรียนจะไดสดชื่น 

 ไปถึงโรงเรียนแลวไปซื้ออะไรกินอีกปะ 

  ก็ไมกินแลว กนิพกักลางวนั 

 ก็ไปกินขาวเทีย่งเลยทีเดียว คือเชากินโอวลัตินแลวก็ไปเรียน ถึงเที่ยงเลย 

  ตอนเชามนัจะมีขาวตมที่โรงอาหาร ก็ไปกนิ 

 เหตุการณสวนใหญคือกนิโอวัลตินจากบาน แลวก็ไปโรงเรียนกินขาวตมอีก เปน

อยางงี้ทกุครั้งปะจะ 
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  เปนบางครั้งคะ แตกินโอวัลตินทุกวนั 

 แตไอขาวตมเนี่ยเปนบางครั้ง บางวันรัก บางวันไมรัก 

  คะ 

 แสดงวาที่บานแมไมทาํกับขาวไวตอนเชา 

  คะ 

 หมายถงึวาแมทํากบัขาวบางหรือเปลา ที่บานมีเตาแกสปะ 

  มี 

 แลวคุณแมทํากับขาวตอนไหน 

  ตอนเย็น 

 คุณแมทํางานปะจะ 

  แมเปนแมบาน 

 ที่ถามเพราะวาบางบานเขาจะใหลูกกินขาวกอนไปโรงเรียน แตบานมายดไมตอง

กินเหรอ กนิปะ 

  ถาแมตื่นมาแมก็จะทําใหกนิ 

 ใหกินขาวใชไหม งั้นปกติอยางวนัเนีย้มายดกินขาวทีบ่านกอนไหมตอนเชา 

        กนิ 

 กนิกับอะไรเมื่อชาว 

  กินขาวหมูทอด 

 แลวปกติไปโรงเรียนกินขาวกอนไปโรงเรียนไหม 

  เปนบางครั้ง 

 บางวันก็กนิบางวันก็ไมกิน 

  คะ 

 นอกจากจะกนิตอนเชา มีไปกินตอนไหนอีกไหมโอวัลติน  

  ตอนเย็น 

 เย็นหลังเลิกเรียน 

  คะ 

 วันธรรมดาใชปะจะ 

  คะ 

 ทําไมถงึตองกนิ...เหมือนที่เลาใหพี่ฟงตอนกนินมดัชมิลลรสสม วิ่งเลนไลจับกับ

เพื่อน อยากจะกินใหมนัสดชื่นนกึออกไหม แลวโอวัลติน ทําไมตองกนิดวยหละ

ตอนเย็น ตอนนั้นรูสึกยังไง เอาวะแกะกินเหอะ 

  เพราะอยากกนิขาวพอง 

 มันเปนไงเหรอไอขาวพอง 

  เพราะมนัเคี้ยวแลวมนักรุบกรอบดี 

 เวลาที่ชอบกนิมากกวากันคือเชาหรือเยน็ ไอโอวัลตินอันเนี้ย ในชวีิตจริง 

  เย็น 

 อยากรูวาไปซือ้ตัวนี้เขามาในบานไดยังไง 

        ก็ไปเดินหางกับคุณแม 

 แลวเปนไง ไปเดินวนันัน้ไปหางไหน 

  ไปเจอสินคาโอวัลตินเนี่ยคะ คือบอกใหแมซื้อแมก็บอกวา โอเค ก็จะ             

ซื้อให 

 แลววันนัน้ไปที่หางไหน 
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 2 โลตัส 

 ไปเห็นอยูตรงไหน 

 2 ตรงเครื่องดื่มแบบชง 

 คืออยูในชั้นปกติของเขา 

 2 คะ 

 ไปเดินไปซอยนั้นปกติแลวกเ็ห็น 

 2 ก็ไปเดินดูหนะคะ 

 พอเหน็วนันั้นแลวบอกแมวาอะไร 

 2 ก็บอกใหแมลองซื้อใหหนอย 

 เพราะวาหนทูาํไมเหรอ 

 2 หนูอยากกิน 

 แลวแมตอบวา 

 2 แมก็บอกวาจะซื้อให  

 คือแมก็คือตามใจทันท ี

 2 (หัวเราะ) 

 แมเคยมีขัดใจบางไหม เคยมีไหมที่อยากกินอันนี้แลวไมใหกนิ ไมซื้ออันนี้ให

หรอก 

 2 มีคะ  

 เชน 

 2 หนกูินขาวแลวหนูจะกินขาวอีกหนะคะ 

 ขอเบิ้ล 2 จาน อยางงัน้แมไมให...แลวมีอะไรอีก เอาหมวดเครื่องดื่มบางก็ได ที่

อยากจะกนิอันนี ้แตแมไมซื้อใหหรอก มีไหม 

 2 ไมมี  

 แมไมเคยขัดใจเลยถาในหมวดเครื่องดื่ม สวนใหญคือขออะไรแมใหหมด 

 2 คะ 

 นั้นคือครั้งแรกที่ไปซื้อ...คือไดไปรูจักมากอนหนานี้ไหม หรือวันนัน้แหละเปนครั้ง

แรกที่ไดรูจักไอเจาตัวนี้ดวย 

 2 ดูโฆษณา 

 คือครั้งแรกเห็นจากโฆษณา 

 2 คะ 

 วันนั้นถาเกิดวาไมไดเห็นจากโฆษณา แลวไปเหน็ครั้งแรกที่ชัน้นี่คืออยากจะลอง

เอามากินไหม 

 2 อยากคะ  

 ก็ยังอยากอยู เพราะวาอยากจะลองอะไรของมัน 

 2 อยากจะลองขาวพองของเขา นาจะกรุบกรอบ 

 ในโฆษณามันพูดวาอะไร ถึงอยากลองขาวพอง 

 2 (หัวเราะ) 

 หรือวามันบอกอะไรตรงไหน จากตรงไหนของโฆษณา ทาํใหฉันอยากกินจงัเลย

ไอขาวพอง...มันมีภาพอะไรหรือมันมีเสียงอะไรยังไง 

 2 มันมีเสียงกําลังเคี้ยว มนักรุบกรอบดี 

 ทาเขาเคี้ยวมนัเปนยังไง พี่ยงัไมเคยเห็นเลยโฆษณาตัวนัน้  
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 2 มันก็จะมีเสียงขาวพอง 

 นองมายดเลยรูสึกวา 

 2 อยากกิน 

 อยากกินกเ็ลยบอกคุณแมไป 

 2 คะ 

 แลวกินมานานหรือยงัจะ 

 2 ก็กินมาไดประมาณ.......กนิครั้งแรกก็ประมาณเดือนมกราฯ แลวก็มา

หยุดกนิเดือนมีนาฯ 

 ทําไมถงึหยุดหละ 

 2 เพราะคุณแมก็ไมคอยซื้อให 

 ทําไมหละ ไหนบอกวาคุณแมก็ไมคอยขัดใจไง ทําไมคราวนี้ถงึไมคอยซือ้ใหหละ 

เพราะวา...แลวนองมายดชอบไหม กนิอยูตั้ง 2 – 3 เดือนใชปะ 

 2 คะ 

 ชอบไหม 

 2 ชอบ 

 คุณแมกินดวยปะ 

 2 สวนมากคุณแมก็จะกนิกาแฟ 

 คุณแมไมไดกินอันนี้กับนองมายดดวย 

 2 คะ 

 ซื้อใหอยู 2 – 3 เดือนแลวอยูดี ๆ ไมซื้อใหเลยเพราะวาอะไร…แลวมายดบอกปะ

จะเอา ๆ หรือไมไดบอก หรือก็ไมอยากกินแลวดวย 

 2 ก็อยากลองตัวอื่น 

 คือจริง ๆ เพราะคุณแมไมซือ้ใหหรอกหรือวาจริง ๆ แลวมายดไมเอาแลว เบื่อ 

 2 ก็ชอบดวยคะ แลวก็อยากกนิของใหม ๆ คะ 

 ซึ่งตอนนั้นอยากกินอะไร ตอนเดือนมนีาฯ ใชปะ มีตัวใหมอันไหนที่ฉันอยากกิน 

 2 จําไมได 

 แตวาตั้งแตมกราฯ จนบัดนีเ้นี่ย คือมีหยุด ๆ แลวกลับไปกินอยางงี้กี่ครั้ง 

 2 ก็หยุดเดือนมนีาฯ แลวกก็ลับมากินเดือนมิถุนาฯ 

 แลวก็กนิมาตลอด 

 2 คะ 

 แตตอนนั้นคืออยากไปลองอะไรใหม ๆ 

 2 คะ 

 แสดงวาไอตัวที่กนิอยู โอวัลตินนี่มนัเบื่อแลวเหรอ 

 2 ก็ยังไมเบื่อ 

 แตวาคือไปเหน็อะไรใหม ๆ ก็เลยหยุดตัวนี ้

 2 คะ แลวก็กลับมากนิใหม 

 ไออะไรใหม ๆ นี่จาํไดไหมเปนตัวไหน เปนรอนหรือเปนเย็นจะ 

 2 จําไมได 

 แลวที่บอกพี่วาปกติเวลากินจะกิน ตื่นเชามาก็กนิเลยถูกปะตอนไปโรงเรียน 

 2 คะ 

 พอตอนนัน้หยุดแลวแหละ แลวไปกินอะไรแทนหละถางัน้ หลังจากเดือนมีนา

ไมไดกินแลวไปกินอะไรแทน 
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 2 (เงียบ) 

 นึกไมออกเลยเนาะ…ถางัน้อยากรูวาแลวกลับมากินทําไม หยุดไปแลวก็ไปกนิ

ยี่หออื่นแลวกก็ินอรอยไปเลย 

 2 ก็ไปนึกถงึขาวพองนั่นแหละก็เลยอยากกลับมากินอีก 

 แลวตกลงอรอยเหมือนเดิมไหม 

 2 ก็อรอยอยู 

 แลวทุกวันนี้มนัยงัมีโฆษณาโอวัลตินไหมในทวี ี

 2 มี 

 อันไหน...ที่จะไดคือ 

 2 ก็โอวัลตินครั้นชชี่ไง 

 สมมุติไอตัวเนีย้นะ จําไมไดจริง ๆ อยากใหมายดเลาใหฟง เลนกี่คน มีตัวแสดงกี่

คน เอาคราว ๆ ก็จะมีเปดฉากมา…จําไมไดใชไหม..หรือจําได 

 2 จําไมคอยได 

 แตจริง ๆ เทาที่เราเคยสัมภาษณนะ เขาจะทําโฆษณาเรื่องอื่น ๆ โฆษณาที่จาํได

ของยี่หออะไรก็ได หมวดอะไรก็ไดนะ จําอะไรได โฆษณาของ มีไหม 

 2 สินคาโรลแบค 

 นอกจากโรลแบคมีอะไรอีก...กําลังจะบอกพี่วาสวนใหญเด็กผูหญิงเขาไมจํา

โฆษณาหรอก หรือเปลา เหรอ 

 2 คะ 

 เดี๋ยวใหนองมายดไปเลนกอนนะ ไปนัง่รอกอนนะ 

 

สัมภาษณแม 

 คุณแมชื่อคุณแมไก 

 1 คะ 

 มีลูกกี่คน 

 1 2 คน มีนองมายดกับนองมะเหมีย่ว ผูหญิงทัง้คู 

 มีแตลูกสาว 

 1 มีลูกสาว กเ็ปนหวงเขานะคะ เปนเหมือนเด็กผูชาย แตก็ยังเปนหวงอยู 

 เปนหวงนี่คือถาโตขึ้น ไปมีแฟน 

 1 ใช โตขึ้น พอลูกเริ่มโตก็จะเริ่มเปนหวงแลวคะ  

 หางกนัเยอะไหม 2 คนเนี้ย 

 1 นองมายด 9 ขวบ นองมะเหมี่ยว 7 ขวบ 

 2 ป 

 1 คะ 2 ปไลเลี่ยกัน 

 แลวคุณแมมีทฤษฏีในการเลี้ยงลูกยังไง 

 1 ก็จะเปนคนทีห่วงใยดูแลสุขภาพลูก ไมอยากใหเขาอวน แลวก็ไมอยาก

ใหเขาทานอาหารที่ไมมปีระโยชนกับรางกายเขา 

 แลวนี่ถือวาเขาอวนไหม 

 1 อวนคะ พีก่ะจะลดขาวเยน็เขานะ จะหาอาหารเสริมใหเขา เขาจะเปน

เด็กทีท่านเกง พี่ไกไมอยากใหลูกอวน เพราะพี่ไกเปนคนที่อวนแลวลง

ยาก ดูตัวเราดิ เขาจะเปรียบเทียบเลยวา คุณแมยังอวนเลย แลวทําไม

หนูจะอวนไมได นองมายดอยาวัดแบบนี้กบัแม แมแกแลวนะ หนูยงัเด็ก
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อยู หนูจะตองมีพัฒนาการอกีเยอะ หนูจะตองโตอีกเยอะ  เสื้อผา

เด็กผูหญิงสมยัเนีย้นารัก ๆ ก็ไมอยากใหเขาอวน 

 จะดูแลหวงสุขภาพลูก ควบคุมน้ําหนกั 

 1 ใช 

 แลวทําอะไรอีก 

 1 คนเล็กพี่ไกจะไมคอยดูแลเขาเลยนะ เขาจะเปนคนที่ไมคอยชอบทาน

ขาว แตนองมายดตองดูแล พอชวงเย็นโรงเรียนเลิกมาเนีย่ พี่ไกก็จะให

เขาทานขาวสารภีหนึง่ แลวกอนนอนพอเขาหิวก็จะเปนพวกโอวัลติน ให

เขาทาน 

 เห็นภาพเลย สารภีหนึง่นี่คือนอย 

 1 นอยคะ ถาเราไมควบคุมเขานะคะ เขาจะเปนเด็กที่ทานเกง…นองมายด

หยุดเลยนะ บางทีเขาบอกปะ แมใหหนทูานขาวนิดเดียว 

 เมื่อกี้เขาก็บอก เขาอยากเบิ้ลขาวแลวคุณแมไมให 

 1 คะ ไมใหทาน 

 มีนองไหม 

 1 มีนองอีกคนหนึ่ง แตนองเขาเนี่ยเรื่องขาวถาไมหวิจริง ๆ เขาจะไม

ขอทาน แตนองมายดนี่เปนเด็กที่ทานเกงมาก ตองบอกหยุด 

 คิดวาตัวเองเปนคุณแมที่ตามใจลูกไหม 

 1 ตามใจ แตก็เปนบางสิ่งบางอยาง 

 0 – 10 ลองใหคะแนนตัวเองในการตามใจลูก 

 1 เรื่องตามใจตองดูดวยวาตามใจเรื่องอะไร ถาเรื่องซื้อของก็จะตามใจเขา 

แตถาเปนเรื่องกิน ก็จะควบคุม อยางที่ถาทาํใหเขาอวนเนีย่จะขัดเขา จะ

ไมตามใจ 

 จะขัดเรื่องอะไรบาง 

 1 ถาเปนขาว เปนขนมที่มนัไรสาระมาก ๆ 

 เชนขนมอะไร 

 1 อยางขนมซองละ  5 บาท 

 ขนมถงุ ๆ  

 1 คะ ก็ใหเขาทานบาง ไมถือวาไมใหเขาทานเลยนะคะ ใหทานบางแต

ทานนอย ๆ  แตเนนเลยจะเปนขาว 

 ขาว, ขนมถุง พยายามควบคุม 

 1 ขนมถงุ ใหเขาทาน แตทานนอย ควบคุม แตอยางอาหารเสริมอะไรพวก

เนี้ย พวกนม พวกโอวัลติน จะใหทาน เราถือวามันคงจะไมอวนเกนิไป 

แตขาวมันมีแปงมาก มนัทําใหอวน 

 เมื่อกี้คุณกับเขา ชวนคุยเรื่องเครื่องดื่ม ก็คือเขาก็บอกวามีโอวัลตินที่เขาชอบกนิ

ที่สุดอันดับ 1 รองมาจะเปนนมดัชมิลล รองมาอันดับ 3 จะเปนน้ําผลไม ก็เลยคุย

กับเขาไปบางแลวแหละ เขาพูดถึงตัวโอวัลติน อะไรไมรูนะ 

 1 โอวัลตินครั้นชชี่ ที่เปนแบบเย็น กลับมาจากโรงเรียน นองมายดจะไม

พลาดเลยตัวนี ้บางทกีลับมาจากโรงเรียนแลวเหนื่อย รอน บางทีวนัไหน

ที่มีพละ แลวกเ็ตนแอโรบิค กจ็ะรอน บอกแม 

 เตนแอโรบิคทีไ่หน 
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 1 ที่โรงเรียนไงคะ มนัจะมวีันพฤหัส โรงเรียนเขาจะมีเตนแอโรคบิคออก

กําลังกายอยู 2 ชั่วโมง 

 เตนวนัพฤหัส แลวไอวันพฤหัสกลับมา 

 1 กลับมานองมายดก็...โอวัลตินกอนขาวเลย กลับมาเขาเหนื่อย เขารอน 

 แลวเหนื่อย รอนแลวทาํไมโอวัลติครั้นชชี ่

 1 มันเยน็ไงคะ เด็กชอบเย็นอยูแลว แลวเขาก็จะชงกับน้าํเย็น แลวจะเอา

น้ําแข็งที่คุณแมทําใสกลองเอาไว ในตูเย็น ที่บิดจากที่เราแช เตรียมไวให

เขาตลอด เขาก็จะบิดทาํของเขาเองเรียบรอยทาน 

 แปลวาไอตัวนีน้องมายดจัดการชง 

 1 จัดการชงเองเพราะเขาโตแลว เขาทําได 

 ก็คือกลับจากพละ กลับจากแอโรบิคไมพลาด 

 1 ไมพลาด แลวก็เชากอนไปโรงเรียน บางทีทาํขาวตมให แมหนูไมอยาก

ทานเลย อยากทานอันเนีย้มันชืน่ใจดี 

 สรุปคุณแมก็ทํากับขาวใหลูกเหมือนกนั 

 1 คะ 

 ทําทุกวันเลยปะ 

 1 เปนบางโอกาส ถาพี่ไกจะออกไปไหนแตเชาก็จะไมทําใหเขาทาน 

 แลวโอกาสที่ทาํกับขาว 

 1 พวกขาวตม ขาวผัด ตมจืด 

 แลวเขาก็ยงักนิไอตัวนี้ไหม 

 1 ทานคะ ทาน 

 ยังไงก็ยังโอวัลติน 

 1 คือพูดงาย ๆ เลยวาโอวัลตินครั้นชชี่เนีย่เปนประจําของเขา อาหารเสริม

นี่ก็จะมีเปนบางโอกาส พวกขาวพวกเนีย้จะเปนบางโอกาส 

 กลายเปนขาว ขาวตม เปนอาหารเสริมไป 

 1 คะ คือไมแนนอนเหมือนตัวโอวัลตินครั้นชชี่ ตัวนี ้ตัวนี้เขาทานเปนประ

จาํเลย อาทิตยหนึ่งเขาจะทานประมาณ 3 – 4 ครั้ง ขาวเนี่ยคุณแมกลัว

ลูกไมอิ่มทอง กลัวเดี๋ยวลูกตองไปใชสมอง ในการเรียน กลัวลูกจะหิว

ขณะเรียน ก็จะมีขาวเสริม นองมายด ๆ ตองทานขาวบางนะ แมหนูไม

อยากทานเลย ชวงเชานะคะ 

 งั้นเขาก็จะกินตอนเชา รีบเรงไปโรงเรียน 

 1 รีบเรงไปโรงเรียน ใช 

 รอน ๆ ก็จะกลับมาตอนเย็น 

 1 เย็นก็จะเปน โอวัลตินครั้นชชี่ 

 พฤติกรรมในการกินของเขาเสาร อาทิตยตางไหม 

 1 เสาร อาทิตยกจ็ะถี ่

 ถี่กวาเดิม 

 1 ก็เขาอยูกับเรา ของมันอยูกับบาน แตพอไปโรงเรียนก็จะชวงเชา สวน

เสาร อาทิตยกจ็ะถี่ บางทีอากาศรอน ๆ 3 เชา กลางวนั เย็น 

 ไอตัวนี้ตัวเดียวเลย 

 1 คะ รอน ๆ ขึ้นมา แมหนเูอาตัวนีน้ะ เอาโอวัลตินครั้นชชีน่ะ  

 คุณแมก็ไมเคยขัด 
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 1 ไมเคยขัด เพราะเขาใจลกูวาอากาศมนัรอน 

 แตของเย็น ๆ มันก็มเียอะนะ ในบาน ในตูเย็น ก็ไมไดมีแตตัวนี้ใชไหม 

  1 ใช ๆ แตมันก็ไมถูกใจเขาไงคะ ถงึมนัจะมหีลายตัวก็จริงนะ ตัวนี้ตัวที่เขา 

   ชอบ 

 มันมีอะไรในตัวนีท้ี่แมคิดวา ถูกใจมายด 

 1 เห็นบอกวามีขาวพองที่มันกรุบ ๆ ชงน้ําเยน็แลวมนัจะกรุบ ชอบเคี้ยว 

ชอบทานทีม่ันกรุบ ๆ แลวรสชาติเขาบอกไมหวานมาก รสชาติของเขา

กําลังดี ไมหวานเกิน แลวก็ไมออนเกนิ 

 ก็เลยปงเปนพเิศษ 

 1 คะ 

 แตก็ไมไดทานทุกวนันะ คืออาทิตยหนึ่ง 3 – 4 ครั้ง แสดงวา ถาไมกนิตัวนี้มายด

ไปกินตัวไหน 

 1 ถาไมกนิตัวนีก้็จะกนิโอวัลตินกลอง ยูเอชที แลวก็จะมนี้าํผลไมเปนบา

งดโอกาส แลวก็พวกนมเปรี้ยว บางทีนองมายดบอกแม ทองผูก เปนคน

ที่ไมคอยชอบทานผักดวย พีไ่กก็จะหานมเปรี้ยวดัชมิลล อาจจะเปน

ยาคูลทบาง 

 ติดตูเย็นไวเลยเหรอ 

 1 คะ 

 อยางวันนี้ไปบานพี่ไกเหน็ไหม 

 1 มีคะ 

 มีกี่กลอง 

 1 ก็ประมาณ 3 กลอง 

 ก็มีติดไวเยอะนะ 

 1 เยอะคะ 

 ทําไม 

 1 ลูกสาวคนเล็กจะไมทานขาว จะชอบทานพวกนม พวกโอวัลติน 

 พวกชง ๆ มีไหม พวกเฮลลบลูบอลอะไรเงี้ย 

 1 มันหวานพี่ไกไมเอาเลย 

 ไมเอาเลย 

 1 ใช เพราะตัวเราก็ไมชอบอยูแลว ถาเปนเฮลลบลูบอยกับน้าํเปปซี่ เปปซี่

ดีกวา แตก็ไมใหลูกทานบอยนะ คุณแมกไ็มทานบอย เพราะเคยเปนโรค

กระเพาะครั้งหนึง่ ในน้าํเปปซี่ พี่ไกเปนคนที่ติดน้าํเปปซี่มาก ขาดไมได

เลย แตลูกก็บางที บางโอกาส แตถาไปไหน ออกไปตางจังหวัด ไปบาน

คุณยาก็จะซื้อใสกลองโฟมแลวก็แชไวในรถ เปนบางโอกาส แตไมเปน

ประจํา คือไมอยากใหทาน 

 แลวสรุปคุณแมไปรูจักไอตัวนี้จาก 

 1 รูสึกวาจะไปเห็นในโฆษณาดวย 

 ครั้งแรกเลยนะที่ไปรู 

 1 คะ แลวก็ไปเดินโลตัสบางกะปใกลบาน ก็ไปเห็นเขาตั้งบูท 

 เห็นโฆษณากอนแลวคอยไป 
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 1 เห็นโฆษณากอนแลวก็ไปโลตัสบางกะป เห็นเขาตั้งบูทโอวัลตินครั้นชชี่  

เขาจะมีพนกังานเลยคะ คอยชง นองมายดนี่เปนเด็กที่เวลาไปหางเนีย่ 

เห็นบูทที่ไหนไมไดเลย ปรี่ไปเลย 

 แลวเขาลากเราไปดวยไหม 

 1 เขาจูงเราไปเลยคะ เราก็ไปกบัเขา เขาแจกของฟรีไปเถอะคุณแม เอาจูง

ไปเลย แตถาไปกับคุณพอเขาไมไดนะ เขาอายมาก 

 แสดงวาวันนัน้ที่เหน็โฆษณานี่คือเห็นพรอมคุณลูกแหละ 

 1 เขาจะเรียกมาดู พี่ไกกาํลังทาํความสะอาดบานอยูนะ ตอนนัน้ กําลัง

เก็บกวาดบานอยู เขาเรียกคุณแมเนี่ยโอวัลตินครั้นชชี่ มนัเปนแบบเยน็ 

ที่ใสกับน้ําแข็งที่นองมายดชอบ ทีห่นูชอบเลย  

 หมายถงึเขาชอบใสกับน้ําแข็ง 

 1 ชอบ เด็กหนะสวนมากชอบกินน้ําแข็งอยูแลว  

 กอนหนานี้เขากินไหมโอวัลติน 

 1 เขากินแบบยูเอชที แบบกลอง 

 ออคือเขาชอบกินแบบเยน็ ๆ อยูแลว 

 1 ใช แลวเปนรสช็อกโกแลต เขาจะชอบ 

 คุณแมตัวนี้มนัใสน้าํแข็งดวย 

 1 ใช ยิ่งใสน้ําแข็งยิ่งประทับใจนองมายดเลย 

 แสดงวาไอโฆษณามันดึงใจลูก 

 1 มันดึงดูด ๆ 

 แลวก็ไปเจอบูทชิม 

 1 ไปเจอบูทชิมทีโ่ลตัสบางกะป 

 แลววันนัน้ไดชิมกับเขาไหม 

 1 ไดชิมคะ  

 คุณแมก็ชิมดวย 

 1 จริง ๆ แลวลูกทานกอน ลูกชิมกอนแลวบอกเนีย่แมมันมขีาวพอง                      

   ไอกรุบ ๆ ขณะที่มนัโดนน้าํเย็นมนักย็ังไมละลาย มันก็ทาํใหไมนิม่ มนัก็ 

  ยังกรอบเหมือนเดิม 

 เหรอ เพราะเพิ่งชงปะ 

 1 ก็ไมทราบเหมอืนกนั แตจริง ๆ มันก็ไมละลายนะ มนักย็ังกรอบ

เหมือนเดิม มนัก็ยงักรุบ ยังกรอบเหมือนเดิม 

 เพราะคุณแมไดชิมไปแลวดวย 

 1 คะ รสชาติโอเค ถูกใจแมและนองมายด โอเคเอาเลย ไปตาม Shelf ที่

มันจะวางสินคา 

 ติตางเลน ๆ ถาวนันัน้รสชาติไมถูกปาก 

 1 ก็จะไมเอา ก็จะไมซื้อเหมือนกัน ถาไมอรอย ไมถูกปากเรา  แลวก็ไมถกู

ปากลูก 

 แตลูกบอกอรอยนะ แตเราบอกไมอรอยซื้อไหม 

 1 ถาลูกบอกอรอย แตเราไมอรอย ก็ตองตามใจลูก 

 ก็เลยซื้อ 

 1 ซื้อคะ 

 วันนั้นมีโปรโมชั่นอะไรไหม 
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 1 วันนั้นพี่ไกไปไมมีโปรโมชัน่นะ เพยีงแตไดชมิสินคาของบูทนัน้กถ็ูกใจ

แลว แตสินคาอะไรก็แลวแตถาเราถูกใจเราไมจําเปนตองมีโปรโมชัน่ 

 ซึ่งวนันัน้ที่พี่ไกถูกใจคือ 

 1 รสชาติเขา 

 มันเปนไง 

 1 รสชาติเขาเขมขน แลวยิง่ชงกับน้าํแข็งกอนใสไปหนอยหนึง่ 

 เขมขนนี่มนั 

 1 รสชาติช็อกโกแลตของเขา หอม ไมฉุนเกิน แลวก็ไมออนหวานเกิน 

หวานกําลงัดี ถาหวานเจี๊ยบเลยพี่ไกก็ไมเอาเหมือนกนั พีไ่กก็ไมชอบ

หวาน รสชาติเขากําลังดีมากเขมขน 

 แตเทาทีฟ่งคือ คุณลูกเนีย่ชอบไอที่เปนขาวพองกรุบกรอบ 

 1 ขาวพองกรุบกรอบใช 

 แตคุณแมเนี่ยชอบรสชาติเขมขน 

 1 เขมขนแลวก็ไมหวานเกิน กาํลังดี 

 ก็เลยซื้อ 

 1 ก็เลยซื้อ 

 วันนั้นซื้อมากี ่

 1 วันนั้นซื้อมาแพ็คหนึ่ง 

 แลวก็กนิมาเรื่อย ๆ 

 1 ทานมาเรื่อย ๆ 

 ตลอดเลย 

 1 คะ มันก็มีบาง หยุดบาง 

 ทําไมตองมีหยุดดวยหละ 

 1 ชวงนั้นไมคอยวาง นองมายดก็เลยอยูกับคุณยาย พี่ไกตอนนัน้ไปดูแล

คุณยาที่สุโขทยั ก็จะขาดชวงไปชวงหนึ่ง แตพอเขาก็ยงัใหลูกทานอยู แต

ทานเปนโอวัลตินกลอง แตเรื่องอาหารเสริมจะไมมีการขาด ใหลูก ก็จะ

มีเนสวีตา แตก็ไมชอบเหมือนตัวนี้ แตก็โดนบังคับใหทานก็ตองทาน ชวง

พี่ไกอยูลูกจะไดทานตลอด 

 ทําไมพอเราไมอยูก็ซื้อไวใหลูกทานไมไดเหรอ ทําไมตองหยุดไปเลย 

 1 มันเหมือนเด็ก เขาก็จะมีเบื่อบาง อยากบาง  ถาแมหนูอยากทาน                     

โอวัลตินครั้นชชี่นะ ก็โอเคได 

 สรุปที่หยุดไปตอนนัน้นี่คือ 1. เราไปตางจงัหวัดดวย  

 1 ไปตางจังหวัดดวย 

 2. คือลูกเบื่อดวย 

 1 ลูกเบื่อ เหมือนกับเราเบื่ออาหารเราไมอยากทาน เด็กกค็งจะเหมือนเรา 

 เขามาบอกเลยเหรอ 

 1 แม ชวงนีพ้ักกอนนะ แมหาตัวอื่นใหหน ู

 นี่เขาบอกหรือเราคิดเอง 

 1 นาจะเปนเราคิดเองปะ บางทีแรก ๆ เลยนะคะ แกวหนึ่งหมดเกลี้ยงเลย 

พอมันถี่ ๆ มากก็จะรูสึกวาไมหมดแกวแลว เราก็จะรูแลวลูกเริ่มเบื่อตัวนี้

แลว 

 คุณแมก็เลยไมซื้อ 
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 1 คะ กห็ยุดซื้อ 

 จะไปซื้ออะไรแทนเลยคะ 

 1 ก็จะเปนโอวัลตินยูเอชท ีหรือไมก็เปนแบบรอน 

 แบบรอนนี่คือ 

 1 แบบชง 

 โอวัลตินเหมือนกนั 

 1 คะ 

 แลวเมื่อกี้บอกมีเนสวีตาดวย 

 1 เนสวีตา..แตเขาบอกหวิขาว..ก็ไมเอา ก็ไมทานเลย 

 แลวโอวัลตินรอนเนีย่นะ กับยูเอชท ีลูกชอบอันไหนมากกวากัน 

 1 ถาใหเดานาจะเปนยูเอชทมีากกวา 

 เพราะวา 

 1 มันสะดวก สบาย แชเย็น ๆ ของเยน็เด็กหนะชอบ 

 คือเด็กชอบกนิเยน็มากกวารอน 

 1 ชอบกินเย็นมากกวา ใช 

 เพราะวาอะไรเขาเคยบอกไหม 

 1 เอะ..ตรงนี้ มันสะดวกสบายมั้ง รอนตองมานัง่เปา 

 รอนเขาชงเองปะ 

 1 รอนเขาชงเอง ก็จะมีกระติกน้ํารอนในหองครัว แลวเขากก็ดไดเลย               

รูสึกรอนนี่เด็กจะไมคอยชอบ ชอบเยน็มากกวา แตความรูสึกของพี่ไก

กับความรูสึกของลูกนะ เยน็มันจะสะดวกสบายมากกวา 

 ก็เลยไปซื้อเปนรุนกลองใหเขาทาน 

 1 คะ เปนรุนกลอง 

 ซึ่งเขาไดมีมาพูดอะไรไหมพอมาเปลี่ยนเปนรุนกลอง หรือก็ดูแฮปปดี 

  1 เขาก็ดูแฮปปดี ก็ไมมีปญหาอะไร 

 ก็คือคิดวามนัก็ตอบโจทยเขาเหมือนกนั 

 1 คะ คือก็ไมใหขาดเลยเรื่องดูแลสุขภาพลูก 

 เปลี่ยนไปเปนรุนกลองนานแคไหน 

 1 ประมาณเดือนกวา ๆ 2 เดือนก็กลับมาทานอีก 

 แลวทําไมอยูดี ๆ กลับหละ 

  1 รูสึกแกอยากอีกแลวมั้งคะ แมหนูอยากกนิโอวัลตินครั้นชชี่อีกแลว มนั 

   ติดใจขาวพอง 

 อันนี้แมรูสึกเองอีกหรือวา 

 1 นาจะเปนความรูสึกลูกนะ พอเขาถามถึงปุบเราก็สนองตอบเขาแลว 

 ออคราวนี้เขาเอยปากเอง 

 1 เขาเอยปาก เขาคงจะแบบวา... 

 เขาพูดวาอะไร 

 1 แมหนูอยากทานโอวัลตินครั้นชชี่ตัวเกา ทีแ่มซื้อใหหนูทีไ่ปโลตัสดวยกนั 

โอเคไดเลยนองมายดเดี๋ยวแมซื้อมาให ก็ซือ้มาใหเขาอีก ทีนีก้็ยาวเลย 

จะเริ่มไมเบื่อแลว ก็จะทานไดตลอด ๆ หนะคะ ทีถ่ามเขา นองมายด ๆ 

ชอบอะไร แมหนูชอบไอขาวพองหนะ ขณะที่มนัโดนน้าํ ปกติขาวพอง
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เนี่ยมนัโดนน้าํมันจะตองนิ่ม อันนี้มนัไมนิ่มนะมนักรอบเหมือนเดิม ทีห่นู

ชอบคือชอบขาวพองมัน มันกรอบเคี้ยวได 

 เขาเคยกนิอะไรที่เปนน้ํา ๆ เนี่ยนะ ที่มีลักษณะที่เปนกรอบ ๆ อะไรบางไหม

นอกจากตัวเนีย้ 

 1 นอกจากตัวนีก้็จะมีเนสวีตา มีไอเหลือง ๆ ลอย ขาวโพดมั้ง พื่ไกก็จะไม

ทานตัวนั้น ที่เปนนมพี่ไกจะไมทาน พี่ไกกลัวคาว 

 ซึ่งลูกก็บอกดวยวา 

 1 คะ มันคาวแม หนูไมชอบ แตเด็กจะชอบกนิช็อกโกแลตอยูแลว ชอบ 

  มาก 

 นอกจากเนสวตีาเนี่ยไมมีไอตัวที่เปนเครื่องดื่มแลวมีอะไรกรอบ ๆ  

 1 ถาจะมีตัวหนึง่ก็จะมีไมโล...ไมใชไมโลสิ โอวัลติน...โกโกครั้นชสําหรับใส

กับนมสด แตอันนัน้ก็ไมบอย กลัวอวน 

 อันนี้คือ 

 1 เคยลอง ๆ 

 ซื้อมาใหเขา 

 1 คะ เคยลอง 

 แลวเขาวาไง เขาชอบไหม 

 1 แมไมชอบ มันไมเย็น ไมเยน็เหมือนตัวโอวลัตินเยน็ครั้นชชี ่

 อาวแตมันก็นมเย็นเหมือนกนัไมใชเหรอ 

 1 เขาไมชอบ ชอบที่เปนน้าํแข็ง 

 ทุกวนันี้โอวัลตินครั้นชชี่นีเ่ขาใส 

  1 ใสน้ําแข็ง 

 ใสน้ําแข็งดวย 

 1  ใช ๆ ชงน้าํเยน็แลวก็ใสน้ําแข็ง ก็จะเอาน้ําแข็งในตูเย็นมาใส 

 แสดงวาชอบเย็น 

 1 ชอบเย็น จนคุณพอบอกวาตูเย็นเนี่ยจะไมใหใชแลว เขากลัวลูกกนิ

น้ําแข็ง ก็เด็กมันก็ตองชอบอยูแลว เราเองเราก็ยังชอบน้ําเย็น กนิน้าํ

ธรรมดาที่ไมเย็นกก็ินไมไดเหมือนกัน เรานึกถงึลูกเรา เราชอบเย็น

เหมือนลูก 

 วันนั้นไดถามเขาไหมวาหยุดกินไปตั้งนานแลวทําไมถึงกลับมากินอีกทหีละ ทําไม

อยูดี ๆ มาบอกแมวาอยากกินอีก ไดถามไหม 

 1 ก็ไปเดินโลตัสดวยกนั เนี่ยแมหนหูยุดไปหลายเดือนแลวนะ หนูยังไมได

กลับมากินตัวนี้เลยนะ นองมายดจะเอาไหมเนี่ยลูก เอาหนูเอา 

 ซึ่งเหตุการณตอนนัน้อยูสวนไหนของโลตัส 

 1 พวก Shelf วางสินคา 

 อยูแผนก 

 1 แผนกโอวัลตินเนีย่คะ 

 คือแปลวาอยูหนาไอแผนก 

 1 คือคงจะเหน็วาอยากแลวมัง้ คือเดินผานสินคาพวกเนี้ย คงจะนกึอยาก

ทานขึ้นมา ก็หยิบใสรถเข็น แมหนเูอาอันนีน้ะ โอเคนองมายดเอาเลย 

หนกูลับมากินเหมือนเดิม  โอเค เหมือนเดิมก็ไดแมไมวา ก็ใหเขาทาน 

 แลวทําไมตองเดินผาน Shelf อันนี้ดวย คือในหางมนัมีตั้งหลายซอก 
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 1 ก็เราจะไปซื้อนม ซื้ออะไรพวกนี้ไงคะ 

 มันอยูชองเดียวกันเลยเหรอ 

 1 คือจะเปนนมผง แตถาเปนนมผงถาเราไมมีลูกเล็กเราก็จะไมเดิน พดู

งายๆ วาไปชอปปงไงคะ พี่ไกก็จะเดินทกุซอกทุกมุมเลย เข็นรถไปเรื่อยๆ 

ไปตามล็อกมนั แลวพอดีโอวัลตินที่เราจะตองใช ที่เราจะตองกนิหนะ 

มันอยูล็อกนัน้ 

 แสดงวาวันนัน้เดินไปเพื่อทีจ่ะซื้อโอวัลตินตัวอื่นดวย อยูแลวหรือเปลา 

 1 อันนัน้ก็จะเปน ถาไมไดกินโอวัลตินที่อยูไกล 

 เอาวนันัน้ ๆ ที ่

 1 ที่หยุดกินโอวลัตินครั้นชชี่ไปใชไหม แลวก็มากนิโอวัลตินกลองใชไหม 

 ใช 

 1 แลวบังเอิญกต็ั้งใจจะไปเอาโอวัลตินกลอง แลวพอดนีองมายดเขาไป

เห็นแลวเขาอยากทาน แมหนูจะกนิตัวนี้เหมือนเดิมนะ 

 แสดงวาพี่ไกไปเพื่อจะไปซื้อหยิบโอวัลตินตัวอื่น 

 1 คะ 

 แลววันนัน้ไดหยิบโอวัลตินกลองดวยไหม 

 1 ไมหยิบ 

 ก็เลยเปลี่ยน 

 1 เปลี่ยนโอวัลตินกลองเปนครั้นชชี ่

 ทําไมเปลี่ยน 

 1 ก็นองมายดมาบอกแม 

 ทําไมไมซื้อ 2 ตัว 

 1 มันตองมีตัวใด ตัวหนึ่งหนะ เดี๋ยวนี้ถามากินทั้งคูมนัก็จะ...ซื้อสูง 

 มันจะเปลืองไป 

 1 มันจะเปลือง แมบานตองเลือกตัวใดตัวหนึ่ง ถามีครั้นชชี่ โอวัลตินกลอง

ก็ตองไมมี ถาไมมีครั้นชชี่ โอวัลตินกลองก็จะตองมีติดบาน คือตอนนี้

โอวัลตินกลองพี่ไกก็จะไมเอาเลย ก็มาเอาครั้นชชี่เลย 

 ที่เลิกกินตัวเนีย้นอกจากเพราะวาพี่ไกไปสโุขทัยแลวลึก ๆ จริง ๆ กลัวลูกอวนปะ

เลยไมใหกนิตัวนี ้

 1 กลัวคุณพอเขาใหทานมาก 

 ยังไง 

 1 กลัวเขาจะใหกินพร่ําเพื่อ 

 ที่ไมซื้อติดไวกอนที่ตัวเองจะไปสุโขทัย 

 1 ใช  กลัวเขาจะกินพร่ําเพื่อ 

 พร่ําเพื่อนี่แปลวา 

 1 คือกินบอย ๆ กินแลวไมรูจักพอ นองมายดเปนเด็กที่ทานเกง กลัวเขา

เดี๋ยวตอ ๆ  

 ไมมี Limit 

 1 ไมมี Limit ไมมีการหยุด ถาไมสั่งใหพอนะ 

 เต็มที่เขากินติดกันกี่แกว 

 1 เต็มที่ก ็2 แกว  

 เบิ้ลเลยเนี่ยนะ 
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 1 วันหนึง่เขาอยูบาน ถาเหน็ของวางอยูอยางเงีย้ พูดงาย ๆ เปนเด็กที่กนิ

เกง เหน็มีตอหนูก็จะตอ  แลวคุณพอนี่เปนคนที่ไมขัดลูก จะตองตามใจ

ตลอด คือวาพีไ่กก็จะหยุด 

 แตวาพี่ไกไมซือ้โอวัลตินครั้นชชี่มาแตลูกกม็ีตัวอื่นไปกนิอยูดี 

 1 แตก็ไมใหเขากินพร่ําเพื่อ แลวก็ไมใหกินจกุจิก แตพี่ไกกไ็มแนใจนะวา

ตอนทีพ่ี่ไกไมอยูเนี่ย ไมรูวาคุณพอใหทานไมโลกลองวนัละกี่กลอง พี่ไก

ก็ไมทราบเหมอืนกนั แตถาตัวเราอยูเราก็จะไดใกลชิดกวา ถงึตัวกวา 

 คือทําไมถาเปนไมโลหรือโอวัลตินกลองกแ็ลวแตถาอยูในบานเนี่ย ตอนฉันไมอยู

เปนกลองได 

 1 คะ 

 แตทําไมเปนรุนครั้นชชี่ไมไดหละ 

  1 กลัวเขาจะกนิพร่ําเพื่อ แลวผูชายเขาจะดูแลสุขภาพลูกไมเหมือนตัวเรา 

เด็กถาทานน้ําแข็งมาก ๆ ก็จะเปนหวัดแลว เปนไขหวัด 

 แตพี่ก็ซื้อรุนกลองไวดวย 

 1 ซื้อรุนกลองไวดวย 

 รุนกลองพี่ก็กลัวกินพร่ําเพื่อเหมือนกนัแตทําไมยงัซื้อติดไว 

 1 ก็คือเหมือนอยางแฟนเราจะรสนิยมไมเหมือนเรา อาจจะไมรูวาลูกชอบ

อะไร หมดคือไมซื้อ แตบังเอิญพี่ไกมีโอวัลตินกลองอยู กเ็อาตัวนัน้ใหลูก

กินไป แทนไป แตถาพี่ไกอยูปุบพี่ไกจะดูแล แตผูชายเขาจะไมจุกจกิ

เหมือนผูหญิง ผูหญิงจะดูแลสุขภาพลูกไดเต็มที่กวากนั เขาเปน

คนทาํงาน บางทีบางสิ่งบางอยาง เขาจะไมรูเลยวาลูกทานอะไรบาง 

 ตอนทีพ่ี่ไกไมอยู ลูกกนิโอวลัตินกลองจนหมดเนีย่ สามีพี่ไปซื้อมาเพิ่มไหม 

  1 ลูกก็จะบอก ปะอันนีห้มดแลวนะ เขาก็จะไปซื้อใหลูก บางทีเขาก็ยงัไมรู

เลยวาลูกกนิโอวัลตินครั้นชชี่ ตัวเราหนะเปนคนรู ผูชายหนะจะไมคอยรู

เรื่อง 

 พี่ไกบอกวาถาเปนครั้นชชี่แลวกินน้าํแข็งดวยไง 

 1 กินน้ําแข็ง ใช ๆ 

 ครั้นชชี่ จํานวนซองมันจะเยอะไหม หอหนึง่มีกี่ซอง 

 1 หอหนึ่งมี 12 ซอง 102 บาท 

 ถาซื้อเปนกลอง แพ็คหนึง่มีกีก่ลอง 

 1 ถาเปนแพ็ค 4 กลอง 

 พี่ไปอยูสุโขทยันานปะ 

 1 ไปอยูไดครึ่งเดือน ไปดูแลคุณปูตอนนัน้ 

 2 อาทิตย แตก็หยุดกินไปยาวกวา 2 อาทติยนะ มาก็ยงัไมใหกินหรอก 

 1 คะ 

 เพราะวา 

 1 พี่ไกกลับมาอีกรอบหนึง่ ก็ยงัยุงวุนวายอยูในครอบครัว ก็เลยยงัไมไดไป

ซื้อใหเขา หยุดไดประมาณ 2 เดือนไดมั้ง กไ็ปโลตัสดวยกนั เคลียร

ปญหาเสร็จก็ไปชอปปงดวยกัน กซ็ื้อ 

 สรุปวาตัวนี้ลูกชอบ 

 1 คะ ลูกชอบแมก็ชอบ จริง ๆ พี่ไกก็ชอบนะ มันเยน็ มันชืน่ใจ 

 กินกับลูกดวย 
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 1 กินกับลูกดวย ชอบที่วามนัเยน็ 

 ราคาเปนยังไงถาเทียบกับไอตัวโอวัลตินกลอง 

 1 กลองจะแพงกวา ความรูสึกนะ 

 อันนี้ตกซองเทาไหร เคยคํานวณไหม 

 1 ไมเคยคํานวณเลย แตราคามันก็โอเคมันก็รับได 

 แตถาซื้อเปนแพ็ค 4 กลองหละ เทาไหร 

 1 แพ็คหนึง่ 43 บาท ถาซื้อเปนปลีกยอยนะ ก็ 12 บาทตามเซเวน 

 สวนใหญพี่ซื้อทีกี่แพ็ค 

 1 ซื้อทีหนึ่ง 2 แพ็ค 

 ที่เปนกลอง 

 1 คะ แตตองไปหางนะคะ แตไมซื้อตามเซเวนนะ 

 ในขณะที่ครั้นชชี่พี่ซื้อทกีี่แพค็ 

 1 ซื้อทีหนึ่ง 2 แพ็ค 

 แพ็คใหญเหมอืนกนั 

 1 แพ็คใหญ 

 อยูไดนานไหมแพ็คหนึง่ครั้นชชี่เนี่ย 

 1 ยิ่งติดเสาร อาทิตย นี่ยิง่หมดไวเลย ตัวพี่ไกเองก็เหมือนกัน ทีห่นกัก็คือ

เสาร อาทิตย อยูบานไมทําอะไร นองมายดก็ไมทําอะไร ดูหนงักห็ิวแลว 

แมเปดหนงัดูแลวก็เลนไปเลนมาก็หวิแลวแม ทําจัดการเอง เทใสเอง เอา

น้ําเย็นเทใส เทใสเสร็จเอาน้าํแข็งในตูเยน็ออก 

 ถามนิดหนึ่งวาในอดีตนะ คือพี่เลาวาพอเลิกกินโอวัลตินครั้นชชี่ พี่ก็ไปซื้อ                  

โอวัลตินกลองถูปะ 

 1 คะ 

 ก็สลับกันอยูอยางเงี้ย 

 1 คะ 

 แลวก็มีเนสวีตาดวย 

 1 คะ 

 กอนหนานีก้อนที่จะมีโอวัลตินครั้นชชี ่กินเนสวีตาดวยปะ มีอยูแลวในบานไหม 

 1 มีอยูคะ 

 ก็มีเหมือนกัน คือเนสวีตาก็เปนสิ่งที่กนิเสริมกันเหมือนกนั 

 1 คะ 

 ไออารมณโอวลัตินครั้นชชี่เนีย่มันเปนอารมณเดียวกับเนสวีตาไหม 

 1  ไม ๆ คนละเรื่องเลย โอวัลตินครั้นชชี่เนี่ยมนักนิแลวหอมสดชื่น อันนัน้

กินแลวมนัคาว มนัทาํใหหดหู ไมสดชื่น 

 แลวซื้อเนสวีตามาทําไม 

 1 ตอนแรกลองแลว เปนธัญพืช อยากใหลูก พอลูกไมทานก็ไมเอาเลย คุณ

แมลองมาแตมดูแลวคลื่นไส 

 ที่ถามเพราะพี่พูดวาโอวัลตินครั้นชชี่แลวพดูวาอาหารเสริม แตมันไปเกีย่วอะไร

กับอาหารเสริม โอวัลตินครั้นชชี่เนี่ย เกี่ยวไหมหรือไมเกีย่ว 

 1 ไมเกี่ยว มนัเปนเครื่องดื่มแบบชง 

 ลูกกิน 2 ครั้ง เชากับตอนบาย 
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 1 ใช หลังเลิกเรียน 

 สวนใหญจะเปนตอนไหน เชาหรือหลังเลิกเรียน 

 1 ถาสวนใหญเลย ก็คือหลังเลิกเรียน ชวงเชานี่เรายงัมีโอวัลตินบางแลวก็

มีขาวบาง แตถาหนัก ๆ ที่เปนประจําเลยคือชวงบายมากกวา ที่เปน

เกณฑเอาเปนตัววัดเลยนะ เปนชวงบาย มาตรฐานเลย ตองทาน

แนนอน 

 เพราะดวยอากาศดวยใชไหม 

 1 ใช ถาเปนชวงเชา ถาเราใหลูกทานบางทีมนัไมอยูทอง  

 แลวทานอะไรอยูทอง 

 1 ก็จะเปนขาว เปนโจกสําเร็จรูปบาง เปนขาวตม แลวก็จะเปนขาวตมจืด 

ขาวไขเจียว น้าํซุป 

 แตตอนเชาก็มเีครื่องดื่มดวยนะ 

 1 มีบาง 

 ลูกกินเครื่องดื่มอะไรตอนเชา 

 1 ตอนเชากจ็ะเปนตัวนี ้

 บาง 

 1 แตความรูสึกของพี่ไกนะ ถาวันไหนลูกทานขาว พี่ไกก็จะไมใหทานตัวนี้ 

เพราะวาทานขาวไปแลว แลวตัวนี้ตองหยุด 

 ถากนิทัง้คูมนัจะเปนอะไร 

 1 กลัวเขาจะอวน พี่ไกจะเนนเรื่องอวน แตถาพี่ไกไมทํากบัขาวใหเขากนิ

ปุบ พี่ไกจะเอาตัวนีเ้สริมทนัท ี

 คราวนี้ถาไมทาํกับขาวนะ ไดยินพี่ไกพูดถงึโอวัลตินรอนดวย โอวัลตินตัวนี้ดวย 

อารมณมันเหมือนหรือตางกัน 

 1 ไมเหมือน 

 ยังไง 

 1 เย็นมนัจะดีกวากัน 

 ยังไง 

 1 เย็นมนักระชุมกระชวยกวา มันสดชื่นกวา แตถารอน 

 มื้อเชานะ ๆ 

 1 คะ โอวัลตินเยน็นะ 

 งั้นแสดงวาพอซื้อโอวัลตินครั้นชชี่มาที่บานปบนะ โอวัลตินรอนที่เปนผง ๆ 

ความถี่ในการกินจะลดลง 

 1 ลดลง 

 ชัวรหรือมั่วนิ่ม 

 1 หมายความวากินนอยลงอยางงี้เหรอ ถามีโอวัลตินครั้นชชี่อยูคูกับ           

โอวัลตินกลอง 

 โอวัลตินผง 

1 โอวัลตินผงเปนครั้นชชีใ่ชไหม อันไหนกนิมากกวากันเหรอคะ ก็จะเปน

ครั้นชชี่ 

 

สัมภาษณแมลูก 
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 รูแลวหละวาโอวัลตินครั้นชชี่ถาอยูกับโอวลัตินธรรมดา กินครั้นชชีม่ากกวา 

หมายความวากอนที่จะมีครั้นชชี่เขาบานนะ ตอนนั้นมแีตโอวัลตินผงเนี่ย ความถี่

ในการกนิโอวลัตินผงมันเยอะกวานี้ไหมหรือวากนิเทาเนีย้ 

 1 เทาเนี้ย 

 แสดงวาโอวัลตินผงกนิไมบอย 

 1 ไมบอย สูครั้นชชี่ไมได 

 ตอนที่ยงัไมมคีรั้นชชี่ 

 1 ผงนีพู่ดถึงครั้นชชี่ปะ 

 ไม ๆ ผงทั่ว ๆ ไปที่เปนโอวัลตินรอน แตกอนกนิบอยไหมโอวัลตินรอน 

 1 จริง ๆ รอนไมบอยเหมือนครั้นชชี ่ๆ จะบอยกวา 

 สมมุติวายังไมเอาครั้นชชี่เขามาบานนะ 

 1 คะ 

 สมัยนูนหนะ เมื่อสักปที่แลว ตอนที่ครั้นชชีย่ังไมออก พี่กนิโอวัลตินรอนบอยไหม 

 1 ไมบอย 

 ไมคอยนะ 

 1 ไมคอย 

 ไมฮิตเทาไหรนะ 

 1 ไมฮิต 

 ทําไมหละ 

 1 หนกัทางขาวมากกวา เปนที่ตัวลูกดวยมั้ง 

 มายดถาเกิดกนิโอวัลตินรอนนะ กินตอนไหน 

 2 (เงียบ) 

 1 ตอนพี่เขาสิลูก 

 หรือไมคอยกนิ 

 1 ไมคอยชอบคะ 

 2 ชอบกินเย็น ๆ 

 เย็นแลวมันสดชื่นใชไหม 

 2 (พยักหนา) 

 เห็นภาพแลวแหละ คุณแมเลาเหมือนนองมายดเดะ ไปเดินโลตัสสาขาอะไร 

 2 (เงียบ) 

 บางกะป... 

 1 บางกะป 

 คราวนี้ไอสิ่งทีเ่ราอยากจะรูเพิ่มเติม คือชวงที่คุณแมไมอยูไปสุโขทัยจาํไดไหม 

  1 ที่แมไปอยูกับปู ทิง้มายดอยูกับปะ ที่แมซือ้โอวัลตินกลองไวในตูเยน็ให 

   หนูไง 

 จําไดปะ 

 2 ได 

 ตอนนัน้หนะไมมีครั้นชชี่ถกูปะ แลวมายดอยูกับปะ มายดไดบอกปะไหมวา   

ครั้นชชี่หมด 

 2 (เงียบ) 

 1 ไมไดบอกไมกลา จะกลัว ๆ 

 ปะดุเหรอ 



 98 

 1 กลัวมากเลย 

 แตไมกลัวแม 

 1 ไมกลัวแม พูดไปเหอะไมเคยกลัว แตเวลาพี่ไกตีก็หนักเหมือนกนั ดื้อ 

 แตก็ไมคอยกลัวไง 

 1 ใช สวนมากจะกลัวปะมากกวา 

 ถามเรื่องโฆษณา แมลูกนั่งดูโฆษณาดวยกันบอยไหม 

  1 บอยไหมนองมายด...ไมคอยบอย ก็จะดูสวนมากชวงเยน็ ชวงไหนนอง 

   มายด 

 2 ตอนประมาณ 3 ทุมหนะ  

 จะดูละคร 

 1 จะดูชอง 7 ละคร 

 ก็จะนัง่ดูหนงัดวยกนั พอโฆษณาก็นั่งดูดวยกันไป 

 1 คะ  

 เดาใจคุณลูกนะแมนะ โฆษณาที่ลูกชอบกบัการที่แอบสังเกตลูกเวลาดูโฆษณา

เรื่องไหนแลวยิ้ม แลวชอบพดูถึง ลูกชอบเรื่องไหน เดี๋ยวใหมายดเฉลยนะวาถกู

ไมถูก 

 1 แมไมเคยสังเกตนองมายดเลยอะ 

 เดาสิ แมก็ตองเดาไดหนอย 

 1 โอวัลตินปะ ใชไหม 

 2 ใช 

 ไมเอาโอวัลตินสิ โอวัลตินพดูเยอะแลว เอาเรื่องอื่นบาง 

 1 เรื่องไหนดีอะ 

 เอาตัวแมกอน แมไกชอบดูโฆษณาเรื่องไหน 

 1 พี่ไกชอบดูบรีสเอ็กเซล 

 ที่ใครเลนนะ เรื่องเปนไงที่ชอบ 

 1 มันจะมีโฆษณาอยูตัวหนึง่ที่มีการชักเยอกัน แลวฝายทีใ่ชบรีสเอ็กเซล

ลมลงไป แลวไปเลอะกับขี้โคลนคือเหมือนกับวาใชผงซักฟอกบรีสเอ็ก

เซลตัวนี้แลวเกิดความมัน่ใจ วาถึงลูกเราจะลมเนีย่กย็ังมีตัวเนีย้ เบาแรง

ทําใหคุณสะอาดได 

 ตัวนีน้านแลวใชไหม 

 1 นานแลว ทีพ่ี่ไกชอบคือตัวเนีย้ 

 นานแลวขามศตวรรษเลย...ชอบจริง ๆ เอาเรื่องลาสุด เรื่องไหนก็ไดที่ชอบ 

 1 ก็จะเปนแอทแท็คอีซี ่ซักผา 

 อันไหน 

 1 ที่มีรูปดอกไมลอยสีชมพ ู

 ทีนี้เดาวามายดชอบโฆษณาอะไร 

 1 ทายนองมายดไมออก 

 ไมเคยสังเกตใชไหม 

 1 ไมเคยสังเกต บางทีโฆษณาปุบก็ลุกปุบแหละ สิ่งไหนที่เราจะตองทํา 

 งั้นมโีฆษณาไหนในชีวิตจริงนะ ที่มายดดูแลววิง่มาบอกเราวาแมอันเนีย้ชอบ ไม

เอาโอวัลตินนะ โอวัลตินพูดแลว เอาอยางอื่น ที่ดูแลวแมอยากไดอันนูน อยากได

อันนี้จากโฆษณา 
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 1 มิสเตอรโดนัทปะนองมายด หรือเคเอฟซี ทีเ่ขาอยากแลวเขาจะบอกแม 

 มายดมาบอกวา 

 1 แมเนี่ยตัวเนีย้ โฆษณาตัวเนีย้นาทานนะแมนะ แมบอกปะโทรศัพทเลย 

 จริงไหมเด็กเนีย่โฆษณามีผล คุณแมวาไง 

 1 เกี่ยวเลย 

 ยังไง 

 1 มันดึงดูดใจไงคะ 

 อธิบายหนอย 

 1 เด็กบางที หนงัสือพิมพไมอาน นิตยสารไมอาน ทาํใหเขาไมสนใจ แตถา

สื่อสารทางโฆษณาเนีย่...เด็กกับโทรทัศนเนี่ยคือเปนของที่คูกันอยูแลวที่

ชอบ 

 ในชีวิตของพี่ไกนะ โฆษณาที่มีผลกับลูก แลวลูกก็มาบอกวาแมอยากไดอันนูน

อันนี ้นอกจากเคเอฟซีแลวมอีะไรอีก 

 1 เคเอฟซี..แลวก็จะมพีิซซา ของชอบของกินทีน่องมายดชอบ พิซซา                

เคเอฟซี 

 คือมาบอกใหเราสั่งใหเงี้ยเหรอ 

 1 คะ 5 ทุมยงัใหสั่ง 

 2 ใหปะโทรบอก 

 1 ใหปะโทรบอก ถาเขาอยากทานปุบเนี่ย 

 โทรไปสั่งเหรอ 

 1 คะ ใหปะเปนคนโทร แลวกจ็ะบอกแมใหแมเปนคนจายสตางค ตัวเนี้ย

แมหนูอยากทาน บางท ี5 ทุมแลวนะคะ 

 แลวสําเร็จไหมนองมายด 

 1 เรียบรอย 

 5 ทุมก็ไดทาน 

 1 ไดทาน 

 แลวทําไม 5 ทุมยังใหลูกกนิอยูหละ 

 1 มันเปนบางโอกาส ไมไดทกุวันไปนี ่นาน ๆ ครั้งหนึง่ 

 พิเศษก็เอาหนอย 

 1 พิเศษ ใช 

 มีอะไรอีกนอกจากเคเอฟซี กบัพิซซา 

 2 กลม ๆ หนะ 

 1 มิสเตอรโดนัทเหรอ 

 2 (พยักหนา) 

 ลวนแตเปนของกนินะ 

 1 ของกิน 

 2 (พยักหนา) 

 ทําไมดูโฆษณามิสเตอรโดนทัแลวมนัเปนยังไง 

 2 มันจะเปนช็อกโกแลตแลวกจ็ะมีถัว่โรย  

 พอเหน็ปบ 

 1 มันอยากเหรอ 
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 2 (พยักหนา) 

 แสดงวาโฆษณาเด็กมนัตองมีภาพใหเห็นของกินเนอะ 

 1 ใช สีสัน ลวดลาย 

 คราวนี้เปนหมวดเครื่องดื่มไดไหม ทีม่ายดวิ่งออกมาบอกแม แมอยากกินอันเนีย้ 

เชน 

 1 โอวัลตินแบบชงไหมนองมายดที่มนัมีมอลตสกัดหนะ 

 2 (พยักหนา) 

 อันไหน ๆ 

 1 โอวัลตินที่มีรวงขาวปะคะ ใชไหมนองมายด ไอโฆษณาโอวัลตินทีม่ันมี

รวงขาวที่เปนมอลตสกัด ทีม่ันมีดาราโฆษณา 

 ดาราโฆษณา 

 1 แมก็จําไมคอยได 

 อันไหนที่มายดไปบอกแม 

 1 โอวัลตินปะ ทีม่ายดไปบอกแมที่ลาสุดก็จะเปนโอวัลตินครั้นชชี่นีท่ี่นอง

มายดอยากทาน ที่เราไปโลตัสกันก็ไปซื้อตัวนี้มาทาน 

 2 อือ 

 หน.ู..ตอนที่ไปบอกแม ไอโอวัลตินครั้นชชี่เนี่ยนะไปบอกแมวาอะไร 

 2 ก็ไปบอกวาหนูอยากกนิโอวลัตินครั้นชชี่หนะคะ 

 ตกลงชื่อที่ฮิตที่แมลูกเขาเรียกกนั ไอตัวนีน้ะเรียกวาครั้นชชี่หรือเรียกวาอะไรนะ 

 1 จริง ๆ ถาเปนภาษาบานเราก็เปนโอวัลตินเย็น แตนองมายดเขาจะเรียก

เปนโอวัลตินครั้นชชี ่

 เด็กเขาจะเรียกชื่อฝรั่งนะ 

 1 พูดฝรั่ง ครั้นชชี่ 

 ทําไมเขาไมเรียกโอวัลตินขาวพอง โอวัลตินเยน็หละ 

 1 นองมายดทําไมถึงเรียกครั้นชชี่ เพราะในซองมันเขียนครัน้ชชี ่

 2 มันเขียนวาโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่ 

 สะกดครั้นชชี่เปนปะ 

 1 ภาษาอังกฤษ นองมายดมีตัวอะไรบาง 

 2 ภาษาอังกฤษ ก็ตัว C-R-U-N-C-H-Y 

 เกงมากนี่อยูป.อะไรเนี่ย 

 2 ป.3 

 ทําไมจําไดหละ 

 2 หนูดูตรงซองแลว 

 แลวรูไหมมันแปลวาอะไร 

 2 ครั้นชชี่ 

 แปลวาอะไร 

 2 (หัวเราะ) 

 ไมรูเนาะ แตเกงเนาะจําไดเนาะ เด็กก็จะจําแมนถูกไหม 

 1 จําแมน 

 โฆษณาที่ไปดูเนี่ยนะจําเนื้อเรื่องไดไหม 

 1 เปนไงนองมายด 

 2 ก็จะเปนหุน แลวพอมีเด็กคนหนึ่งเขาเคี้ยวไอนั่นหนะ 
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 1 ขาวพองเหรอ 

 2 อือ กําลังกนิโอวัลตินนัน่แหละ แลวพอเคี้ยวทหีนึ่งปากมันก็จะเปนอะไร

ไมรู...มนัก็จะออกเสียงเปน..แบบขาวพองมันจะกรอบหนะ 

 ออกเสียง..เปนภาพปาก ๆ มันจะเปนยงัไง ที่จําได 

 2 ปากสองขางมนัจะเปนวงเล็บหนะ 

 1 แมยังไมเคยเห็นเลยทาํไมนองมายดจําได 

  คือรูไหมวามนัมีอะไรแบบนี้ ขางในเปนอะไรรูไหม 

 2 ขางในเปนโอวลัตินเยน็ครั้นชชี่แลวมันจะแถมรูปอยางเงีย้ 

 แลวรูปอยางงีเ้อาไปทําอะไรคะ 

 2 เก็บสะสมคะ 

 สะสมไปทําอะไร 

 2 เอาไปแลกอีก 

 เอาไปแลกอะไรคะ 

 2 เอาไปแลก... 

 เคยไดไหมไอเนี่ย 

 1 เราเคยไดปะนองมายด 

 2 (หัวเราะ) 

 นึกไมออกเลย 

 1 นึกไมออก 

 ไมเคยไดหรือเคย คุน ๆ ไหม 

  1 ยังไมเคยไดมัง้นองมายด 

 2 ใช ยังไมเคยได 

 อาวเหรอ คือจะถามวาอยางงี้ มนัเรียกวาการดพลัง รูจักการดพลังไหม 

 2 (พยักหนา) 

 การดพลังนี่มนัคืออะไร 

 2 มันจะมีพลังเยอะหนะคะ 

 เอาไวทาํอะไรรูไหมการดพลงั แมรูไหมการดพลังเอาไปทาํอะไร 

 1 ไมทราบ 

 รูไหม 

 2 (หัวเราะ) 

 ไมรูแสดงวาเด็กผูหญิงเขาไมเลนการดพลัง เด็กเนี่ยเขาชอบมีของสะสมนะแม 

มายดสะสมอะไร 

 1 กลองดินสอ นองมายดหนะ 

 2 แลวก็ไมไอติม 

 มีสะสมของเลนไหม 

 2 ไมมี 

 หรือวามีตัวการตูนอันไหนทีช่อบฮิต ๆ เปนพิเศษปะ 

 2 ตุกตาหอยกระเปาหนะคะ 

 เปนตัวอะไรมนัมีชื่อไหม บางคนเขาบอกชอบ Hello Kitty จังเลยชอบโดเรมอน

จังเลย นองมายดชอบอะไร 

 2 Mickey Mouse 
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 คืออันนี้เขาจะออกแนวชอบกิฟทเซ็ตนะ กฟิทชอป กลองดินสอ ทีห่อย อะไร

ผูหญิง ๆ หนอยนะ การดพลงันี่คงจะไมรับนะ 

 1 เปนเด็กผูชาย 

 แลวลูกผูชายคุณมีไหมการดพลัง 

 1 ไมมี 

 การดพลังมันเปนอยางที่เขาบอกเอาไปเลนสะสมพลังแขงกันวาใครไดพลังเยอะ

กวา เขามาขาย ถาเกิดในอนาคต ซื้ออันนีส้ิแลวไดการดพลังดวย หนูอยากได

การดพลังไหม ถาใหเนี่ยนองมายด 

 2 ก็เก็บไวหนะคะ 

 1 อยากไดไหม 

 ถาเทียบกับ Mickey Mouse อยากไดอะไรมากกวากัน 

 2 Mickey Mouse 

 แตถาเลือกไมได ถาเปนการดพลังเอาไหม 

 2 ก็เอา 

 ก็เอาอยูดีถาใหใชไหม แตทกุวันนี้ไมเคยไดเหรอเขามีแถมไหม แมไมเคยเหน็

เหรอ 

 1 ไมเคยสังเกต...นองมายดมันมีไหมในซอง ไมมีใชไหม 

 2 (สายหนา) 

 ไมเคยได 

 1 ไมเคยได 

 ใหดูอีกตัวหนึง่  

 1 นี่ตัวลาสุดเหรอ 

 ไมเคยไดใชไหม 

 1 ไมได 

 ซื้อครั้งลาสุดเมื่อไหรแม 

 1 เมื่อวานนี้ยังซือ้อยูเลยนะ 

 กลองนีเ้หรอ 

 1 คะ 

 กอนหนากลองนี้ซือ้ครั้งลาสุดเมื่อไหร 

 1 พอดีพี่ไกฝากเขาไปซื้อซองเล็ก ซื้อซองเล็กไมม ี

 ซื้อซองเล็กที่ไหน 

 1 ที่โลตัส 

 ทําไมตองซื้อซองเล็ก 

 1 พอดีมันหมดไงคะ ซองใหญมันหมด พี่ไกก็เลยฝากซื้อซองเล็ก 

 ฝากใครคะ 

 1 ฝากเพื่อนบาน แตจริง ๆ แลวเราเคยซื้อซองใหญ ซองเล็กเราไมรูราคา 

  เทาไหร เราก็ฝากเขาซื้อไปในราคาที่...เขาก็ซือ้มาใหเราหนะนะ ซื้อซอง

เล็กมาให  

 ฝากตังคไปดวย 

 1 ฝากตังคไป เหมือนกับวาเราไมไวใจเขาหรือยังไงเงี้ย เพราะจริง ๆ ซอง

เล็กเราจะไมถนัดซื้อ เพราะลูกชอบ เราซื้อซองใหญดีกวา เพราะมันคุม

กวา แตจริง ๆ ซื้อมาตอนนั้นยังไมเห็นมนีะ 
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 เคยเหน็ตัวนี้ไหม 

 1 ออกใหมนี ่

 มันคืออะไร 

 1 ขาวพองปะ 

 1 มีสวนผสมของนมผง  

 2 มอลต 

 1 มอลตสกัด 

 2 นี่ไงทีเ่ขาโฆษณาเมื่อกี ้

 ใชปะ 

 2 ใช  เนี่ยรูปอยางเงี้ย 

 1 มันใสกับเนสวตีา อะไรปะมายด ใชปะ เนสวีตาซอง 

 จะเหมือนเนสวีตา 

 1 คะ ใชไหมคะ 

 ไมรูเหมือนกันไมเคยอาน 

 1 นาจะใชนะ 

 รูสึกยังไงบางคะ เหน็แลว นาลองไหม 

 1 นาลอง ๆ 

 2 (พยักหนา) 

 เพราะวา 

 1 นี่ชงกับน้าํเยน็เหมือนโอวัลตินเยน็หนะนองมายด 

 วางไว 2 อันสมมุติวาไปหางมี 2 ตัวนี้นะ ไมรูวาตัวไหนมนันาลองจากความรูสึก

ของตัวเองหนะ 

 2 ตัวนี้คะ  

 เปนครั้นชชี ่

 1 ไมลองของใหมเหรอ 

 แลวแต 

 2 อันนีก้็ใหมเหมือนกนั 

 1 รูแลว ตัวนี้เรายังไมเคยลองทานตองลองของใหมไหม ถามันมีใหม

ออกมาเราจะลองไหม 

 2 ก็ลอง 

 สมมุติเดินไปดวยกนัเนีย่แมลูกจะปรึกษากันวาอะไร จะลองตัวไหน หรือจะไม

ปรึก 

 1 ก็จะเอาตัวเดิมเหรอ...ถานองมายดไปกับแม 2 คนนองมายดจะเลือกอัน 

  ไหน 

 2 อันเนีย้ (ตัวใหม) 

 1 แตถาเปนตัวพี่ไก จริง ๆ พี่ไกก็จะลองตัวใหม เพราะในเมื่อตัวเนีย้เรารู

รสชาติแลววาเปนยงัไง เราอยากลองของใหม ดียงัไงไมดียังไง ถาไมดี

จริง ๆ เรากลับมากนิไดนี่ ไมเสียหาย แตขั้นแรกเราคงยังไมซื้อถึง 12 

ซอง  

 คือซื้ออันเล็กไปลอง 

 1 คะ ซื้ออันเล็กไปลอง 
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 แลวเทาที่ดูมนัมีอะไรนาจะนาสนใจ 

  1 นาสนใจมนักจ็ะมีสวนผสมของนมผงเหรอ...แลวก็มีมอลตสกัด  

   ช็อกโกแลต 

 มายดสนไหม 

 1 มายดสนไหม 

 2 เหมือนแม 

 แตดูเขาก็ลังเลนิดหนึ่งนะมายด แตแมก็อยากลองของใหมเนาะ 

 1 อยากลอง 

 แตก็ยังอยากเห็นอะไรใหม ๆ ….มายดมนัมีเรื่องหนึง่นะอยากใหเทียบเมื่อกี้นี้

โอวัลตินที่มนัเปนหนาที่บอกวามวีงเล็บหนะนะ คราวนี้ใหดูเรื่องนีว้าระหวางเรื่อง

นี้กับเรื่องนัน้ ชอบเรื่องไหนมากกวากัน อยากดูเรื่องไหนมากกวากนันะ ใหมายด

เลือกแลวแมกเ็ลือกตางคนตางเลือก อยาเพิ่งตอบนะเดี๋ยวจะถาม หามบังคับกนั 

คิดไดไมเหมือนกนั ไมเปนไร 

 1 อันนูนก็ม ีแตการเคี้ยว อันแรกที่นองมายดเลือกคือเปนการเคี้ยวแลว

แกมมันขยายออกมา เหมือนเคี้ยวขาวพองแลวกรอบมาก 

 1 จะเปนสีขาว 

 แสดงวาไมรูจกัไวทมอลตเนอะ 

 1 ไมเคย 

 เขาจะออกรุนใหมนะเปนรุนครั้นชชี่เนีย่คะ แลวชงออกมามันจะสีเหมือนไวท

มอลต แตเขาจะแตงกลิ่น ในซองที่คุณแมซื้อเนี่ยจะมีหลาย ๆ กลิ่น เปดมา

อาจจะมกีลิ่นสม กลิ่นสตรอเบอรรี่ กลิ่นช็อกโกแลต 

1 รวมกันอยูในถงุเดียว 

 ใช รวมกนัอยูในถงุเดียว แตวามีขาวพองลอยเหมือนกนันะ รูสึกยงัไงบาง คิด

ยังไง 

 1 ก็ดีนะ หลากหลายดี ไดหลายรสชาติ ไมจาํเจกับรสชาติเดิม 

 เสร็จแลวคะ ขอบคุณมากนะคะ 

………………………………………. 
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IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 

 Session Name:     Mother + Kid 8 – 12 Yrs : Lapse Users                    

 

 

 

 

 

    

   2. Full  Name  :    Jiraporn  Rungrunsi  Age  :  9 

       Nick  Name  :          Mind                  H/H  Income  :  - 

       Status  :   Single 

       Occupation  :   Khaisripramoteanusorn School / Grade 3 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   1. Full  Name  :   Ms. Bussaraporn  Waraporn Age  :  39 

       Nick  Name  :          Kai                 H/H  Income  :  60,000 

       Status  :   Married + Kids (9 Yrs – Girl, 7 Yrs – Girl) 

       Occupation  :   Housewife 
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Interviewing the kid 

 Do you have any brothers or sisters? 

2 Yes, 2. 

 Younger brother? Younger sister? Or else? 

2 One younger sister.  

 What school are you studying at? 

2 Khaisripramoteanusorn School. 

 Where is it? 

2 Bangkapi 134. 

 It’s quite far. Do you normally come here? 

2 Sometimes. 

 Where does your mom take you to on weekends? 

2 Department store. 

 It must be The Mall? 

2 Lotus, also. 

 Is it located in that area also? 

2 Yes. 

 Is there water park in The Mall? 

2 Yes, there is. 

 On weekends, what do you do besides going to department 

store? Stay home? Or going out every weekend?  

2 Stay home, sometimes. 

 What do you do when you are at home? 

2 When it is hot, I’ll make and drink Ovaltine Yen Crunchy. 

 Kids currently use the internet. Have you started using the 

internet?  

2 Yes, I have. 

 Is it taught at school? 

2 Yes, there is a computer course. 

 Do you use the internet at home? 

2 Yes. 

 What else do you do? 

2 Reading. 

 Read textbooks or cartoon books? 

2 Textbooks. 

 What else do you do? Watching TV? 

2 Yes. 

 Do you watch TV on weekdays? 

2 Yes, I do. 

 In the morning or after school?  

2 In the evening.  

 Which program do you watch? Is it soap opera? 

2 Cartoon. 
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 Do you watch TV on weekends as well? 

2 Yes. 

 What is your favorite program? 

2 Cartoons in the morning on Channel 9. 

 On which day? 

2 Saturday and Sunday. 

 What else is your favorite program? 

2 No more. 

 Mostly, you watch the cartoons in the morning only? 

2 Yes, then on Saturday at 1pm, there will be a series called 

Sai Suab Nah Sai. 

 Do you watch ads? There must be ads during the program. 

2 Yes. 

 What is your favorite ad? 

2 Ovaltine Crunchy. 

 Do they have an ad? 

2 Yes, they do. 

 Which one? 

2 The one that has 2 men and 2 women. 

 Why do you like it? 

2 I really want to try it. 

 Then, you like it? 

2 Then I asked my mom to buy it. 

 What else is your favorite ad? Anything like clothing, foods, 

commodity that you and your friends talk about. 

2 Ovaltine. 

 Besides that? 

2 The roll-back products. 

 Are there any ads that you asked your mom to buy it after 

you watched its ad? 

2 Ovaltine. 

 Besides Ovaltine? 

2 Foremost milk. 

 Which ad? Can you explain the story? Why did you like it? 

Why did you ask your mom to buy it? 

2 I want to try the sweet-flavored. 

 Do you remember the story in the ad? 

2 I don’t remember exactly. 

 Just want to try when you see it? 

2 Yes. 

 What are the Foremost milk flavors in that ad? 

2 Fresh, sweet, and chocolate. 
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 Any other ad that you asked your mom to buy the product 

after you watched its ad? 

2 Dutch Mill. 

 Which one?  

2 The carton ones with orange, strawberry, and grape flavor.  

 So, you like the product itself?  

2 Yes.  

 Which flavor did you want to try at that time?  

2 Orange flavor.  

 Which flavor did you want to try for Foremost milk?  

2 Sweet. 

 Which flavor for Ovaltine? 

2 Ovaltine Crunchy with rice crispies. 

 Why did you ask my mom to buy it?  

2 Because it looks appetizing. 

 Which ingredients make it looks appetizing? 

2 It has rice crispies. When they are mixed with cold water, 

they will be crispy.  

 So, when you see it, you asked my mom to buy it? 

2 Yes. 

 Does your mom buy anything you want every time you ask? 

2 I eat it from time to time.  

 When did you first see the ad?  

2 Around Thursday or Friday.  

 Have your mom ever refuse any of your requests? 

2 We will buy it on weekends.  

 But have your mom ever refuse your requests? 

2 Never. 

 You dress elegantly. Who bought this shirt for you? 

2 Mother. 

 These days, girls like asking for buying clothing? Is it true?  

2 Sometimes  

 How much is your most expensive clothing? 

2 299.  

 How about the cheapest?  

2 199.  

 This time, we will play games. We won’t take too much time 

to think. You’ll respond quickly once I finish the question. 

What is your favorite color? 

2 Pink. 

 Do you eat dessert? 

2 Yes, I do. 
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 Today, we’ll only talk about drinks. What kind of drinks do 

you have? 

2 Juice. 

 Besides juice? 

2 Ovaltine. 

 What else? 

2 Foremost milk.  

 What else? 

2 Dutch Mill.  

 Is it yogurt milk?  

2 With orange flavor.  

 What else? 

2 None. 

 Do you have soft drink? 

2 Sometimes.  

 Does your mom allow you to have it? 

2 Yes.  

 What else do you have? Green tea? 

2 I take the carton ones. 

 So, you also have it? 

2 Sometimes. 

 What else? 

2 None. 

 Which of the mentioned drinks do you like the most?  

2 Ovaltine.  

 The second? 

2 Dutch Mill.  

 The third?  

2 Juice. 

 So, you don’t like Foremost, soft drink, and green tea very 

much. 

2 No.  

 Why not?  

2 I prefer those 3.  

 Why do you like the third one, juice? Do you have it often? 

2 Seldom.  

 How many times do you have it in a week? 

2 Approximately 2 - 3 times  

 Why do you like it? Delicious or sweet or what? 

2 It looks clean and appetizing. 

 The second is Dutch Mill yogurt milk? 

2 I really like the orange flavor. 
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 When do you normally drink orange-flavored Dutch Mill? 

2 On Saturday and Sunday.  

 Which period of the day? 

2 In the evening. 

 Why in the evening?  

2 To get fresh.  

 What did you do before that?  

2 I run with my friends.  

 What did you play?  

2 Run and catch.  

 Which kind of Ovaltine do you like?  

2 Ovaltine Crunchy.  

 Why do you like it the most?  

2 Because it has rice crispies that are crispy when chewing. 

 At what time do you have it?  

2 At daytime when the sunshine begins.  

 On weekends?  

2 In the morning on Saturday and Sunday.  

 When do you have it on weekdays? 

2 In the afternoon after coming back from school. 

 Having it right after waking up? 

2 After dressing up. 

 It must be after brushing the teeth? 

2 Right.  

 Do you drink it with anything else? 

2 With rice crispies with Ovaltine.  

 Does your mom tell you to have gruel or toast? 

2 No.  

 So, you’ll have only a glass of it and then go to school?  

2 Yes.  

 Do you make it yourself?  

2 Yes, I do.  

 What do you have it for in the morning?  

2 To get fresh at school.  

 Do you buy anything else to eat once you reach the school?  

2 No till lunch. 

 So, you have Ovaltine in the morning and then study till 

noon?  

2 There is congee at canteen in the morning. I’ll have it 

sometimes 

 Do you always have Ovaltine at home and have congee at 

school?  
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2 Just sometimes, but I have Ovaltine everyday.  

 So, some days you have congee and some days you don’t? 

2 Yes. 

 So, your mom doesn’t cook in the morning? 

2 No. 

 Does your mom cook? Is there gas stove at your home? 

2 Yes, there is.  

 When does your mom cook? 

2 In the evening  

 Some parents will let their kids to have breakfast before 

school, but not your parents? 

2 If my mom wakes up, she’ll cook.  

 Rice, isn’t it? How about today, did you have rice this 

morning? 

2 Yes.  

 What dish did you have this morning?  

2 Fried pork with rice.  

 Do you normally have rice before going to school?  

2 Sometimes.  

 Some days you have and some days don’t?  

2 Right. 

 Besides morning, when do you have Ovaltine? 

2 In the evening.  

 After school? 

2 Yes. 

 On weekdays? 

2 Yes.  

 Why must be in the evening? How did you feel at that time? 

2 I want to eat rice crispies. 

 How are they? 

2 They are crispy when I chew. 

 What time do you prefer to have Ovaltine, morning or 

evening? 

2 Evening.  

 I would like to know how it got into your house. 

2 I went to the department store with my mom. 

 And then what? Which department store did you go to on 

that day? 

2 We found Ovaltine and then I told my mom to buy it. Mom 

said okay. 

 Which department store did you go to on that day?  

2 Lotus. 
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 Where did you see it? 

2 At the area showing the beverage powder.  

 It is on its normal shelf, isn’t it? 

2 Yes.  

 You saw it when you walked through that alley? 

2 Just walk through and have a look around.  

 What did you say to your mom once you saw it on that day? 

2 I asked my mom to buy it. 

 Why is that? 

2 I want to eat it.  

 What did your mom say?  

2 She said she would buy it.  

 So, your mom indulged you.  

2 (Laugh) 

 Have your mom ever dissatisfied you? Not buy something 

that you want to eat? 

2 Yes. 

 Such as? 

2 I already had rice and I want it more.  

 How about drinks? The ones that your mom doesn’t buy 

while you want to have. 

2 No.  

 So, your mom never dissatisfy you in case of drinks? Mostly, 

your mom gives you anything you ask for? 

2 Yes.  

 Did you know it before? Or is that day the first time you 

know about it? 

2 I watched the ad. 

 So, the first time you saw it is from the ad?  

2 Yes.  

 If you had not seen the ad before, did you want to try it when 

you saw it on the shelf?  

2 Yes, I did.  

 Still want to try because of what?. 

2 Rice crispies. 

 What does the ad say about rice crispies? 

2 (Laugh) 

 What part in the ad made you want to try the rice crispies? 

Any pictures or sound? 

2 It’s a sound of chewing. It sounds crispy.  

 How do they chew? I haven’t seen the ad before. 

2 Rice crispies sound. 
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 Then, you feel… 

2 Appetized. 

 So, you told your mom that you were appetized? 

2 Yes 

 How long have you had it? 

2 I had it first time in Jan and stopped having it in Mar. 

 Why did you stop? 

2 Because my mom didn’t buy it so often. 

 Why not? You said your mom doesn’t dissatisfy you. Do you 

like it? You took it for a few months. 

2 Yes. 

 Like it? 

2 Yes. 

 Does your mom have it also? 

2 My mom normally has coffee. 

 So, your mom doesn’t have it with you? 

2 Right. 

 Why did your mom stop buying it? Did you tell her you want 

it or you don’t want it anymore? 

2 I want to try others. 

 So, actually, your mom didn’t buy it or you got bored with 

it? 

2 I still like it but I also want to try the new ones. 

 What did you want to try at that time, in Mar? 

2 I don’t remember. 

 How many times since Jan that you stop having it and then 

back to have it? 

2 I stopped having it in Mar and back to have it again in Jun. 

 And you have it all along since Jun? 

2 Yes. 

 But you want to try something new at that time? 

2 Yes. 

 So, you got bored with Ovaltine? 

2 Not bored yet. 

 But when you saw other new products, you stop having it? 

2 Yes and then back to have it again. 

 Did you remember the new ones that you mentioned? Is it 

hot or cold beverage powder? 

2 No, I didn’t. 

 You told me that you had it in the morning before school? 

2 Yes. 
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 What did you have instead after Mar? 

2 (Silent). 

 Why did you back to have it? 

2 I thought of rice crispies. 

 Still delicious? 

2 Yes, as usual. 

 Is there still Ovaltine’s ad in TV? 

2 Yes. 

 Which one? 

2 Ovaltine Crunchy. 

 Do you remember the story or scene in that ad? 

2 No, I don’t. 

 Do you remember any ads of any products? 

2 Roll-back products. 

 Besides that? Are you going to tell me that girls mostly don’t 

remember ads, aren’t you? 

2 Right. 

 I’ll let you play and wait for a while. 

 

Interviewing the mother 

 You are mother Kai? 

1 Yes. 

 How many kids do you have? 

1 Two, Mind and Mamiaw, both are girls. 

 Only daughters? 

1 Yes, I kind of worry about them. 

 Worry about growing up and having boyfriends? 

1 Yes, when they grow up. 

 How different is their ages? 

1 Mind is 9 years old, Mamiaw is7. 

 2 years? 

1 Yes. 

 What is your theory of taking care of children? 

1 Take care of their health. I don’t want them to be fat and 

eat junk foods. 

 Are you think is they are fat? 

1 Yes, I do. I’ll let them have smaller dinner and give them 

more additional nutrient. They eat a lot. I don’t want them to 

be fat because the clothing today is so elegant. 

 So, you are concerned about kids’ health and weight control? 

1 Yes. 

 What else do you do? 



 115 

1 I don’t take care much for my little girl as she doesn’t have 

much rice. But for Mind, I’ll let her have only 1 scoopful of 

rice and if she is hungry before going to bed, I’ll let her have 

Ovaltine. 

 I can visualize it. 1 scoopful means little amount? 

1 Yes. I have to control her because she enjoys eating. Did 

she tell you that I let her have little amount of rice? 

 She said that she wants to have more rice but you don’t 

allow her? 

1 Right, I don’t allow. 

 Does she have a sister? 

1 Yes, she has 1 sister. But the younger one doesn’t have 

much rice. For mind, I have to ask her to stop eating. 

 Do you think you are the mother who satisfies kids? 

1 Yes, but just for something. 

 Give me the score, 0 – 10. 

1 If it’s about buying things, I’ll do whatever they want. If 

it’s about eating, I’ll control them. 

 What do you not allow them? 

1 Eating rice and junk dessert. 

 Like what? 

1 Some 5-baht snacks. 

 The ones in packets? 

1 Yes. I allow them to have it sometimes with little amount, 

not totally prohibit them to have it. 

 So, you try to control rice and snack in packets? 

1 I allow them to have snack but with little amount. But for 

additional nutrient like milk, and Ovaltine, I’ll allow them to 

have. I think it shouldn’t make my kids too fat. Rice gives 

too much carbohydrate making them fat. 

 She said that she likes Ovaltine the most, the second is Dutch 

Mill milk, and the third is juice. She mentioned about  one 

type of Ovaltine. 

1 Ovaltine Crunchy, it’s a cold drink type. She’ll have it after 

school everyday. Especially, the days that there are exercise 

or aerobic dance course at school. 

 Where does she do the aerobic dance? 

1 At school on Thursday. Around 2 hours. 

 On Thursday, then she comes back and? 

1 She will have Ovaltine before dinner. She is tired and hot. 

 Tired and hot. Then, why Ovaltine Crunchy? 
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1 It’s cold drink. Kids love cold. She herself will mix it with 

cold water and add ice from fridge. I always prepare the ice 

in the box in the fridge. 

 She makes it herself? 

1 Yes, her age is enough to manage it. 

 So, she never misses it after exercising and aerobic dance? 

1 Never miss it and also before school in the morning. 

Sometimes, I cook congee, but she doesn’t want it and she 

asks for Ovaltine Crunchy. It makes her feel fresh. 

 So, you also cook for your children? 

1 Yes. 

 Everyday? 

1 Just some occasions. I won’t if I have to go out early in the 

morning. 

 What do you cook? 

1 Congee, fried rice, soup. 

 And she still has it? 

1 Yes. 

 Whatever, she still has it? 

1 Simply speaking, she always has Ovaltine Crunchy. 

Additional nutrient and rice is for just some occasion. 

 Rice and congee become additional, then? 

1 Yes, she doesn’t always have them like Ovaltine Crunchy. 

She’ll have it 3-4 times a week. I make her have rice because 

I’m afraid she may be hungry and she needs to use the brain 

in studying. 

 So, she’ll have it in the morning and rush for school? 

1 Yes. 

 And it is hot when she is back? 

1 Yes, in the evening, it must be Ovaltine Crunchy. 

 How is her eating behavior on weekends? 

1 More frequently on weekends. 

 More frequently than usual? 

1 It can be made at home. If it’s very hot, she’ll have it 3 

times a day; morning, noon, and evening. 

 Only this brand? 

1 Yes. 

 And you never prohibit her? 

1 No, I understand that it’s hot. 

 Actually, there are many other cold drink in fridge? 

1 Yes, but she doesn’t like them. 

 What do you think in this product that make Mind like it? 
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1 She said it has rice crispies. It becomes crispy when mixed 

with cold water. The taste is also not too sweet and not too 

mind. 

 That makes her like it? 

1 Yes. 

 You said she’d have it 3-4 times a week. What brand does 

she turn to if she doesn’t drink it? 

1 She’ll have the Ovaltine UHT, juice, and yogurt milk.  

She is sometimes constipated. I’ll let her have Dutch Mill 

milk or Yakult. 

 You always have it in the fridge? 

1 Yes. 

 Is it in the fridge, today? 

1 Yes, it is. 

 How many cartons? 

1 Around 3. 

 It sounds many? 

1 Yes. 

 Why? 

1 My little girl doesn’t like rice. She like milk and Ovaltine. 

 How about kind of Hale's Blue Boy? 

1 I don’t allow that kind of sweet drink. 

 No? 

1 I prefer Pepsi to Hale's Blue Boy. Anyway, I don’t allow 

kids to have it too much. Actually, I addicted to Pepsi. If we 

go upcountry like go to grandma home, I will buy Pepsi and 

keep it cool in the box inside car. But normally, I don’t want 

them to have it.   

 How did you know about this product? 

1 The ad. 

 Is it the first time to know it? 

1 Yes and then I went to Lotus Bangkapi, which is near my 

house, and I saw its booth. 

 Saw in the ad first and then saw it there? 

1 Yes. I saw Ovaltine Crunchy’s booth. There was a drink 

maker. Mind like going towards this kind of booth. 

 Did she drag you together? 

1 Yes. We went there together. She said it’s free. But if she 

went together with dad, he wouldn’t dare to join the booth. 

He would be very shy. 

 Did you see the ad the first time together with your kid? 
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1 She called me to see the ad. I was cleaning the house. She 

told me that it is Ovaltine Crunchy. It’s a cold drink type and 

can add ice into it. It is the kind that I like. 

 You mean that she like it mixed with ice? 

1 Yes. Normally, kids like having ice. 

 Did she have Ovaltine before that? 

1 She had Ovaltine UHT, the carton one. 

 Umm. She like the ones that are cold type? 

1 Yes, especially, the chocolate flavor. 

 You can add ice into this one? 

1 Yes. Putting ice impresses Mind a lot. 

 It means that the ad attracted your kid? 

1 Yes. 

 Then you found the booth for trying? 

1 At Lotus Bangkapi. 

 Did you also try it on that day? 

1 Yes, I did. 

 You also tasted it? 

1 Actually, my kid tried first. She told me that it has rice 

crispies. It is still crispy, not melted with cold water. 

 Is it because it was just made? 

1 I’m not sure, but actually it’s not melted. It’s still crispy. 

 So, you also tried it? 

1 Yes, the taste is ok for Mind and me. We then go to pick it 

from the shelf. 

 What if you didn’t like the taste on that day? 

1 I wouldn’t buy it if it’s not delicious. 

 What if your kid liked the taste but you didn’t like it? 

1 I would be up to my kid. 

 That’s why you bought it. 

1 Yes. 

 Was there any promotion on that day? 

1 No, just gave customers to try. The promotion isn’t 

necessary if we like it. 

 What did you like about it on that day? 

1 The taste. 

 How was it? 

1 The taste is rich. 

 How is the rich taste? 

1 The chocolate flavor has a good smell. The taste is not too 

sweet. 

 I understand that your kid likes rice crispies? 
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1 Yes. 

 But, you like the rich taste? 

1 Rich and not too sweet. 

 That’s why you bought it? 

1 Yes. 

 How many packs did you buy on that day? 

1 One pack. 

 And you have had it since then? 

1 Yes. 

 All along? 

1 Stop having it sometimes. 

 Why did you have to stop? 

1 At that time, I was kind of busy and Mind had to stay with 

her grandma. I went to take care of my mother-in-law at 

Sukhothai. Her father let her have Ovaltine UHT instead. 

 Can’t you buy and keep it for the time that you aren’t at 

home? Why do you need to stop having it? 

1 She is a child. Sometimes she wants it and sometimes get 

bored with it. 

 So, one reason that you stop buying it is because you went 

upcountry? 

1 Yes. 

 Another is that you kid got bored with it? 

1 Yes. 

 Did she tell you that? 

1 Give her a break for a while and find the new one for her. 

 Did she tell you or you think yourself? 

1 It could be only my thought. At the early period, one glass 

was bottom-up. But later, she couldn’t finish the one glass. 

That would make me know that she got bored. 

 So, you didn’t buy it? 

1 Yes, stop buying it. 

 What did you buy instead? 

1 Ovaltine UHT and the hot type. 

 What is hot type? 

1 The powder one. 

 Is it Ovaltine also? 

1 Yes. 

 Nesvita also? 

1 Yes. 

 What does your kid prefer, hot Ovaltine or Ovaltine UHT? 

1 I guess it should be UHT. 
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 Because? 

1 It’s convenient and it’s cold. Kids like cold drink. 

 Kids prefer cold to hot drink? 

1 Yes. 

 Have she ever told you why is that? 

1 It could be because it’s convenient. For the hot type, you 

need to blow it. 

 Does she make the hot type herself? 

1 Yes, there is a water boiler in the kitchen. She can press it 

herself. However, in my feeling, kids like cold drinks. 

 So, you buy the UHT for them? 

1 Yes, the carton one. 

 Did she say anything when you changed it to be the carton 

type or she seems normally happy? 

1 She looks happy, no problems. 

 You think it’s okay for her as well? 

1 Yes. I always take care of my kids’ health. 

 How long did you take the carton type? 

1 Around 1-2 months and then back to have it. 

 Why did you back to it? 

1 She wanted it again. She liked the rice crispies in Ovaltine 

Crunchy. 

 Did your feel it yourself? 

1 It’s the kid’s feeling. She asked for it and then I responded. 

 This time, she asked for it? 

1 Yes. 

 What did she say? 

1 Mom, I want to have Ovaltine Crunchy that you used to 

buy at Lotus. I said okay, I would buy it. And this time, she 

had it all along and isn’t bored with it. 

 Has she tried any drink that is similar to this one? The drinks 

that have some crispies. 

1 Besides this, she’ll have Nesvita. It has something yellow 

floating. It could be corn. But I won’t have this one, I don’t 

like milk as I’m afraid of stinking. 

 And your kid also said that? 

1 Yes, she said it’s stinking. But kids like chocolate, they 

love it. 

 Besides Nesvita, is there any drinks with something crispy? 
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1 Milo…No, not Milo…it’s Ovaltine. Cocoa Crunch, eating 

with milk. But she doesn’t have that very often, afraid of 

being fat. 

 So, this one…? 

1 We have tried. 

 You bought it for her? 

1 Yes. 

 Did she like it? 

1 No, it’s not cold like Ovaltine Yen Crunchy. 

 But it’s also cold milk, isn’t it? 

1 She didn’t like it. She likes the one with ice. 

 And this Ovaltine Crunchy can be added..? 

1 The ice. 

 You can put the ice? 

1 Yes, mixed it with cold water and add the ice from the 

fridge. 

 That means she like cold? 

1 Yes. Her father said that he wouldn’t allow to have fridge 

anymore. He’s afraid that kids have too much ice. 

 On that day, did you ask why she is back to have it? 

1 We went to Lotus together and she stopped having for a 

few months. I asked if she want it and she said yes. 

 Whereabouts in Lotus? 

1 At shelfs. 

 Which department? 

1 Ovaltine. 

 In front of the Ovaltine shelf? 

1 Yes. 

 Why did you have to walk pass this shelf while there are 

many lanes in Lotus? 

1 We went to buy kind of milk. 

 Is it located on the same area? 

1 Simply speaking, we went shopping. We walked  pass 

every area and then found Ovaltine that we normally eat. 

 So, on that day, you went there to buy other products of 

Ovaltine? 

1 I intended to buy Ovaltine UHT and then Mind saw 

Ovaltine Crunchy and she wanted it. 

 So, you went there to pick up other Ovaltine products? 

1 Yes. 

 Did you pick up Ovaltine UHT also on that day? 
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1 No. 

 You changed your mind? 

1 Bought Crunchy instead. 

 Why’s that? 

1 Mind told me. 

 Why didn’t you buy both? 

1 It must be only one. 

 It’ll be too costly? 

1 Yes, housewife must select just one. If we have Crunchy, 

we won’t have UHT. If there is no Crunchy, there will be 

UHT at home. 

 When you stopped having it because you went upcountry. 

Deeply and truly, are you afraid that your kids will get fat? 

1 I’m afraid that her father will let her have it too much. 

 How? 

1 I’m afraid that he will let her have it too much. 

 So, you didn’t stock it up before you went to Sukhothai? 

1 No. I’m afraid that he will let her have it too much. 

 Too much means…? 

1 Eating too often. Mind enjoy eating. 

 No limit? 

1 No limit, non stop if not telling her to stop. 

 What maximum she has it in a row? 

1 Two glasses max. 

 Double? 

1 Yes and her father never dissatisfy her. 

 When you didn’t buy Ovaltine Cruncy, but your kid still has 

others to eat? 

1 I won’t allow her to have it too much. But I’m not so sure 

when I’m not around if her father let her have how many 

cartons of Milo. 

 Why did the kid can have the carton type while they can’t 

have the Crunchy type when you are away? 

1 I’m afraid that she will have it too much. Men can’t take 

care of kids’ health like us. If kids have too much ice, they 

may have cold. 

 But you also bought the carton type? 

1 Yes. 

 You are also afraid of letting her too much of the carton type. 

Then, why do you still stock it up at home? 

1 My husband may not know what the kid likes. If 

something is stock out, he won’t buy any. But it happened 
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that we have Ovaltine UHT, then I let the kids have it 

instead. Women can take care of the kids’ health better than 

men. He has no idea what the kids can have. 

 When you weren’t around and the kids finished all Ovaltine 

UHT you have at home. Did your husband buy it more? 

1 The kid told him and then he would buy it. He didn’t know 

that the kid has Ovaltine Crunchy. Men don’t know 

anything. 

 How many packets in one pack? 

1 There are 12 packets in one pack. 102 bahts. 

 How many cartons in one pack? 

1 There are 4 cartons in one pack. 

 How long did you stay at Sukhothai? 

1 Half a month for looking after grandpa. 

 It’s 2 weeks, but you stopped having it more that 2 weeks. 

You still didn’t let them to have it after you came back? 

1 Right. 

 Because? 

1 I was still busy. I stop buying it around 2 months. After 

clearing all problems, we went to shopping together at Lotus. 

 So, your kid likes it? 

1 Yes. My kid loves it and I also love it. It’s cold and fresh. 

 You have it with your kid? 

1 Yes, because it’s cold. 

 How is the price comparing to Ovaltine UHT? 

1 I feel that the UHT is more expensive. 

 How much is a packet? Have you ever calculated it? 

1 Never, but the price is acceptable. 

 How much is the pack of UHT cartons? 

1 43 bahts per pack. It’s 12 bahts per carton at 7-11. 

 How many packs do you buy? 

1 Two packs per time. 

 The UHT carton type? 

1 Yes, when I go to shopping mall, not at 7-11. 

 How many packs of Crunchy do you buy? 

1 Two packs. 

 Big pack? 

1 Yes. 

 How long does you kid take for 1 Crunchy pack? 

1 If it’s weekend period, it will be consumed very quickly. 

She will be hungry after she watches the movie and plays. 

 Is it the cycle back and forth to have Crunchy and UHT? 
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1 Yes. 

 Nesvita also? 

1 Yes. 

 Before Ovaltine Crunchy, did you have Nesvita at home? 

1 Yes, I did. 

 Is it kind of something can be had alternatively? 

1 Yes. 

 Does Ovaltine Crunchy give you the same feeling as 

Nesvita? 

1 No, it’s totally different. Ovaltine Crunchy has a very good 

smell, but the other is stinking. It doesn’t give a fresh 

feeling. 

 Why do you buy Nesvita, then? 

1 It’s kind of cereal that I wanted my kid to have. When my 

kid didn’t have it, I also tried it and I felt nauseated. 

 Is it related to Ovaltine Crunchy when you talk about 

supplementary food? 

1 It’s not related. It’s a beverage powder. 

 Your kid has it twice a day, in the morning and in the 

afternoon? 

1 Yes, after school. 

 Which one is most of the time, morning or after school? 

Mostly, it’s after school. In the morning, there are sometimes 

1 Ovaltine or rice. 

 Is it because the hot weather? 

1 Yes and if it’s in the morning, the kid will be hungry again 

very quickly. 

 What makes them not hungry too early, then? 

1 Rice, congee, soup, fried egg. 

 But you also must have some drinks in the morning? 

1 Yes. 

 What drink does your kid have in the morning? 

1 Ovaltine Crunchy. 

 Sometimes? 

1 But in my feeling, if they have rice, I won’t allow them to 

have it. 

 What happens if they have both? 

1 I’m afraid that they will be fat. 

 How different between Ovaltine hot type and the Crunchy? 

1 It’s different. 

 How? 

1 Coldness is better. 
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 How? 

1 Coldness is fresher. 

 For the breakfast? 

1 Yes. 

 So, when you bought Ovaltine Crunchy, you had the hot type 

less frequently? 

1 Right. 

 

Interviewing the mother and kid 

 Before you bought Ovaltine Crunchy, the frequency of 

having Ovaltine hot type was more than or the same as 

today? 

1 The same. 

 So, you don’t have much Ovaltine powder hot type? 

1 Not often like Crunchy. 

 Why is that? 

1 I’ll rather let them to have rice. 

 Mind, when do you have Ovaltine hot type? 

2 (Silent) 

1 Answer the question, honey. 

 Or you don’t have it so often? 

1 She doesn’t like it. 

2 I like to have it cold. 

 Is it fresh of it’s cold? 

2 (Nod) 

 Which Lotus branch did you go to? 

2 (Silent) 

 Bangkapi? 

1 Bangkapi. 

 Do you remember the time that your mom went to 

Sukhothai? 

1 The time that I stayed with grandpa and left you with your 

dad. The time that I bought Ovaltine UHT and kept in the 

fridge for you. 

 Remember? 

2 Yes. 

 Did you tell your dad that Crunchy was out of stock? 

2 (Silent) 

1 She didn’t tell him, kind of scared. 

 Is your dad unfriendly? 

1 She was so scared. 

 But she isn’t scared you? 
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1 No, never. 

 Is it often that you two watch the ads together? 

1 How often, Mind? Not so often, normally in the evening. 

What time is it, Mind? 

2 Around 9. 

 Watch the soap opera? 

1 Soap opera on channel 7. 

 Can you guess what ad your kid like the most? Based on 

your observation that you see her smile or talk about it. 

1 I never observe her. 

 Can you guess? 

1 Is it Ovaltine, isn’t it? 

2 Yes. 

 Besides Ovaltine? 

1 Let me think. 

 Which ads do you like watching? 

1 I like Breeze Excel. 

 Who are in that play? What is the story? 

1 There is a tug-of-war game. The team that uses Breeze 

Excel fall down and get dirty. It shows that when they use 

this product, you make confident that even their kids fall 

down on the ground, you can make the cloths get clean 

easily. 

 Is this ad broadcasted long before? 

1 Yes but I like this one. 

 How about the latest ones? 

1 Attack Easy for washing cloths. 

 Which one? 

1 The pink floating flower. 

 This time, can you guess the ad that Mind likes? 

1 I couldn’t guess what Mind thinks. 

 Never notice? 

1 Never. Sometimes, when it’s the time for the ad, I’ll go 

away to do other things. 

 Is there any ad that Mind watches and later tell you she want 

its product? 

1 Is it Mr.Doughnut, Mind? Or KFC? 

 What did she tell you? 

1 Mom, this ad looks appetizing. 

 Is it true that the ad affect the kids? 

1 Yes. 

 How? 
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1 It attracts them. 

 Can you explain? 

1 Kids don’t read newspaper and magazine. But if you 

communicate via the ad, it works as kids likes watching TV. 

 Besides KFC? 

1 Pizza. 

 She told you to order it? 

1 Yes, even at 11 pm. 

2 I asked dad to call 

1 She’ll tell her dad to call for ordering if she wants to eat it. 

 Call? 

1 She’ll ask her dad to call and me to pay. Even at 11 pm. 

 Why did you allow her to have it at 11 pm? 

1 Just sometimes, not everyday. 

 What else, besides KFC and Pizza? 

2 The round one. 

1 Mr. Doughnut? 

2 (Nod) 

 They are all foods? 

1 Right. 

2 (Nod) 

 What did you feel when you watch Mr. Doughnut’s ad? 

2 It’s chocolate with nut. 

 And when you saw it…? 

1 You want it? 

2 (Nod) 

 So, the ads for kids must have some pictures of foods? 

1 Yes, color and pattern. 

 How about drinks? 

1 Ovaltine hot type, Mind? The one that has extract malt. 

2 (Nod) 

 Which one? 

1 Ovaltine with ear of rice, Mind? The one that has an actor 

in the ad? 

 Some actors in the ad? 

1 I’m not so sure. 

 Which one that Mind told mom to buy? 

1 The latest one is Ovaltine Crunchy that we went to Lotus 

to buy it. 

2 Right. 

 What do you two normally call it, Crunchy or other names? 
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1 Actually, we call Ovaltine Yen. But, Mind call it as 

Ovaltine Crunchy. 

 She use the English name? 

1 Yes. 

 Why doesn’t she call it as Ovaltine Rice Crispies or Ovaltine 

Yen? 

1 Why Mind call it Crunchy because it is written on the 

packet. 

2 It’s labeled as Ovaltine Yen Crunchy. 

 Can you spell “Crunchy”? 

1 Mind, can you? 

2 C-R-U-N-C-H-Y 

 Excellent. What grade are you in? 

2 Grade 3. 

 Why do you remember it? 

2 I have seen it on the packet. 

 Do you know its meaning? 

2 Crunchy. 

 Meaning? 

2 (Laugh) 

 You don’t know. But you are smart that you can remember 

it. Is it true that kids are good at memorizing things? 

1 Yes. 

 Can you remember the story of the ad you have watched? 

1 Mind, can you? 

2 There is a dummy and a kid that chew those things. 

1 Rice crispies? 

2 Um. He is having Ovaltine and once he chews, something 

happen to his mouth. It sounds like the rice crispies. 

 How is the mouth? 

2 The 2 sides of the mouth become the bracket. 

1 I haven’t seen it. How could you remember? 

 Do you know what is inside? 

2 Inside is Ovaltine Yen Crunchy and it’ll give this kind of 

picture for free. 

 What do you do with this picture? 

2 Collecting them. 

 What for? 

2 For exchanging again. 

 Exchange what? 

2 Exchange… 
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 Have you ever get it? 

1 Mind, have you? 

2 (Laugh) 

 Have you or haven’t? 

1 Never get it, right? 

2 Right. 

 It is called Energy Card. Do you know it? 

2 (Nod) 

 What is it? 

2 It has a lot of energy. 

 Do you know what it is for? Mom, do you know? 

1 I don’t know. 

 You know? 

2 (Laugh) 

 So, girls don’t play the Energy Cards. What does Mind 

collect? 

1 Pencil boxes. 

2 And ice cream stick. 

 How about the toys? 

2 No. 

 What cartoon characters do you like? 

2 The doll dangling from the bag. 

 What is its name? Someone like Hello Kitty. Some likes 

Doraemon. How about you? 

2 Mickey Mouse. 

 So, the girl doesn’t like energy card? 

1 It seems for boys 

 Does your son have energy cards? 

1 No. 

 Normally, energy cards are collected to compete who get the 

higher energy. Do you want the energy cards if they come 

with it in the future? 

2 I will just keep it. 

1 Do you want it? 

 Compared to Mickey Mouse, which one do you prefer? 

2 Mickey Mouse. 

 If you can’t choose, would you take the energy cards? 

2 Yes. 

 You take it anyway if it is given, right? But you haven’t get 

it. Does it come for free? Have mom ever seen it? 

1 I never notice. Is there available in the pack, Mind? 

2 (Shake head) 
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 Never get it? 

1 Never. 

 I’ll let you see another one. 

1 Is this the latest one? 

 Never get it, right? 

1 No. 

 When is the last time you bought it? 

1 Just yesterday. 

 This carton? 

1 Yes. 

 Before this carton, when was the last time you bought it? 

1 I asked other to buy the small pack and it didn’t have. 

 Where did you buy the small pack? 

1 Lotus. 

 Why did you have to buy the small one? 

1 No big packs left. So, I asked someone to buy the small 

ones instead. 

 Who did you ask? 

1 My neighbor. Normally, we bought big pack. We didn’t 

know the price of the small pack. We gave them the money 

and they bought us the small pack. 

 You also give them the money for buying it? 

1 Yes. It’s like we don’t trust them because normally we buy 

the big pack as our kids love it. It’s worthier. 

 Have you ever seen this one? 

1 That’s the brand new. 

 What id it? 

1 Rice crispies? 

1 It has powder milk ingredient. 

2 Malt. 

1 Extract malt. 

2 Here it is, there is its ad just now. 

 Is it? 

2 It is. 

1 Is it added with Nesvita, Mind? 

 It’s similar to Nesvita. 

1 Is it? 

 How do you feel? Do you want to try? 

1 Yes. 

2 (Nod) 

 Because? 

1 It’s mixed with cold water like Ovaltine Yen, Mind. 
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If there are 2 of them on the shelf, which one do you want to  

2 This one. 

 Crunchy? 

1 Don’t you want to try the new one. 

 Up to you. 

2 This is also new. 

1 I know, but if there is something new launched, would you 

like to try? 

2 I would. 

 If you two go together, will you discuss which one you want 

to try? 

1 Mind, which one will you pick if you go there with me? 

2 This one (New one). 

1 Actually, I’ll try the new one because we already knew the 

old one’s taste. If the new taste isn’t that good, we can be 

back to the old one. But at the first stage, we won’t buy the 

whole 12 packets. 

 So, you’ll buy the small pack? 

1 Yes. 

 What interest you? 

1 It has powder milk, extract malt, chocolate. 

 Mind, are you interested? 

1 Mind, are you? 

2 Same as mom. 

 Mind doesn’t seem so sure. But mom wants to try the new 

one? 

1 Yes, I want to try. 

 I’ll let you two to have a look at another ad and then 

compared to the one of Ovaltine Yen Crunchy, which one do 

you prefer? You two separately choose what you like. 

Different opinion is okay, noproblem. 

1 That one has only chewing. The first one that Mind chose 

is that chewing and then cheek expands like chewing rice 

crispies that are very crispy. 

1 It’s white. 

 So, you don’t know white malt? 

1 No. 

 The new product will be launched. It’s Crunchy but its color 

will be similar to white malt. In one pack, there will be 

several flavors like orange, strawberry, chocolate. 

1 All in one pack? 
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 Yes, all in one pack with the rice crispies floating. How do 

you feel about that? 

1 It sounds good, kind of variety and many flavors, not be 

the same as the old original taste. 

 That’s it. Thank you very much. 

………………………………………. 
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IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 

   Session Name:     Mother + Kid 8 – 12 Yrs: Occasional Users             

 

 

 

 

       Nick  Name   :          แพรว                  H/H  Income  :  - 

       Status    :   Single 

       Occupation   :   ร.ร.โสมภา 2 ป.2 / Grade 2 

ด.ญ.น้ําทิพย  เลื่อมใส  Age  :  8 

    

   2. Full  Name   :    

 

 

 

 

 

 

 

       Status    :   Married + Kids (8 Yrs – Girl) 

       Occupation   :   

        

โตโยตา - Documentary 

       Nick  Name   :          รี                 H/H  Income  :  45,000 

คุณพัชรี  เลื่อมใส Age  :  43 

    

   1. Full  Name   :    
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สัมภาษณลูก 

 นองแพรวอายเุทาไหรแลว 

 2 8 ขวบ 

 อยูป.อะไร 

 2 ป.2 

 อยูโรงเรียนอะไร 

 2 โสมภา 2 

 อยูตรงไหน 

 2 ตรงสุขาภิบาลนั่นหนะคะ 

 ปกตินี่คือไปทีโ่รงเรียน สนกุไหมที่โรงเรียน 

 2 ก็สนุกคะ 

 มีเพื่อนผูชาย...เพื่อนผูหญิง 

 2 มีเพื่อนแคผูหญิง 

 โรงเรียนมีผูชายดวยปะ 

 2 มคีะแตไมคอยชอบเลนกับเพื่อนผูชาย 

 เด็กผูชายมันเปนไงนะ 

 2 เลนแรง 

 มันชอบมาทาํอะไรหน ู

 2 ชอบเลนแรง 

 จับดึงผมเหรอ 

 2 (พยักหนา) 

 แลวเคยฟองคุณครูไหม 

 2 ก็เคย 

 แลวคุณครูทําอะไรกับพวกเด็กผูชายพวกนั้นบาง 

  2 แตผูชายไมทาํหนหูรอก เพราะหนูสูได แตทําเพื่อนหน ู

 แลวหนมูีวธิีสูยังไง เวลามนัมาแกลงเนีย่ 

 2 ถีบมัน 

 แลวกลุมนองแพรวนี่มีประมาณกี่คน 

 2 มีประมาณ 3 คน  

 ที่สนทิ ๆ กัน 

 2 สนิทมีแคคนเดียว อีก 2 คนแคเปนเพื่อนเลนกนัเฉย ๆ 

 ไปรูจักกันมาตั้งแตอยู ป. 1 

 2 คะ 

 ก็คือรูจักกันมาเกือบ 2 ปเนาะ 

 2 คะ 

 ที่โรงเรียนคุณครูดุไหม 

 2 ไมดุคะ 

 คุณครูประจําชั้นชื่ออะไร 

 2 ชื่อครูอัญชัญ 

 เปนผูหญิง 

 2 คะ 

 ครูอัญชัญนี่สอนดวยไหม 
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 2 ก็... 

 สอนวิชาอะไรครูอัญชัญ 

 2 เปนครูประจําชั้น 

 แลวซี้กับนองแพรวเลยปะคะ 

 2 ก็ซี้คะ 

 ปกติยามวางนองแพรวทาํอะไรบาง คุณแมพาไปเที่ยวทีไ่หนบาง 

 2 ก็อยางเชนโลตัสแลวก็เดอะมอลลคะ 

 เดอะมอลลนี่ไปสาขาไหน 

 2 สาขาบางกะป 

 แลวก็โลตัส 

 2 คะ 

 สนุกไหมไปทาํอะไรที่เดอะมอลลบาง 

 2 ก็จะไปดูพวกโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่ ที่เขาประกาศตามทีวีแลวก็โบรชัว 

 แลวไปโลตัสหละสนุกไหม เขามีอะไรใหเลนบางทีโ่ลตัส 

 2 ก็พวกบานบอลคะ 

 หนกู็ยังไปเลนอยูใชปะคะ 

 2 คะ 

 แลวอยูบานทาํอะไรบาง…เสาร อาทิตยออกนอกบานตลอดเลยไหมหรือวามีอยู

บานบาง 

 2 ก็มีอยูบานคะ 

 ทําอะไรที่บางที่บาน มีของเลนอะไรบางไหม 

 2 ก็มีเยอะเลยคะ 

 หนูมีสะสมของเลนอะไรปะคะ 

 2 ก็มีคะ 

 สะสมอะไรบาง 

 2 สะสมพวกบารบี้คะ 

 มีกี่ตัวแลวตอนนี้ตุกตาบารบี้ 

 2 ก็ไมไดนับเลยคะ เพราะมันเยอะมาก 

 แสดงวาอยากไดอะไรคุณแมใหหมดหรือเปลา 

 2 อยากไดอะไรก็ได แตตองดูกอน 

 คุณแมชอบตามใจไหม 

 2 คุณแมก็ตามใจนิดหนอย 

 นองแพรวมีพีน่องปะคะ 

 2 ไมมี 

 ออเปนลูกคนเดียว 

 2 คะ 

 คุณพอกับคุณแมคนไหนใจดีมากกวากัน 

 2 คุณพอมากกวา 

 ถาจะไปขอบารบี้อีกตัวตองขอพอ 

 2 คะ 

 ที่บานเนี่ยชอบสะสมบารบี้ แลวมีของเลนหรือของอะไรที่ชอบสะสมอีกไหม 

 2 ก็ไมมีคะ มีแคบารบิ้ 



    136 

 หรือตัวการตูนเคยไปเห็นไหม แบบบางคนเขาชอบโดเรมอนจังเลย 

 2 ชอบของเลนอยางพวกของเลนผูชายเหรอคะ 

 อยางเชนอะไรคะ 

 2 ของผูชายคะ 

 เชน 

 2 อยางเชนซุปเปอรแมน 

 อยางเงี้ยชอบไหม 

 2 ชอบ 

 แลวที่บานมีอะไรบางทีเ่ปนรูปซุปเปอรแมน 

 2 ซุปเปอรแมน แลวก็มดแดง 

 ชอบตัวการตูนพวกนี ้

 2 คะ 

 แลวทําไมชอบเหมือนพวกผูชายหละ 

 2 เลนแลวมนัสนุก ๆ หนะคะ 

 คือมีเปนตัวซุปเปอรแมนจริง ๆ เปนตุกตา 

 2 คะ 

 แลวมีอยางอื่นอีกไหมทีน่องแพรวชอบสะสม หรือชอบของแถมเปนแบบอยางเงี้ย

แหละ มีไหม 

 2 ไมมีแลวคะ 

 ก็ชอบประมาณนี้เนาะ ไมเปนผูหญิงบารบี้ไปเลย ก็เปนแนวผูชายซุปเปอรแมนไป

เลย 

 2 คะ 

 อยูบาน คุณแมใหดูทวีีบางไหมคะ 

 2 ก็ใหดูคะ 

 รายการโปรดของนองแพรวตอนนี้คืออะไร 

 2 รายการโปรด ก็หลานปูกูอีจู 

 ที่เขาเอาอามา เอาอะไรมาดวยใชไหม 

 2 คะ 

 อันนัน้ติดตองดูทุกครั้ง 

 2 คะ 

 เคยไปออกยัง รายการเนี้ย 

 2 ไมเคยคะ 

 อยากไปไหมคะ 

 2 ไมคอยมียายกับตาหรอกคะ เพราะวาตายแลว 

 มีรายการนีท้ี่โปรด แลวมีรายการไหนอีกทีโ่ปรด 

 2 ครอบครัวพอเพียง 

 อันนัน้ฉายวนัไหน ครอบครัวพอเพียง 

 2 เสาร อาทิตยคะ 

 มีอะไรอีก การตูนดูอยูไหม 

 2 ดูคะ 

 การตูนดูชองไหน 

 2 ดูชอง 3 มากกวาคะ 
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 วันเสาร อาทิตย เหรอ 

 2 คะ 

 ไดดูโฆษณาบางไหม 

 2 ก็ไดดูคะ 

 ก็ดูการตูน ดูรายการพวกนี้กต็องมีโฆษณาคั่นใชปะ 

 2 คะ 

 นองแพรวชอบโฆษณาเรื่องไหนตอนนี้สนกุมากเลย มีไหม 

 2 ก็จะเปนตอนเชาวนัพฤหัส ศุกร เสาร เปนการรายนกขุนทองคะ 

 ตอนเชาดูรายการพวกนี้กอนไปโรงเรียนปะคะ 

 2 คะ 

 แลวเหน็โฆษณาคั่นไหมคะ 

 2 มีคะ ก็จะมีไอโอวัลตินเย็นครั้นชชี่ดวย 

 ชอบโฆษณาตัวนี ้

 2 คะ 

 แลวมีตัวไหนอีกที่ชอบ 

 2 ก็แคนี้คะ 

 นอกจากโอวัลตินเยน็ครั้นชชีม่ันตองมีอีกนะ มนัมีโฆษณาตั้งเยอะใชไหมที่เราไดดู

เรื่องไหนที่สนกุอีกนะ 

 2 มันก็สนุกหมดแหละคะ 

 มีเรื่องไหนเปนพิเศษไหม อยางเชน เอาหมวดอะไรก็ไดของกินของเลนของใช ของ

แตงตัว ไดหมด นอกจากโอวัลตินเยน็  

 2 โอวัลตินทรีอินวัน 

 เรื่องราวเปนยงัไงจําไดไหม 

 2 ก็จําไมไดเลยคะ 

 แลวปกติเวลาเห็นโฆษณามไีหมทีพ่อเหน็ปุบวิ่งไปบอก คุณแมหนูอยากซื้ออันนี้จัง

มีไหม 

 2 ก็มีคะ 

 เชนอะไรบาง 

 2 ก็จําไมไดนะคะ 

 ลาสุด พอเหน็โฆษณา วิง่ไปบอกคุณแมหนูอยากไดอันนี้เหมือนในโฆษณาจังเลย 

 2 อยางแรกคือโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่เลยคะ 

 มีอยางอื่นอีกไหม 

 2 ก็ไมมีคะ 

 มีตัวเดียวนี่แหละที่เคยไปขอคุณแม 

 2 คะ 

 แลวคุณแมบอกวาไง 

 2 คุณแมบอก กไ็ด 

 คุณแมไมขัดใจ 

 2 คุณแมไมขัดใจถาเปนเรื่องมีประโยชน 

 แลวเคยขออะไรแลวคุณแมไมใหไหม 

 2 ก็ของเลน เพราะตอนนี้คุณแมไมใหแลวพวกของเลน เพราะวาถาสอบ

เสร็จแลว คุณแมถึงจะให 1 อยาง 
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 หมายถงึวาถาเห็นจากในโฆษณานะ แลววิ่งไปบอกคุณแม คุณแมบอกไมใหหรอก 

 2 ก็ตองสัญญากับแมวาถาสอบเสร็จ สอบไดเลขตัวเดียวคุณแมก็จะตอง

ให 

 ก็คือตองมีการตอรองนิดหนึ่ง 

 2 คะ 

 แตเทาทีฟ่งเนีย่คือ ก็มีไอตัวโอวัลตินเนี่ยแหละที่ฉันไปเหน็แลวก็มีขอบาง ขอแลวก็

ไดดวยใชไหม 

 2 คะ 

 ปกตินองแพรวก็ตองกนิขาว กินปะคะ 

 2 คะ 

 เครื่องดื่มก็ตองกนิ 

 2 คะ 

 ขนมก็ตองกินไหม 

 2 ก็กินแตคุณหมอไมใหกนิขนมถงุ คุณหมอจะใหกนิขนมปงมากกวา 

 งั้นเดี๋ยววนันี้พีข่อเจาะคุยเรื่องเครื่องดื่มไดไหม  

 2 คะ 

 เครื่องดื่มที่นองแพรวกนิประจําวนั กินอะไรบาง นอกจากน้ําเปลา 

 2 โอวัลตินเย็นครั้นชชี่, โอวัลติน ทรี วนั 

 เปนไง โอวัลตินทรีวนั นี่มนัเปนยงัไง 

 2 ซองมันเปนสีแดง ๆ 

 แลวมันรอนหรือมันเยน็ 

 2 มันรอน 

 แลวกินอะไรอกีคะ เครื่องดื่มที่นองแพรวกนิ 

 2 สวนมากก็จะเปนนมเปรี้ยว 

 นมเปรี้ยวยีห่ออะไรจําไดไหม 

 2 ดัชมิลล 

 ดัชมิลลรสไหนเปนพิเศษปะ 

 2 รสสม 

 ทําไมชอบกนิรสสมหละ 

 2 ออกเปรี้ยว ๆ ดีคะ 

 มันรูสึกยงัไง พอกินเปรี้ยว ๆ นอกจากอรอยแลวมันเปนไงนะ รสสม ๆ รสเปรี้ยวๆ 

เนี่ย  

 2 ก็รูสึกวามันหวาน ๆ ดวย 

 นอกจากนมเปรี้ยวแลวกนิอะไรอีก 

 2 น้ํายนูฟีรสสม 

 ยูนฟี เปนน้าํผลไมใชปะ 

 2 คะ 

 น้ําสมเลยใชปะจะ 

 2 คะ 

 กินอะไรอีก น้าํอัดลมกินไหม โคก เปปซี่ สไปรท 

 2 ก็จะกนิไดแคสไปรท 

 ทําไมกนิไดแคสไปรทหละ 
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 2 เพราะวาน้ําอัดลม พวกน้ําโคก น้าํเปปซี่ คุณพอไมใหกนิเลย มันไปกดั

กระเพาะ 

 แตคุณพอใหกนิสไปรท 

 2 คะ สไปรท เขียว แดง 

 กินอะไรอีก...แลวเวลาคุณพอหามเชื่อปะ ไมใหกนิน้ําโคก กับเปปซี่ 

 2 ก็เชื่อคะ 

 ไมไดรองไหอยากกิน 

 2 คะ เพราะยังไงก็ไมกนิอยูแลว 

 แลวกินอะไรอกี หรือเทานี้แหละ 

 2 เทานี ้

 บอกพี่มาทัง้หมด 5 อัน นองแพรวชอบอันไหนสุดเลย 

 2 โอวัลตินเย็นครั้นชชี ่

 อันดับ 2 คือ 

 2 โอวัลตินทรีวนั 

 อันดับ 3 คือ 

 2 น้ําสมยูนฟี 

 ไลจากอันดับ 3 กอนก็ได คือหมวดน้ําผลไม น้ําสมทาํไมตองกนิดวยหละ ทําไมถึง

ชอบ 

 2 เปนวิตามิน 

 คือกินแลวมนัดียังไงเหรอวิตามิน 

 2 มันเปนพวกวติามินบี วิตามนิเอ อยางเงีย้คะ 

 ก็เลยชอบกนิ 

 2 คะ 

 อันดับ 2 ที่บอกพี่คือ โอวัลตินทรีวนั  

 2 มันรอน แลวกไ็ปชุมคอตรงนีด้วย 

 กินตอนไหนเหรอ ไอโอวัลตินทรีวันเนีย่ 

 2 ก็สวนมากก็จะกินตอนเชาคะ 

 กินกับอะไรตอนเชาเนีย่ 

 2 ก็จะกนิกับพวกขนมปง 

 พวกขนมปง หมายถงึขนมปงปง 

 2 ไมใชขนมปงปงคะ ขนมปงถงุ 

 คุณแมซื้อเตรียมไวให 

 2 โครซอง 

 แลวก็กนิกับโอวัลตินทกุวนัเลยปะคะ 

 2 ทุกวนัคะ 

 ตอนเชา 

 2 คะ 

 แสดงวาตอนเชาก็คือเมนูเหมือนเดิม 

 2 คะ 

 ก็คือจะเปนโอวัลตินทรีวัน + ขนมปง 

 2 คะ 

 คุณแมทํากับขาวไหมคะ อยูบาน 
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 2 ก็ทําคะ 

 หมายถงึทาํมือ้ไหนบาง ตื่นเชามาคุณแมทําไหม 

 2 ทําคะ 

 ก็ทํา อาวแลวทําไมหนถูึงไมกินหละ มากนิโอวัลตินกับขนมปงแทนหละ 

 2 พอกินเสร็จก็กนิขาวดวย 

 ออเหรอ แปลวาทุกวนันี้เวลานองแพรวตื่นเชามา นองแพรวทานอะไรบาง เลาให

ฟงหนอย 

 2 ทานขาวแลวกท็านโอวัลตินทรีวัน 

 แลวก ็

 2 แลวก็ขนมปง 

 เยอะนะ..ขาวที่กนินี่อยางเมื่อเชาลาสุดกนิอะไรมาตอนเชา 

 2 กินโจกมา 

 ก็คือกินโจก 1 ถวย ขนมปง 

 2 คะ 

 หมดชิ้นเลยไหม 

 2 หมดคะ 

 แลวก็โอวัลตินทรีวัน 

 2 คะ 

 แตดูไมอวนเลยนะเนี่ย 

 2 กินเกงแตไมอวน 

 ก็คือกินอยางงีทุ้กเชา 

 2 คะ 

 แลวไปกินอีกทีกี่โมงหละ ถางัน้หนะ 

 2 อีกททีี่โรงเรียนก็จะประมาณเที่ยง 

 กินแลวยาวไปเลย 

 2 คะ 

 มีวันไหนไมไดกินบางไหม โอวัลตินทรีวันเนี่ย 

 2 ก็มีคะ 

 อยางเชนวันไหนจะ 

 2 วันอาทิตย 

 แลวไปกินอะไรแทน 

 2 กินโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่แทน 

 ก็ยังเปนโอวัลตินอยูแหละ 

 2 คะ 

 แสดงวา 7 วนัในอาทิตย ตองกนิโอวัลตินทกุวันแหละ 

 2 คะ 

 แลวชอบอันดับ 1 นี่คือโอวัลติน หนูเรียกวาอะไรนะ โอวลัติน 

 2 เย็นครั้นชชี ่

 ทําไมถงึชอบอันนีท้ี่สุด 

 2 เพราะรสชาติออกมัน ๆ 

 มันเปนไงรสชาติมัน ๆ อรอยไหม 

  2 อรอยคะ เพราะมันผสมเม็ดขาวพองกรอบ 
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 แลวไปรูไดไงวามันชื่อโอวัลตินเยน็ครั้นชชีห่ละ 

 2 ดูในทีวีคะ 

 หมายถงึรูจักครั้งแรกเลยในทวีี 

 2 คะ 

 ในโฆษณาเหรอคะ 

 2 คะ 

 เรื่องราวมนัเปนยงัไงคะ โฆษณาที่หนูเหน็..หนูเห็นนานยัง เปนปหรือยัง 

 2 เปนปแลวคะ 

 เรื่องราวมันเปนยงัไงนะคะ เลาใหฟงหนอย 

 2 ตอนนัน้ก็เปดหนงัดู แลวเหน็มันมีหนะคะ เลยดูไปเรื่อย ๆ 

 เรื่องราวมนัเปนไงนะ พี่ไมเคยเหน็เลย 

 2 มันออกแบบไอนั่นหนะคะ 

 มีตัวแสดงกี่คน 

 2 3 คน 

 ผูชาย ผูหญิง 

 2 ผูชาย 2 เด็ก 1 แลวก็ผูหญิง 1 แลวก็จะเปนผูใหญ 1 คนเปนผูหญิง 

 มีผูใหญผูหญิงดวย...แลวเขาทาํยงัไงกันเหรอเด็กพวกเนี้ย 

  2 ก็เขาแสดงเปนลูกของผูหญิงคนนั้นหนะคะ 

 เขาทาํอะไรกันอยู เขาเลนกนัอยูหรือเขาทาํอะไรกันอยู 

 2 เขากินโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่อยูเนีย่แหละคะ 

 แลวภาพที่เหน็มันเปนไงบาง เขาชงกินกนัเฉย ๆ เงี้ยเหรอจะ 

  2 คะ 

 แลวก็มีผูหญิงดวย นาจะเปนแมเนีย่แหละ 

 2 คะ 

 หนูเหน็หนูเลยรูสึกวา 

 2 รูสึกวาอันนี้ชอบ อันนี้อยากกนิ เลยพาคุณแมไปหาง 

 แลวมันมีอะไรในโฆษณาถึงอยากกินหละ…วันนัน้วิง่ไปบอกคุณแมวาอะไร คุณแม 

ๆ 

 2 คุณแม ๆ อยากกินโอวัลตินเย็นครั้นชชี ่อยางเงี้ย 

 เพราะวามนัทาํไม 

 2 มันออกมนั ๆ หนะคะ 

 แตตอนนั้นยงัไมไดกินใชไหม เหน็ในโฆษณาแลวตองวิง่ไปบอกคุณแมแลวใน

โฆษณามนัทําไมนา 

 2 เลยชวนคุณแมไปหาง แลวก็เหน็เขาชิมกนั เลยวิ่งไปชิมหนะคะ 

 ที่หางวันนัน้นีใ่ชโลตัสที่บอกพี่ปะ ที่ชอบไปปะ 

 2 คะ 

 แลวก็เหน็ ..เขามีใหชมิดวย 

 2 ใหชิมคะ 

 จุดแรกเลยที่นองแพรววิง่ไปบอกคุณแมนี่เพราะวาอยากกินอะไร ทําไมถึงอยากกนิ 

 2 เพราะวาเหน็มันออกแบบนากินเลยบอกคุณแมคะ 

 คือภาพเด็กในโฆษณามันทําหนานากนิหรือวาตัวสินคาในโฆษณามนัดูนากนิจงั

เลย 
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 2 สินคาคะ 

 เขามีอะไรนะคะสินคาเขาเนี่ย 

 2 ก็มีหลายอยางมากเลย 

 หนูจาํไดไหมมอีะไรในนั้น หนูถงึอยากกนิ 

 2 ก็มีโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่อยางเดียว 

 ไอครั้นชชี่ ๆ นีค่ืออะไรนะทีห่นูเรียก 

 2 ครั้นชชี่ นีม่ันเปนขาวคะ มีขาวพอง 

 กินแลวมนัเปนไงนะไอขาวพองเนี่ย 

 2 ก็ออกกรอบ ๆ คะ  

 ซึ่งหนูชอบหรือไมชอบ 

 2 ชอบคะ 

 ไอที่ชอบนัน่คือไอกรอบ ๆ 

 2 คะ 

 ก็เลยชวนคุณแมไป 

 2 คะ 

 วืบแรกเหน็โฆษณาวิง่ไปหาคุณแม ๆ บอกวา โอเคหรือไม 

 2 ไดคะ 

 ไดแลวก็มีโอกาสไปโลตัส 

 2 คะ 

 แลวแถมไปไดชิมอีก 

 2 คะ 

 พอเขาไปชิมแลวรูสึกยังไง 

 2 ก็รูสึกวา 

 อรอยไหม 

 2 อรอยคะ 

 เพราะปกติกินโอวัลตินทรีวนัอยูแลวปะ โอวัลตินทรีวัน นีก่ินมากอนเยน็ครั้นชชี่ปะ 

 2 คะ 

 ถาเทียบกนัแลวเปนไงบาง 

 2 ถาเทียบกนัก ็ไอโอวัลตินมนัก็เหมือนกนัแตไอตรงครั้นชชี่มันไม

เหมือนกนั เพราะไอโอวัลตินทรีวนัมนัจะไมมคีรั้นชชี ่

 พอมีครั้นชชี่ขึ้นมาปุบมันเลยทําให 

 2 อรอยขึ้น 

 อรอยขึ้นเลยเนาะ เพราะตอนกนิมันเปนไงไปนะ 

 2 กรอบ ๆ ขางในปาก 

 หนูชอบตรงนัน้แหละใชไหม 

 2 คะ 

 พอชิมไปปุบ คุณแมชิมดวยหรือเปลา 

 2 วันนั้นคุณแมก็ชิมคะ วันนัน้คุณแมขอ 2 แกวเลย  

 แลวนองแพรวขอกี่แกว 

 2 ของหนูขอ 3 คะ 

 แลวกินเสร็จแลวซื้อของเขาเลยไหม 

 2 ซื้อคะ 
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 ซื้อตรงนั้นเลย 

 2 คะ 

 นั่นก็คือซื้อตั้งแตวันนัน้ 

 2 คะ 

 แลวก็กนิมานานหรือยัง 

 2 นานแลวคะ 2 เดือนครึ่งแลวคะ 

 นานเหมือนกนัเนาะ 

 2 คะ 

 ก็คือติดใจไอตรงที่มนั 

 2 ไอขาวพอง 

 มันเหมือนอยางที่คิดไหมตอนที่ซื้อ ตอนที่ไดชิม ที่เหน็จากโฆษณาแลวไปชิมจริง

มันเหมือนอยางที่คิดเลยไหม 

 2 เหมือนคะ 

 มันไดไอเรื่องกรอบในปากอะไรของหนูใชไหม 

 2 คะ 

 กินมา 2 เดือนกวา กนิมาตลอดเลยปะ 

 2 ตลอดเลยคะ 

 กินตอนไหนบางเลาใหฟงหนอย เย็นครั้นชชี่เนี่ย 

 2 กินทั้งเชาทั้งเย็นเลยคะ 

 อาวก็เชาบอกพี่วากนิทรีวนั 

 2 คะ แลวก็กนิครั้นชชี่ดวย บางวนักนิครั้นชชีบ่าง 

 แสดงวา 1 อาทิตยเนี่ยม ี7 วนัใชปะคะ 

 2 คะ 

 หนกูินทรีวนักีว่ัน ไอโอวัลตินรอนเนี่ยคะ 

 2 โอวัลตินทรีวนัก็จะ 2 วนั ครั้นชชี่ 5 วนั 

 ครั้นชชี่ 5 วันเลย 

 2 คะ 

 เปนวนัที่ไปโรงเรียนหรือวนัเสารอาทิตย สวนใหญเปนวนัไหน 

 2 วันที่ไปโรงเรียนคะ 

 ก็กินดวย สลับกัน 

 2 คะ 

 อารมณมันเหมือนหรือตางกัน วนันีก้ินทรีวัน  วนันี้กนิเยน็ครั้นชชี่ ความรูสึกเหมือน

หรือตาง 

 2 มันก็ตางตรงครั้นชชี่เนีย่แหละคะ 

 แตวาอันหนึง่มนัเปนรอนใชปะ 

 2 คะ 

 อันหนึ่งมันเปนเยน็ 

 2 คะ 

 นองแพรวชอบแบบไหนกวากัน 

 2 อันเยน็มากกวาคะ 

 กินตอนเชาเนีย่นะ 

 2 คะ 
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 อาวทําไมถงึชอบแบบเย็นหละ 

 2 ชอบแบบเย็นเพราะวามนัเยน็ปาก เพราะวาถาเย็นปาก ถากนิรอน ๆ 

แลวมันจะออกคลื่นไสก็ไมรู  

 รอน ๆ มนัอรอยไหม 

 2 มันไมคอยเยน็ มันเลยไมอรอย 

 ออกคลื่นไส 

 2 คะ 

 ถามจริงๆ ตอนเชาหนูชอบกินเย็นมากกวา 

 2 คะ 

 แลวกินก็คือกนิกับขนมปงแลวก็กนิกับขาวเหมือนกนั 

 2 คะ 

 กินตอนเชาแลวกินตอนไหนอีก 

 2 ตอนเย็น 

 ตอนเย็นนี่กลับจากโรงเรียน 

 2 คะ 

 กินทุกเยน็เลยไหม 

 2 ทุกเย็น 

 จันทร-ศุกร กลับจากโรงเรียนกนิเยน็ครั้นชชี่หมดเลยปะ 

 2 คะ 

 อาวทําไมตองกินดวยหละตอนเยน็ 

 2 เพราะตอนเย็นรูสึกหวิมากเลยกิน 

 ปกติคือใครไปรับที่โรงเรียน 

 2 คุณแมคะ 

 แลวไมมีขนมใหหนูกนิกอนเหรอ 

 2 ไมคะ แตเปนบางวันคุณแมถึงจะพาไปหาง 

 วันที่ไปหางกลับมาบานกนิไปเย็นครั้นชชี ่

 2 กินคะ 

 ก็ยังกินอยูเพราะหนหูิวมากเลย 

 2 คะ 

 กินอันนี้แลวมนัจะเกี่ยวอะไรกับ ทาํใหหายหิวไดดวยเหรอ 

 2 คะ 

 แสดงวากนิแลวมันอิ่ม 

 2 คะเ 

 แลวปกติถากนิทรีวนันี่อิ่มไหม 

 2 ก็จะอิ่ม ๆ นิดหนอย 

 ก็จะมหีลายอยางกินแลวหายหิวไดใชไหม 

 2 คะ 

 ตอนเย็นอยางเชนหนูกก็ินนมเปรี้ยว นมเปรี้ยวนีห่ายหวิไดไหม 

 2 ไดคะ 

 น้ําสมนีห่ายหวิไหม 

 2 ก็ไดนะคะ 

 นมนีก่็หายหิวไหม..กินไหมนม 



    145 

 2 นมกก็ินคะ 

 ตอนเย็นนี่กนิไดตั้งหลายอยางนะใหมันหายหิวหนะ  

 2 คะ 

 ทําไมหนถูึงชอบกินแตเยน็ครั้นชชี่หละ 

 2 ก็มันอรอยคะ 

 อรอยกวานมเปรี้ยว อรอยกวานม 

 2 คะ 

 แปลวาอะไรอรอยกวา มนั 

 2 มันเปนสวนผสมของมันหนะคะ 

 คือมันหวานกวา...ที่วาอรอยกวานะ หรือวามนัเปนรสชอ็กโกแลตถึงอรอยกวาหรือ

วาไง 

 2 รสช็อกโกแลตแลวก็หวาน 

 หนูชอบตรงนี ้

 2 คะ 

 มีวันไหนไหมที่หลังเลิกเรียนนะ กลับมาหิวเหมือนกนัเลยแตวันนั้นเนี่ยไมไดกินเยน็

ครั้นชชี่ มีไหม 

 2 ก็มีคะ 

 แลววันนัน้ไปกินอะไรแทนหละ 

 2 กินขาวราดปลาเทอริยาก ิ

 คือกินเปนขาวไปเลย 

 2 คะ 

 ปกติเวลาที่วนัไหนหนูกนิ วนัที่กลับจากโรงเรียนแลวหนกูนิเยน็ครั้นชชี่เนี่ยนะ 

ประมาณกี่โมงจําไดไหม 

 2 โรงเรียนเลิก 4 โมง แลวหนกูลับบานประมาณ 5 กก็ิน 5 โมง 

 5 โมงจะกนิแลวเนอะเยน็ครั้นชชี ่

 2 คะ 

 แลวถาเกิดวนันั้นไมไดกนิเยน็ครั้นชชี่ไปกนิขาวเทอริยาก ิตอนนั้นประมาณกี่โมง 

 2 ประมาณ 5 โมงเหมือนกัน 

 คือวันไหนมีขาวกก็ินขาวเปนเรื่องเปนราว 

 2 คะ 

 แตมีไหมวันไหนขาวก็ไมไดกินหรอกนะ แตวาไมไดกินเยน็ครั้นชชีห่รอก ไปกนิ

เครื่องดื่มอยางอื่นแทน 

 2 ก็จะเปนโอวัลตินทรีวนัคะ 

 ก็คือกินเปนรอน 

 2 คะ 

 เหมือนกนัเหรอ ความรูสึกเหมือนกันไหม 

 2 มันก็เหมือนกนัคะ 

 คือไปกิน ไมเยน็ก็รอน ตองกนิ 2 อยาง 

 2 คะ 

 ทําไมบางวันกม็ีเปลี่ยนไปกนิรอนบางหละ เกิดอะไรขึ้น 

 2 เพราะวามนัรูสึกมันอยากกนิมากเลยคะ 

 คือวันที่อยากกินมากหนูจะไปกินอะไรแทนนะ 
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 2 ก็ถามันไมมีโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่ก็จะไปกนิขาว 

 กินเปนอะไรทีอ่ยูทองเปนเรื่องเปนราวไปเลย 

 2 คะ 

 หรือไมก็ไปกินเปนโอวัลตินรุนรอน 

 2 คะ 

 กินมา 2 เดือนกวา หนูกนิมาตลอดเลยไหม ตั้งแตกินครั้งแรกจนวนัเนีย้ 

 2 ก็... 

 หรือมีหยุด ๆ บาง กนิบางหยุดบาง 

 2 คะ กนิบางหยดุบาง 

 อาวทําไมหละ ไหนบอกชอบ 

 2 ก็โอวัลตินเยน็ครั้นชชี่กิน 2 เดือนกวา พอเบื่อแลวก็มาเปลี่ยนเปนพวก

โกโกครั้นช 

 ออมีเบื่อดวย 

 2 คะ 

 คิดวาชอบอรอย 

 2 พอกินโอวัลตินโกโกครั้นชแคเดือนเดียวเบื่อปุบมากินโอวัลตินเยน็           

  ครั้นชชี่ตอ 

 แสดงวาคือเริ่มเบื่อก็เลยไปกินโอวัลตินโกโกครั้นช  

 2 คะ 

 มันเปนยงัไงนะโอวัลตินโกโกครั้นช 

 2 ก็เอาโอวัลติน...แลวกเ็อาโกโกครั้นชใสลงไปในโอวัลตินหนะคะ 

 มันคือโอวัลตินทรีวนัเหรอจะหรือวามันเปนโอวัลตินอะไร 

 2 โอวัลตินทรีวนัคะ 

 หนทูําเองเลยปะหรือคุณแมทํา 

 2 คุณแมตองทําเองอยูแลวถาเปนโอวัลตินทรีวัน 

 เปนคุณแมทาํ 

 2 คะ 

 แลวคุณแมใสโกโกครั้นชลงไป 

 2 คะ 

 แปลวาทีห่นูกนินี่มนัรอนหรือมันเยน็จะ ไอโอวัลตินโกโกครันชเนีย่ 

 2 รอนคะ 

 ออหนูกนิเปนรอน 

 2 คะ 

 กินตอนไหนคะ โอวัลตินโกโกครั้นช 

 2 ก็จะกนิตอนมดื ๆ หนะคะ 

 งั้นตอนชวงทีห่นหูยุดไป เบื่อแลวไอเย็นครั้นชชี่เนีย่นะ หนูไปกนิโอวัลตินโกโกครั้นช

แทน 

 2 คะ 

 ซึ่งตอนเชากนิอะไรแทน ถางัน้หนะ 

 2 ตอนเชากจ็ะกนิพวกขาว อยางงั้นหนะคะ 

 ก็คือเชาจะไมมีเย็นครัน้ชชี่แลว 

 2 คะ 
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 แลวบาย ๆ กลับมาจากโรงเรียนหวิมากเลยกินอะไรแทน 

 2 ก็จะเปนพวกโอวัลตินทรีวัน 

 แลวตกกลางคืนดึก ๆ หละคะ ทีก่ินโกโกครั้นช 

 2 ก็จะกนิขาวแทน เพราะแมใหกนิเปนเรื่องราวไปเลย 

 ถามจริงทีห่นหูยุดกนิไปเนีย่นะ หนูเบื่อเองหรือคุณแมไมใหกิน 

 2 หนูเบื่อเองคะ 

 ก็เลยไปกนิโอวัลตินโกโกครั้นช 

 2 คะ 

 แลวมันอรอยเหมือนกันไหม 

 2 ก็อรอยเหมือนกัน 

 กินโกโกครั้นชกับกินเยน็ครั้นชชี่เนี่ย 

 2 ก็อรอยเหมือนกัน เทา ๆ กัน 

 ชอบอันไหนมากกวากัน 

 2 ชอบครั้นชชี่มากกวา 

 เพราะวาอไร 

 2 เพราะวาถากนิอยางงัน้มนัก็จะเปนเรื่องเลยคะ เพราะวามันมีขาวอยู

ขางในนั้น แตถาโอวัลตินโกโก มนัก็จะเปนเรื่องเปนราวเหมือนกนัเลย 

 แตมันตางกันตรงที่วาอะไร ถึงชอบครั้นชชี่มากกวา 

 2 ครั้นชชี่กับโกโกครั้นชมันไมเหมือนกัน 

 มันตางกนัยงัไง 

 2 มันตางกนัแคครั้นชชี่ก็เปนขาวพอง สวนโกโกครั้นชมนักจ็ะเปนพวกขาว

เหมือนกนัแตมันไมใชขาวพองมันเปนสีออกวงกลม ๆ  

 หนูชอบอันไหนมากกวากนั ชอบขาวพองหรือวงกลม ๆ เนี่ยแหละ 

 2 ขาวพอง 

 เพราะวาตอนที่กนิมันเปนไงเหรอ ตอนที่กนิเหมือนหรือตาง 

 2 มันกรอบ ๆ 

 แลวไอกลม ๆ ไมกรอบ 

 2 กลม ๆ ไมกรอบคะ ถามันโดนอะไรเปยก ๆ มันก็จะแหงเลย 

 แลวครั้นชชี่โดนเปยก ๆ แลวแหงไหม 

 2 ไมแหงคะ 

 ก็ยังกรอบอยู 

 2 ก็ยังกรอบอยู 

  

 หนูเลยชอบอันนัน้มากกวา 

 2 คะ 

 ก็เลยกลับมากิน 

 2 คะ 

 ตอนนีทุ้กวนันีก้ินอยูปะคะ 

 2 ก็ทุกวันนี้กย็ังกินอยูคะ 

 สรุปก็คือแฮปปดี อยากจะกนิตอไหมหรืออนาคตก็ไมแนก็จะเบื่ออีกรอบหนึง่แลว

เนี่ย 
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 2 มันนาจะมั้งคะ 

 เอาหละคราวนี้..พี่ถามไปตอนตนแลวแหละวาหนูชอบโฆษณาแบบไหน  

 2 โฆษณากจ็ะเปนโอวัลตินเยน็ครั้นชชี ่

 เรียกวามีอยูแลวแบบเดียวนีแ่หละใชไหม 

 2 คะ 

 แตถาเกิดวาไมนับยีห่อก็ไดนะ แตเปนสไตล แนวโฆษณา โฆษณาเดี๋ยวนีม้ันก็มีตั้ง

หลายแบบใชไหม มันมีแบบตลก ดูแลวขํากลิ้งเลยมีไหม 

 2 ก็มีคะ 

 อยางเชนตัวไหนเลาเลย 

 2 นาจะเปน...พวกไอนัน่หนะ เปน... จําไมได 

 จําไดไหม หรือจําคนแสดงไดไหม เรื่องราว 

 2 ก็จําไมไดเลยคะ แมบอกวาใหไปซื้อของอยางงี้ เลยไมคอยเหน็ 

 ปกติเวลานัง่ดูโฆษณานั่งดูทวีี คุณแมนัง่อยูดวยปะคะ 

 2 นั่งอยูดวย 

 จะดูทีวีดวยกนัตลอด 

 2 คะ 

สัมภาษณคุณแม 

 ชื่อคุณแมอะไร 

 1 รีคะ 

 ลูกสาวนารักมาก อันนี้คือลูกสาวคนเดียว 

 1 คนเดียวคะ 

 กะจะมีอีกไหมคะพี ่

 1 ไมไหวแลวอายุมากแลวคะ 

 เขานารักมากเลย  

 1 เพราะอายุมาก เขาบอกวามีไมได เขาบอกวาเดี๋ยวเปนอะไรหละ พวก

อะไรที่ไมคอยเต็ม 

 แตลึก ๆ อยากม ี

 1 อยากคะ อยากไดลูกสาวอีกคน ผูชายไมชอบ 

 ลูกสาวนี่ไดแตงตัว 

 1 ลูกชายไมมีอะไรแตง 

 สวนใหญนี่เลือกซื้อใหเขาเอง 

 1 ใช.. 

 หรือเขาเริ่มเลือกเอง 

 1 เขาจะเปนคนมองเองวาอันไหนเขาจะชอบ เหมือนแตงตัวเนีย่เขาจะ 

  ชอบเอง แลวใหเปนคนซื้อให 

 คือเรามีหนาทีจ่ายตังคเอง เขาจะเริ่มเลือก 

 1 คือก็จะบอกอันนี้สวยนะ แลวเขาจะดู เดินดูกอนแลวคอยมาบอกวาเอา

ของแมก็ได 

 แตไมดื้อ 

 1 ไมดื้อคะ พูดรูเรื่อง 

 คุณพอกับคุณแมเขาติดใครมากกวากัน 

 1 สวนมากจะแม 
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 คุณแมตามใจมากกวาปะ 

 1 ไมตามนะ ตีคะ อันไหนถาไมถูกจะตีเลย จะบอกวาอันเนี้ยไมเอานะ ๆ 

เขาก็งอน แตกลัวแมหนีไง สวนมากจะติดแมเพราะวาพอไมคอยมีเวลา 

 ตอใหแมดุก็เหอะแตก็ยังติดแม 

 1 ใช ติดแม 

 ซึ่งก็ดีนะ 

 1 ใชนะ บางครั้งก็กลัวเขาเหงาเหมือนกนันะ มีคนเดียว คิดเหมือนกนันะก็

เลยพาเขาไปนูนไปนี ่

 เห็นเขาเลาใหฟงวาที่บานมีบารบี้เต็มเลย 

 1 ใช เต็มเลย ชอบมากเลย 

 แลวก็บอกวามีซุปเปอรแมนดวยเหรอ 

 1 มีคะม ี

 แตมันคนละแบบเลยนะ ผูหญิ๊ง ๆ กับผูชาย ๆ 

1 ก็คือเขาอยากลองดูไง เห็นเพื่อนผูชายเขาเลาในโรงเรียนวาเปนอยางงั้น

เปนอยางงี้ กเ็ลยลองดู เขาก็บอกไมเหน็สนุกอะไรเลย แตก็ดูได 

 แตก็ชอบบารบี้ 

 1 ใช 

 เขามีของสะสมอะไรไหม 

 1 สวนมากเพื่อนจะซื้อมาใหจากเยอรมนั เปนบารบีท้ี่หกัแขนหักขาไดหมด

เลย 

 ก็คือจะเปนตุกตาเนีย่แหละนะ ผูหญิง 

  1 ใช ตุกตา กระโปรง ชอบหวผีม ชอบเขียนคิ้ว ทาปาก 

 หมายถงึเขียนใหตัวเอง 

  1 ใหตุกตา เลอะเทอะไปหมด เต็มไปหมด 

 ชอบแตง แสดงวารักสวยรักงาม 

 1 รักสวย อันนี้เขาชวนไปเดินแคทวอลคกันมาครั้งหนึง่แลว 

 แลวปะคะ 

 1 ไปคะ เขากลามาก 

 ของอะไร 

 1 ของอะไรนะ เพื่อนโรงพยาบาลวชิระเขามาชวนไปกับเพือ่นเขา 

 ก็คือใสเสื้อผาเปนแบบแฟชั่นอยางงีเ้ลย 

 1 ใช แลวก็เดินแบบ เดินนางแบบ 

 แตเขาหนวยกานใหเลย 

 1 เพื่อนเขาเลนหนงัสังขทองทีเ่ปนนองพลอยผูหญิง 

 อีกหนอยคงจงูมือเขาวงการแนเลย 

 1 คงไมเอา เพราะวาไปดูมาแลว ดูแลวเหมือนมันเหนื่อยนะทรมาน                

นานมาก 

 แตไมแนโตเขาอาจจะชอบเองก็ได 

 1 ถาโตแลวแตตัว แตตอนนี้แมไมไป 

 เมื่อกี้ชวนเขาคุย วนัหนึ่งดื่มอะไรบาง ทานอะไรบาง เขาก็เลาให 

 1 จุกจิกเยอะเลยคะ 

 แปลวาอะไรจกุจิกเยอะ 
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 1 ชอบดื่มนูน ดื่มนี่ ชอบลองอะไร เขาจะมีบูทตั้งลองใชไหม ชอบไปลอง 

 คุณแมรูไหมวาคุณลูกนี่ชอบอะไรที่สุดเลยเครื่องดื่ม 

 1 เห็นเขาชอบทกุอยางเลย 

 เขาก็บอกวาเขากินเกงแตเขาไมอวน 

 1 ใช ทุกอยางเลย อันนัน้ อันนี ้ถาเขาเดอะมอลลนะคะ แตถาชอบมาก

ที่สุดอาหารที่เปนขาว อาหารญี่ปุน สุดยอดของเขา 

 แตอยูบานคุณแมมีเตรียมอาหารใหลูก 

 1 มีคะม ี

 อยางเชา-กลางวนั-เยน็ ทําใหเขาตลอดปะคะ 

 1 มื้อเชาทําไวใหเขา เพราะตอนเชาตองอยางเรงดวนเลยแหละ 

 คุณแมทํางานดวย 

 1 ใช แลวถามื้อเย็นสวนมากกข็าวผัด ผัดผัก  

 แลวอยางมื้อเชาทีว่าเรงดวนของคุณแมนีท่ําอะไรคะ 

 1 ขาวตมเลยแหละ 

 ไมใชสําเร็จรูปตมจริง ๆ 

 1 ตมจริง ๆ 

 แลวมักจะมีอะไรอีกมื้อเชา 

 1 บางครั้งก็โจกเลย สวนมากจะแกงจืด เขาจะชอบอยางงัน้ แตถาผัดตอน

เชา ๆ เขาจะไมกินเลยนะ ถาพวกผัดนี่ไมเอาเลยตอนเชา ๆ เขาบอกเขา

จะคลื่นไส 

 ใช ๆ เมื่อกี้เขาบอกกินอะไรสักอยางเขาก็จะคลื่นไส 

 1 ใช เขาคลื่นไส 

 ในหมวดเครื่องดื่มเขาบอกวาเขาชอบกนิโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่เนี่ยคะ 

 1 ใช 

 คุรแมเคยไดยินปะคะ 

 1 ไดยิน 

 จริง ๆ มนัชื่ออะไรนะคะคุณแม 

 1 โอวัลตินเย็นครั้นชชี่ มนัมีขาวพองอยูในตัวโอวัลตินเลยนะ เขาจะชอบ

มากเลย 

 คุณแมไปรูจักครั้งแรกนี่คือจากไหน 

 1 คือลูกหนะคะ 

 คือจากเขา 

 1 จากเขาเนีย่คะ พอถามวานองแพรวไปรูจากไหนลูก นองแพรวดูในทีวี

คะคุณแม แลวเขาก็จะไปซือ้ พาไปเลยนะ ไปซื้อเสร็จเขาก็มาทํากิน 

เปนไงคะคุณแมมันออกมัน ๆ นะ เอามาใหชิมมนัออกมนั ๆ ก็ใชได 

 คือเขาเปนคนจัดแจงทุกอยางแหละ 

 1 ทุกอยางเลย 

 แลววันที่เขาเห็นโฆษณาคุณแมไมไดนั่งอยูดวย 

 1 ไมไดนั่งดู 

 เขาไปดูของเขาเสร็จสรรพ 

 1 ใช 

 แลวเขาวิง่มาบอกคุณแมวา อะไรจําไดไหม 
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 1 เดี๋ยวคุณแมไปเดอะมอลลไหมคะ พรุงนี้ตอนเยน็  

 ชวนเลย 

 1 ทําไมเหรอแพรว...เถอะนา เดี๋ยวแพรวจะใหซื้ออะไรอยางหนึ่ง ก็เลยไป 

ออ.. แลวเขาก็มีชงใหชมิ เราก็เลยชิม 

 ไปถึงเดอะมอลลวันนั้น ไปชงชิมเลยหรือวาไป 

 1 เขามีตั้งใหชิมเลย 

 แลวที่นองแพรวจูงเราไปเนี่ย ไปที่ไหนกอน 

 1 เดอะมอลลแหละคะ แลวครั้งสองก็ไปโลตัสหรือไงเนีย่ 

 พอไปถึงเดอะมอลลปุบ เขาไปถึงซุปเปอรปุบก็ 

 1 ก็ไปเดินหาดู ไปมองดู นั่นแหละแลวเขาจะบอกแมเอานีน่ะ แลวเขาจะ

ใสรถเลย เดินเข็นใหแมเลย สบายใจเขา 

 ซึ่งแสดงวาคุณแมตามใจ วนันัน้คุณแมไดชิมหรือเปลา 

 1 ชิมคะ มนัออกมัน ๆ ก็เลยปลอยเขา คือถามเขากอนนะวากนิแลวมนัจะ

เปนอะไรไหม เขาบอกรับรองเด็กไมทองเสีย ก็เลยซื้อ 

 ถาวนันั้นสมมตุิวานองแพรวพาไปเดอะมอลลนะ แตบังเอิญไมไปเจอไอบูทชิม แลว

คุณแมจะยอมตามใจไหม 

 1 ก็ไมซื้อใหเขา บอกวาไมมกี็ไมเอาสิลูก เอาอยางอื่นไป 

 แตหมายถึงวามีที่ชัน้นะ แตไมไดมีใหชิมฟรี 

 1 ออ..ซื้อใหเขา ตองซื้อ เพราะวาเขาตั้งใจแลวตองซื้อใหเขา 

 แสดงวาคุณแมคอนขางตามใจเหมือนกนันะ 

 1 ตามใจมาก 

 ปกตินี่คือเคยมีขัดใจเขาไหม สมมุติไปเหน็ จงูคุณแมไปเดอะมอลลแลวเคยมีขัดใจ 

  1 สวนมากจะของเลน 

 แตถาเปนหมวดของกินเครื่องดื่ม 

 1 ไมวาเลย 

 ไมเคยขัดใจเลย 

 1 คะไมขัดใจ แตถาของเลนตองฝนกนัหนอย  

 แตถาเกิดนองแพรวอยากจะดื่มอะไร อยากจะกนิอะไร คือคุณแมมักจะให 

 1 ไดเลยคะ ตามใจเขาเลย ถาจะเอาอะไรตามใจเขาเลยของกินนะ แตถา

ของเลนนี่ตองยั้งกนัเลย 

 ทําไมถงึตามใจขนาดนัน้ 

 1 ของเลนไมตามใจนะ 

 แตทําไมของกนิ 

 1 อยากใหเขาโต อวน อยากใหเขาโต บางครั้งเราทํางานอยู ลูกจะหิว          

ไหมหนอ ๆ กังวลแตไอเรื่องแบบนี้ ก็คืออะไรที่เขาชอบจะซื้อไปเลยไปแช

ไวในตูเยน็  

 ตอใหไมมีที่ชมิวันนัน้ 

 1 ก็จะซื้อไป 

 แตพอมีแลวกไ็ปชิม 

 1 ใช ชิมดู ก็อยางงัน้ ๆ ก็จะบอกเขามนัมัน ๆ แตเด็กเขาชอบ 

 ถามจริงคุณแมชอบไหมทีช่มิ 

 1 ธรรมดานะ คุณแมสวนมากจะกินกาแฟ คุณแมไมชอบกินของแบบนี ้
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 แตพอนองแพรวชิมแลวเขามาบอกคุณแมวาอะไร 

 1 คุณแมดีไหม คุณแมอรอยเนาะ มีกรอบ ๆ ดวย มีแปลก ๆ เด็กจะชอบ

อะไรที่มันแปลก ๆ ที่จะตองมาใหลอง ใหแปลก เขาจะชอบ 

 ลาสุดถาไมตัวเย็นครั้นชชี่เขาเคยมีมาใหลองอะไรแปลก ๆ บางไหม ที่อยากซื้อ

อยากชิมอะไรแปลก ๆ มีไหม 

  1 มันมีขาวอะไรก็ไมรูอีกตัวหนึง่นะ จําไมไดเลย มนัคลาย ๆ นมปนกับขาว 

   โอต เขาไปชิม 

 ยี่หออะไรจําไดปะ 

 1 จําไมได..ไมรูของเนสทเลทหรือเปลาเนาะ 

 แตเปนนมปนขาวโอต 

 1 ใช 

 เอามาชองเองที่บานเหมือนกัน 

 1 ใช แตเปนซองนะ สี่เหลี่ยม 

 สีอะไรจําไดไหม 

 1 สีเขียว ๆ 

 ใชเนสวีตาปะ 

 1 สงสัยจะใชอันนั้นแนเลย 

 อยางงั้นเขากจ็ะชอบ 

 1 ไมชอบ เขาก็มาอื้อ คุณแมไมเอา คุณแมไมชอบ เขาไมเอาเลย แตนม 

แอล็คตาเปนของเขาประจาํ เขาจะดื่มประจําเลยอันนี ้

 อันนัน้รสอะไร 

 1 รสจืด แลวก็โฟรโมสตรสจืด 

 แตก็คือเขาไปชิม ก็เลยชอบ คุณแมก็เลยซื้อ 

 1 คะ เขาไปชักนาํเพื่อนมาดวยนะ  

 แสดงวาวันนัน้ที่เขาติดใจจริง ๆ เขาติดใจที่อะไร คุณแมทราบไหม 

 1 ขาวพอง ที่เปนพอง ๆ แลวมันมนี้ําแข็งดวย เด็กชอบอยูแลว 

 หมายถงึเด็กชอบขาวพองหรือเด็กชอบน้ําแข็ง 

 1 ขาวพอง แลวมันเยน็ดวยใชไหม เขาถูกใจ 

 ถาใหเดานะ เปนประเด็นไหนมากกวากนั ที่นองแพรวเขาชอบ..ชอบทีม่ันเปนเยน็ๆ 

นี่แหละหรือ 

 1 ขาวพองนี่แหละ 

 เพราะกินแลวมันเปนยงัไง 

 1 ไมรูมันเปนยังไง คุณแมชิมไปนิดเดียว มนัมัน ๆ แคนั้นแหละ 

 ถาคุณลูก เดาใจ ที่เขาชอบขาวพองเพราะวา 

 1 สงสัยเขาคงถกูใจนะ หรือมนัเปนของแปลกใหมอะไรที่เขาอยากจะลอง 

เขาเปนคนลองไปเรื่อย ๆ 

 ก็คือตั้งแตวันนั้นเขาซื้อมาเรื่อย 

 1 คะ 

 ก็คือเขากินตอนไหนบางหละคุณแม 

 1 บางครั้งเชาก็เอาแลว ถาเขาตองการนะ เชาเขาก็เอา บางครั้งก็ตอนเยน็ 

มื้อเย็นนะ แตตอนนี้คือไมเลย 

 ตอนเชาทานอะไรบางคะ 
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 1 ตอนเชาสวนมากจะทาน 

 โจกคุณแมแหละไมโจกก็ขาวตม 

 1 ใชนั่นแหละ แลวก็นมจืดกลองหนึ่งแลวก็ไปเรียนเลย แลวที่โรงเรียนไมรู

ใหทานอะไรมัง่หรือเปลาก็ไมรู 

 เห็นเขาเลาวามีอะไรอีกตัวหนึ่งที่บานเนี่ย โอวัลตินทรีวนัมีดวยเหรอ 

 1 มีคะ โอวัลตินรอน 

 มันเปนไงคะทรีวัน 

  1 เปนซองทรีอินวันเปนซองยาว ๆ สําเร็จรูปนะ คือเอาน้าํรอนใสแลวก็เท 

   ใสแตนาน ๆ จะกิน 

 อออันนัน้นาน ๆ กนิ 

 1 ไมคอยเทาไหร ไมคอยชอบ 

 หมายถงึตัวเขาไมคอยชอบ 

 1 ใช 

 เพราะวาอะไร 

 1 เขามาติดใจไอเนี่ย ไดโอวัลตินเยน็เนีย่ 

 คือแปลวาตอนสมัยกอนยงัไมมีเย็นครั้นชชี่เนี่ยกินไหม ไอทรีวัน 

 1 กินแตกนินอยมาก 

 ก็คือไมชอบอยูแลว 

 1 ใช สวนมากก็จะกินนม กนินมเปรี้ยว กนินมจืดของเขาไปเลย เรื่อยเฉื่อย

ของเขาไปเลย 

 เพราะวาอะไรทําไมนองแพรวถึงไมชอบทรีวัน 

  1 สงสัยมนัรอนหรือเปลาไมรูเนาะ หรือมนัไมมีเปนกลองดื่มก็ไมรูเนาะนั่น 

   แหละ 

 เขาไดมีเครื่องดื่มรอน นอกจากโอวัลตินทรีวันเขากินอะไรอีก 

 1 นมเปรี้ยว 

 นมเปรี้ยวก็ไมรอนไง 

 1 ออ อยางรอนเลยเหรอ ไมมีแลว 

 แสดงวาตัวเขาเองไมคอยชอบรอน 

 1 ใช มีอยางเดียวนี่แหละ 

 ก็คือตอนเชาถาจะมีก็คือกินขาวกับคุณแม แลวกนิโอวัลตินเยน็ครั้นชชี ่

1 ใชคะ บางครั้งก็บอกวาอยากินตอนเชานะ กลัวทองเสีย เขาบอกไม

เปนไรคะคุณแม 

 เกี่ยวอะไรกับทองเสีย 

 1 บางครั้งกลัวทองเขาเสีย เพราะวากนิโจกไปแลวมากนิเยน็ ๆ กิน                

โอวัลตินเย็น ๆ กลัวหนะ เขาบอกไมเปนไร คุณแมไมเปนไร 

 แตคุณแมก็ไมถึงกับหาม 

 1 ไมหาม ปลอยเขา เขาก็รีบดื่ม ๆ แลวก็รีบไปเลย รถมารับก็ไปเลย เพราะ

ตอนเชาเรงดวนมาก อะไรกต็องเปนเวลาเรงเลย 

 งั้นนอกจากกินตอนเชาแลวเขากินตอนไหนอีก 

 1 ตอนเย็น 

 งั้นก็จะมกีินตอนเยน็ 

 1 คะ 
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 ตอนเย็นนี่คือหมายถงึหลังเลิกเรียนเหรอคะ 

 1 หลังเลิกเรียนแลว ตอนบาย 3 โมง 4 โมงเย็น 

 ทําไมถงึตองกนิดวย 

 1 ไมรูนะ เขากลับมาเขาก็เอาเลย เขาจัดการเลย แลวน้ําแข็งคอยไปซื้อที่

เซเวน ไอน้าํแข็งกรอบ ๆ เขาบอกสะใจ 

 แปลวาเขาตัวแคนี้คือทําเองหมด 

 1 เขาชอบ 

 คือเตรียมอุปกรณเอง เตรียมน้ําแข็งเอง 

 1 ใช 

 เซเวนอยูใกลบานเหรอ 

 1 ไมเทาไหร ทีท่าํงานก็อยูใกลก็เดินกลับดวยกันแวะเซเวนเลย 

 ซื้อน้ําแข็ง 

 1 คะซื้อน้ําแข็งไปเลย ไมเอาน้ําแข็งในตูเยน็ดวยนะ เขาบอกไมอรอย 

 น้ําแข็งเซเวนมนัเปนไง 

 1 มันกรอบ ๆ เราชิมแลวมนัเปนกรอบ ๆ มันเล็กๆ ที่ใสกาแฟเย็น 

 เคยถามเขาไหมวาทําไมชอบน้ําแข็งที่เซเวน 

 1 เขาบอกมนักรอบ มันเขากนันะคะคุณแม 

 เขาชอบอะไรที่มันกรอบ ๆ ในปาก 

 1 เขาถึงไมอวนไง เขาถึงผอม 

 เพราะวา 

 1 เขาไมคอยกินอาหารที่มนัมกีากหรือเปลาอะไรก็ไมรูเนาะ ขาวก็ไมคอย 

ขาวอยางนอย 5 คํา ขาวตมอยางนอยก็ 5 คําแคนั้น 

 ซึ่งก็คือตอนเยน็ ถาใหเดาเปนเพราะวาอะไรเขากลับมาจากโรงเรียนแลวกินเลย 

 1 ความเคยชนิ 

 โอกาสอะไรเปนพิเศษไหม 5 วันกลับจากโรงเรียนทัง้ 5 วนันี่คือกนิตลอดเลยปะ 

 1 ทั้งวัน แตเขาเปนคนแบบ อยู ๆ ก็เบื่อไปนะ อยู ๆ กห็ยุดไปนะ คุณแม

อยาเพิ่ง คุณแมไมเอาแลว หยุดกอน เดินหาของแปลกใหม 

 ซึ่งไอของแปลกใหมคุณแมกจ็ําไมไดเนาะวามัน 

 1 ไมได เพราะวาเขาเปนคนกนิหลากหลาย 

 พอยกตัวอยางไดไหมอะไรที่แปลกใหมอยางเชน 

 1 อะไรที่โฆษณาออกทางสื่อทีวีเนี่ยนะเขาก็จะไปลองแลว เหมือนไอติม

แพ็ตเดิลปอปมั่งอะไรมั่ง แปลกใหมเขาก็จะหยุดอันเกาไปแลว 

 อยางเชนไอติมแพ็ตเดิลปอบ 

 1 ใช 

 อยางเชนอะไรอีก 

 1 ไอติมถวย ๆ อะไรแปลก ๆ ของเด็กหนะ บางครั้งกซ็ื้อ ๆ ไปถึงเคานเตอร

จายใหเขา 

 เหมือนเรามหีนาที่จายตังค พาเขาไปแลวก็จายตังค 

 1 ใชคะ อันไหนที่คุณแมชอบ บางครั้งเขากบ็อกไมเอา 

 พฤติกรรมในการกินเย็นครั้นชชี่เขาตางไหมคะ เสาร อาทิตยกับวันธรรมดา 

 1 เสารอาทิตยกนิมาก วันหนึง่หลายแกวมาก 
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 เชามานี่ยงักนิอยูไหม 

 1 กินคะ 

 กี่แกวคะ 

 1  1 แกว แลวพอประมาณสัก 4 โมงเชาเอาอีกแลว 

 คือ 10 โมงเชา 

 1 เขาจะนัง่ดูทวีกีารตูนของเขาเนีย่นะ เดี๋ยวแปบเดียวเขาก็ไปเทมาแลว ๆ 

อยางเงี้ย 

 ถาใหเดาเขาหวิไหมตอนนัน้ 

 1 เขาไมหิว เหมือนกับเขาเพลินไป แลวกเ็อามากินแกกระหาย 

 ซึ่งสมมุติถา 10 โมงเชาไมไดกินเย็นครั้นชชี่เขามักจะกินอะไรแทน 

 1 นมจืด 

 ก็เปนนมจืดไปเลย 

 1 ใชนมจืด จะเอามานอนดื่ม  

 กินกับอะไรไหม คุกกี ้

 1 ไม ๆ นมอยางเดียว 

 แลวอีกทกีี่โมง เชามาแลว 10 โมง ถาเสารอาทิตย 

 1 เที่ยงเขาก็กินนมจืดของเขานะคะ แลวก็กอนนอนก็กนินมจืด 

 เสารอาทิตยกป็ระมาณ 2 แกว 

 1 ประมาณ 2 แกว 

 เคยมีเบิ้ลไหม เบิ้ลติดกันเลย 

 1 ไมมี 

 แสดงวาหลัก ๆ ก็คือกินตอนเชาใหมนัแบบ 

 1 เหมือนเขาชุมใจเขายังไงก็ไมรู 

 ชุมใจ ชุมคอ 

 1 เพราะวาเขาชอบนั่งดูทีวีตอนเชา การตูน เขาชอบดู 

 แตคุณแมบอกวาเขาชอบเหมือนกัน แตก็มีเบื่อ 

 1 ใชเบื่อ 

 แลวรูไดยังไงวาเขาเบื่อ 

  1 เขาจะหยุดไปเลยไง ก็จะสังเกตวาทําไมไมคอยเอามาชงแลว จะหยุดไป 

   เลย 

 คุณแมก็เลยหยุดซื้อไปเลยเหมือนกันหรือวา 

 1 ไมหยุด ๆ เอามาตุนใสไว 

 ก็ยังซื้อเก็บไวในตู 

 1 ใช ไวใหเขา  

 เพียงแตเราสังเกตไดแหละวาเขา 

 1 ชวงนี้เขาหยุดไปไง 

 เขาไดมีมาบอกไหมวาไมชอบแลว 

 1 ไมมีคะ เขาไมพูด เขาจะบอกวา อุยคุณแมอันเนี้ยมีใหมแลวเสร็จนอง

แพรวแนเลย เขาก็จะไปซื้อมา เราตองแชตูเย็นไว 

 หลัก ๆ นี่เปนเพราะวาไปมีตัวอื่นที่นาสนใจกวาเขาถึงไปกินหรือวา 

 1 หันไปลองอันอื่น 

 หรือวาไมไดเกีย่วกับอันอื่นหรอก ไอตัวเนี้ยมันเบื่อแลว 
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 1 ไมเบื่อเขาไมเบื่อ แตเขาจะหยุดไปกอน แลวเขาก็จะไปลองของใหม 

 คือเปนประเภทชอบขาลอง 

 1 ใช เหมือนนมเปรี้ยว เขาก็จะลอง 

 เขาแวบไปตัวอื่นนานไหม 

 1 ไมนานนะ อยางนอยก็เดือน 2 เดือน  

 แลวก็จะกลับมากนิตัวนี้เหรอ 

 1 แลวเขาก็จะกลับมากินอยางเกา 

 ครั้งลาสุดเลยที่เขาหยุดไปนี ่หยุดไปนานไหม 

 1 ก็ประมาณ ไมนานเทาไหรนะ แตก็พอควรเหมือนกนั แลวก็กลับมากนิ 

  อีก 

 คุณแมจําไดไหมตอนนั้นเขาไปเหน็อะไรในโฆษณาเขาถึงมาหยุดของเย็นครั้นชชี่ไป 

 1 ไอติม ออกใหม 

 แลวมันแทนกนัไดเหรอ 

 1 มันเยน็เหมือนกันนะ 

 เหรอคะ 

 1 คะ พอเชามาของเนสเลทเขาจะมาหนาบานแลว จะผานหนาบานแลว 

เขาก็จะลงไปหาซื้อของเขาแลว นัน่แหละ เขาก็จะหยุดตัวนัน้ไปกอน นั่ง

กินไอติมไป 

 แสดงวาเขาเหมือน เขากนิเยน็ครั้นชชี่ กินเหมือนเปนของกนิเลนหนะ 

 1 ของกินเลน ใช 

 งั้นคืออะไรก็ตามทีม่ันเปนของกินเลนเย็น ๆ ก็แทนกันได 

 1 ใชคะ 

 อยางเชนไอติม 

 1 อยางเชนไอติม 

 อยางเชนอะไรอีก คุณแมพอจะสังเกตไดไหมพฤติกรรมคุณลูกเนี่ย 

 1 เฉากวย 

 ก็แทนเย็นครั้นชชี่ได 

 1 ใช ๆ จําไดวาเฉากวย 

 หมายถงึเข็นมาหนาบานเงี้ยเหรอ 

 1 ใช ๆ เขาจะมาหนาบานเลย เขาจะรีบวิ่งมาขอตังคเลยนะแลวเขาก็จะ

เอาชามไปซื้อมา 

 คืออยางที่บอกไอ 10 โมงเชาวนัเสารอาทติยเนี่ย คือไมเปนเยน็ครั้นชชีจ่ะเปน

เฉากวย 

 1 ใชคะ 

 เปนไอติม 

 1 คะ ๆ 

 เปนอะไรอีกคะ 

 1 รูสึกจะมี 3 อยางนี่แหละ 

 เปนเครื่องดื่มจริง ๆ มีไหม 

 1 ถาจะไปแถวเซเวนก็จะเปนไอพวกสเลอบี้ ที่กดฟูขึ้นมา เขาจะชอบแบบ

นั้น เพราะวาเขาจะเปนคนไปเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ ของเขาเรื่อย ๆ 

 งั้นในหมวดเครื่องดื่มจริง ๆ ก็จะมีสเลอบี้ 
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 1 ใช 

 แลวมีอยางอื่นอีกไหม 

 1 ไมมี 

 หรือวาจะเปนน้ําหวานชง ๆ ไปกินกับขนมกรอบ ๆ  

 1 ไมเลย 

 เขากินไหม นั่งกินน้ําหวานแลวก็ขนมถุงหนึ่ง 

 1 ไมคอยชอบกินขนมกรอบ 

 คือจะกินเปนอะไรเย็น ๆ 

 1 เย็น ๆ แลวกถ็าจะกนิก็ไอพวกอาหารญี่ปุน ขาวหอสาหรายนัน่แหละเขา

ก็จะนัง่กนิอันนั้นไปเลย 

 เปนขนมเหรอคะ 

 1 ไมเปนขนม เปนขาวหอสาหราย 

 ขาวจริง ๆ เหมือนซูช ิ

 1 ใช ๆ นัน่แหละ จะซื้อมาใหเขาเปนแพ็ค ๆ เลย เขาก็จะยกอันนั้นเขาเวฟ

แลวก็จะมานัง่กิน 

 คือชอบลอง ชอบกินอะไรใหม ๆ ไปเรื่อย 

 1 ใหม ๆ ไปเรื่อย วน ๆ 

 แลวลาสุดเขาหยุดไป คุณแมบอกกี่เดือนนะ เดือน 2 เดือน 

 1 นี่เริ่มกนิได 2 เดือนกวาแลว 

 หยุดไป 2 เดือนกวา 

 1 หยุดไปตั้งแตเดือนเมษาฯ 

 แลวก็กลับมากินตอน 

 1 เริ่มใหมนีเ่ดือน..จําไดวา 2 เดือนกวา ๆ  

 แลวเกิดอะไรขึ้นเขามากนิอีก 

 1 เพราะมนัเย็นหรือไง เขาไปของเขาเรื่อย ๆ เขาเปนคนไปเรื่อย ๆ 

 เขาไดมาบอกอะไรคุณแมบางวันนั้นที่เขา 

 1 เขาบอกวาคุณแมหยุดกอน เหมือนกับวากินมานานแลว พกับางอะไร

อยางงี้หรือเปลาก็ไมรูนะ 

 แตมันเกิดเหตุการณไหน คุณแมจําไดไหม ที่ลาสุดที่เขากลับมากนิอีก คุณแมเอา

อีกเหอะ นองแพรวอยากกินแลว มีไหม คุณแมจําไดไหม 

 1 รูสึกใกลจะ..อากาศรอนจัด ๆ เขาเขามาบอก ยงัอยูไหมคะของนอง

แพรวหนะ ไปดูซิลูกไปดู อุยยังอยู ตั้งแตวนันัน้เขาก็เอา เริ่มอีกเลย 

 คือมันยงัอยูติดบานอยูแหละ 

 1 ใช เพราะวาจะซื้อติดบานไว เพราะไมคอยไดออกไปขางนอก อันตราย 

 ซึ่งตอนนั้นคือเดาวาเพราะอากาศรอนเงี้ยเหรอ 

 1 ใช อากาศรอนมีอยูพักหนึง่เนาะ เดือนกวา ๆ อากาศรอนมีอยูพักหนึง่ 

เขาก็กลับมากินอีก จะบอกนองแพรวเลิกไปแลวทําไมกนิอีกลูก 

 แลวเขาตอบวา 

 1 มันรอนหนะคะคุณแม ก็ปลอยเขา นั่งอานหนงัสือการตูนหวัเราะไป กนิ

ดื่มไป พาเพื่อนมาเลยกนัอยางงัน้แหนะ 

 ซึ่งพอเขากนิเย็นครั้นชชี่ปุบ ไอติม เฉากวย อะไรก็ไมเอาแลว 
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 1 หยุดไปเลยคะ นอกจากจะไปขางนอกก็จะกินไอติมที่เดอะมอลลเลย 

สเวนเซนสเลย ที่แปลกใหม ออกมีอะไรตออะไรหลายรสเห็นไหมทีเ่ขา

โชวใหดู 

 พฤติกรรมจริงเขานะคะ เขาเคยกินอะไรไหมที่กนิตลอดไมมีเบื่อ กนิยาวตลอดเลย 

 1 คือนมรสจืดนีแ่หละ 

 ยี่หออะไร 

 1 แอล็คตา 

 อันนัน้เปนนม 

 1 นมประจําของเขา 

 ชง 

 1 ไมคะเปนกลอง 

 แชเย็นปะคะ 

 1 ของเขาไมแชนะ จะตั้งไวเลยเปนแพ็ค ยกลังใหเขาไวเลย 

 ไออยางเงี้ยกนิยาว 

  1 ยาวเลย ถาเขาหยุดอะไรสักอยางหนึ่ง เขาก็จะมาดื่มนมของเขา 

   ตลอดไป 

 นอกจากนมทีก่ินยาวแลวมอีันไหนอีกไหม เขากินของเขายาวเลยไมมีเบื่อ 

 1 ไมมีแลว 

 หรือในหมวดชง ๆ เทาที่ดูตอนนี้จะมีโอวัลตินเยน็ครั้นชชี ่โอวัลตินทรีวนัรอน 

 1 ใช โอวัลตินทรีอินวนัรอนนี่ก็เปนบางพกั พกั ๆ ของเขา คุณแมเอาอุน ๆ 

อะไรเงี้ย บางครั้งก็คุณแมไมเอาเลยเดี๋ยวคลื่นไส 

 เออใชเขาจะบอกคลื่นไส 

1 คะ เขาจะบอกอยางงัน้แหละ เดี๋ยวคลื่นไสเขาจะพูดอยางงัน้ กจ็ะไม

คอยนานเทาไหร โอวัลตินรอน 

 แตวาถาเกิดนานสุดเนี่ยกจ็ะเปนนมจืด 

 1 ใช นมจืด 

 แอล็คตา 

 1 คะ ชอบมาก 

 ทําไมถงึชอบ 

 1 บอกวาทําไมถงึชอบนมนี.้..เขาบอกวา มนัเคยชินนะคะคุณแม 

 นอกจากนมจืดแลวมีอะไรอีกคะที่เขากินยาวเลย 

 1 จําไมคอยไดเลย 

 ก็อยางคุณแมตองเปนคนซื้อของเขาบาน 

 1 ใช ซื้อ ๆ  

 เคยสังเกตไหมอะไรที่ลูกสาวฉันกนิไดกนิดี กินตลอดนอกจากนมจืด 

 1 ถาเปนอาหารที่เขาชอบ แกงจืดเตาหู 

 แตถาเปนในหมวดเครื่องดื่มก็มีแตนมจืด 

  1 ใช นมจืด  หรือไมก็คงจะเปนขาวที่เขาชอบกินขาวกับแกงจืด อยางอื่น

ไมเอาเลย เชา ๆ นะคะแกงจืดเตาหูนี่ของโปรดเขา 

 ถาเดาใจนองแพรวนะคะ ไอตัวเย็นครั้นชชี่เขาตองไปทาํยังไง นองแพรวถึงจะไมมี

นอกใจ แวบไปกินอันนูน อันนี ้ลองของใหม ทํายังไงเยน็ครั้นชชี่ถงึจะเปนแบบนม

จืดแอล็คตาไดบาง กนิยาวไดเลย 
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1 คงไมไดหรอก เพราะเหน็ก็มีเขาหยุดไปพกัถึง ก็วาทาํไมไมกินไปเรื่อย ๆ 

คือเขาก็กินแลวมันก็มีอะไรดีนะ เหน็เขาอานอยูเมื่อกี้ เมือ่เชาเขากก็ิน

ของเขามา 

 ไอเย็นครั้นชชีน่ี่เหรอ 

 1 ใช เมื่อเชาก็กนิของเขามา เขาบอกวามันมีคารโบไฮเดรตใชไหม ก็บอก

แหม กนิวิตามนิเลยนะลูก อยางเงี้ยนองแพรวก็อานหนงัสือไมออกสิคะ

คุณแม  วัยเขา 

 แตอนาคตเขาจะทาํ...เห็นคุณแมคนอื่นเขาเสนอนะคะ ไมรูคุณแมฟงแลวจะรูสึก

ยังไง ถาเกิดเยน็ครั้นชชี่เนี่ยทาํออกมา ทกุวนันี้มนัชงออกมาจะเปนสีโอวัลตินใช

ไหมคะ 

 1 ใชคะ 

 เปนสีน้าํตาลช็อกโกแลต ๆ โอวัลตินจริง ๆ 

 1 ใชคะ 

 คราวนี้ถาเกิดอนาคตเขาจะทําเปนแบบเหมือน...คุณแมรูจักโอวัลตินไวทมอลตปะ 

 1 โอวัลตินไวทมอลต 

 รูจักปะคะ เคยไดยินปะ 

 1 มันเปนยงัไง 

 ไมรูเหมือนกันเขาบอกวามนัเปนไวทมอลต เขาบอกวาชงมาจะหนาตามันเปนสี

ขาว ๆ แตมนัจะเปนโอวัลตินนะคะ 

 1 คุณแมไมเห็น 

 เปนรุนสีขาว 

 1 ยังไมเคยเหน็ 

 ถาเขาเอาไอตัวนัน้มาแตงกลิ่นแลวกท็ําใสขาวพองใหเปนโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่ใน 1 

ซองตอนนี้มันมี 1 ถงุใหญมนัมี  

 1 24 ซอง 

 24 ซอง อาจจะมี 6 รสเลย 

 1 ก็ดีสิ เพราะวาจะหลากหลายอยูในนั้น จะไดลองไดหลาย ๆ อยาง 

 จะมีรสสตรอเบอรรี่, รสสม, รสวนิลลา, รสช็อกโกแลต 

 1 นั่นแหละเปนอะไรที่จงูใจเด็กดี คืออยูในแพ็คเดียวกันนะ ถาสมมุติวา

แยกแพ็ค บางครั้งเด็กก็เอาอันนี้ไปลองกอนคุณแม อันนีห้ยุด เอาอันนี้

ไปลองกอนก็แลวกันนะคะ คือถามนัอยูในนั้นปุบเขาจะรูเลยวาอะไร

อรอย เขาก็จะคิดของเขาได 

 คุณแมก็จะเดาวานองแพรวนาจะชอบ 

 1 ใช 

 แลวตัวคุณแมเองดูแลวสนใจไหม 

 1 คุณแมไมคอยชอบ 

 เพราะปกติไมไดกินอยูแลว 

 1 ใช สวนมากจะดื่มกาแฟ เชากาแฟอยางเดียว 

 แตเดาวานองแพรวนาจะโดนใจ 

 1 ใช 

 ถามันมีบางรสที่นองแพรวไมชอบ 

 1 อันไหนที่เปนรสสม นองแพรวจะชอบ 
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 สมมุติเขามีสม , ช็อกโกแลต, วนิลลา แตเขาบอกเขาชอบแตรสสมกับช็อกโกแลต 

แลวรสวนิลลากับสตรอเบอรรี่จะทํายังไง 

 1 เขายังไมไดลอง เขาก็เลยไมกลาตัดสินใจ แตถามันมีใหลองก็ไมแนเขาก็

จะใหซื้อมาใหเขาลอง 

 แตสมมุติเราซื้อมาที่บานแลวนะไอซองเนีย้ แลวนองแพรวเขามาบอกคุณแมวาไม

ชอบไอรสสตรอเบอรรี่ คุณแมทําไงกับรสสตรอเบอรรี่ 

 1 ตองเปลี่ยน 

 หรือวาก็โอเค ก็กินไปสิ 3 รส อีกรสหนึ่งฉันกินเองฉันใหคุณพอกิน 

 1 ใช คุณแมก็คงเปนอยางงั้น เพราะงั้นก็ไมรูจะไปไหนหนะเนาะเพราะวา

ถามีอยูในซองแบบนั้นมานะ แตนองแพรวนี่เปนคนชอบลองอยูแลว 

 คือถายังไงหลากหลายมาก็โอเค 

 1 ใช ลองอยูแลว ตามใจไง เพราะวาเขาตามใจแมดวย เพราะเวลาเขา

ตองการอะไรเขาจะไดอยางใจเขา ถาเขาเอาคนเดียวแมไมคอยยอม

เทาไหร แตพอยอม แตแมไมคอยยอม ตีเหมือนกนั 

 โอวัลตินนี้นะคะ มันมีรุนไอเย็นครั้นชชี่มันมีรุนอื่นอีกปะคะ ในทองตลาดตอนนี้ 

 1 เหมือนมันมีผาน ๆ ตานะ แตวาไมคอยไดจํา 

 คือตอนนี้มนัมโีอวัลตินทรีวนั 

 1 คะเปนเยน็ไหม 

 เมื่อกี้คุณแมบอกเปนรอน 

 1 คะเปนรอน...แตมันมีเปนเยน็ไหม 

 ไมรูสิ 

  1 อันนี้ไมรู เพราะวาไมคอยไดไปไอนี่เทาไหร อันไหนเจาะใจที่ลูกตองการ

ก็อันนั้น 

 คือคุณแมจะรูวามีอะไรใหม ๆ ออกมานี่คือรูจากนองแพรว 

 1 ใชคะ รูจากลูกทัง้นัน้เลย เพราะวาทํางานไมคอยไดสนใจดู 

 ไดดูทีวีบางปะ 

 1 ดูก็ดูนอยมากเลย 

 คือลูกดูเยอะกวา 

 1 ใช ดูก็สวนมากจะดูชอง 3 ดูหนงัเปนเรื่อง ๆ แคนั้นแลวกร็ีบนอนเลย 

สวนมากลูกหนะ ลูกจะมาจากโรงเรียนกอน เขาก็จะนั่งของเขาไปเลย

คนเดียว แมกลับมาก็ตองรีบ ไอนั่น ไอนีท่กุอยาง 

 คุณแมพอจะเดาใจนองแพรวนี่คือ สไตลโฆษณาที่เขาชอบดู เด็ก ๆ อยางเขาชอบดู

สไตลไหน 

 1 เกี่ยวกับหนงัใชไหม 

 หนงัโฆษณาทัว่ ๆ ไป 

 1 พวกเกี่ยวกับ 

 ตลก ๆ เขาชอบไหม 

 1 ใช เขาชอบตลก 

 อยางเชนอันไหน เขาชอบมาเลาใหคุณแมฟงไหม 

 1 เขาชอบดูอะไรที่มันทําพิเรน ๆ หนะคะ เขาจะบอกคุณแมมาดูสิ ๆ คือ

เขาทาํอะไรพิเรน ๆ เลนกนัตลก ๆ แบบเลน ๆ ไปแลววิ่งชนกันอยางเงีย้ 

 ลาสุดเขามาเลาตัวไหนใหฟง 
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 1 จําไมไดเลย 

 พอถามเขา ๆ ก็บอกวาจําไมไดเหมือนกนั 

 1 จําไมไดเลย มหีลายตัวมาก 

 มีตัวไหนไหมดูแลวปลื้มมากเลย ขํากลิ้ง หรือชอบมากมีไหม 

 1 จะมีตลก รายการตลก 

 เขาชอบหนังสไตลผูใหญปะ หมายถงึหนังโฆษณานะคะ 

 1 หนงัโฆษณาเหรอ 

 คะที่เขาชอบ 

 1 ไมคอยเทาไหรนะ นองแพรวไมคอยเทาไหร 

 เขาไมไดมีมาเลา 

 1 ใช ไมไดมีมาเลา แตสวนมากการตูน หรือไมจะเลาเรื่องการตูนอันนัน้ 

การตูนอันนี ้เขาจะชอบแบบนั้น การตูนญี่ปุนตอนเชา 6 โมงเชา 

 ยังมกีารตูนอยูใชไหม 

1  ใช ๆ ชอบดูการตูนตอนเชา แลวก็ดูพวกสังขทอง ดูเพื่อนเขา เขาวาดู

เพื่อนเขา แลวก็ไมมีอะไร ชวงเย็นก็มพีระพทุธเจา 

 อันนัน้เขาก็ชอบ 

 1 ชอบคะ เขาเรียนพระพทุธศาสนาอยู เขาจะดูแลวก็จําไว 

 มันมหีนงัโฆษณาที่แบบวา...ตอนนีม้ันจะมีสไตลการตูนเปนแนวการตูนออกมา

เลนเลย กับคนจริง ๆ ออกมาเลน ถาใหเดาใจนองแพรวคุณแมวานองแพรวนาจะ

ชอบแบบไหน 

 1 การตูนมากกวา ชอบจริง ๆ เลยการตูน แตนองแพรวเขาจะชอบดูดนิ้ว

ดวย 

 ตอนเนี้ยเหรอ 

 1 อือ แตเขาไมใหบอกใคร หมอนเขาเขาจะนั่งอยูที่โซฟา นอนอยางเงีย้ 

แลวก็จะกนิเยน็ ๆ ของเขาไป 

 เวลาคุณแมซือ้ตอนนี้ ซื้อทกีี่แพ็ค เยน็ครั้นชชี่เนี่ย 

 1 แพ็คหนึง่ 

 ซื้อใหแพ็คหนึง่อยูไดนานไหม 

 1 อยูไดอาทิตยหนึง่ 

 แสดงวาไปจายของเขาบานเนี่ยทุกอาทิตย 

 1 ใช เพราะเดอะมอลลอยูใกลกับทีท่ํางาน 

 เขาไดมีโปรโมชั่นอะไรบางปะ 

 1 มีคะ 

 ที่เคยเจอคืออันไหน 

 1 เขาลดราคาชวงโปรโมชั่น 

 จากปกติ 

  1 ปกติมัน 200 เทาไหรนะ เปนแพ็คใหญ ๆ เลย 3 แพ็คขึ้นไป 200 กวา 

   บาทก็เหลือ 100 กวาบาท กซ็ื้อมาตุนใหเขา 

 หรือเคยเหน็มนัมีของเลนของแถมมีปะ 

 1 ไมมีนะ แตมีกระดาษเปนแผนโบรชัวนะแปะใหดูนิดหนอยเอง เปน

การตูนหรือภาพอะไรเนี่ยจาํไมไดไมแนใจ 
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 เปนภาพการตูนแปะ 

 1 ใช  

 การตูนมนัเปน 

 1 มันเปนภาพเหมือนไมแนใจ 

 ไอโบรชัวพยายามจะบอกเราวา 

 1 วิธีการชง ใหยกดื่ม  

 แปะไวขางหนาหรือขางหลัง 

 1 ขางหนา ชวงที่เขาโฆษณาใหดูที่บูทนะแตชวงนี้รูสึกไมคอยมีมีแต

ธรรมดาแลว ใสหอธรรมดาแลวก็มีลวดลายที่ซองที่ดูสีสันเฉย ๆ  

 อันนี้มนัจะเปนของ....คุณแมเคยเหน็ไหม 

 1 นี่แหละคะเคยเห็นอันนี้แหละเคยเหน็ 

 มันเปนตัวอะไรคุณแม หมีเนีย่อะไรนะ 

 1 รูสึกจะตัวนี้คะ 

 มันคืออะไร 

 1 ไมรูมันตัวอะไร สัตวประหลาดใชไหม 

 เขาบอกวาฟรีการดพลังกังฟแูพนดา  

 1 อันนี้ม ีนองแพรวเขามีอยู รูสึกจะม ี

 เขาสะสมเหรอ เขาใชหรือเขาทิ้ง 

 1 เขาเลน เขาเกบ็ไวประมาณ...เยอะนะเปนปงแลว 

 แลวหนาตาเปนหมีอยางเงี้ยเหรอ 

 1 มีหลายแบบเลยคะ เขาจะเก็บของเขาไว เอามาเลนเปนไพกัน 

 คือแปลวาในซองเนีย่คือ 

 1 มันมีแผนเนีย่ 

 มีแหละแลวนองแพรวเขาเก็บ 

 1 ใช แตมีถุงละแผนเอง 

 เขาชอบไหมคุณแม 

 1 ชอบคะ  

 แตถึงกับรองใหซื้อ 

 1 ไม ๆ ขนาดนัน้ 

 แตคือเหมือนมีแลวเขาเก็บ 

 1 ใช ๆ เขาเกบ็ แลวเขาก็จะไปอวดเพื่อน แลวเพื่อนเขากจ็ะมาอวด

เหมือนกนั ไปโรงเรียนตอนเชาอยางเงี้ย เชิญผูปกครองไป เหน็เด็กเอา

อันเนีย้มาอวดกันเปนแผน ๆ เต็มเลยที่โรงเรียนหนะ เขากําลังนิยม 

 เขาไมไดมาบอก คุณแมซื้อที 3 ซองเลยหนูจะได 3 แผน  

 1 ไม ๆ 

 คุณแมอายุเทาไหร 

 1 43 

 ตอนมีลูกอายุเทาไหร 

 1 รูสึกจะ 35 

 ไมเยอะหรอก มีลูกกอนดิฉันอีก 

 1 อายุเยอะ ไมเยอะอะไรคุณหมอเจาะน้าํคร่ําเจ็บจะตาย ทรมานแสนจะ

ทรมาน 
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 มีคําถามนิดหนอยที่อยากจะทราบ เมื่อกีฟ้งแลวนองแพรวกท็ํากินเองไอโอวัลติน

เนี่ยนะ ทาํเองได นอกจากโอวัลตินแลวมีเครื่องดื่มอะไรที่นองแพรวทําเองได 

 1 ไมมีเลยเนาะ 

 ชงเองเนี่ยทาํเปนไหมอยางอื่น 

 1 โอวัลตินรอนกช็งเปนนะ แตสวนมากจะไมกลาใหเขาทาํ กลัวน้าํรอน

ลวก 

 แตถาเปนของเย็นจะกลา 

 1 ปลอยเขา 

 แลวถาเปนอยางอื่นมีไหมในจักรวาลนี่ที่ฉันทาํกนิเองไดนอกจากโอวัลติน 

 2 ก็เปนโอวัลตินเย็นครั้นชชี่เนีย่แหละคะ 

 อันเดียวเอง..ของกินก็ไดไมเอาเปนเครื่องดื่ม อาหารการกินอะไรทีท่ําเองได 

 2 (เงียบ) 

 อันหนึ่งที่เราอยากไดชัด กเ็ลิกกินมาชวงหนึ่งแลว ใชไหมคุณแม 

 1 ใช 

 คราวนี้ไมเขาใจ อะไรมันเปนแรงบันดาลใจทําใหเอาวะมาเสียตังคซื้ออีกครั้งหนึ่ง 

 1 สงสัยคงจะเปนไอแผนนี่แหละคะ สะสมกนัจัง 

 เหรอไอแผนนี ่

 2 เลนไดคะ ไวเลนอยางเงี้ยแลวก็อยางเงี้ย แลวก็มีใหมันงอ ๆ แลวก็อยาง

เงี้ย ๆ  

 นองแพรวทาํใหดูไดไหม..เปดออกมานองแพรวแกะออกมาซิ มันมกีี่แผนนองแพรว 

 2 มีหลายแผนเลยคะ  

 นองแพรวเชิญ 

 2 (เลนใหดู) 

 ออเพื่อจะใหคว่ํามาอีกดานหนึ่ง เพื่ออะไรคะนองแพรว 

 2 คว่ํามามันจะไดตีลังกา กินเพื่อนไดเลย 1 ใบ 

 ถาเราตีลังกาไดเราก็ไดกินเพือ่น ถาเพื่อนตีลังกาไดก็ไดกนิเรา ออเลนอยางงี ้

 2 คะ 

 แผนพลังเขาเลนกนัอยางงีเ้หรอ 

 2 คะ 

 แผนพลังเขาไมใชเอาพลังมาสูกันเหรอ 

 2 ไมใชคะ 

 อันนี้ใครสอนคะ เลนแบบนี ้

 2 เลนกับเพื่อนเอาคะ 

 ที่โรงเรียนเขาเลนกนัอยางงี ้

 2 คะ 

 แลวตอนนีห้นมูีแผนพลังอยางงี้กี่แผนคะ 

 2 มันไมใชเปนแบบนี้ แตมนัเปนการดยกู ิ

 หนูมเียอะไหม ยูกกิารด 

 2 เยอะคะ 

 เยอะขนาดไหน 

 2 มันเปน 3 ชุดเลย 

 คุณแมรูจักไหม 
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 1 ไมคอยรูจักหรอกคะ เขาหาซื้อของเขาเอง 

 2 แบบแผนเล็กกองหนึง่ แลวก็แผนใหญกองหนึ่ง แลวกโ็ปเกมอนกองหนึง่ 

 หนูไปซื้อจากไหน 

 2 ก็เจอมาคะ 

 แตซื้อมาใชไหมเสียตังคซื้อมา 

 2 (พยักหนา) 

 แมไมรูเรื่องกับเขาหรอก 

 1 ไมรูเลยเขาเลนอะไร บางครั้งก็เลน เหน็เต็มไปหมด 

 แลวเด็กผูหญิงเขาเลนกนัอยูเหรอไอยูกิการดเนี่ย นกึวาเลนแตเด็กผูชาย 

 2 เลนคะ 

 คําถามคือวาไอยูกิการดมีตั้ง 3 กอง แลวไอแบบเนี้ยหนูมกีี่กอง 

 2 ไมมีคะ 

 ไมมีเลย 

 2 คะ 

 ออเนี่ย เพิง่มีอันเนีย้ 

 1 อันนี้เคยมีอยู 2 แผนใชไหมคะแลวหนูทิง้ไป 

 เคยมีแลว 

 1 เคยแลวก็ไมเอา ทิ้งไป 

 อาว 

 1 มันไมมีแบบนี ้มันเปนตัวอะไรก็ไมรูอันนั้นหนะ 

 หนทูิ้งอันไหนไปลูก 

 2 ไมไดทิ้งแตวามันหาย 

 เปนแบบนี้เลยปะ 

 2 คะ 

 หนูเอามาจากไหนแบบนี ้

 2 กิน 

 กินเพื่อนมาใชไหมคะ 

 2 คะ 

 คําถามคือหนเูคยไดอยางเงีย้จากของโอวลัตินไหม 

 2 ไมเคยคะ 

 ซื้อลาสุดมันไมมหีรือ 

  1 มันมีในซองไหมคะ 

 2 ไมมีแตซองใหญ ไอเนี่ยอยางเนีย้มนัจะได แตวาแบบเล็กมันจะไมได 

 หนูซื้อแบบเล็กใชไหม 

 2 คะ 

 แลวทําไมหนซูือ้แบบเล็ก 

 1 ลอง..เขาหนะ 

 ซื้อที่ไหน 

 2 ซื้อที่โลตัสคะ 

 ก็ไมไดซื้อแบบใหญ แลวคุณแมทําไมไมใหเขาซื้อแบบใหญ 

 1 พักหลังนี่ซื้อแบบใหญมา 3 แพ็คแตก็ไมเหน็มีนะ 

 แบบใหญขนาดนี้เลยปะ 
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 1 เล็กกวานีห้นอย ก็ไมเห็นมีนะ 

 2 มันไมมี กลองเล็กเขาบอกแลววามันจะไมมี 

 อันนี้คือเล็กทีห่นูซื้อใชไหม 

 2 คะ 

 มันกีห่อ หนซูือ้ขนาดนี้มาปะ 

  2 คะ 

 คําถามคือทําไมคุณแมถึงซื้ออันนี ้อันเล็กไมซื้ออันใหญ วันนั้นแพรวอยากไดอัน

ไหน 

 2 วันนั้นอยากไดอันใหญคะ 

 แตแมบอกวา 

 2 ไมใหซื้ออันใหญคะ 

 นองแพรวก็เลยบอกวา 

 2 ก็ได ๆ 

 แตวาทาํไมแมไมซื้ออันใหญ คิดอะไรในใจ 1. วนันัน้เกินงบแลว 2. ซื้อไปมันก็

เปลือง 

 1 คุณแมเกินงบ เพิ่งนึกได 

 เวลาไปหางแมมีงบตั้งไวไหม 

 1 ไมไดกะอะไรเลย 

 2 มีแค 200 คะเอาไป 

 1 ตองบอก ไมไดเลยนะ อยางงัน้หนะแหมบารบี้อะไรก็ไมรู กระโปรง 

รองเทา ไมรูจะเอาใหไดของอะไรที่แปลก 

 จริงไหม เราเหน็ดวยวาไปกบัลูกเนีย่เปลืองสุด ๆ 

 1 ตองบอกวาตังคมีนอยนะ หามเอานูนเอานีน่ะ ปดบัง 

 แลวเศรษฐกิจสมัยนี้ของอะไรมันก็แพง 

 1 ใชคะ 

 แลวจริงไหมเวลาไปแลวหนูชอบรองซื้อนูน ซื้อนี ่

  2 คะ 

 ที่เคยรองนะ ลาสุดที่แม ๆ หนูจะเอา เชน 

 2 อันนี้แหละคะ 

 คุณแมทุกครั้งที่ไปลูกจะตองรองขอซื้อทุกครั้ง 

 1 ใชคะ ทุกครั้ง ไมวาอะไรก็ได ก็ตองเปนของเขาที่ตองการ บางครั้ง

กระโปรงก็เหมอืนกนั เนี่ยเสื้อผาเนีย่เขาหาของเขาเองทั้งนัน้ บางครั้งที่

เรียบที่สวยเรียบ ๆ 

 ไมเอา 

 1 เขาจะเอาที่เซก็ซี่ คุณแมไมทันสมยัเลย สะบัดตัวเลยนะ 

 เพราะฉะนัน้ครั้งสุดทายที่ซือ้ที่เอา Size เล็กเนีย่แหละ 

 1 ซื้อเล็ก ๆ 2 หอ 2 ซอง 

 มันตกซองเทาไหรจําไดมะ 

 1 รูสึกจะ 37 หรือไงเนี่ย 

 37 ก็คือตกเกือบ 2 ซองก็ 80 เหมือนกนักไ็มนอยนะ แลวอันนี้คุณแมทราบไหม

เทาไหร 

 1 รูสึกจะประมาณ 180 – 190 เนีย่คะ 
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 มันกห็างกนัเยอะ 

 2 การดเนีย้เจงสุด กินได 

 เนี่ยหนทูําไมถงึอยากไดอันใหญตอนนัน้หนะ 

 2 เพราะวามนัมกีารดอยุคะ 

 แตคราวนั้นหนะ อยากไดกลับมากินโอวลัตินครั้นชชี่ ทีไ่ปเดินเนี่ย สรุปที่อยากจะ

มากนิเพราะวาอยากไดการดเนี่ยเหรอ 

 2 คะ 

 แลวพอแมไมใหการดอันเล็กก็ยังดี 

 2 คะ 

 ทําไมแมไมใหการด...ไมไมกนิแลว 

 2 ดีกวาไมไดกนิ 

 ถาวนันั้นไมมกีารดนะ เดินผานไปก็มีอันเล็กกับอันใหญ ติตางวาไมมกีารดเขาใจ

ไหม จะอยากกินไหมหรือวาไม ไมมีการดก็งัน้ ๆ 

 2 ก็ยังงั้น ๆ 

 แสดงวาการดมนัก็ดึงดูดเหมือนกนัเนาะ เพียงแตวาแมไมให...ไมรูวาเด็กเขาจะฮิต

ไหมการดเนี่ยหนวูา 

 1 เต็มโรงเรียนเลยคะ เต็มโรงเรียนโสมนา กลองขาว ๆ วางเต็มไปหมดเลย 

 การดเนีย่เหรอ 

 1 คะ 

 คือการดของโอวัลตินเนี่ยเหรอ 

 1 ใช 

 จริงเหรอหน ู

 2 คะ 

 1 ตลับสีเนี้ย ยี่หอนี้เลย เต็มไปหมดเลย  

 ซึ่งคุณแมเนี่ยไมรู วาลูกอยากไดเพราะการด ถูกปะ 

 1 ไมรูเลยคะ ไมทราบ 

 ถาวนันี้ดิฉันไมเปดใหดู คุณแมรูไหมวานองคิดในใจวานองเนีย่อยากไดเพราะ

การด 

 1 ไมทราบเลย 

 เพราะวาแมก็ไมรูเนอะ 

 1 ไมรูเลย 

 แลวตอนที่รูความจริงแลวคุณแมรูสึกยังไง 

 1 ก็ธรรมดาเฉย ๆ สงสัยความสุขของเขา 

 คําถามเมื่อกี้บอกมีการดที่เจงสุดคืออันไหน 

 2 คืออันนี้คะ 

 แปลวาอะไรเจงสุด 

 2 เพราะวามนัมทีอง ๆ คะ เพราะนอกนัน้มนัของปลอมหมดเลย 

 ทอง ๆ แปลวาเอาไปทําอะไรไดจะ 

 2 ก็ถาใครกนิเพือ่นไดเยอะสุดก็ถือวาสุดยอด 

 เขาใจคําวากงัฟูแพนดาไหม คืออะไร 

 2 ก็คือหมีแพนดา 

 มันมาจากไหนไอตัวหมีแพนดา 
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 2 มาจากเชียงใหม 

 รูจักหนงัเรื่องกังฟูแพนดาไหม 

 2 ไมเคยดูคะ ตอนนัน้แมไมไดพาไปดู 

 แตวารูจักไอหมีตัวนี้แหละ 

 2 คะ 

 เพื่อนหนูที่โรงเรียนมีคนกินไอนี่เยอะไหม 

 2 ไมคอยกินกนัคะ แตเขาไปซื้อกลองแลวก็อันนีก้ันมาเอง 

 1 เขาซื้อแหละเนาะ 

 แสดงวาไมใชซื้อโอวัลตินอันนี้ถงึไดเหรอ 

 1 ใช ๆ  

 2 คะ ๆ เขาไปหาซื้อที่อื่นกนัแลวเขาก็ไมบอกดวยวาซื้อที่ไหน 

 แตเปดมาเปนลายโอวัลตินอยางงี้ปะคะ 

 2 คะ 

 คือไมไดซื้อโอวัลตินแตไดการด อาวมีดวยเหรอ 

 2 คะ แตของเขาไมมีของแทเลย เขามีแตของปลอมอยางเดียว 

 แบบนี้มีของปลอม..แลวหนดููยังไงวาอันไหนของแทของปลอม 

 2 อันนี้ของแทคะเพราะวามันเปนอยางงี้ แตถามนัเปนของปลอมมันจะ

เปนแบบนี ้

 ออของแทตองเปนสีแดง 

 2 นี่ของแทมนัจะเปนแบบนี้ดวย 

 ใครบอกหนู 

 1 ความคิดของเด็กเนาะ 

 อันนี้คือเปนของปลอม 

 2 คะ 

 แลวหนูรูไดไงวาเพื่อนไปซื้อมา 

 2 เพราะวาเขาบอกวาไปซื้อมา...หนูถามวาซื้อโอวัลตินเย็นครั้นชชี่ปะ เขา

บอกวาเปลาซื้อมาเอง 

 1 แสดงวาเขาหลอก 

 2 ไมไดหลอกเขาพูดจริง 

 สรุปวาเพื่อนทีห่อง นักเรียนมีกี่คน 

 2 35 คนคะ 

 มีการดกี่คน 

 2 ทั้งหมด 35 คน 

 การดของโอวลัตินเนีย่นะ 

 2 คะ 

 จริงเหรอ 

 2 คะ 

 การดแบบนี้เลยนะ ถาพรุงนีไ้ปดูที่โรงเรียนมีเลยนะ 

 2 อาว 

 มีหนูคนเดียวสิที่ไมมี เพราะหายไปแลว 

 2 แตเพื่อนบางคนก็ไมมีมีแตผูชาย 

 1 ผูหญิงไมคอยมี 
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 2 ผูหญิงกม็ีเปนบางคน 

 ผูหญิงจะไมมีเทาผูชาย 

 2 คะ 

 แลวจะอยากมีไปทําไมไอการดเนี่ย 

 2 เอาไวเลนคะ ไมตองแบงใคร พอเวลาไมมีเพื่อนกเ็ลนอันนี ้

 แตโรงเรียนนั่งเลนการดอยางงี้ครูไมวานะ 

 2 คะ แตวาเดี๋ยวนี้ครูไมใหเอาไปโรงเรียนแลว 

 ทําไม 

 2 เพราะวาจะสอบแลว 

 แตถาสอบเสร็จก็เอาไปได 

 2 คะ 

 แลวเขาเลนกนับอยไหมไอการดเนีย่ 

 2 บอยมากคะ 

 1 เขาจะฮิตอะไรกันแปลก ๆ  

 อันนี้ฮิตมานานยงัแม 

 1 เขาจะมีอะไรไอที่โยน ๆ หนะ 

 โยโย ๆ 

  1 คะ แบบนัน้ก็เห็นเต็มไปหมดเลย 

 อันนี้ฮิตมานานยงั 

 1 นานแลวคะ 

 งั้นแสดงวาก็ไมไดชอบกินโอวัลตินเทาไหรหรอกอยากไดการดเฉย ๆ  

2 ไมใช ก็อยากกินเหมือนกนัคะ แลวก็อยากไดดวย 

 คุณแมดูตัวนี้กอนคุณแมคิดไง อยากรูจังเลยตัวนีถ้าออกมาขายคุณแมคิดยังไง 

 1 ตองถามลกูนะแตคุณแมคิดวา.. 

 2 ไมเอา มนัไมอรอย 

 1 ยังไมไดลองเลย 

 ทําไมไมอรอย 

 2 เพราะวาตอนนั้นครูเขาทําใหกนิแลวไมอรอยเลย 

 1 แบบนี้เหรอคะ 

 2 (พยักหนา) 

 มีผง ๆ อยางงีด้วยเหรอ 

 1 มีเหรอคะ มีแบบนี้ทีโ่รงเรียนใชไหม 

 2 มี 

 แลวครูไปเอาที่ไหนมาทําใหกิน 

 2 ที่โรงเรียนภัทราบุตรไง 

 1 ออที่โรงเรียนเกาเขา 

 เปนปหรือยังทีก่ิน 

 2 ก็ปแลวคะ ไมอรอยเลย 

 1 อันนี้เขาเคยมขีายเหรอ 

 2 มี 

 นี่มนัเพิง่ออกใหมนะนองแพรว 

 1 ไมใชที่นองแพรวเอามากินตอนนัน้นะทีว่าเปนตนขาวอะไรนะ 
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 2 ออนั่นมนัเปนอะไร 

 เนสวีตา 

 2 คะ 

 นี่ไมใชอันนั้น อันนี้มนัคลายเนสวีตาเหรอ 

 2 ออกคลาย แตไมคลายตรงเนี้ย 

 ตรงสีน้ําตาล มีหลายคนพอเหน็ปบจะนึกถึงเนสวีตากอนเลย  แตนองแพรวดูแลว

นากนิไหมหรือไม 

 1 ดูแลวมันนาไหม 

 ถาเทียบกับไอเนี่ย 

 2 เอาอันนี้มากกวา (โอวัลตินเย็นครั้นชชี่) 

 ทําไม 

 2 มันมีขาวเนี่ยคะ 

 ซึ่งอันนี้เรียกวาขาวไหม 

 2 อันนีก้็ขาวคะ แตมันเปนอยางงั้นมนัไมอรอย สูกับขาวพองนี่ไมได 

 อันนี้มนัพองไหม 

 2 ไมพอง 

 1 อันนี้มนัดูเหมือนโจก เหมือนเนสวีตา 

 มันไมไดดูเปนขาวพองใชไหม 

 1 อันนัน้พอชงเสร็จแลวมันลอยตัว 

 คุณแมเคยเหน็โฆษณาของโอวัลตินเย็นครั้นชชี่ยังคะ 

 1 เคยแตวาไมมัน่ใจ ดูแวบ ๆ  

 2 มันมีเพลงดวยใชไหม 

 1 มันมีเพลงเหรอ 

 กินแลวมนัเปนไงนะนองแพรว 

 1 นองแพรวกนิแลวเปนไงคะ 

 จากโฆษณากนิแลวมนัทาํไมนะ ที่เขาทาํปากอยางเงี้ย 

 2 เคี้ยว ๆ คะ 

 กินแลวมนัเปนไงนะบอกคุณแม 

 1 กรอบ ๆ คะ 

 กินแลวมนัจะเคี้ยวมันจะกรอบ..เด็กจะเขาใจนะ แตคุณแมจะงงๆ วามันอะไรหวา 

 1 ใช ๆ คุณแมกนิแตกาแฟ อันนี้ไมไดเลย 

 เมื่อกี้มีแจกพลังใชไหม แลวอันนี้แจกอะไรรูไหม 

 2 อันนี้ปนพลังสายฟา ซปุเปอร 

 แลวอันนี ้

 2 อันนี้เปนเกมสสไปรเดอรแมน อุยมี มีภาค 3 ดวย 

 อันไหนที่เห็นแลวมันดึงดูดสุด ๆ 

 2 อันนี ้

 สไปรเดอรแมนเหรอ ชอบมาก 

 2 เพราะมนัเปนภาค 3 

 แลวยังไงภาค 3 

 2 เพราะมนัไตตึก 

 แสดงวาการดพลังก็ไมเทาไหรเมื่อเทยีบกบัอันนี ้
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 2 คะ 

 จะไดรูไง จะไดไปแถม คุณแม 100 กวาบาทนะ ถาเกิดอยากไดเนีย่นะ คุณแมก็

รูสึกวาไมตองหรอกซื้อหอเล็ก ๆ ไปทีละหอก็ดีกวา 

 1 เล็ก ๆ จะตองใหเขาลอง ๆ ไปกอน 

 แตจริง ๆ เขาก็เคยกนิแลวไง 

 1 ใช แตพอเขากินนาน ๆ คุณพอก็บอกใหซือ้หอใหญไปเลย ถาซื้อหอใหญ

ไปเลยนองแพรวก็ชงทั้งวนั 

 คือมีเยอะก็กนิเยอะพูดงาย ๆ 

 1 ใช 

 ซึ่งคุณแมก็รูสึก 

 1 กลัวเขาไมกินขาว เพราะวามันอิ่มใชไหม 

 แลวมันกเ็ปลืองดวยนะ การที่คุณลูกกนิบอย ๆ คุณแมวาไหม 

 1 คือไอเรื่องกินไมเทาไหร แตขาวนี่ไมเอาเลย 

 จริงเหรอนองแพรว พอกนิอันนี้แลวมนัอิ่มเหรอ 

 2 คะ 

 งั้นตอนที่เลิกไป ลึก ๆ คุณแมก็ดีใจดิ เลิกไปก็ดีจะไดกินขาว 

 2 อุย 

 1 คือเขาไมเลิกอันนี้เลย เขาไปเอาตัวอื่น 

 ตัวไหน 

 1 ไปชิมไอติม ไอติมแพ็ตเดิ้ลปอปมา จะเปนของอะไรเย็น ๆ 

 คือเสียตังคอยูดีพูดงาย ๆ 

1 เสียตังคอยูดี บางครั้งเขากส็ลับไปสลับมา 

 แพรวมีโฆษณาเรื่องหนึง่ใหดูกอนกลับ วาโฆษณาเรื่องนีช้อบไหม 

 

 

   

 2 คะ 

 แสดงวาเห็นตัวนี้กอนแลวถงึไปบอกชวนคุณแมไปเดอะมอลล 

 2 คะ ไปเดอะมอลลกอนเดอะมอลลไมมีไปโลตัสคะ 

 ซึ่งโฆษณาระหวางเรื่องนีน้ะเรื่องที ่2 กับเรื่องแรกที่ดูไปตอนตนทีม่ีเพลงทีน่อง

แพรวชอบกับอันนี ้อันไหนเจงกวากนั 

  2 อันเมื่อกี ้

 ที่เพิง่ดูเนีย่นะ 

  2 (พยักหนา) 

 1 มีเพื่อนฝูงเยอะ 

 ทําไม 

 2 เพราะมนัเปนรุนแรกของสไปรเดอรแมน ไอนั่นดวย 

 มันมีสไปรเดอรแมนตรงไหนไมเห็นมีเลย 

 2 ไมบอก 

 มันมีสไปรเดอรแมนตรงไหนไมเห็นมีเลย 

 2 เมื่อกี้ไง 

 เขาหมายถงึของแถม…ไมแตเมื่อกี้มันทําทา...รูปะมันทาํอะไร 
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 2 เลื่อนไอโอวัลตินเยน็ครั้นชชีน่ี่แหละคะ 

 ทําไมมนัเลื่อนได 

 2 มันเปนอะไรกไ็มรูถึงเลื่อนได นาจะเปนกลมากกวา 

 เปนกลใชไหม...ระหวางเลือกเลื่อนไดนะกบัเรื่องรองเพลงเรื่องแรกเอาเรื่องไหนฟน

ธงทีช่อบ 

 2 กล 

 แมชอบเรื่องไหน 

 1 ชอบกลมากกวา ดูมนัเขาใจงาย 

 คุณแมจะเขาใจมากกวาเรื่องที่เปนรองเพลง 

 1 ใช 

 เพราะ 

 1 บางครั้งไมคอยไดฟง เพลงอะไรของเขา  สวนอันนัน้เปนครอบครัวเลย

เขาก็นัง่เขาก็ดู สวนมากจะเด็กมากกวานะของพวกแบบเนี้ย 

 ขอบคุณนะคะสําหรับความอดทนที่มีให 

 

….………………………………………. 
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IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 

   Session No 2                  Session Name :     Mother + Kid 8 – 12 Yrs : Occasional Users             

 

 

 

 

    

   2. Full  Name   :    Namthip Laumsai  Age  :  8 

       Nick  Name   :          Preaw            H/H  Income  :  - 

       Status    :   Single 

       Occupation   :   Som-Pha School / Grade 2 

    

   1. Full  Name   :    Patchree Lauemsai Age  :  43 

       Nick  Name   :          Ree                H/H  Income  :  45,000 

       Status    :   Married + Kids (8 Yrs – Girl) 

       Occupation   :   Documentary Staff 
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 How old are you? 

  Eight years old 

 What grade are you in? 

  Grade 2 

 Which school are you studying? 

  Som-Pha 2 School 

 Where is it? 

  The school located in Sukaphibal Rd. 

 Do you love going to school? 

  Yes 

 Do you have any friends? 

  I have only girl friends 

 Do you have boys in your school? 

  Yes, but I love to play with girls only 

 What about boys? 

  Boys usually play harsh. 

 What have they done to you? 

  They play harsh with me. 

 Do they pull your hair? 

  Yes 

 Did you report the teacher? 

  Yes 

 What are the teacher responses to this situation? 

   Boys don’t really hurt me, they hurt my friends 

 How do you fight with the boys? 

  I kick them 

 How many friends are in your group? 

  I have about 3 members in the group  

 Do you have best friend? 



    174 

  One is my best friend, another two are only 

friends which I play with. 

 Since when that you know them? 

  Since grade one. 

 So you have known them for about 2 years? 

  Yes 

 Are the teachers strict? 

  Do they are not strict 

 What is your homeroom teacher name? 

  Her name is Un-Chun 

 A lady? 

  Yes 

 What subject that she teaches you? 

  She is a homeroom teacher. 

 Are you close with your teacher? 

  Yes 

 Where did your mom bring you for leisure time? 

  We went to lotus or The Mall 

 Which branch of The Mall 

  Bang ka Pi Branch 

 What do you do when you go to The Mall 

  I go to look for Ovaltine Crunchy 

 How about Lotus, do they have anything to do there? 

  They have playground 

 Do you play there? 

  Yes 

 Do you usually go out every weekend? 

  Sometimes I stay at home. 

 Do you have any things to play in your house? 

  I have a lot of things. 
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 Do you collect any toys? 

  I have 

 What do you collect? 

  I collect Barbie. 

 How many Barbie do you have? 

  I never count because I have a lot of them 

 So do you usually get whatever you want? 

  Yes, but she needs to approve first.  

 Do you have any sister or brothers? 

  NO 

 Do you father or mother listen to you more/ 

  Dad 

 Do you have anything else rather than Barbie? 

  No I have only Barbie 

 Have you ever see other cartoons, such as Doreamon? 

  Like superman? 

 Do you like it? 

  Yes 

 Do you have anything like this at home? 

  Yes I have superman. 

 Why do you like to play superman? 

  It is fun playing with it 

 Do you have anything else rather than toys? 

  NO I don’t have 

 Do you watch television at home? 

  Yes 

 What is your favorite program? 

  I love to watch หลานปูกูอีจู 

 Have you ever attended this program? 

  No 
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 Do you want to attend this program? 

  I cant because I have no grandparents, they’re 

all dead. 

 Do you have any other favorite TV program? 

   Krob Krua Por Peng 

 Do you watch cartoon? 

  Yes 

 Which channel do you watch and when do you usually 

watch the program? 

  I watch channel 3 every weekend 

 Do you watch advertisement? 

  Yes I watch 

 When you watch cartoon do you see advertisement? 

  Yes 

 Do you have any favorite advertisement? 

  Every Thursday Friday Saturday in นกขุนทอง 

 Do you watch this before going to school? 

  Yes 

 Do you see any advertisement? 

  Yes, I saw Ovaltine Crunchy  

 Do you like it? 

  Yes 

 Do you find anything else funny rather than Ovaltine 

Crunchy 

  Everything is good. 

 Which one do you like? 

  Ovaltine Three in One 

 Can you remember the advertisement? 

  No 
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 Do you like any advertisement that you really want to 

buy? 

  Yes I have 

 Which one? 

  I don’t remember 

 What is the earliest product that you really want to buy 

after you watch the advertisement? 

  Ovaltine Crunchy 

 Do you have any else? 

  No 

 What did your mom say when you want the product? 

  She says yes 

 Why did your mom say ‘yes”? 

  My mom like everything that bring good 

health. 

 Do you mom refuse when you ask for something? 

  Usually is a toy. 

 Do you have to eat snack? 

  My doctor requests me to have bread instead of 

snack. 

 What do you have instead of water everyday? 

  Ovaltine Crunchy or Ovaltine Three in One 

 How was ovaltine three in one? 

  The package is red color? 

 Is it hot or cold? 

  It is hot 

 Do you have any other drink that you have? 

  Usually is milk. 

 Which brand of milk? 

  Dutch Mill 
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 Which flavor of dutch mill? 

  orange flavor 

 Why? 

  It taste sour 

 What else do you have rather dutch mill? 

  Unif 

 Do you like coke pepsi or sprite? 

  I like sprite 

 Why only sprite? 

  Because my parent told me that soda can is not 

good. 

 Which one does you like the most? 

  Ovaltine Crunchy 

 What is your second rank? 

  Ovaltine Three in One 

 What is your third rank? 

  Unif 

 Let start with your least favorite, Unif, why? 

  Because it is vitamin 

 Why vitamins are good? 

  They contain vitamins such as vitamin A or B.  

 Next, Ovaltine Three in One, Why? 

  It hot and it make my throat feels good.  

 When did you have Ovaltine Three in One? 

  Usually in the morning 

 What do you have with? 

  I have it with bread. 

 Do you have it with Ovaltine everyday? 

  Yes, in the morning 

 So you will have Ovaltine and bread usually? 
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  Yes 

 Does your mom cook? 

  Yes 

 Does she cook for you in the morning? 

  Yes 

 So why are you still having Ovaltine? 

  I eat and then usually have Ovaltine 

 So what did you have today morning? 

  I have porridge, bread, and Ovaltine 

 You don’t look fat? 

  I love to eat but not fat  

 So when is your next meal? 

  I have lunch in the school  

 Do you have Ovaltine every single day? 

  No, sometimes I don’t have 

 When? 

  Sunday 

 So what do you have instead? 

  I have Ovaltine Crunchy 

 That means you have Ovaltine every single day? 

  Yes 

 So your favorite is Ovaltine crunchy? 

  Yes 

 Why do you like it? 

   It is very delicious because it contains oat 

meals too.  

 Why do you know it is Ovaltine Crunchy? 

  I saw it from the television 

 Advertisement? 

  Yes 
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 How was the advertisement? 

  They have 3 actors which contain 2 boys, 1 kid 

and another one lady. 

 How  many people 

  Three people 

 What are they doing in the advertisement? 

  They are having Ovaltine Crunchy 

 So how do you feel after you have seen the 

advertisement? 

  I like it and I want my mom to buy it for me 

 So your mom brought you to Tesco Lotus? 

  Yes 

 And did you try the tester? 

  Yes 

 Why do you like this product? 

  Because it have an interesting package 

 Which one interest you more, the advertisement it self or 

the product? 

  Product 

 What is Ovaltine Crunchy? 

  Crunchy they contain cereal and oat meal. 

 How was it? 

  Crispy 

 Do you like it? 

  Yes 

 Is it delicious? 

  Yes 

 What is the difference between Ovaltine Crunchy and 

Three in one? 
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  It is the same but then one is crispy another is 

not 

 Does you mom likes it? 

  Yes  

 So did you buy right after you taste the product? 

  Yes 

 How long have you been having Ovaltine? 

  About two and a half months 

 Did the taste of the product match with what you assume 

at first? 

  Yes 

 You have it everyday/ 

  Yes, breakfast and dinner 

 How many days you have crunchy and three in one? 

  Three in one 2 days, crunchy 5 days 

 You have it usually on weekdays? 

  Yes 

 Which one is your favorite? 

  The cold one 

 Why do you like cold? 

  It feels very fresh after having it  

 So why do you have to eat every dinner? 

  Because I feel hungry 

 Who pick you up after school? 

  Mom 

 You say that you have Ovaltine when you feel hungry? 

   Yes 

 Why do you like Ovaltine Crunchy? 

  Because it is very delicious, I like it because it 

contain chocolate  
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 So if you don’t have Ovaltine what do you have instead? 

  Rice with Terriyaki Fish 

 What time did you have Ovaltine? 

   About 5 in the evening 

 Why sometime you have three in one instead? 

   Because I want to 

 Will you still eat Ovaltine? 

  Yes 

 Do you usually watch television with your mom? 

    Yes 

 What is your name? 

  Ree 

 Do you have only one daughter? 

  Yes 

 Usually she stays with you or her father? 

  Usually mom 

 Do you know what kind of drink she likes the most? 

  She likes everything 

 She says she likes Ovaltine Crunchy the most? 

  Yes, because she like the cereal and the oat 

meal in the drink 

 When do you first know the product? 

  My daughter 

 She says she watch the advertisement and then she run to 

ask you to buy? 

  The next day we went to The Mall  

 When you reach The Mall you went to the Gourmet 

Market? 

  Yes, she just go and take what she want to buy 

and ask me for permission 
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 You always buy what ever she wants? 

  Usually, because I find it good for her health 

 Do you like the product? 

   I usually have coffee. I don’t really interest in 

this 

 Why do you think she likes OValtine Crunchy? 

  I think she likes it because it contain cereal and 

oat meal that make it crispy and interesting for the kid 

 When does she drink Ovaltine Crunchy? 

  Sometimes is the morning sometimes in the 

evening 

 She also tell me that she that she also have Ovaltine 

Three in One? 

  Yes, it is the hot version 

 Why she doesn’t like Ovaltine Three in One? 

  I think because it is hot, and Ovaltine Crunchy 

have something crispy that is delicious.  

 Did she prepare Ovatine by herself? 

  Yes, we always visit seven eleven to buy stuff. 

 Does she actually have it everyday? 

   If she likes she will have it everyday? 

 How do you know that she is bored? 

  If she is bored she will quit by her self 

 Have she ever quit drinking Ovaltine and for how long? 

  She quit once for about two months and have 

ice cream instead 

 Does she have any drink that she never quit? 

  She likes milk, Alacta 

 How old are you? 

  43 years old, I have she when I was 35 
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 SO you think she like OValtine Crunchy? 

  Yes very much. 

 You say she make her own drink? 

  Yes, Ovaltine is the only that she can make by 

herself 

 Why you allow her to do it by herself? 

  Because it is cold, no need to use boil water 

 When you buy stuff for her do you think it is waste of 

money 

  Not really but then I am not rich, due to the 

economic 

Thank you very much for the most significant interview  
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IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 

   Session Name  :     Mother + Kid 8 – 12 Yrs : Non-Trialists            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nick  Name  :          เล็ก                 H/H  Income  :  50,000 

       Status  :   Married + Kids (15 Yrs Girl , 12 Yrs – Boy, 5 yrs) 

       Occupation  :   

 

บ.มิตซูบิชิ – Admin Officer 

คุณปญญา  เรืองระยนต Age  :  37 

    

   1. Full  Name  :    

       Nick  Name  :          ไอซ                 H/H  Income  :  - 

       Status  :   Single 

       Occupation  :   ร.ร.วันครู ป.6 / Grade 6 

ด.ญ.กัณตธร  เรืองระยนต  Age  :  12 

    

   2. Full  Name  :    
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สัมภาษณแม+ลูก 

 อยูบานขยันไหม 

 1 ก็บางครั้ง ถานึกจะหยิบอานก็คืออาน แตถาไมอานก็คือไมอาน 

 แตเขาดูไมไดดื้อมาก 

 1 คะ 

 อยูบานก็คือเลนไปแถวนั้น 

 1 คะ ก็คือเลนแถวบาน บานเปนหมูบาน 

 ก็จะมีแกงคสี่ แกงคในหมูบานมีปะครับ มีเพื่อนเยอะไหมในหมูบาน 

 2 (พยักหนา) 

 เลนอะไรกันครับ 

 2 เลนกระตาย 

 กระตายนี่คือเลนยงัไง 

 2 ที่กระโดดขาเดียว 

 แลวเขาฮิตเลนอะไรกันอีกตอนนี ้ในหมูเพือ่น ๆ เนี่ย 

 2 เตยดัก, เตยสี, เตยจังหวัด 

 คลาย ๆ บอลลูนอยางงีป้ะ 

 2 (พยักหนา) 

 ที่เลนมีอุปกรณของเลนเขาฮิตอะไรกันครับ 

 2 พวกทาํกับขาว 

 อันนี้คือเราเลนเองหรือวาพวกผูหญิงเลน 

 2 ผูหญิงเลน 

 แลวของเรามีของเลนชิ้นโปรดไหม 

 2 ที่บานไมใหเอาของเลนเขาบาน 

 จริงหรือเปลาคุณแม 

 1 เพราะที่บานจะเปนคนมองไง จะไมใหเอาตุกตาเขาบานหรือวายังไง

สวนมากก็จะเปนลูกแกวไปเลนที่ลานดิน 

 เลนเกมสก็ไมไดใหเลน 

 1 ถาทีบ่านคือจะไมใหเลน เขาจะขอตังคไปเลนในหนาหมูบาน บางทกี็ไป

นั่งดูเขามั่ง บางทีแมใหจํากัด จะใหเขาแค 20 ก็คือถาจะกินกับขาวหรือ

อะไรอยูกับแม แตถากนิของเลนหรืออะไร เขาจะไปเลนเกมสแค 10 

บาท  

 20 นี่คือวันเสาร อาทิตย 

 1 คะ ถากินอยางอื่นก็คือซื้อใหกินแตวา 20 นีค่ือ จะเจอรถไอติมที่อยาก

ซื้อเขาก็จะซื้อของเขาเอง คือขี้เกียจมาแม 5 บาท 10 บาท คือไมชอบไง 

 แลวหมดไหมหรือวาเหลือ 20 เนี่ย 

 2 บางทีก็เหลือ บางทีกห็มด 

 ชอบเอาไปซื้ออะไรที่สุดเลยครับ 20 บาท 

 2 ของเลน 

 ลาสุดซื้ออะไร 

 2 พวกสรอย 

 เอามาเลนยงัไงสรอยเนีย่ 

 2 ใสเฉย ๆ  
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 แลวมีของเลนที่เราเอาไปเลนกับเพื่อน 

 2 ไพ 

 ไพของเด็ก ๆ เปนยงัไง ไพเปนเรื่องเปนราว 

 2 ไพวัดพลงั 

 1 เขาเรียกไพยูก ิ

 มีเยอะไหม ไหนทาํมือหนอยมีเยอะแคไหน 

 2 เปนกลองแหละครับ 

 กี่กลอง 

 2 2 

 กลองหนึง่นี่ขนาดนี้เลยไหม 

 2 ประมาณเทานี ้

 เยอะเหมือนกนัเนอะ...อยากไดอีกปะ 

 2 (สายหวั) 

 ถือวามีเยอะแลว แลวสนุกปะครับไปเลนไอไพ 

 2 สนุกครับ 

 1 เขาจะเลนอะไรนะ กองเยอะ ๆ หนะ แลวเขาก็จับใหงอเอามือตบถาเกดิ

มันหลนกจ็ะเปนของเราอะไรประมาณเนีย้ เลนยังงงเลย เด็กเขามีวธิี

เลนของเขา 

 ซึ่งสนกุแลว 

 1 อยางเด็กเขามเีลน 5 คน คนละ 5 ใบ ก็ 25 ใบแลววางประกบแลวกท็ํา

งอ ๆ แลวก็เอามือทุบ ถาไออันบนหลนก็คือคนที่ตีหนะได ประมาณเนีย้ 

คือเต็มเลย เขาจะมวิธีเลน 

 ก็จะมนีี่แหละของเลนที่ชอบ.. 

 1 จะเยอะจนแบบ..ไอซไปขายมั่งสิ 

 แลวอยูที่บานมีคอมพิวเตอรใหเขาเลนปะคะ 

 1,2 มี 

 เดี๋ยวนีเ้ด็กเขาเลนอินเตอรเนต็เปนแลวจริงปะ 

 1 คะ 

 คุณครูสอนใหเลนเน็ตตอนอายุเทาไหร 

 2 ป.5 

 ตอนนี้อยู ป.อะไรแลวครับ 

 2 ป.6 

 คือเลนมา 1 ป เวบไซดที่ชอบเขานี่เว็บไซดไหนครับ 

 2 ออดิชั่นครับ 

 คือเปนเกมสเหรอ…ใชไหมถูกไหมเปนเกมส 

 2 (พยักหนา) 

 เลนเกมสออนไลนเงี้ยเหรอ 

 1 ตอนนี้ลบแลวไมใหเลน เพราะที่บานไวรัสมันลงไงพวกเกมส กเ็ลยจะ

ไมใหเลนแลว ก็เลยไปขางนอกไง แลวหลานที่บาน ป 3 เขาจะทาํโปร
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เจ็คสเกี่ยวกับคอมฯ เขาจะใชคอมฯ ตลอดไง เขาก็เลยหาง แตเมื่อกอน

เขาจะอยูในบานคือเลนในบาน 

 คือไอเกมสออดิชั่นเนีย่เหรอคะ 

 1 คะ 

 แลวคุณแมไดใชดวยบางไหม 

 1 ไมคอยไดใช 

 อินเตอรเน็ตเคยเขาไหม 

 1 ไมเขาเพราะทีบ่านคิวยาว หลายคน 

 แตจริง ๆ คุณแมใชเปนไหม 

 1 ใชเปนคะ พอจะใชหลานบอกอยาเพิ่งเลยหนูทาํงานกอน ขนาดรอง

เพลงทีรองแคครึ่งเพลงเพลงยังไมจบเลย 

 ออรองเพลงจากคอมพวิเตอร 

 1 คะ ลงรองเพลงคาราโอเกะไง ก็คือจะไมคอยไดหรอก เพราะที่บานอยู

กันหลายคน 

 หลัก ๆ ก็จะเปนหลานใชไหม 

 1 คะ 

 แลวก็มีเรานี่แหละเลนออดิชั่น 

 1 อือ 

 2 (พยักหนา) 

 แลวอยูบานไดมีโอกาสนั่งดูทวีีอะไรดวยกนับางไหม 2 คนแมลูก 

  1 คะ 

 รายการโปรดที่ดูเชน 

 2 ละคร 

 ละครผมชอบหรือคุณแมชอบ…ใครเปนคนเลือกชองนองไอซ 

 2 ผม 

 ไอซเปนคนเลือก...เรื่องโปรดของนองไอซนี่คือเรื่องอะไรครับ 

 2 ก็แลวแต 

 ตอนนี้ ๆ ที่โปรด ๆ เลย พี่จะไดไปติดตามดูบาง 

 2 ก็ชอง 7 

 เรื่องอะไรจําไดไหม 

 2 เยยฟาทาดิน 

 อันนี้เปนละครหลังขาวเหรอ 

 1 เพราะที่บานจะดูแตชอง 7 ชอง 3 จะไมคอยดู 

 เพราะวามนัไมชดัเหรอพี ่

 1 คือดูแตไหนแตไรแลว มันจะดูแตชอง 7 

 ก็จะดูละคร 

 1 เออ 

 อันนี้คือนั่งดูกบัคุณแม 

 1 คะ 

 มีรายการโปรดอะไรของนองไอซอีก 

 2 (สายหวั) 
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 1 การตูนไง ที่ชอบทะเลาะกันเรื่อยเลย บางทีดูหนังใชปะ โฆษณา ที่บาน

ติดเคเบิ้ลไง จะกดไปดูการตูน แลวก็ดูเวลา 3 นาทีแลวไอซกดสิ ๆ ยงัไม

มาหรอกแมยังไมมาหรอก คือเขาจะดูการตูน 

 คือฉายโฆษณาปุบคั่น ไอซจะเปลี่ยนไปดูการตูน 

 1 ใช เปลี่ยนไปดูการตูนไง การตูนจะมีตลอดไง 

 หมายถงึทางยูบีซี 

 1 คะ ชอบดูการตูน 

 เรื่องโปรดอะไรที่ฮิต ๆ เลยครับ มีตัวการตูนตัวไหนทีน่องไอซชอบมากมีไหมครับ

ตอนนี ้ชื่ออะไรครับ 

 2 โงกุล 

 ยังเจงอยูไหมโงกุล 

 2 ครับ 

 โงกุลชอง 9 ปะ 

 2 ชอง 3 ตอนเชา ๆ 

 ชอบอะไรอีกนอกจากโงกุล 

 2 ลูฟรี่  

 คืออะไร 

 2 เปนกัปตันโจรสลัดครับ 

 เปนการตูนเหมือนกนั ชอง 3 ปะครับ 

 2 ชอง 9 ครับ 

 เขาจะชอบดูการตูน 

 1 ชอบดูการตูน บางทีตอนเชา แม 6 โมงปลุกดวยนะ เปดดูการตูน 

 แลวเสารอาทติยนี่นอกจากการตูนตอนเชาแลวดูรายการอะไรอีกไหมครับ 

 2 ดูการตูนเสร็จก็อาบน้าํไปเลนเกมส 

 ก็เลนเกมสออดิชั่นเหรอ 

 1 ไปขางนอก 

 จันทร-ศุกร กม็ีดูละครหลังขาวเนี่ยแหละกับคุณแม 

 1 คะ 

 คุณแมไดมีจํากัดเรื่องการดทูีวีของเขาไหม 

 1 จะไมคอย 

 หรือวาเขาไมดูของเขาเอง 

 1 เขามาพักหลังเขาจะเหนื่อย คือเขาเปนนักกีฬาดวยไง บางทีเขาก็จะ

หลับ ดูจนหลับไปเอง 

 เลนอะไรครับ นักกฬีา 

 2 วอลเลย กับตระกรอ 

 มีโฆษณาอันไหนที่โปรดบางไหมครับ ไหนลองเลาใหฟงหนอยนองไอซ 

 2 โฆษณาโอวัลติน 

 ทําไมถงึชอบหละครับ 

 2 เพราะวาเปนโฆษณาแบบกนิงาย ชงงาย 

 นอกจากตัวนีแ้ลวชอบตัวไหนอีก 

 2 โฆษณานมครับ 

 ตัวไหน 
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 2 โฟรโมสตครับ 

 เรื่องราวมันเปนไงนะ นมโฟรโมสต 

 2 จําไมได 

 ทําเขาถึงชอบตัวเนี้ยคุณแม 

1 เวลาไปไหนบางทีเดินหาง สวนมากจะไปกับพี่สาวคือจะออกมาพรอมกัน

กลับดวยไง แมเขาหางจะสั่งแตนมโฟรโมสต เปลี่ยนมั่งสิก็ไมเอานะ จะ

กินแตนมโฟรโมสต เคยไปซื้อยี่หอแอนมัมมาใหก็ไมเอา 

 เขาชอบตัวนมตัวนี้เลยไปจําโฆษณาของเขาได 

 1 อือ ชอบช็อกโกแลตอะไรพวกเนีย้ชอบ อรอย 

 มีโฆษณาตัวไหนอีกครับที่นองไอซชอบ สนุกจงัเลยโฆษณาชิ้นนี้ มีไหมครับ 

 2 ไมมี 

 มีไหมโฆษณาที่คุยกนักับเพือ่น เอาไปคุยกันในหมูเพื่อน ดูอันนี้ยงั มไีหม เพื่อเอา

มาเลามีไหม 

 2 ก็ม ี

 อยางเชนอะไรนะครับ 

 2 ผมไมรูโฆษณาอะไร แตเพื่อนบอกหิ่งหอย ๆ 

 คือมันมีหิง่หอยในโฆษณาเหรอ 

 2 (พยักหนา) 

 แลวโฆษณาทีส่นุก ๆ มันตองเปนยังไง 

  2 ก็ตลก ๆ  

 แตอันไหนจําไมไดหรอกแตชอบขํา ๆ ใชไปม 

 2 (พยักหนา) 

 เดี๋ยวจะขอตัวคุณแมไปสัมภาษณอีกหองหนึ่งไดไหม ระหวางนีน้องไอซอยูกับพี่

ตูนกับพีเ่มย ระหวางนีพ้ี่ไปสงคุณแมนะ 

 

สัมภาษณลูก 

 ปกติโฆษณาที่โดน ๆ ก็จะมโีอวัลติน มีนมโฟรโมสต นอกนัน้คือจําไมไดหรอก 

หรืออันไหนที่เห็นแลววิ่งไปสะกิดคุณแม ๆ อันเนีย้นาสนใจจัง ชอบจงัซือ้ใหผม

หนอยมีไหม 

 2 ไมมี 

 วันนี้พี่จะมาชวนนองไอซคุยเรื่องใกล ๆ ตัวเรื่องของกิน ขอเจาะถาเปนเรื่อง

เครื่องดื่มไดไหม ทุกวันนีน้องไอซกินอะไรมั่งใน 1 วนั 

 2 ก็เครื่องดื่มโอวัลติน 

 โอวัลตินของนองไอซเปนแบบไหนบาง 

 2 แบบชงดวยน้าํรอน 

 คือมันเปนกระปุก ๆ  

 2 เปนถงุ 

 เปนซองยาว ๆ ใชปะ 

 2 (พยักหนา) 

 เปนถงุยาว ๆ เปนรอนเนอะ กินอะไรอีก 

 2 ก็นม แมจะซื้อมาใหในตูเยน็ 

 นมไอทีว่าโฟรโมสตเนี่ยเหรอครับ 
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 2 โฟรโมสตกับดัชมิลล 

 นมโฟรโมสตนีร่สอะไรครับ 

 2 ช็อกโกแลตครับ 

 แลวก็กนิดัชมิลลนี่เปนนมเปรี้ยว 

  2 (พยักหนา) 

 ดัชมิลลนี่กนิรสอะไรครับ 

 2 สตรอเบอรรี่ครับ 

 ชอบกินหลากหลายเหมือนกันนะ แลวกนิอะไรบางอีกใน 1 วันเครื่องดื่มที่ไมใช

น้ําเปลา 

 2 เครื่องดื่มตรามาลี 

 มันเปนอะไร..นม 

 2 เปนเครื่องดื่มผลไม 

 น้ําผลไม...กินรสอะไรของเขาครับ 

 2 รสสม 

 มีอะไรอีกครับ 

 2 เปปซี่ 

 เปปซี่นี่คือกนิที่ไหนกินที่บานปะ 

 2 กินที่บาน 

 คุณแมใหกินไหม 

 2 บางทีก็ซื้อเองที่แถวโรงเรียนครับ 

 หมายถงึวาคุณแมใหตังคคาขนมไป วันหนึ่งนองไอซไดเทาไหรนะ เอากลับไปที่

บานเนี่ย 

 2 วันธรรมดาได 40 วันเสารอาทิตยได 20 

 40 พอใชไหม 

 2 (พยักหนา) 

 พออยู...ซื้ออะไรบาง 40 บาทเนีย่ 

 2 เปปซี่ ไก แลวก็นม 

 นี่คือกินที่โรงเรียน หลังเลิกเรียนกลับบาน พอมาถึงบานมีตังคเหลือซื้อกินอีกไหม 

 2 เหลือ 

 แลวไอที่เหลือ ๆ สักกี่บาท 

 2 10 บาท 5 บาท 

 พอกลับมาถึงบานปุบเอากลับมาทาํอะไร 5  บาท 10 บาทเนี่ย 

 2 บางทีกห็ยอดกระปุก บางทกี็ไปซื้อขนมกนิครับ 

 ไอขนมที่วากนินี่ชอบซื้ออะไรครับหลังเลิกเรียนเลยเนี่ย 

 2 ปูไทย 

 นอกจากปูไทยแลวซื้ออะไรอีก 

 2 เลยครับ   

 มีซื้ออะไรอีกไหม 

 2 (สายหวั) 

 ประมาณนี ้โอเค.. พูดบอกพีม่า 4 – 5 อยางดวยกัน ชอบอันไหนที่สุดเลย 

 2 ชอบโอวัลติน 
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 ทําไมชอบโอวลัตินหละ 

 2 ชงงายดี 

 กินตอนไหนไอโอวัลตินที่วาเนี่ย 

 2 ก็แลวแตครับ 

 สวนใหญ ๆ  

 2 สวนใหญกินตอนกอนไปโรงเรียน 

 ชงเองเลยปะครับ 

2 ชงเอง 

 คุณแมใหชงเตรียมเอง กินกับอะไร 

 2 กินกับขนมปง 

 นอกจากตอนเชาแลวกนิตอนไหนอีกไหม 

 2 ก็ตอนเวลาวาง เวลาไมมีขาวกิน 

 นอกจากโอวัลตินทีว่าเปนซองยาว ๆ เนีย่นะครับ นองไอซรูจักโอวัลตินตัวไหนอีก

ไหม 

 2 ไมรูครับ 

 ที่เหน็ ๆ หรือเคยไดยินอะไรใหม ๆ จากโอวัลตินไหม 

 2 โอวัลตินครั้นชชี่มั้ง ไดยนิครับ 

 เคยไดยินจากไหนครับโอวัลตินครั้นชชี ่

 2 โฆษณาครับ 

 โฆษณามนัเปนไง 

 2 ชงดวยน้ําเยน็ แลวก็ดื่มกนิเคี้ยวกรอบ ๆ 

 ในโฆษณาเหรอครับ ในโฆษณานี่มนัเรื่องราวเปนไงครับ 

 2 ก็เด็ก ๆ ก็มาชงกนัแลวก็กนิ 

 แลวอะไรมีกรอบ ๆ ดวยเหรอ 

 2 เขาเรียกวาขาวพอง  

 ในโฆษณามันบอกเหรอครับ 

 2 (พยักหนา) 

 แลวนองไอซดูแลวรูสึกยังไงบางโฆษณาชุดนี้ 

 2 ก็รูสึกธรรมดา 

 เห็นนานหรือยงัตัวเนี้ย 

 2 ก็นานแลวครับ 

 เปนป เปนเดือนหรือวายงัไง 

 2 เดือนครับ 

 ดูแลวก็ธรรมดา 

 2 (พยักหนา) 

 ทําไมมนัถงึธรรมดา 

 2 ไมรูสึกอะไร 

 เปนหนงัที่สนกุปะ 

 2 ก็ไมรูเหมือนกนั 

 จําไดไหมทีน่องไอซบอกมีเพือ่นมาเลาโฆษณาเรื่องหิง่หอยอะไรหนะ ดูแลวนอง

ไอซอยากจะไปเลาใหเพื่อนฟงไหม 

 2 ไม 



    193 

 ก็ไมขนาดนั้น ไมไดสนุกอะไร  

 2 (พยักหนา) 

 หลัก ๆ คือเขาจะมาบอกวามันเปนโอวัลตินรุน 

 2 ครั้นชชี่ 

 กินแลวเย็น ๆ กินแลวกรอบ ๆ 

 2 (พยักหนา) 

 ดูแลวโอโหนาสนใจจัง บอกใหแมซื้อใหดีกวาหรือวาเฉย ๆ 

 2 เฉย ๆ ครับ 

 ดูแลวก็ผานไป ไดไปบอก เลาใหแมฟงไหม 

 2 บอกครับ 

 เลาใหแมฟงวาอะไรวันนั้น 

 2 แม ๆ นี่ตัวโอวลัตินออกใหมอีกแลว 

 แลวไดบอกใหซื้อใหไหมหรือวาบอกแคนัน้แหละ 

 2 บอกแคนั้นแหละครับ 

 แลวแมบอกวาอะไร 

 2 เออ ๆ 

 เคยมีอันไหนไหมทีน่องไอซเคยเหน็จากโฆษณานะ อยากกินบอกแม มีไหม 

 2 กเ็คเอฟซี 

 วันนั้นเหน็อะไรในเคเอฟซี มนัมาขายอะไร 

 2 ขายพวกแฮมเบอรเกอร 

 เห็นแลวอยากกิน ก็เลยไปบอกแม 

 2 (พยักหนา) 

 แลวมีอะไรอีก นอกจากเคเอฟซี 

 2 (สายหวั) 

 ไมมีแลว....วันนั้นเหน็เคเอฟซี แลวอยากกนิวะ ไปบอกแม ๆ บอกวา 

 2 เออ ๆ 

 แมบอกเออ ๆ นี่คือทายที่สุดแมซื้อใหปะ 

 2 (สายหวั) 

 ก็ไมซื้อ เหรอ  เคยมีอันไหนไหมเราไปขอแมอยากกินจงัเลยแลวแมซื้อใหมีไหม 

 2 (พยักหนา) 

 เชนตัวไหนครับ 

 2 พวกขาว 

 ขาวอะไร 

 2 อะไรก็ไดครับที่มีประโยชนแมก็ซื้อให 

 แปลวาถาใหเดา ทีพ่อบอกไปแลวแม เออ ๆ แปลวาแมมองวามันไมมปีระโยชน

ใชปะ 

 2 (พยักหนา) 

 อยางวันนัน้ทีก่ินแฮมเบอรเกอรเคเอฟซีกร็ูสึกไมมีประโยชนเงี้ยเหรอ 

 2 (พยักหนา) 

 แตไอตัวโอวัลตินเนีย่นะ ที่เราบอกไอตัวครั้นชชี่ เทียบกับตัวเคเอฟซวีันนั้นนะครับ

ความอยากที่ไปบอกแมเนีย่มันเทากนัไหม 

 2 ไมเทา 
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 อันไหนอยากกวากัน 

 2 เคเอฟซีครับ 

 อันนัน้มนันาสนใจกวา ในขณะที่ตัวครั้นชชี่มัน 

 2 มันก็รูสึกธรรมดา 

 ไมไดนากินไมไดอะไร 

 2 (พยักหนา) 

 หลังจากวันนัน้ทีว่ิ่งไปบอกคุณแมรอบแรกใชไหม มีคะยั้นคะยอรอบ 2 รอบ 3 

ไหม 

 2 ไมมี ถาเซาซี้แม แมเบื่อแลว 

 ก็คือบอกแคครั้งเดียว แลวกไ็มไดบอกอีก 

 2 (พยักหนา) 

 หลัก ๆ คือทุกวันนี้หนูไดกินไหมครับ ไอตัวครั้นชชี่เนีย่ครับ 

 2 ไมไดกินครับ 

 ไมไดกินเพราะวา 

 2 แมจะซื้อใหแตโอวัลตินทรีอินวันครับ 

 ไอที่วาชงรอนเนี่ยเหรอครับ 

 2 (พยักหนา) 

 ถามจริงไอตัวที่กนิทกุวนันี้เนี่ยนะที่เปนซองเนีย่ ถาเทียบกับไอครั้นชชี่จริง ๆ นอง

ไอซอยากกนิอันไหนมากกวากัน 

 2 นี่ครับ โอวัลติน 

 เพราะวา 

 2 เพราะวาชงงาย หนูไมชอบเคี้ยว 

 ก็คือกินไปเลย ถาเกิดเปนครั้นชชี่นี่ตองเคี้ยวเหรอครับ 

 2 (พยักหนา) มนัมีน้าํเยน็ดวยไมชอบครับ 

 หมายถงึไมชอบกินเย็นเหรอครับ ทําไมหละ 

 2 เพราะโอวัลตินเยน็ครั้นชชี ่ตองชงเยน็ครับ 

 ไปรูไดไงครับวาตองชงเย็น 

 2 ในโฆษณาครับ 

 มันเห็นภาพอะไรในโฆษณา 

 2 เขาใสน้ําแข็งชงไงครับ 

 ทําไมพอเปนเย็นแลวนองไอซไมชอบหละ 

 2 ไมชอบ เสียวฟน 

 แตที่พี่เห็นเนี่ย บอกพีม่า 5 อยางเนีย่นองไอซก็กินรอนแคอันเดียวแหละนองนัน้ก็

เย็นหมดเลยปะ 

 2 ครับ 

 นมโฟรโมสตนีอ่ยูในตูเยน็ 

 2 อยูในตูเยน็ 

 นมดัชมิลลกเ็ย็น 

 2 (พยักหนา) 

 น้ําผลไมมาลีก็เยน็ 

 2 (พยักหนา) 

 เปปซี่ก็เยน็ใชไหม 
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 2 (พยักหนา) 

 อาวแลวทําไมพอทีโอวัลตินแลวจะไมชอบเย็น เสียวฟน 

 2 ไมรูเพราะอะไรครับ 

 แตนองไอซเคยชิมมากอนปะ 

 2 ไมเคยครับ 

 แตแคไมอยากกินเสียวฟน ทําไมนองไอซวากินแลวมนัจะเสียวฟนหละ 

 2 ไมทราบเหมือนกนั 

 แตคิดเอาเอง 

 2 (พยักหนา) 

 ก็ไมไดอยากมาก 

 2 (พยักหนา) 

 ถาเกิดวาพี่มีใหชิมนี่อยากจะชิมไหม หรือวายงัเฉย ๆ  

 2 เฉย ๆ ครับ 

 คือถามีวางให 2 แกวนะ ไอโอวัลตินซองยาว ๆ ที่กนิรอน ๆ ทุกวันนะครับ กับอีก

รุนหนึ่ง ครั้นชชี่ นองไอซอยากกนิอันไหนครับ 

 2 โอวัลตินรอน ๆ ครับ 

 มีมาใหลอง ชงมาใหเลยก็ยงัไมอยากกนิ 

 2 (พยักหนา) 

 1. กลัววามันจะเสียวฟน 2. กลัววามนัจะทําไมนะครับ 

 2 ไมรู 

 คิดวามันจะอรอยไหม 

 2 ไมเคยชิม ไมรูเหมือนกนั 

 แตเดาวา เหน็จากโฆษณา เห็นจากเรื่องราวแลวมนันาจะอรอยไหม 

 2 ไมรูเหมือนกัน 

 นองไอซเคยกนิโอวัลตินเยน็ไหม 

 2 ห ึ

 ไอที่นองไอซมทีี่บานเคยทําเปนเยน็ ๆ กินไหม 

 2 เคยแตรถที่ขาย 

 แตที่บานก็กนิรอนตลอด 

 2 (พยักหนา) 

 ทําไมทีรถขายเขามาขายเย็นแลวยงักนิหละ 

 2 (พยักหนา) 

 ไอซไปซื้อเองเลยปะหรือวาใครซื้อมาใหกนิ 

 2 ซื้อเองครับ 

 ทําไมทีตอนนัน้ยงัอยากกนิหละ 

 2 ซื้อตามเพื่อนครับ เพื่อนเรียกกิน 

 ไอตัวครั้นชชี่นีม่ีเพื่อนเรียกกนิปะครับ 

 2 ก็ไมเหน็มีใครกินเลยครับ เพราะวารถขายมันไมม ี

 หรือวาเพื่อนใครเคยไดกินทีบ่านแลวมาบอกไหม 

 2 (สายหนา) 

 ก็ไมไดมีกิน...สวนตัวแลวคุณแมไมซื้อใหกินหรอก นองไอซก็คือเฉย ๆ กับตัวนี ้

 2 ครับ 
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 คือไมไดรูสึกวาการที่มีไออะไรนะ 

 2 กรอบ ๆ 

 กรอบ ๆ เนีย่มนัดูเฉย ๆ ไมนาสนใจมาก 

 2 ครับ 

 ถาเกิดวาพี่แจกกลับไปที่บานนะ นองไอซวามนันาจะกนิตอนไหน 

 2 ครั้นชชี่เหรอครับ 

 เออ..กนิตอนไหนนาจะดีสุด อรอยสุด 

 2 เชาครับ 

 กินตอนเชากอนไปโรงเรียนเพราะวา 

 2 เห็นโฆษณามนักนิ กก็ินมั่ง 

 แตปกติตอนบาย ๆ เนีย่นองไอซกลับมาจากโรงเรียนบางทีตังคเหลือก็ไปซื้อขนม

ถุง ๆ ใชไหม แตมันก็ตองมีหวิน้าํบางแหละใชไหม 

 2 (พยักหนา) 

 ตอนบาย ๆ นองไอซกินอะไรบาง 

 2 ถาหวิน้ํากเ็ขามากินน้าํในบาน 

 น้ําในบานคืออยางเชน 

 2 น้ําเปลา น้ําเปปซี่ 

 เปปซี่นี่ซื้อติดบานเลยเหรอ คุณแมซื้อ ใครเปนคนกินหลัก ๆ เลยเปปซี่ 

 2 พี่ครับ กินทกุวนัเลยครับ 

 แตวาไมใชตังคคุณแมซื้อหรอกเปนของพี ่ถูกปะ 

 2 (พยักหนา) 

 เพราะนองไอซบอกวาแมชอบใหกินอะไรที่แบบ 

 2 มีประโยชน 

 โอเค อาจจะมีกินน้ําเปลาบาง เปปซี่บาง มอียางอื่นอีกไหมที่จะกินหลังจากกลับ

จากโรงเรียน หรือเสาร อาทติย 

 2 กินครับ 

 กินไอพวกนี ้

 2 (พยักหนา) 

 ที่บานมีไอน้าํหวานชง ๆ ปะ 

 2 มีเฮลลบลูบอย 

 กินไหมครับ 

 2 กินครับ 

 กินสีไหนครับ 

 2 สีแดงครับ 

 กินบอยแคไหน 

 2 ก็ถาหิวหนูก็กนิ 

 สวนใหญมักจะหิวเฮลลบลูบอยตอนไหน 

 2 ตอนกลางวนั 

 หมายถงึวนัเสาร อาทิตยใชไหมครับ 

 2 (พยักหนา) 

 ชงกนิเปลา ๆ เลยหรือไปกินกับเลยกนิกับอะไร 

 2 ชงกนิเปลา ๆ 



    197 

 งั้นก็จะมีเฮลลบลูบอย มีกนิอยางอื่นอีกไหมนอกจากเฮลลบลูบอย 

 2 (สายหนา) 

 แลวอรอยดี ชอบไหมเฮลลบลูบอย หรือวาเริ่มเบื่อแลว 

 2 ไมเบื่อเทาไหร ก็ชอบ 

 นองไอซเคยเบื่อไอพวกเครือ่งดื่มที่แมจัดไวใหบางไหม เคยอยากจะไปซื้ออะไร

แปลก ๆ กนิบางไหม 

 2 เคยครับ 

 ตอนนัน้อยากจะกินอะไร 

 2 ตอนนัน้ชอบกนิพวกขนม 

 คือจะเปนขนมที่อยากกนิ คือถาเปนเครื่องดื่ม...คือไอพวกนี้แมก็ซื้อไวกินทุกวนั ๆ 

ใชไหมครับ เคยมีบางไหมที่เบื่อจังเลยอยากไปกินน้ําแบบอื่นบาง 

 2 ไม 

 ก็จะกนิตามทีคุ่ณแมบอก 

 2 (พยักหนา) 

 แสดงวาตังคทีเ่หลือมาเนีย่เอาไปซื้อขนมหมดสวนใหญไมคอยไดซื้อน้ําเองหรอก 

 2 (พยักหนา) 

 พี่มีเปนเหมือนโฆษณามาใหดูแตกอนจะไปตรงนั้นเคยเห็นกิจกรรมอะไรที่แบบ

วานองไอซชอบไหมที่เขามาจัด อาจจะเปนจัดสินคายี่หอไหนก็ไดนะ 

 2 ที่โลตัสเหรอครับ 

 ที่ไหนก็ได โรงเรียนก็ได โลตัสก็ได หรือเวลาไปเที่ยวเลนที่ไหนอยางเงีย้ 

 2 ก็ชอบนะครับ 

 เคยเหน็อันนัน้ของอะไรครับ 

 2 ก็ที่เปนซุมจัดใหดื่ม ชิม 

 ลาสุดไปชิมของใครมาครับ 

 2 ลาสุดไปชิมนมที่เปนถัว่ ๆ ถัว่เหลืองครับ 

 เปนนมถัว่เหลือง 

 2 ครับ 

 เวลามซีุมแบบเนี้ยนองไอซชอบเขาไปไหม หรือไมเอาเขินเหมือนกนั 

 2 ไมเอา ไมเขา 

 ไมคอยเขา เพราะวา 

 2 ไมรูเหตุผล 

 แลววันนัน้ไปชิมไดไง 

 2 ไปกับพี่ครับ 

 ใครเปนคนลากเขาไปหรือวาไอซเดินไปเอง 

 2 ชวนพี่ไปครับ 

 ทําไมวันนั้นถึงอยากไปลอง 

 2 ไมรูเหมือนกัน 

 เขามีอะไรตรงซุมไหมที่ทาํใหไอซอยากเขาไป...แตงสวยดีนะ หรืออูหคูนมันมุง

เยอะมากเลย ถึงอยากเขาไป 

 2 ไมรูเหมือนกัน 

 แคอยากเฉย ๆ 

 2 (พยักหนา) 
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 หรือวาเปนเพราะวามีพี่ไปดวย วันนี้เลยเอาซะหนอย 

 2 เปนเพราะพี่ไปดวยครับ ถาไปคนเดียวไมกลาเขาไป 

 แลวเคยเหน็พวกกิจกรรมที่เขามาเลนเกมสอยางเงี้ย เคยเหน็บางไหมครับ 

 2 เห็นแตที่โรงเรียนครับ 

 เออ...มีไหม ตอนนัน้เปนสินคาตัวไหนนะ 

 2 โอวัลตินเขามาแจกฟรี 

 ใชไอที่กินที่บานปะครับ 

 2 ใชครับ แตเปนแกว 

 แลวเขาไดมีมาเลนเกมสอะไรไหม 

 2 ไมมี 

 มาแจกเฉยๆ เลย ซึ่งนองไอซก็ไปเอามากินแหละ 

 2 (พยักหนา) 

 ถาเขามเีลนเกมสเราจะไปเลนไหม 

 2 แลวแตครูครับ ถาครูไมใหไปก็ไมไป 

 แตถาครูใหหละ จะไปไหม 

 2 (พยักหนา) 

 ทําไมคราวนี้ไมกลัวแลวหละ 

 2 เพราะเพื่อนตรึมเลยครับ 

 ก็จะจูงมือเพื่อนมันเขาไปดวยใชปะ 

 2 (พยักหนา) 

 ที่โรงเรียนแกงคเรามีกี่คน 

 2 ก็ทัง้หองครับ 

 งั้นถาจัดที่โรงเรียนเนีย่มีสิทธิเ์ขาไป 

 2 ครับ 

 ที่บานเนี่ยนะครับตอนเชา ๆ คุณแมเตรียมอะไรใหทานมั่งครับนอกจากโอวัลติน

รอนเนี่ยครับ 

 2 ขาวไขเจียว แลวก็มีขาวคลกุปลา ไกยางกับขาวเหนียว 

 แลวคุณแมมีซื้ออะไรที่ตองมาใสนมไหมครับ 

 2 (สายหวั) 

 เคยไดยินโกโกครั้นชไหมครับ 

 2 (สายหวั) 

 ที่มันจะเปนเหมือนแผนแปงกลม ๆ สีน้ําตาลแลวเราตองเอานมเทใส 

 2 ไมเคยครับ 

 ไมเคยเหน็ ไมมี คุณแมไมเคยเอาใหทาน 

 2 ไมมีครับ 

 นองไอซเคยรูจักไหมครับ 

 2 โกโกครั้นชก็เคยไดยิน 

 ไดยินจากไหน 

 2 ทีวีครับ 

 ไมไดอยากกนิเหรอ 

 2 (สายหวั) 

 เพราะวา...ดูในทวีีมนัดูนากนิไหม 
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 2 ก็ไมรูเหมือนกนั 

 สวนใหญคือจะเปนกับขาวเปนเรื่องเปนราว ถาเกิดกนิโอวัลตินรอนนี่คือวันนั้นกิ

ขาวดวยไหมครับ 

 2 ถากนิโอวัลตินรอนก็กนิกับขนมปง 

 คุณแมจะเตรียมขนมปงให แตจะไมไดกินโกโกครั้นชพวกนี้ไมไดกินเนาะ 

 2 (พยักหนา) 

 เห็นแลวอยากกินไหมในโฆษณา 

 2 ไมคอยอยาก 

 เฉย ๆ อีก 

 2 (พยักหนา) 

 เดี๋ยวพีจ่ะมีใหชิม อยากชิมไหม ไอตัวที่นองไอซบอกวารูจักหนะ 

 2 โกโกครั้นชเหรอครับ 

 ไมใชไอตัวครั้นชชี่...อยากกนิไหม 

 2 ไมอยากครับ 

 แตพี่จะมีใหชมิ ถามีใหกินนองไอซกินไหม 

 2 ไมกินครับ 

 ลองกินหนอยไหมพี่เตรียมมาแลวเดี๋ยวพี่จะเสียใจ ไดไหม 

 2 (พยักหนา) 

 นองไอซตอนที่นองไอซบอกวา โอวัลตินกับขนมปง ตอนนั้นมีขาวไหม 

 2 ไมมี 

 นองไอซรูจักเบนเทนปะ 

 2 รูจักครับ 

 ดังไหม 

 2 ที่มันแปลงรางเปนหลาย ๆ ตัว 

 มันฮิตไหมไอเบนเทนเนี่ย 

 2 ไมเคยดู เคยแตไปเลนเกมสเบนเทนครับ 

 แลวเพื่อน ๆ รูจักกันหมดเลยไหมเบนเทน 

 2 ไมรูจัก 

 แลวไอซไปรูจักเบนเทนไดไง 

 2 เลนเกมสครับ 

ใหชง+ชิมโอวัลตินเย็นครั้นชชี่ 

 เปนไงนองไอซ ชงแลวหนาตาเปนยังไงมั่ง 

 2 ไมเหมือนในทวีี 

 ในทวีีมันเปนไงครับ 

 2 มันดีกวานี้ครับ 

 แลวอันนีท้ี่ชงมันดูเปนไง 

 2 เฉย ๆ  

 ในทวีีมันดูดีกวายงัไง 

 2 ไมรู 

 แตในทีวีมนัดูนากนิกวานี ้

 2 (พยักหนา) 

 เปนไงพรอมกนิไหม 
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 2 ไม 

 ไมอยากกนิเหรอ ทําไม...เขาบอกวาในทวีีดูดีกวานี้ อันนีม้นัดูเปนไง 

 2 ไมเหมือนในทวีี 

 หมายถงึไอตัวสีหรือไอตัวเมด็ 

 2 เม็ด 

 ในทวีีมันดู 

 2 มันดูเยอะกวานี ้

 สมมุติวาเวลาที่เคยมีตามโรงเรียนจะมีโอวลัตินกับไมโลไปแจกมีปะ 

 2 เคยครับ 

 ติตางวาเขาเอาไปแจก เพื่อน ๆ ก็รับกันมาทุกคนรวมทัง้ไอซดวย รับมาแลวก็ตอง

กินถกูไหม...ลองดูไหม กินเสร็จแลวจะไดคุยกันกับเพื่อนนะ วาเปนยงัไงบาง ไป

พูดกับเพื่อนฉันกนิแลวเธอกนิหรือยงั เธอวาเปนยังไง เอาจากความรูสึกจริง ๆ 

เลยนะ…เปนไงครับ 

 2 อรอย 

 ตอนตนนี่คือเราดูแลวเรารูสึกวามัน เฉย ๆ 

 2 (พยักหนา) 

 ไอที่วาอรอยนีค่ืออะไรอรอยครับ 

 2 โอวัลติน 

 คือตัวน้ํามนัเหรอครับ 

 2 (พยักหนา) 

 แลวไอตัวกลม ๆ นี่เราเรียกมนัวาอะไรนะ 

 2 ขาวพอง 

 ไอตัวขาวพองนี่มันเปนไงครับ 

 2 มันกก็รอบ ๆ ไมมีรสชาติ 

 งั้นไดตัวขาวพองนี่คือเฉย ๆ ถาเกิดจะใหกนิใหหมดนีก่ินไหม 

 2 ไมกิน 

 ถาพีเ่อาขาวพองออกหมดกนิไหม 

 2 กินครับ 

 คือไมชอบไอตัวขาวพองจริง ๆ 

 2 (พยักหนา) 

 อาวกรอบ ๆ ไมอรอยเหรอ 

 2 (สายหนา) 

 ก็นองไอซบอกพี่วาในโฆษณาเนีย่ เด็กเขาสนุก เขาอรอย เพราะมันมีกรอบ ๆ 

ไมใชเหรอ 

 2 ครับ 

 แตพอเรากินแลวก็แบบ..เฉย ๆ 

 2 (พยักหนา) 

 อยางงี้จะไปบอกแมใหซื้อไหม 

 2 ไมบอก 

 คือไมไดประทับใจขนาดนัน้ 

 2 (พยักหนา) 

 ในความเปนจริงคือไปเคยขออะไรแมแลวแมใหบางไหม 
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 2 (พยักหนา) 

 แบบขอสําเร็จ 

 2 มีครับ 

 เชนอะไร 

 2 ก็แลวแต…ของที่มีประโยชนแมก็ซื้อใหหมดเลย 

 สมมุติถาติตางวานองไอซชอบนะแลวไปขอแม แมใหไหมครับ 

 2 แมซื้อไอนั่นมาแลว  

 คือไอตัวนี้แมไมนาใหหรอก 

 2 (พยักหนา) 

 เพราะวา 

 2 เพราะวามโีอวลัตินทรีอินวันอยูแลวครับ 

 ตองรออันนัน้หมดกอนไง เดาวาแมจะซื้อใหไหม 

 2 ไมแนใจเหมือนกนั 

 แมขัดใจปะ หรือวาแมตามใจ 

 2 ตามใจ 

 คือถาเราบอกวาชอบซะอยางก็อาจจะมีสิทธิ์เนาะ 

 2 (พยักหนา) 

 ไอซเปนลูกคนเดียวปะ 

 2 3 ครับ 

 ไอซเปนลูกคนที่เทาไหร 

 2 2 

 แตจริงนะ ถาบานเรามีโอวลัตินทรีอินวันอยูแลวเราจะไปซื้อทําไมใชไหม 

 2 (พยักหนา) 

 ไอซวามนัจะมคีนที่บานมีโอวัลตินทรีอินวนัดวยแลวก็มตีัวนี้ดวย ม ี2 อยางมัน

เปนไปไดไหม...สมมุติวาบานเขาซื้อไวทั้ง 2 อยางเลยซื้อทั้งทรีอินวันดวยแลวก็

ซื้อแบบนี้ดวย ไอซวามีไหมบานแบบเนี้ย 

 2 นาจะมี 

 แลวจะซื้อไปทาํไม 2 ตัวเนีย้ 

 2 ไมรูครับ 

 ทรีอินวนันี่มันชงยงัไงนะ 

 2 ทรีอินวนัชงดวยน้ํารอนครับ 

 แลวอันนีช้งดวย 

 2 น้ําเย็นครับ 

 ไอซวาอันไหนมันอรอยกวากันในแงรสชาตินะ 

 2 น้ํารอนครับ 

 ตองอรอยกวาอยูแลวเพราะวา 

 2 ชอบกินน้ํารอนอยูแลว 

 ถาเปนโอวัลตินใชไหม 

 2 (พยักหนา) 

 แตบางททีี่ถามแม แมก็บอกวาไอซกก็ินโอวัลตินเยน็เหมือนกนันี ่

 2 กิน 

 ทํายงัไงนะ ถาจะทาํใหมนัเยน็ทาํไง 
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 2 ก็ใสน้ําแข็งที่รานขาย รถ 

 แลวก็ใสน้าํเข็งไปมันกเ็ยน็แลว อันนัน้อรอยไหม 

2 ไมคอยครับ แตก็อรอยมีรสชาติ 

 

คุยเรื่องโฆษณา 

 เมื่อกี้รูแลวนะคะโฆษณาที่ดูดวยกัน ทีนีถ้าเกิดเลนเกมส มันจะมีบางเรื่องทีน่อง

ไอซวาปญญาออนไมชอบ ถาพี่จะไปทําหนังโฆษณานะใหถูกใจนองไอซนะ ถา

เกิดมี 2 แบบ แบบหนึง่นี่เปนการตูน อีกแบบหนึง่เปนคนเลน ชอบแบบไหน

มากกวากัน 

 2 ชอบการตูน 

 แลวเคยมีโฆษณาในชีวิตจริงของไอซนะที่ไปดูมาเปนสไตลการตูนแหละแลวชอบ

ดวยมีไหม 

 2 ไมคอยมีเทาไหร แตมีอยูอันหนึง่ 

 จําไดไหมครับวามนัของ 

 2 ของแคมปส 

 เปนการตูนเหรอครับ 

 2 ที่เปนดรากอนบอลโงกุลออกมาปลอยพลัง แลวกลายเปนการดยูก ิ

 อันนัน้ชอบทีเ่ปนโงกุลหรือชอบเรื่องราวสไตลปลอยพลัง 

 2 ปลอยพลังกับโงกุลดวย 

 แลวถาเกิดมีอีกแบบเปนแบบสูกันแบบมพีลังพิเศษอาจจะเปนสไตลโงกุลหรือ

เปลาไมรูนะ หรืออีกอันหนึ่งคือไมไมตองมาสูกันแตวาเปนเรื่องราวใน

ชีวิตประจําวัน อาจจะมีคนมาเตนกนัหรือเด็กพากันไปเลนอะไรทั่วไปกบัอีกอัน

เปนสไตลสูกันแบบมีพลัง 

 2 เอาเด็กพาไปเลนกนั 

 ชอบเปนแบบสไตลชีวิตประจําวนั 

 2 (พยักหนา) 

 อาวทําไมทีอยางงี้ไมชอบแบบสูกันแลวหละ 

 2 ไมชอบแบบปลอยพลังแบบสูกนั 

 อาวเมื่อกี้ยงับอกพี่เลย ชอบแบบโงกุล 

 2 ชอบเปนโงกุลหนะชอบ 

 แสดงวาชอบที่ตัวโงกุล 

 2 ครับ 

 ใชคนธรรมดาปลอยพลังไมเอา ดูปญญาออน 

 2 (พยักหนา) 

 แลวมีอีกแบบหนึ่งนะ ถาเกดิจะไปจางคนมาแสดงคือตอนนีน้องไอซเนี่ยอายุ 12 

ถูกปะ ถาจะไปจางคนที่เด็กกวาไอซนิดหนึง่สัก 7 – 8 ขวบ หรือไมอีกทจีะไปจาง

คนที่โตกวาไอซนิดหนึ่งสัก 15 ขวบ แบบไหนนาสนใจกวากัน 

 2 โตกวาครับ 

 ชอบเห็นที่เปนคนโตกวาเลนเพราะวา คนโตกวาเลนแลวมันทาํใหหนังมันเปน

ยังไง 

 2 มันมีรสชาติ 

 ถาเกิดวาเอาเด็กกวาผมมาเลนดูแลวหนังมัน 
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 2 ปญญาออน 

 ชอบดูอะไรที่โตกวาเราเนาะ 

 2 (พยักหนา) 

 แลวมีอีกแบบหนึ่งสุดทายแลว เขาบอกวามีแบบรองเปนเพลง มเีรื่องราวแหละ

แตวารองเปนเพลง กับอีกอันหนึง่ไมมีเพลง เปนสไตลตลกดูแลวขําฮากลิ้ง ชอบ

แบบไหน 

 2 ตลก 

 ทําไมถงึไมชอบเปนเพลงมารองเพราะวา 

 2 ไมชอบรองเพลงครับ 

 เคยดูโฆษณาไหนที่เปนรองเพลงแลวดูเจงโอเคไหม 

 2 (พยักหนา) 

 เชนอะไร 

 2 ถาเปนเพลงกช็อบ 

 เคยจําเพลงโฆษณาของอันไหนไดไหม 

 2 ไมเคยครับ 

 จําไมได แปลวาชอบที่เปนสไตลตลกขํา ๆ 

 2 (พยักหนา) 

 ขําสุดที่เคยดูมานี่อันไหน 

 2 ก็เธอ ๆ นัน่อะไร ออหิ่งหอย ชื่อทางวทิยาศาสตรสรางมาจากอะไร ไอ

โตเวกาอะไรเนี่ยแหละ 

 แลวโฆษณาอะไรจําไดไหม 

 2 ไมไดครับ 

 แตอันนั้นหนะขํา...นอกจากอันนัน้แลวมีอันไหนอีก 

 2 ที่มันขับมอ’ไซด มาถงึแลวลมคว่ํา 

 อันนัน้เขามาขายอะไร 

 2 ประกันครับ 

 ถาอยางงั้นหนะชอบ 

 2 (พยักหนา) 

 คือเปนตลกสไตลผูใหญไปเลย มีมุข อยางงัน้หนะนองไอซชอบ 

 2 (พยักหนา) 

 ทีนีพ้ี่มีโฆษณาสุดทายแลวกอนที่จะไปเชิญคุณแมเขามา 

 

ใหดูหนังโฆษณาโอวัลตินเย็นครั้นชชี่ 

 เปนไงบาง โฆษณาตัวนี้ อยางงี้เรียกวาดูเจงดูสนุกไหม 

 2 (สายหนา) 

 เฉย ๆ  

 2 (พยักหนา) 

 เพราะวานี่เขามาพูดเรื่องอะไร 

 2 ก็เกี่ยวกับไพใหสะสม 

 ซึ่งปกตินองไอซก็เลนอยูแลวนะไอไพการดอะไรเนี่ยนะ ดูไมไดนาสนใจ 

 2 (พยักหนา) 

 ดูแลวจะแบบ...แมอยากไดจงัเลยไหม 
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 2 (สายหนา) 

 เทียบอันนีน้ะกับเทยีบโอวัลตินครั้นชชี่ปกติ ที่ไมไดมาพดูเรื่องการด อันไหน

นาสนใจกวากนั 

 2 ปกติ 

 ไอหมีที่เรารูจกัแลวนี่มนัคือหมีอะไรนะ 

 2 หมีกงัฟูแพนดา 

 ไดไปดูไหมเรื่องเนีย้ 

 2 ไมไดไปดู ก็มีเกมสเลน 

 เลนเกมสของเขาไหม 

 2 เลน 

 แตถาเกิดเปนไพเนี่ยตองเปนยูกเิทานัน้ 

 2 (พยักหนา) 

 เดี๋ยวพีจ่ะไปเชิญคุณแมเขามานะ 

 

สัมภาษณคุณแม 

 เขาอยูกับเพื่อน ๆ เปนหัวโจกไหม 

 1 เขาเหรอ คะ 

 ซาเหมือนกันใชไหม 

 1 คะ 

 อยูที่โรงเรียนมีเพื่อนทัง้หอง 

 1 (พยักหนา) 

 เมื่อกี้ชวนเขาคุยเรื่องเครื่องดื่มหนะคะคุณแม เขาก็บอกวาที่บานเนี่ยมีอยู

ประมาณ 4 – 5 อยางใชไหมที่คุณแมซื้อติดบานประจํา 

 1 คะ 

 แลวก็จะพูดถงึโอวัลตินดวย ก็ชอบเหมือนกัน 

 1 เพราะที่บานคือจะมีหลานอีกคนหนึง่เขากก็ิน บางทวีาง ๆ เขาจะเอา

หลอดดูดเปนผง ๆ กินเลยหนะ 

 ไมใชไอซใชไหมแตเปนหลาน 

 1 หลาน…คือ บางทีดูหนังเขาก็จะหยิบมา คือที่บานมีเด็ก 4 คน กอลฟ

เขาจะกนิกอน พอกอลฟ อายุ 18 หลาน กนิเสร็จ นองเอาตามมัง่ ใช

หลอดดูดกันไง 

 ที่เปนลูกคุณเล็กจริง ๆ เนี่ยมีนองไอซ 

 1 มีนองไอซแลวก็พี่สาวอีกคนหนึง่ 

 สวนหลานอีก 2 คนอาย ุ18 คนหนึ่ง แลวอีกคนหนึง่ 

 1 8 ขวบ 

 เทาที่ฟงคือทกุคนดูโปรดโอวลัติน 

 1 คะ 

 นองไอซนีโ่ปรดมากไหมโอวลัติน 

 1 ก็กินคะ เพราะวาเขาจะชงเองเลย แมจะไมคอยชง เพราะที่บานจะมีกา

จะใสน้ําใหตลอด ก็คือใครอยากกินก็ไปเสียบกา 

 แลวเขากนิตอนไหนบางคะคุณแม 

 1 สวนมากเขาจะกินกอนนอน 
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 โอวัลตินเนี่ยเหรอ 

 1 คะ สวนมากเขาจะกนิกอนนอน 

 ตอนเชาไมไดกิน 

 1 เชาสวนมากจะเปนขาว บางทีก็เปนโฟรโมสตแลวแตสะดวกเขา 

 คือเขาจัดแจงของเขาเอง 

 1 คะ เพราะแมจะไปกอนไง เขาจะไปทหีลัง เขาจะอยูกับลุง ๆ เขาจะไป 7 

โมง สวนไอซนีก่็ออกไป 6 โมงครึ่ง แตแมจะไปกอน เพราะแมจะไปกับก

พี่สาว 

 ก็คือตอนเชาเราอาจจะเหน็บางไมเห็นบาง แลวแตเขาจะเลือก 

 1 คะ 

 หลังกลับจากโรงเรียนนี่เขามักจะทานอะไร 

 1 บางทีกพ็วกขนม บางทีกม็ีรถมาตามหมูบานพวกแพนเคกอะไรเนี่ย 

 มีแพนเคกขาย 

 1 อือ..ที่เปนเหมอืนวาดรูปโดเรมอน เหมือนผีเสื้อเคยเหน็ไหม 

 ออเหมือนโตเกียว 

 1 อะๆ แตบางทเีขาก็กนิมัง่ไมกินมัง้แลวแตเงินที่เขาถือ ถาไปโรงเรียนแม

จะให 40 แลวแตเขา 

 คือเงินเขาเหลือเขาก็เอามาซื้อขนมพวกนี้แหละ 

 1 คะ 

 เขาเคยไดซื้อเครื่องดื่มอะไรไหมดวยตัวเอง 

 1 มีก็พวกเปปซี่ ขนม แลวแต 

 ถาเปนหมวดน้ํา ๆ ก็จะเปนเปปซี่นี่แหละ 

 1 อะ  

 คุณแมไดซื้อเปปซี่ติดบานไหม 

 1 บางครั้ง แตสวนมากจะไมคอย เขาอยากกินก็ไปซื้อตามรานคา 

 เทาที่ดูชีวิตหลังเลิกเรียนเขากลับมา คุณแมก็ปลอย มีเงนิเหลือเทาไหรเธอก็ไป

จัดแจงเอาเอง  

 1 คะ 

 เขาไดมาหยิบอะไรในบานทานบางไหม 

 1 ถามีขนมหรืออะไร 

 ระหวางมื้อที่กอนจะถงึมื้อเยน็เนีย่ สวนใหญเขาทานอะไรอีกนอกจากไปซื้อขนม 

 1 บางทีก็ซื้อขนมปง มีนม มีสตรอเบอรรี่แลวเขาก็จะทากนิเอง แลวก็จะมี

เนยมีอะไร 

 ออเปนขนมปงทาเนย ทาแยม 

 1 คะ พี่สาวอีกคนหนึ่งเขาก็ซื้อของเขาบานแลวแต ขนมกซ็ือ้ไวให เพราะ

พวกหลาน ๆ ชอบกินขนมไง เขาซื้อไวให 

 ไอขนมเนี่ยเริ่มชัดแลวนะ แลวไอพวกหมวดเครื่องดื่มบางหละ ตอนบาย ๆ 

กลับมาจากหลังเลิกเรียน 

 1 บางทีก็มพีวกน้ําสม นมเปรี้ยว 

 ก็คือจะเปนหมวดที่คุณแมเตรียมไวใหนี่แหละ 

 1 คะ 

 เสาร อาทิตยกค็ือเหมือนกัน 
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 1 คะ แลวแต ถาไมมีเวลาใหเขาก็นีน่ะแชไวตูนี้นะ เพราะทีบ่านจะมีตูเยน็ 

2 ตู อีกตูหนึ่งตูของหลานอีกตูหนึง่ตูของที่บาน คือบางทีมันทะเลาะกนั

ไง ของไอซตูนีน้ะ ที่บานเขาจะเจาะจงเลยไง ขี้เกียจมาทะเลาะกัน 

เพราะอยูหลายคน 

 ทีนี้เขาบอก พดูถึงโอวัลตินนะคุณแม คุณแมไดยินอะไรใหม ๆ จากโอวลัตินบาง

ไหมหลัง ๆ 

 1 ก็มีที่เคยเหน็ เปนเหมือนธัญพืชใชไหมที่จะเปนซองสีเหลือง ๆ อยูตาม

หางเหน็เขามี 

 มีเปนรุนธัญพชื 

 1 เออ เคยเห็นเหมือนรุนธัญพืช ถามพี่สาวเขา ถาซื้อไปนีน่องจะกินเปลา 

อูหุยแมนองกนิยากไมกนิหรอก คือมันเปนพวกธัญพืช เพราะปกติแลว

ผักเขาจะไมคอยกิน นอกจากบางอยาง 

 พอเหน็วาเปนธัญพืชเดาใจเลยวาเขาตองแบบ 

 1 เพราะเมื่อกอนแมปวยเคยซื้ออะไรนะ...วีตา อะไรพวกนี้ใหเขากินแลว

เขาจะไมกนิ 

 เขาลองไปหรือยัง…ไอวีตาที่ชง ๆ ปะ 

 1 (พยักหนา) คือนานแลวตั้งแตป 49 ตอนนัน้แมเริ่มปวย ตอนนัน้พี่สาว

เขาซื้อไวเผื่อแมไมกินไง ก็ชงใหเขาเขาก็ไมกิน 

 นองไอซเขาชอบเคยลองอะไรใหม ๆ บางไหม 

 1 ไมคอยนะ 

 สวนใหญเขากินอะไรเขาก็จะชอบอยูอยางงัน้ 

 1 เออ...บางทีถากินขนมนะ กนิเลยอยางเงีย้..แมเลยนะตองสาหรายนะ 

รสอื่นกินไหม ไมชอบ ปูไทยเนี่ยคือชอบมากที่สุดเลยนะ บางทีไดตังคไป

ก็ซื้อพวกนีก้ิน ถาเกิดวาไมมขีองติดบานนะ บางทเีลนกบัเพื่อนเขา เดิน

กลับมาแลวเหน็ถงุขนมมาแลว ไมเคยเหน็มีอะไรที่แปลกเลย 

 หรือแบบเขาไปเห็นเพื่อนกนินูนกินนี่ เขาเคยมารองขออะไรไหม 

 1 ไมคะ 

 คือถาเขาอยากกินเขาเอาเงนิที่เหลือนั่นแหละไปซื้อเอง 

 1 คะ 

 นอกจากไดตัวธัญพืช มีโอวัลตินตัวไหนอีกคะที่คุณแมเหน็ใหม ๆ ออกมาหลัง ๆ 

 1 มีอะไรนะทีเ่ปนชงอยางเย็น ครั้นชชี่อะไรหนะ ที่เหมือนวาชงกับน้าํเยน็ 

 คุณแมไปรูจักจากที่ไหน 

 1 ไปเดิน รูสึกจะเปนโลตัสมัง้ แลวทีนีเ้หมือนวาเขาตั้งบูทหนะ แตก็ไมเคย

ชิม 

 อันนัน้คือครั้งแรกที่รูจัก 

 1 อะ 

 ไปเห็นจากบูทที่เขาใหชิม 

 1 คะ 

 วันนั้นไอซไปดวยปะคะ 

 1 ไมไดไป พอดีพี่ทีท่ํางานเขาจะเกษียณไง ก็เลยไปซื้อของใหเขาไง กเ็ดิน

ไปกับพี่ทีท่ํางาน 

 แตเวลาปกติไปชอปปงเอาของเขาบานเอาลูกไปไหม 
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 1 สวนมากจะไมคอย...บางครั้ง ถาสมมุติวาวันเสารอาทิตยเนีย่ออกไป

ดวยกัน 3 คนเนี่ย จะซื้อ แตปกติจะกลับกบัพี่สาว จะโทร.ถาม เมื่อเร็ว ๆ 

นี้ก็ไปเดินที่เมเจอร ก็เดิน กด็ู ไมคอยไดซื้อของ พอดีนัดนองอีกคนหนึง่ 

นองอีกคนหนึง่อยูคลองหกไง อยากกนิเคเอฟซี นองอยูคนละบานไง 

พอดีแฟนเสีย 

 สวนใหญจะเอาลูกไปไหมเวลาซื้อของเขาบาน 

 1 สวนมากจะไมคอยเอาไป กค็ือกลับจากพีส่าวเขาก็จะนดัเจออนุสาวรีย 

ก็จะเดินซื้อที่อนุสาวรียแลวกก็ลับบานเลย เพราะบานอยูตลาดไท 

 คือมักจะไมไดเจาะจงออกจากบานเพื่อไปชอป 

 1 ไมคะ 

 เรามักจะไปทะแลด แทด ๆ กอนแหละแลวคอยมาแวะซื้อ กลับบานเลย ก็เลย

ไมไดเอาลูกไปดวย 

 1 คะ บางครั้ง นอยครั้ง 

 แลวไปทีหมดตังคเยอะไหมคะ ซื้อของเขาบาน 

 1 แลวแตวาเราจะซื้ออะไร 

 มีทํา List ไปเลยไหม 

 1 ไม บางที กะวาถานองชอบกินอะไรก็ซื้อใหนอง หนูอยากกินอะไรก็นัน่ 

บางทีก็ใหตังคเขาแลวใหเขาไปดูเอาเองไง 

 พี่ไอซนี่เขาอายุเทาไหรนะ 

 1 15 คะ ม.4  

 เขาโตแลว 

 1 โตแลว 

 แปลวาจะซื้ออะไรใหนองนะ ถามจริงวาเปนคุณแมตัดสินใจหรือวาเปนพี่สาวเนี่ย

แหละ 

 1 สวนมากจะถามเขา บางทีไอซเขามีอะไรเขาจะถามพี่แอมอยางงีน้ะ...

อะไรวะไอซ เปนยงัไงแมไมรูจักหนูคุยกับพี่แลวกนั บางทีเราไมรูไง เขา

คุยภาษาเดียวกันเขารูกนัไง แอมคุยกับนองสิ 

 แตคนที่ตัดสินใจใหซื้อ ไมใหซื้อนี่จะเปนพี่ไหมหรือวาอยูที่คุณแมอยูดี 

 1 ก็จะบอกวาอันนีก้ินดีหรือไมดี ก็จะบอกเขาไง ถาอันนีดู้มีประโยชนนะก็

จะบอกซื้อได ๆ 

 คือทายที่สุดเนี่ยคุณแมจะเปนคนฟงวาไดไมได 

 1 คะ 

 คือวันนัน้ไปเหน็ไอตัวครั้นชชีท่ี่บูท 

 1 คะ เปนชงอยางเย็น 

 แลวไดไปชิมกับเขาไหมสรุป 

 1 ไมไดชิม 

 อาวทําไมหละ 

 1 ถามีบูทชิมจะไมกลา 

 เพราะวา 

 1 บางทีเราชิมเขาแลวเราไมซื้อ เกรงใจเขา เพราะเคยเห็นนะมีคนเขาชิม

แกลงซื้อแตวาไปวางตรงที่อื่นหนะ เคยเหน็หนะ ก็เลยคิดวาถาเกิดเรา

ชิมแลวเราไมซื้อ เราไมชิมหนะ 
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 เคยมีประสบการณไมดีปะ ตัวพี่เล็กหนะคะ 

 1 เคยเหน็เขาชิมแลวเขาแกลงซื้อ พอเขาเดินไปที่อื่นก็ไปวางแทรกหนะ 

อยางพวกนม เขาก็ไปวางไมใชชองนมเลยบางทีเปนน้าํผลไมเปนมามา

เคยเหน็หนะ เลยคิดวาถาเราทาํอยางงีเ้นีย่เราไมชิมดีกวา ถาเราไมซือ้

นะ 

 แลวพี่เคยชิมแลวไมซื้อไหม 

 1 สวนมากจะไมชิม 

 เพราะวากลัววาแบบ 

 1 เออ..บางทีของที่เราไมตั้งใจจะซื้อไง เราก็เลยไมชิมไง 

 ก็เลยไมไดชิม 

 1 คะ 

 แตรูแหละวามนัคือชงเย็น ไปรูไดไงวามันชงเยน็ 

 1 ก็เหน็เขาบอกวาชงเยน็ไง เขาชงใหดูไง กเ็ลยไมกลาชิม 

 1. ฉันรูวามนัเย็น 2. ฉันรูวามันเปน…มันมีอะไรใหมในตัวมันอีกไหมนอกจาก

เรื่องเย็น 

 1 รูสึกตัวนี้จะมผีสมขาวโพดอะไรดวยไหม ตัวไอที่เราชงเยน็หนะ 

 มีขาวโพด 

 1 อะ... 

 พอมีขาวโพดแลวมันดีไมดียังไง 

 1 พูดถึงมันก็ดีนะ พวกธัญพืชมันก็ดีนะ เคยซื้ออันนี้ไปกนิของนมยีห่อ

อะไรนะ ดีนางาดําหนะ เคยซื้อไป ไอซลองชิมดิ หยูแมกนิอะไรหนะ เขา

ก็ไมกินก็เลยจะไมคอยซื้อไง คือบางทถีาลกูกินอะไรเนี่ย แมจะซื้อตาม 

คือลูกกินดวยแมกินดวยไง 

 ที่วนันัน้ไอซก็ไมเอาอีกเพราะวามัน 

 1 มันเหมือนวาเหม็น ๆ งาเขาก็เลยไมกนิไง  

 เทาที่ฟงไอซจะไมกินอะไรทเีปนรุนมาผสม 

 1 เออ ๆ  แลวเขาเปนเด็กกนิยากนะ  

 เขาจะชอบอะไรที่แบบเดิม ๆ  

 1 ใช บางทนีมไวตามิลคทีบ่านจะมยีกลัง ไอซเอานมไวตามิลคไหม ไมเอา

หรอก กนิตอนเชานมไวตามิลคเหม็นปาก เขาจะบอกเลยนะ บอกแมไม

เอา ๆ คือจะเอาแตช็อกโกแลต เขาจะเอาขนมปงจิ้มอะไรประมาณเนี้ย 

 แลววันนัน้คือ 1. รูวามันเย็น 2. ฉันรูวามนัมีขาวโพด 

 1 คะ 

 ขาวโพดหมายถึงรสกลิ่นขาวโพด หรือวาขาวโพดจริง ๆ เลยพี่ 

 1 เปนเม็ดนะ 

 หมายถงึวาคนที่ชงเขาพูดหรือวาพี่เหน็ 

 1 เห็นซอง แตไมไดไปซื้อไมไดไปดู  

 ที่ซองจะมีขาวโพดเลย 

 1 อือ ๆ เหน็ขาวโพด เขาโชวใหดู เขาโฆษณาใหดู เขาจะมซีองวางโชวแลว

ก็เดินผานก็ไมไดแวะเขาไปดู เขาก็พูดมีขาวโพดมีอะไรเงีย้ 

 แสดงวาพี่คาดหวังวาซื้อมาชงมันจะตองเห็นเปนขาวโพดลอย ๆ 

 1 อือ ๆ 
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 ซึ่งมนัจะดีไมดียังไง  

 1 ก็ดีนะ แตคิดวาซื้อไปแลวก็ไมมีใครกินก็ไมเอา 

 คือ 1. ไมไดชิมดวยแหละ เพราะวาเกรงใจเขา ไมซื้อก็จะกระไรอยู 

 1 ใช ๆ 

 2. คือจะใหหยบิซื้อไปเลยก ็

 1 กลัวซื้อไปก็ไมมีใครกิน 

 ทําไมถงึคิดอยางงั้น 

 1 เพราะที่บานตอนนั้นซื้อไมโล ซื้อไปทีทิง้เปนปเลยไมมีใครกิน 

 ตอนนัน้ไมโลรุนไหน 

 1 รุนสีเขียว ปกติหนะ 

 ชงรอนปกติซอง ๆ อยางเงี้ยแหละ 

 1 เออ ก็จะไมคอย หรือวาเปนรสเราก็ไมรูเนาะ 

 พอไมมีคนกนิแลวมันทําไม 

 1 ก็ไปใหหลานแถว ๆ บาน กเ็ลยชวงประมาณตนปก็เปลี่ยนเปน             

โอวัลตินไง เพราะเหน็โฆษณานองภัทรโฆษณา เด็กมนัจะเอาไงก็เลย 

ซื้อ ๆ แลวพี่สาวอีกคนหนึ่งก็เลยซื้อดวย ซื้อเหมือน ๆ กนั 

 คือกลัววาซื้อไปแลวเสียของไมมีคนกนิก็คางเติ่งอยูตรงนั้น 

 1 ใช ๆ 

 แลวมันมีอะไรเนี่ยไอโอวัลตินตัวเนี้ยที่บอกครั้นชชี่เนี่ย มันมีอะไรในนัน้เหรอที่พี่มี

ลางสังหรณวาซื้อไป อาจจะไมกิน 

 1 เพราะเขาตั้งบูทเราก็ไมไปชมิ ถาซื้อไปก็ไมนี่ไง ถามแอมถาซื้อไปหนกูิน

ไหม...แมหนูไมกินหรอก 

 วันนั้นมีลูกสาวไปดวย 

 1 ไปดวย 

 คือพี่ไอซเนี่ยแหละ 

 1 อือ...บอกซื้อไปก็ไมกิน เพราะวาเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยจะถามพี่สาวดวย

วาตัวเขากนิไหม นองเขากินไหม 

 แตถามจริง ๆ วูบแรกกอนทีจ่ะหนัไปหาลูกสาว วูบแรกในใจนี่ไปบางไหมก็นาเอา

นะ หรือก็ไม 

 1 ไมคิดเลย 

 ทําไมเหรอการที่มันเปนเย็น การที่มนัมีขาวโพด คุณแมมองวา 

 1 ก็คิดวาถาเปนเรา ๆ กก็ินนะแตซื้อไปกลัวที่บานเขาไมกนิไง ก็เลยไมดู 

แตถาเกิดเราไปชิมเขา เรากไ็มซื้อเขา  มนัก็อยางเงีย้ ขนาดไปซื้อของนะ 

ตั้งใจตัวเนีย้ เหมือนตัวเนีย้สวยนะ เขาไมเขียนราคายังไมกลาถามเลย 

 กลัวถามแลวไมซื้อ 

 1 อือ บางทีถาเกิดราคามันแพง แลวเราก็จะไมซื้อก็จะไมถาม แตถาเหน็

เขียนราคาเอา จะจับดูจะอะไรไง 

 คือใจไปแลววาซื้อแลวรับรองที่บานไมกิน 

 1 ใช ๆ 

 แลวหันไปถามลูกสาววา 

 1 ถาซื้อไปแลวแอมกินไหม หนกู็ไมกิน 
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 คือถามตัวเขาเลยเขาก็ไมกนิ 

1 คะ...บอกหนูลองชิมดูไหมเขาก็ไมชิม 

 ทําไมอยางงั้นหนะ 

 1 ลูกกินยากทกุคนนะ แลวเวลาเขากนิ อยางถาเขากินราดหนาจะกนิทัง้

อาทิตย จะไมคอยเปลี่ยนหนะ จะไมหลากหลาย 

 คุณแมเคยซื้ออะไร ที่ไมไดถามลูกวาจะอยากกินไมอยากกินจะซื้อเขาบานเอง

เลยไหม 

 1 ตอนนัน้ซื้อโจกซอง....บางทแีบบตอนเชาเรามาทํางานไอซไดกินนะ ซือ้

ไปรุนไกกับรุนหมูมัง้ หอหนึ่งมี 4 ซอง 

 แลวเขากนิไหม 

 1 ซื้อตั้งแตตอนตนเดือนนะ ตอนเนีย้รสไกกบัรสหมูยงัเหลืออยูเลยก็ไวให

เขาเหน็เขาก็ไมหยิบ หรือเขาไมชอบไมรู 

 นอกจากโจกแลวไงอีก 

 1 มามา 

 แลวในหมวดเครื่องดื่มเคยซือ้อะไรเขาบานโดยไมถามความเหน็ไหม 

 1 เครื่องดื่มเหรอ สวนมากก็จะถามเขาวาเอาไหม ๆ 

 แตไอที่ไมเคยถามแลวซื้อเขาไป 

 1 เปนพวกเครื่องดื่มเหรอ 

 ที่ฉันตัดสินใจ ฉันวาฉันเหน็แลวก็แบบ..ออกใหมนาสนใจดี ไมถามหรอกก็ซื้อเขา

บานเลย 

 1 สวนมากจะไมคอย ถาตั้งใจซื้ออะไรก็จะไปซื้อตรงนั้น คือจะไมคอยมี

เวลาเดินดู 

 คือจะไมคอยซื้อใหม ๆ 

 1 คะ 

 เครื่องดื่มใหมลาสุดที่พีเ่ล็กซื้อเขาบานคือ...ตางไปจากเดิม ๆ ที่ซื้อ 

 1 ไมมีเลย 

 คือซื้อเดิม ๆ คือที่รถเข็นใสแตของปกติเดิม ๆ 

 1 เออ...จะไมคอย...มีพี่สาวอีกคนหนึ่งเขาจะซื้อไง เขาจะซือ้มาเผื่ออยูแลว

ไง เราก็อาศัยกินกับพี่สาว เพราะพี่สาวเขาจะโสด คือวากินไดทั้งบาน

เลย ไปทกี็ซื้อพวกเยลลี่แลวก็ขนมปง วอลล อะไรที่มนัดํามันขาวที่เปน

ประกบกัน…เขาซื้อหลากหลายใหหลาน ทีนี้เขาซื้อใหเรา เราก็ไมไอนี่ไง 

 คือในหมวดเครื่องดื่มไมคอยมีหรอกเนอะซื้ออะไรใหม ๆ เขาไปโดยที่ไมไดถาม

ลูก 

 1 คะ 

 แตอยางหมวดอาหาร โจกมั่ง มามามั่ง .....ยังแบบ...คือมันเปนเมนูใหมของที่

บานทําไมเราถึงกลาซื้อโดยที่ไมตองถามลูกหละ 

 1 มามาสวนมากจะซื้อ คือหลานชอบยองเบา หลานผูชาย 

 นี่พูดถงึรสใหมนะ 

 1 ไมมี ก็มามาธรรมดา รสหมูธรรมดา เพราะไอซเขาไมกนิเผ็ดไง  

 แลวอยางโจกหละ ปกติก็ไมไดซื้อ 

 1 คะ 
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 แตวันนัน้ลอง หยิบมาเปนเมนูของลูก เขาบานเถอะ 

 1 ก็ทําใหเขากินอยูครั้งหนึ่ง เดี๋ยวแมไมอยูนะก็เตรียมใหเขา จะไวในหอง 

ไอซนี่นะโจกนะ กลับมาก็ยังอยูเดิมไมยอมทํา 

 แตคุณแมก็ซื้อไปแลวไง 

 1 ซื้อไปแลว 

 คําถามคืออยากรูวาทาํไมทกีับโจกนี่ยงักลาซื้อ แตทาํไมโอวัลตินครั้นชชี่นี่ไมเอา

ไมกลาเสี่ยง 

1 แตถาลองถามดู เขาอยากจะชิมก็อาจจะซื้อ ถาเขาจะกนินะ แตยงัไม

เคยถามตัวไอซ 

 ไอซเคยมาบอกไหม โอวัลตินครั้นชชี่อยากกิน เขาเคยมาบอกไหม 

 1 ไมเคย 

 คือเราไปประสบเองในหางไปเห็นเอง 

 1 วันนั้นก็เลิกเรียนหนีไปโลตัสแถวบาน ไปไดเยลลี่ถวยมา ถามวาเอาเงิน

ที่ไหนซื้อ กห็ุน ๆ กนัซื้อ 

 กับเพื่อน ๆ 

 1 หนกีันไปไง เพราะโลตัสทีน่ั่นใกล ๆ โรงเรียนไง  

 ถาไอซเขามาบอก ถาไปเหน็มาแมเนี่ยโอวัลตินครั้นชชี่เนี่ย อยากกนิจะซื้อใหเขา

ไหม 

 1 นาจะลองนะ 

 คือถาลูกพูด ลูกเอยปาก 

 1 เออ ก็นาจะลองดู 

 ปกติถาลูกเอยปากขออะไรเราเคยขัดไหม 

 1 สวนมากจะไมคอยนะ ไอซจะไมคอย 

 ลาสุดเขาขออะไร 

 1 ลาสุดเหรอ ไมไดขอนะ อยางเมื่อกีน้ัดกับนองไวไปสเวนเซนส บอกไอซ

กินติมดิ  ไมกนิหรอกแม เขาจะไมคอย... 

 แตถาเขาขอ 

 1 ก็คือจะให 

 เวลาเขาขอนูน ขอนี่สัก 10 ครั้งของการขอของเขานะ คุณแมมักจะ Say Yes              

กี่ครั้ง 

 1 ตองขอดูกอนวาเหตุผลที่ขอคืออะไร คือเราจะมีขอแลกเปลี่ยนกนัไง 

 สมมุติ ก็เนี่ยเห็นในโฆษณาอยากกิน แมจะซื้อใหไหม 

 1 ซื้อถาเกิดเขาตองการนะ 

 โดยไมตองดูอะไรมาก 

 1 มีอยูครั้งหนึ่งโฆษณาปลากระปอง เชฟอะไรอะ แมก็ไปดูทําไมไมเห็นม ี

พี่แอมไปคุยกบันองดิปลากระปองอะไร โฆษณาไง เชฟหรืออะไรก็ไมรู 

เนี่ยก็ซื้อมาใหเขากิน พอซื้อมา..แมก็อยางงั้น ๆ เหมือนโรซาเลย 

 สวนใหญก็คือไมคอยไดขัด 

 1 คือใหม ๆ ถาเขาบอกนะเราก็จะพยายามดูไง ถาเกิดไมเจอก็ถามพี่สาว

เจอหรือยัง ถาเขามีอะไรเขาจะบอกกับพี่สาว  

 แตถาเกิดเขามาขอตัวเยน็ครั้นชชีเ่นีย่ เราก็วาเรากน็าจะให 

 1 ก็นาจะลองนะ 
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 ที่คุณแมบอกวานาจะใหเพราะวา 

 1 ก็ดูแลวมัน 

 ไมไดมีคิดกอน 

 1 พูดถึงวาคุณภาพมนัก็คงดี เราก็อยากใหเขาเปลี่ยนหลากหลายไง ใช

ไหมหละ เพราะอีกอยางเขากินโฟรโมสตกช็็อกโกแลตอยูแลว เผื่อจะได

มีสารอาหารเพิ่มใชไหม 

 ออการที่มนัมขีาวโพดเนี่ยอาจจะไดสารอาหารเพิ่ม 

 1 คะ 

 คือเราก็อยากจะใหลูก 

 1 คะ 

 คือแสดงวาถาลูกขอปุบเนี่ย Say Yes ทนัท ี

 1 วันนั้นไปเดินหางจะมีธัญพชืที่มีพวกฟกทอง แครอท ที่หงุไปในขาว ซื้อ

ไปอยูครั้งหนึง่หุงขาว หมอนัน้ไมมีใครกินเลย คือเห็นมงีาดําหรืออะไรก็

ไมรู ผลสุดทายแมตองไปผัดขาวผัด ลูกถงึจะกนิ คือถาแปลก ๆ อะไร

เขาจะไมคอยคะ 

 คุณแมวาเปนเพราะมันแปลกลูกถงึไมรับประทานหรือวามันมีอะไรพวกธัญพืช 

ขาวโพดที่คุณแมพยายามซื้อไอแปลก ๆ และนําเสนอลูก เปนประเด็นไหน

มากกวากัน 

 1 เขาก็คงไมอยากจะกินมั้ง คือมีพวกขาวโพดหรืออะไรพวกนีห้รือเปลา  

 บางทีไอแปลกลูกก็อาจจะอยากนะ เพราะยังมหีนีไปซื้อนูน นี ่นัน่กนิ 

 1 หนีไปกนิเขากไ็มเห็นจะเปลี่ยนอะไรเลย อยางกินเลยก็จะเลยตลอด 

 แตก็เปลี่ยนรสไง เปลี่ยนไหม 

 1  แตก็นอยครั้ง สวนมากก็กนิสาหรายที่ออกมาใหม เราบอกไอซกินทําไม

เลยกนิแลวติดฟนเราบอกเขานะ กนิทาํไม เขาบอกแมรสนี้อรอยเขากิน

กัน 

 เมื่อกี้กอนที่คุณแมจะเขามาถามไอซ เขาบอกเขาก็เหน็ รูจักเหมือนกนัไอตัวเนี้ย 

แตเขาบอกวาเขาเหน็จากโฆษณา...คุณแมเคยเหน็โฆษณาเขาไหม 

 1 สวนมากไมคอยไดดูคะ ถาจําไมผิดจะเหน็ตัวโอวัลตินที่ผสมมอลต ผสม

อะไรหนะ 

 อันนัน้ลาสุดทีเ่ห็นโอวัลติน 

 1 อือ...สวนมากแมจะไมคอยดูโทรทัศน เวลาโฆษณาหนอยลูกก็ไปแลว

การตูน 

 พอเขาเห็นในโฆษณาเนี่ยนะ แตเขาบอกเขาก็เฉย ๆ นะ แตเขาก็บอกแมนะเขา

บอกวาเขามาเลาใหคุณเล็กฟงดวย แม ๆ มันมีโอวัลตินตัวใหมเปนอยางงั้น 

อยางงี้ แลวคุณแมก็บอกเออ ๆ ไมรูสรุปคือพี่ไดยินหรือเปลาไง…สรุปเขาเคยมา

บอกไหมไอตัวเนี้ย 

 1 บางทีเขาก็บอก บางทีเราก็ไมคอยสนใจ บางทีเราก็ทํานูนทาํนี่ไง บางที

อยางโฆษณาเขาก็เปดการตูนแลว เราก็จัดทํานูน ทาํนี่ไง จะไมคอยไง 

 บางทีเขาพูดเราก็ไมไดใสใจอะไรมาก 

 1 แตจะถามเขานะ ใหเขาคุยกบัพี่แอม เขาจะคุยกันไง มีอะไรเขาจะคุยกบั

พี่สาว พี่สาวเขาก็บอกเราอีกทหีนึง่เวลาเราไปเดินซื้อของ เออแม

อยางเงี้ยที่ไอซบอกนะ ก็ลองซื้อดูสิ 
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 คือเทาที่ฟงเนีย่ พี่สาวเขาจะมีอิทธพิลมากกวาตัวเขา 

 1 ใช ๆ เขาจะกลัวพี่สาวดวย  

 สรุปก็คือยังไมไดแบบ 

1 ยังไมเคยลอง 

 แตก็ไมไดคิดจะซื้อดวยเพราะกลัววาซื้อไปไมชอบก็ตองเหลือ 

 1 ใช 

 ตอนนัน้รูไหมราคาเทาไหร 

 1 ไมทราบ 

 ถาใหเดาหละ....ตอนนี้พี่ซื้อรุนทีก่ินอยูที่บาน รุนรอนใชปะคะ เทาไหรคะ 

 1 รุนรอน 100 กวาบาท 

 ถุงใหญใชไหม 

 1 หอใหญ 

 อันนีก้็มีถงุใหญไหมนาจะมีนะ 

 1 ไมแนใจ 

 ถาถงุใหญเหมือนกนัเลยนะ ไอตัวโอวัลตินเยน็ตัวนี้พีว่านาจะขายอยูที ่

 1 นาจะราคาเทากันนะหรือไมก็อาจจะแพงขึ้นกวากนัหนอย 

 เทาไหร...100 กวาบาทหรือเทาไหร 

 1 ไมทราบราคาไมไดดู 

 ถาเกิดจะบอกวาถงุใหญมปีระมาณ 18 ซองราคาประมาณ 120 ไมเกนิ พี่คิด

ยังไง 

 1 ก็นาจะซื้อนะ 

 คือราคาไมไดเปนประเด็น 

 1 คะ 

 แตกลัววามันจะเหลือนี่แหละ 

 1 คะ กลัวซื้อไปแลวไมมีใครกินไง ขนาดวาเนสวีตาทีว่าแมปวยจนแมเสีย

ก็อยูจนแข็งเลย ไมมีใครกิน เพราะปกตินี่กไ็มกิน 

 อันนัน้ลาสุดเลยปะที่ซื้อเนีย่ บอกมเีนสวตีาแลวก็มีไมโล 

 1 คะ ซื้อก็ไมคอยกิน 

 พี่เล็กวานาจะมีอะไรทําใหไอซมาชอบตัวเนี้ย 

 1 ก็ลองใหเขาชมิดู ก็อาจจะลอง 

 ถาเกิดเขาชิมแลวเขาชอบใชไหม 

 1 อือ 

 หรืออาจจะมีอะไรไหมที่เปนพิเศษทีท่าํใหเขามาลอง 

 1 ก็ลองดู ถาเขาจะกินก็จะซื้อใหกนิ 

 เขาเคยมาขออะไร วิ่งมาขอแมซื้อใหกินเหอะ เชนอะไรบาง 

 1 สวนมากไมคอยมีนะ สวนมากก็ขนมรถเข็นตามธรรมดา 

 หมายถงึวาเข็นมาขายหนาบานจะรองใหแมซื้อ 

 1 เออ...บางทีไอติมวอลล เขาจะซี้กับคนขาย 

 หรือที่เขาไปไดยินจากเพื่อน หรือไปเห็นจากโฆษณาหรือเวลาเขาไปเดินกับคุณ

แม..แมซื้อใหเหอะไมมีเลยเหรอ 

 1 สวนมากจะเปนโกโกครั้นชหรืออะไรที่กินใสกับโอวัลติน จะซื้อใหเขา 

 โกโกครั้นชนี่ซือ้ใหเขาไหม 
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 1 ซื้อคะ 

 ไอที่เปนเหมือนคอรนเฟล็กซ 

 1 เหมือนช็อกโกแลต 

 เออ ๆ  

 1 ซื้อ 

 เขามาขอเหรอ 

 1 เขาขอ พี่แอมกินดวย กลองเดียวกนิกนัพีน่องวันเดียวหมด 

 คืออันนัน้หนะเขาชอบ 

 1 คะ เพราะเมื่อกอนตอนเขาเรียน ป.4 หรือ ป.5 เขาจะมีนมโรงเรียนมาไง 

แลวนมโรงเรียนจะเปนอยางจืด นมโรงเรียนที่เปนถงุ เขาจะใสลงไปแลว

ก็จะกนิกนั 2 คนพีน่อง พอมาป.6 ไมไดกนินมโรงเรียนแลวไง 

 เขามาพูดวาไงตอนเขามาขอครั้งแรก 

 1 ก็ไปเดินหางดวยกนั...แม ๆ นี่ไงไปกนิกับนมจืด ก็ซื้อใหเขา 

 แตไอตัวโกโกครั้นชเขาก็ดูชอบดีใชไหม 

 1 คะ 

 คุณแมรูไหมวามันมีอะไรเขาถึงชอบ เขาถงึมารองขอ 

 1 อาจจะกนิเยน็หรือเปลา 

 เดา ทําไมเขาถึงมาขอวันนัน้...อยากกนิโกโกครั้นช 

 1 เห็นมันแปลก ๆ ปะ เพราะปกติมันกช็งรอนอยูแลวใชไหม ลองกินเย็น 

 อันนี้คือใสโอวลัตินเหรอ โกโกครั้นช 

 1 ใสนมจืด ตอนที่เขาไดนมจากโรงเรียนมา 

 แลวเขาไปรูจักไดยังไงวามตีัวนี ้

 1 เพราะแถวบานจะมีขายเปนกลองเล็ก ๆ  เพราะเด็กถาใครซื้อของใหม

เขาจะซื้อตามกัน ไมรูเปนไงแถวบานหนะ อยางรานนี้มีขนมออกมาใหม

เขาก็จะซื้อมา เดี๋ยวคนนี้ไปซือ้จองแลว ไปซื้อกันทั้งแถว คือเขาจะตาม ๆ 

กันไงเด็กหนะ บางทีเขาเลนรวมกนั กระโดดหนงัยาง เขาก็ซื้อกันมา 

 แลวคุณแมไดไปเดินซื้อของที่เซเวนอีเลฟเวนอะไรบางปะคะ 

 1 สวนมากจะไมคอยเขา 

 แลวตัวนองไอซเอง เขารูจักไปเองยงั 

 1 สวนมากเขาจะไมคอยไป...บางทีไปเสียเพาเวอรบาย เขาจะสั่งซื้อไม

เปปซี่ก็โอวัลตินทีก่ดหนะ เขาจะไมคอยสั่งอะไร 

 แตตัวคุณแมเองก็ไมคอยไดมีโอกาสไป 

 1 คะ เพราะเวลาเขาซื้ออะไรเขาจะชอบพูดวาแพง ๆ อะไรประมาณเนีย้ 

จะบอกเขาตรง ๆ รายไดไมเหลือ ไหนนูน ไหนนี่ใชปะ เพราะเงนิเดือน 

10,000 ก็ไมพอ ทนีี้เราก็เอยไอซแมไมซื้อนะ ก็จะบอกเขาไง เขาก็จะรูไง 

 ในความรูสึกเราถาไปลองถามนองไอซนะ เขาจะมองวาคุณแมเปนคนที่แบบวา

ตามใจเขาไหม หรือวาไมตองไปขอหรอกแม อะไรก็ไมได เขานาจะตอบแบบไหน 

 1 เขาจะไมคอยนี่นะ...เพราะบางทีบอกไอซมีอะไรไอซบอกนะ เพราะ

ตอนนี้บอกเขาวาไอซขึ้น ม.1 จะซื้อโทรศัพทให เขาจะรูวาเราจะซื้อ

โทรศัพทใหเขาจะไมคอยขออะไร 

 คือคุณแมก็จะมีบอกลูกดวยวาตองประหยดันะ ตองนูนนีน่ั่น 
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 1 คะ..บางที ไอซจะกนิอะไรไอซบอกนะ บางทีแบบวันเนี้ยจะเขาหางแลว

ไอซจะเอาอะไรมั่งเขาจะไมบอกเรา จะสั่งพี่สาว เขาจะบอกพี่สาว พีส่าว

ก็จะบอกเนี่ยไอซสั่งนี ่ๆ 

 แตก็คือถาเขาอยากไดจริง ๆ เขาก็จะขอแหละ 

 1 คะ 

 เดี๋ยวจะมเีปนโฆษณามาใหดูไมรูวาคุณแมเคยเหน็หรือเปลา 

 

เปดหนังโฆษณาโอวัลตินครั้นชชี่ใหคุณแมดู 

 เคยเหน็ไหมคะเรื่องนี ้

 1 ยังไมเคยเหน็ 

 เห็นเขาฉายยังเอย 

 1 ไมเคยเหน็ 

 พอดูแลวเปนไงบางโฆษณาชิ้นนี ้

 1 ก็ดีนะ เหน็มีขาวโพดใชปะ นาจะทานงายนะ 

 ไอที่ลอย ๆ นี่เปนขาวโพด 

 1 นาจะเปนขาวโพดนะ 

 ซึ่งมนัดีไมดียังไงคะ โฆษณาที่วาใสขาวโพดเขาไป 

 1 มันก็ไดเพิม่สารอาหารขึ้นมาใชไหมหละ อยางเด็กไมทานผลไมหรือผักก็

มีสวนตรงนัน้เพิ่มเขามาใชไหม 

 คือ 1. ไดคุณประโยชน 2. จะทาํใหประสบการณการกนิเปนไงเหรอ ใสขาวโพด

เขาไปเนี่ย 

 1 เขาอาจจะชอบมั้ง 

 นี่คือเดาลูก 

 1 คะ 

 จากโฆษณาเขาไดมาบอกไหม กินแลวจะดีไมดียังไง 

 1 ก็ดี ก็แข็งแรง ก็เหมือนทั่วไปใชไหมหละ 

 ก็ไดเรื่องแข็งแรงประโยชนทัว่ไป 

 1 คะ 

 คือดูแลวมันตางจากโอวัลตินเดิมทีก่ินรอน ๆ มากไหมโฆษณาตัวนี ้

 1 ก็ตางนะ 

 ตางยงัไง 

 1 ก็คือมันชงเยน็ไดเลย ไมตองไปเสียบน้ําหรืออะไรใชไหมหละ ก็คือมันก็ดี 

ดีกวาไปเสียบกา แมมันไปฝงนูนยงั ก็ไปดูสิ...คือมนัตองคอยดู แตอันนี้

บานเรามีน้าํเย็นอยูแลวก็ชงไดตลอดเวลาเลย ไมตองคอยใหน้าํเดือด 

 คือ1.เย็น 2.มปีระโยชนกับขาวโพดเทานัน้เอง 

 1 คะ 

  

ใหดูบอรดโฆษณาโอวัลตินเย็นครั้นชชี่ 

 ในหนังโฆษณาเรื่องแรกมนัมีอันนี ้เด็กคนเนี้ยมนัจะมีสัญลักษณแบบวงเล็บมัน

คืออะไร ปลาทองกเ็หมือนกนั ตัวหุนยนตก็เหมือนกนั 

 1 กินแลวรูสึกวามันจะมีความรูสึกวามีความกรอบอยูขางในหรือเปลา 

ความรูสึกที่กนิไปแลว 
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 แตที่เปดใหดูพี่ไดเห็นไหม 

 1 เด็กก็เงีย้ 

 มันทาํชัดไหมหรือวายัง คือดูเร็ว ๆ ฉันก็ไมได Get หรอกวามันจะกรอบ 

 1 เปนโรคเวลาดูหนงัจะไมคอยนึกไง บางทีลูกสาวดู..แม..ลูกสาวชอบ

จับผิดโฆษณา แตเราดูแลวแบบ... 

 แสดงวาดูไปอยางงัน้แหละ ไมไดดูละเอียดมาก 

1 คะ บางทีเด็กเขาจะเอาไปคุยกัน จับผิดหรืออะไร เราไมรู ดูไมทัน  บางที

แมอะไรเนี่ย ๆ เราคิดไมถึงเขาไง 

 มี 2 เรื่องดูไป ชอบเรื่องไหนมากกวากัน 

 1 เรื่องสุดทาย 

 ชอบเรื่องที ่2 มากกวาเพราะวา 

 1 รูสึกวามนัมีขาวพองกินแลวนาจะอรอยนะ แตตัวแรกไมแนใจวาเปน

ขาวโพดหรือเปลา เพราะบางทีเหมือนเนนขาวโพดนะเด็กจะกนิยากแต

ถาเปนตัวหลังนาจะกินงาย 

 คือถาเปนขาวโพดอาจจะเปนเหมือนธัญพชืหรืออะไร 

 1 คะ แตไมรูวา 2 ตัวนี ้ผสมดวยกนัหรือเปลาไมแนใจ เพราะยังไมเคยลอง 

 แตในแงเนื้อหาฉันชอบไอเรื่องที ่2 มาพูดขาวพองลูกฉันนาจะอยากกิน 

 1 ใช เพราะตัวไอซเขาก็คือนาจะชอบทานตรงนี้อยูแลว 

 งั้นสไตลของหนัง เรื่องราวของหนังเรื่องที ่1 กับเรื่องที่ 2 ที่เขามาผูก พีช่อบแบบ

ไหน อันไหนดูเปนหนงัที่สนกุสําหรับพี่เล็ก 

 1 สนุกเหรอ 

 เอาเราเปนที่ตั้งอยาเพิง่นกึถงึลูก 

 1 ก็สนุกนะ แสดงจูงใจใหซื้อ แตเรื่องแรกถาเปนเด็กนะ มีการตูนอาจจะ

คิดไมเหมือนกนั 

 เรื่องแรกเด็กอาจจะชอบแตถาเกิดคุณแม คุณแมจะชอบเรื่องไหนมากกวากัน 

 1 เรื่องสุดทาย 

 เพราะวามนั 

 1 ก็ดูแลวมันก็ดี โฆษณาดีใชไหมหละ ขนาดคนยังกินเลยใชไหม ก็อาจจะ

ดี แตถาการตูนเด็กกก็ารตูนดีกวา หรือไมก็ของแถมในของที่เราซื้อ 

 สรุปดูแลวนาสนใจไหมตัวนีเ้ย็นครั้นชชี ่

 1 ก็นาสนใจนะ ถาคิดจะใหซื้อก็อาจจะซื้อ แตตองถามเขากอนวาเขาจะ

กินไหม 

 คือตอนนี้อยูทีลู่กถูกไหม 

 1 คะ 

 คือตอนนี้รอไอซอยางเดียว ถาไอซมาพูดแมซื้อเถอะ เราซื้อทันท ี

1 คะ เพราะปกติเราจะไมชงกนิ จะกินเปนกลอง 

 

สัมภาษณแมลูก 

 สรุปที่บานพี่ตอนเนีย้คะมีโอวัลตินกี่แบบ 

 1 แบบเดียว 

 คือไอตัวซองยาว ๆ มันชื่ออะไรนะคะอันนี ้

 1 ทรีอินวนั 
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 แลวในทองตลาดตอนนี้ที่มนัมีแบบไหนรุนไหนบางนะโอวลัติน คือตอนนี้เรามี            

ทรีอินวนัเนี่ยแหละ อันนี้อยูที่บานเราเนาะ แลวตอนนี้ทองตลาดมีรุน 

 1 ธัญพืชที่รูสึกจะเปนซองออกสีเหลือง ๆ นวล ๆ 

 อันนัน้เปนรอนเหมือนกันปะ 

 1 นาจะเปนรอนนะ 

 แลวมีรุนไหนอีกที่รูจัก 

 1 ครั้นชชี่ ทีเ่หน็ตามบูท 

 มีตัวไหนอีก 

 1 ก็ไมคอยเหน็แลว 

 แลวมีเปนรุนกลอง ๆ เหมือนนมดวยปะ รุนยูเอชท ี

 1 ไมทราบคะ 

 ที่รูคือมี 3 อยางในทองตลาดตอนนี้ 

 1 คะ 

 แลวไอกระปุก ๆ ยงัมีขายอยูไหม 

 1 ที่มาผสมกับนมอะไรใชไหม 

 ใช ที่เปนผง ๆ อยูในกระปุกหนะ 

 1 นาจะมีนะ 

 มีทั้งหมด 4 แบบในทองตลาด แตของพีท่ีบ่านมีรุนทรีอินวนั 

 1 คะ 

 ถาเกิดวาจะอันที ่2 เขาบานในหมวดโอวัลติน 4 อันเนีย้พี่จะหยิบอันไหน ซื้ออัน

ไหน 

1 หมายถงึวาถาเปนชิน้ที ่2 ทีจ่ะเขาบาน 

 ใช 

 1 จะเปนครั้นชชีค่ะ ตัวที ่3 คะ 

 ทําไมเปนตัวนี ้

 1 เพราะรูสึกวามีขาวพอง นาจะกินนะ 

 แตวาอันนี้ก็มธีัญพืชนะ 

 1 อันนัน้รูสึกจะกินยาก  

 นี่คือรูสึกไปเองหรือวามนัยงัไง 

 1 ก็คิดวามนันาจะเหมือนเนสวีตา เพราะมันจะพอง ๆ แลวไมคอยกิน 

 กินยากหมายถึงสําหรับลูก 

 1 คะ เพราะตอนนัน้ชงใหแมจิบไปคําหนึง่ก็ไมเอาเหมือนกนั 

 ตัวเองก็ไมรับ 

 1 คะ 

 ธัญพืชรสชาติมันเปนยงัไง ประสบการณการกนิมันเปนยังไง 

 1 มันกนิแลวรูสึกกินยาก เพราะเมื่อกอนจะซื้อของใตจะเปนซอง ๆ เหมอืน

กันหนะ 

 กินยากมนัเปนยงัไง 

 1 มันกลืนไมลง มันเหมือนวามันบาน ๆ หนะ 

 ในขณะที่ไอตัวครั้นชชี่เนี่ยมนัมีไอขาวพอง ขาวโพดซึ่งเรารูสึกวามันจะไมเปน

บาน ๆ  
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 1 คะ มันอาจจะมีนอย อาจจะไมเยอะ อยางพวกเนีย้พอเราเทเต็มแกวมนั

พองไปหมดเลย น้าํไมรูอยูตรงไหน คิดวาตัวเนี้ยอาจจะมีนอย 

 คือจะเลือกซื้อตัวนี้เพราะวาการที่มนัมีไอตัว 

 1 ขาวพอง เด็กนาจะทาน  

 คือดูเรื่องที่วาเปอรเซ็นตที่ลูกจะกินมันมีมากสุด 

1 คะ อยางตัวธญัพืชเนีย่ ถาเกิดเราชงไปแลวมันจะกระจาย แตถาเกิดเปน

ขาวพองนีเ่หน็ยังเปนเม็ด ๆ มันก็คือแยกน้าํแยกเม็ด แยกสวน แตถาเปน

ธัญพืชมันจะปนไปในน้าํหมดเลย 

 เมื่อกี้นองไอซเขามีโอกาสไดชิม นองไอซมอีะไรจะพูดกับคุณแมไหม  

 2 (สายหวั) 

 ชิมเปนยังไงเลาใหคุณแมฟงหนอยส ิ

 1 ไอซชิมตัวไหน 

 2 ครั้นชชี่ 

 1 เปนไง 

 2 ก็อรอยน้ํามัน แตขาวพองไมชอบ 

 1 มันเหมือนที่ไอซกินโกโกครั้นชที่ใสนมจืดทีม่าจากโรงเรียนที่เปนกลอง ๆ 

กับพี่แอมหนะ เหมือนกนัไหม  

 2 ไมเหมือน 

 ไมเหมือนเหรอ มันตางกนัยงัไงครับ 

 2 ไมรู 

 1 มันตางกนัยงัไง 

 คุณแมเขาจะไดคิดถูกไง 

 1 แตโกโกที่ซื้อนาจะเปนช็อกโกแลตก็คือ พอใสนมจืดมันก็จะเปนเหมือน

ช็อกโกแลตไง แตตัวนี้แมไมรูที่ไอซชิมเหมือนกนัไหมหละ 

 2 มันคนละยีห่อมันก็ไมเหมือนกนัเดะ 

 แตจะบอกใหคุณแมซื้อไหมครับ สรุปไอตัวครั้นชชี่เนี่ย 

 2 (สายหวั) 

 ในบรรดา 3 – 4  อยางของโอวัลติน คุณแมบอกมีสิทธิ์ซือ้ รอแตนองไอซอยาง

เดียวเนี่ยแหละ จะบอกแมวาอะไร 

 2 ไมชอบกิน 

 ไดยินอยางงีก้จ็ะไม 

 1 คือเขาจะกนิยากไง ถาเกิดอันไหนไมก็คือไม บางทกีลับไปไอซกิน

ราดหนาไหม คือ ถาราดหนาก็จะตลอดเลยนะ จะไมเปลี่ยนเปนอยาง

อื่นเลยนะคือกนิจําเจไมคอยหลากหลาย ไอซเปลี่ยนเปนอยางอื่นบางสิ 

ไมเอา 

 ไอตัวน้ําอรอยกวาโอวัลตินรอนทีก่ินอยูทุกวันปะครับ 

 2 (สายหวั) 

 รอนยังอรอยกวา 

 2 รอนอรอยกวา 

 หมายถงึวาน้าํอันนีก้็ไมแยนะ 

 2 (พยักหนา) 

 เสร็จแลวคะ ไมมีคําถาม  ขอบคุณมากคะ 
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IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 

   Session No:  3    Session Name:     Mother + Kid 8 – 12 Yrs : Non-Trialists          

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   1. Full  Name  :    Panya Reungrayon Age  :  37 

       Nick  Name  :          Lek                 H/H  Income  :  50,000 

       Status  :   Married + Kids (15 Yrs Girl , 12 Yrs – Boy, 5 yrs) 

       Occupation  :   Admin Officer 

 

    

   2. Full  Name  :    Kantorn Reuangrayon  Age  :  12 

       Nick  Name  :          Ice                H/H  Income  :  - 

       Status  :   Single 

       Occupation  :   Wankru School  / Grade 6 
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 Is he diligent when he is at home?  

          Only some time if he wants to read, he will read. If 

he doesn’t want to, he won’t do it. 

 But he did not see very bullish.  

          Yes 

 If he is at home, he will play around that area?.  

           Yes, he will play around the village.  

 Do you have a gang at the village? Do you have a lot of 

friends at the village? (Nod)  

 What kind of game do you usually play?  

            Play bunny  

 How do you play bunny?  

Jumping with one leg  

 What is the popular game that they play in the village? 

Like a balloon. 

             Nod)  

  What is the game which is play with equipment?  

            Cooking game.  

 This is our own play or that women play.  

            Female. 

 Do you have a favorite toy??  

             I cannot take the toy into the house 

 Really?  

             Will not take the dolls home, or that the most is 

to play a marble courtyard soil.  

 Not allow playing game? 

             If the home is not to play. I will ask him to play 

in the next village. Sometimes to see him sit some 
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sometimes a parent will be limited to just 20 is if he will 

eat the dish? Or parent. But if a toy or eat? He will play 

the game just 10 baht.  

 20-day Saturday is Sunday.  

            Eat something else if it is purchased to eat but 

this is 20 to censure เจอ car I want to buy, they buy their 

own. The mother is supine 5 Bht is not love.  

 Then all that remains?  

             Sometimes left out sometimes.  

 Get buy like most?  

            Toys  

 Latest purchase?  

             rope them.  

 How do you play with the necklace? 

            Just wearing it 

 What is the toy that you play with friends?  

           Cards.  

 How to play Children's cards? 

          Cards measure power. He called U-ki cards  

 Do you have a lot? 

                      Approximately this size  

 How many boxes.  

         2  

 Box of this size?  

        Approximately 2 times.  

 What grade are you now?  

         6.  

 You already play internet for a year, which website do 

you like the most?  

        Audition 
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 Can you use internet, Mom? 

Yes, I can because my nephew teaches me how to 

use. But normally I didn’t use it a lot cause too many 

people at home 

 So the main user is the nephew? 

Yes 

 Do you have time to sit together and watch TV? 

Yes 

 And what is your favorite? 

Drama 

 Who is the person to choose the program? 

Depend 

 What is your favorite advertising? 

Ovaltine’s ads. 

 Why do you like it? 

Because it look easy to eat and prepare 

 What else? 

Milk, Foremost 

 Why does he like it? 

Because when we go to department store, he want 

to buy only that brand 

 Because he like this brand that why he can remember the 

ads? 

Yes he like chocolate 

 What kind of ads that you like the most? 

It should be fun 



    223 

Interview the Children 

 What kind of drink that you have in a day? 

Oval tine 

 What kind of Ovaltine that you drink? 

Hot Ovaltine 

 And what else do you drink? 

Milk, my mom buys it and keeps in the fridge 

 What kind of milk, foremost? 

Yes, foremost and Dutch mill 

 What taste is it? 

Chocolate 

 What else do you drink? 

Malee, orange taste and Pepsi 

 Do you drink Pepsi at home? 

No, at school 

 How much money do you get from your Mom? 

On week day 40 Baht and on weekend 20 Baht 

 Is it enough, 40 Baht? 

(Nod) 

 Do you have money left over? 

Yes, around 5 – 10 Baht 

 What do you do with that money? 

Sometime I keep it sometime I buy the snack 

 What kind of snack that you buy? 

Poo-thai and Lays 

 Why do you like ovaltine? 

Easy to prepare 

 When do you usually drink it? 

Depend, mostly before go to school 
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 Who prepare it? 

I do it myself 

 What do you eat with? 

Bread  

 Apart from the one with long package, do you know any 

other ovaltine? 

I don’t know, may be Crunchy 

 How do you know that? 

From the ads 

 How is the ad look like? 

Mix with cool water and drink, it crispy 

 What else do you see in ads? 

Two boys drinking 

 How do you feel toward these ads? 

Nothing 

 When that you see this ads? 

Long time already, around 2 months 

 Did you ask your mom to buy it for you? 

No, just tell her that there is a new ads of ovaltine 

 Is there any ad that you have seen and after that you ask 

your mom to buy the product for you? 

Yes KFC 

 What else? 

She will buy only chicken with rice because 

hamburger is not a healthy food 

 Between KFC and ovaltine crunchy, which one you like 

the most? 

KFC 

 What about ovaltine crunchy? 

It’s normal 
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 Do you eat ovaltine crunchy now? 

No, only ovaltine 3in 1 

 Between oval crunchy and oval 3 in 1, which one do you 

like most? 

3 in 1 because easy to drink 

 If I give ovaltine crunchy to you, when you will drink it? 

In the morning, before go to school 

 Normally of you see the booth of product sampling will 

go and try it? 

Not, if I am alone but if I am with my brother, I 

will try 

 Have you ever seen the activities at the booth? 

Yes, at the school. They gave free sampling 

 When you see the advertising, do you feel like you want 

to eat it? 

No 

Product testing 

 How is it look like after prepare it? 

Not the same in TV 

 How? 

In TV looks a lot better 

 Doyou want to drink it? 

No 

 Why? 

Because it not the same in TV. In TV has a lot of 

crunchy 

 May be you could try first, and then later you can tell you 

friends about this. 

ok 

 How is it? 
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Delicious 

 Do you like it? 

Yes, but only ovaltine, the water not the crunchy 

 Why you don’t like crunchy? 

Because it taste nothing 

 So, will you tell your mom to buy it? 

No 

 It’s not that impression, right? 

Yes 

 Normally if you ask your mom to buy something, will 

you get it? 

Sometime, if it healthy I will get it 

 So which mean that if you like crunchy, your mom will 

buy it for you? 

I don’t’ think so because she bought the other one 

already 

Ads talk 

 Talking about advertising, what kind of advertising do 

you like between cartoon ad or the one with kids? 

Cartoon 

 Can you remember any advertising with cartoon you 

like? 

Campus, the dragon ball cartoon 

 Do you want to the advertising which is use the kids 

around 7-8 years old or the older one? 

The older one because it’s more fun 

 Do you like the advertising with song or the comedy 

one? 

Comedy 
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Crunchy Ads 

Do you like this advertising? 

2.No 

What are they talking about in the ads? 

2.About collecting the cards 

Will you ask your mom to buy it after watching the advertising? 

2.No 

Mother interview 

Does he like to drink ovaltine a lot? 

1. Yes, he always prepare it himself at home 

What time does he drink it normaly? 

1. Before go to bed 

What about in the morning? 

1. He has rice for breakfast 

What about after school? 

1. He has snack mostly or some pan cake 

Pancake? 

1. Yes, the one which is look like doraemon 

What about the drink? 

1. It’s depend, sometime Pepsi 

What about any other snack at home? 

1. Mostly bread and butter or strawberry 

Did you hear any news about ovaltine? 

1. Yes, I heard that they have a new one with grain in 

yellow package 

1. I used to ask my daughter  but she said that my son will 

not like it, the grain because he doesn’t like to eat 

vegetable 



    228 

Does he like to try a new thing? 

1. No, normally he would love to drink the same kind of 

what he like 

Do you usually ask you son when you go shopping? 

1. No, mostly I will ask my daughter and she will ask her 

brother because I think they speak the same language but 

I make a decision 

Have you ever try when they have product testing at the 

department store? 

1. No because I feel uncomfortable when I test it but I don’t 

buy it 

If you see something new, will you buy it for your children? 

1. No, I am afraid that they will not eat it because they 

always eat the same dish. I used to cook rice with grain, 

nobody eat it 
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IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 

Session NO:   4                Session Name  :     Mother + Kid 8 – 12 Yrs : Non-Trialists                    

 

 

 

 

 

       Brand  Usage  :    

 

       Status  :   Single 

       Occupation  :   ร.ร.บานบางกะป ป.3 / Grade 3 

ลูกนัท                 H/H  Income  :  -        Nick  Name  :          

ด.ญ.ณัฐธิกา  ทองคํา  Age  :  9 

    

   2. Full  Name  :    

 

 

 

 

 

 

 

       Status  :   Married + Kids (9 Yrs – Girl) 

       Occupation  :   Housewife 

       Brand  Usage  :   Ovaltine 3 in 1 

 

    

   1. Full  Name  :    คุณโสรยา  ทองคํา Age  :  32 

นอง                 H/H  Income  :  65,000        Nick  Name  :          
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สัมภาษณลูก 

 วันนี้เลิกเรียนมาหรือไงคะ 

 2 ลาครึ่งวนั 

 แลวลูกนทัอายุเทาไหรแลวคะ 

 2 9 ปคะ 

 เรียนที่ไหน 

 2 บานบางกะป 

 เพื่อนเยอะไหม 

 2 เยอะคะ หองหนึง่ 40 กวาคน 

 แลวชั้นหนึง่มกีี่หอง 

 2 10 หอง แตกอนมี 12 ตอนนี้เขาลดลงมาแลว 

 หนูอยูชั้นอะไรแลว 

 2 ป.3 

 เรียกยากไหม 

 2 หนูเรียนพิเศษดวย มนัก็จะงายหนอย 

 สอบไดที่เทาไหร 

 2 ที่ 1 

 แลวไดที่ 1 ตลอดไปเลยไหม 

 2 ไมคะ ตอนนัน้ไดไปสอบชิงทุนแตไมติดคะ ของเขต 

 แลวไดอะไรชิงทุน ก็คือไดทุนการศึกษา 

 2 คะ แตตอนนัน้คือไปแขงคณิตศาสตรของกรุงเทพ เปนตัวแทนของเขต 

เขาเอาแคคนเดียว ไปแขงแลวไมได ไดที่ 20 

 20 ก็เกงแลวนะ 

 2 ตอนนี้ก็สงใบสมัครของ สสวท. อยู แขงคณิตศาสตร 

 ใครเปนคนผลกัดันหรือวาหนูชอบเอง คุณครูหรือวายงัไง 

 2 คือตอนที่ไปแขงคณิตศาสตรของกรุงเทพ คือหนูก็ไดแลวไงคะ ครูเขาก็

ติวใหครูเขาเลยสงใบมาใหเลย แลวก ็3 คนที่ไดใบไป อีกคนหนึง่คิดเลข

เกงแตชามาก ไปสอบคณิตคิดเร็ว 

 ก็เลยแพไป 

 2 คะ ไดแคไมกี่ขอเอง 

 คุณแมรูสึกยังไงมั่งที่หนูเรียนเกงขนาดนี ้

 2 แมก็ยังบน ๆ อยู 

 วา 

 2 ให... 

 ใหเกงกวานี้อีก 

 2 (พยักหนา) ภาษาอังกฤษยงัได 3.5 เลยคะ 

 ซึ่งมนัเปนยังไง 3.5 นี่มนัไมดียังไง 

 2 มันยงัไมดีพอ 

 ตองเทาไหร 

 2 ตอง 4 

 แลวที่ผานมาหนูได 4 ลวนไหม 
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 2 เคย 4 ลวน...ถึง 4 ลวนก็ไดที่ 2 

 ที่ 1 เขาเปนไง เปอรเซ็นตดีกวาเรา 

 2 เปอรเซ็นตดีกวาคะ คือคะแนนเก็บเขาดี 

 วันนี้ชวนนองลูกนทัมานั่งคุยไมอยากจะใหเมาทเรื่องเรียน พักผอนคลาย วาง ๆ 

ชอบทําอะไรมัง่ 

 2 ดูทีวี บางทีกม็แีกนทิชชูก็เอามาประดิษฐเลน 

 แกนทิชชูเอามาทาํอะไร 

 2 นํากระดาษทีค่รูใหทํางานแลวเหลือใชก็เอามาแปะแกนทิชชู 

 นองลูกนทัเปนตัวแทนเขตเรียนเกง ไปแขง เลาใหพี่ตูนฟงคราว ๆ วาไดอะไรมา

มั่ง 

 2 ก็ตอนที่จะไปแขงคณิตศาสตร คือวาเขากต็ิวกอน พวกเด็กของเขต              

บางกะปเนี่ยกจ็ะมารวมกันคือมาแขงที่โรงเรียนหนู คุณครูเขาก็ใหหนไูป

แขงดวย ตอนแรกก็ตื่นเตนมาก ครูเขาบอกไดที่ 1 หนูกง็งไดที่ 1 

 ทางคณิตศาสตร 

 2 คะ  

 เรียนได 4 ประจําใชไหม 

 2 (พยักหนา) 

 แลวถาได 3.5 นี่ถือวามนัไมมีเนาะ 

 2 (สายหนา) เกรด 2 ยิ่งแยเลย 

 ถาตกนี่เปนไง 

 2 แมจับสงใตแนเลย กลับไปอยูบานยาเลย 

 แลวลูกนทันี่คือเรียนเกงอยางงี้มาเลยหรือวาคุณแมผลักดันมาก 

 2 แมเขาก็ผลักดันใหไปเรียนพเิศษ 

 แลวแตกอนหนูชอบเรียนไหมหรือวาเพราะคุณแมผลักดันจนหนูชอบขึ้นมาเอง

เลย 

 2 แมเขาผลักดันเรื่อย ๆ ทัง้เรื่องกีฬาทั้งเรื่องการเรียนก็เลยติดแลว 

 พักเรื่องเรียนกลับมาทีเ่รื่องสนุก ๆ บาง วาง ๆ หนูบอกหนูชอบทาํอะไรมั่งนะ 

 2 ประดิษฐมั่ง ดูทีวีคะ ตอนนี้กไ็มคอยดูแลวถาเกิดมีเวลาวาง ๆ ก็คอยไป

วายน้ํา กลับมาเยน็ก็เลนกฬีา 

 แลวไมอานหนังสือเหรอ 

 2 อานคะ 

 โดนบังคับเลยใชไหม 

 2 แตไมคอยอาน ทําเปนแบบฝกหัด 

 คุณแมนอกจากเขมงวดเรื่องเรียน เขมงวดเรื่องอื่นบางไหม 

 2 การกนิ 

 เขายังไง 

 2 คุณแมสอนใหกินผัก สอนใหกินขาวใหหมดทุกเม็ด ไมใหเหลือแมแต

เม็ดเดียว แลวครูเขาก็สอนดวย ถาใครกนิขาวไมหมดเหลือสักเม็ดสอง

เม็ดใหกนิหมดเลย น้าํซุปอะไรก็เหลือไมได 

 ทุกมื้อหนูตองกินขาวหมด 

 2 หมดคะ ครูหองหนูเขาไมใหเท หองอื่นเขาใหเท แลวตักใหนอยมาก

กระติ๊ดเดียว 
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 แลวอยางของกินในบานคุณแมมีตั้งกฏไหม อันนูนกินไดนะ อันนี้กินไมได มีบอก

หนูไหม 

 2 ก็เปนเฉพาะบางอยางคะ ถาเกิดวาเปนของผูใหญที่เด็กกินไมไดแมเขาก็

จะเตือนไว 

 เชนอะไรบาง 

 2 แตก็ไมคอยจะมี แมเขาก็จะซื้อที่กนิไดทัง้หมดมา 

 มีไหมทีห่นูไปขอแมซื้อแลวแมบอกไมไดหรอกลูก 

 2 ไมคอยมื เพราะถาเกิดบอกลูกอมไปนี่ก็ไมไดอยูแลว คือคิดอยูแลว แลว

ก็ไมคอยอยากกิน 

 หนูคิดอยูแลววาถามไปอดชัวรใชไหม 

 2 ใช 

 เมื่อกี้บอกวาดูโฆษณา ดูทีวอีะไรอยางงี้ใชไหม วาง ๆ ตอนนี้รายการฮิต ๆ ชอบดู

อะไรมั่ง 

 2 ถาคุณแนอยาแพป.4 

 ยังอยูเหรอ เปนไง 

 2 แตมันจะมาประมาณตอนทุมหนะคะ แลวก็เด็ก เด็ด ๆ มัง้คะ 

 เด็กเด็ด ๆ ชองอะไรจําไดไหม 

 2 ชอง 3 หมดเลย 

 แลวมีรายการไหนอีกบางทีน่องลูกนทัชอบดู อาจจะไมตองเปนรายการก็ไดนะ 

เปนละครการตูน มีไหม 

 2 ถาเปนรายการเหรอคะ ก็ไมคอยจะชอบดูอะไรมาก ดูแตเอเอสทีว ี

 เอเอสทีวหีนูดูหรือคุณแมดู 

 2 ดูกันทัง้ครอบครัว 

 แตใครเปนคนเปดชองนี้คนแรก 

 2 คุณยายคะ 

 แลวหนูรูเรื่องไหมวามนัเกิดอะไรขึ้น 

 2 รูเรื่องคะ แตบางทีดูแลว...อยากดูการตูน บางทีคุณยายไมอยูก็แอบ

เปดดูประจํา บางทีแมเขาจะรู ถาคุณยายมาแมเขาบอกเปลี่ยน ๆ รีบ

เปลี่ยนเลยคะ ไมงัน้คุณยายเขาจะวาเอา 

 ถาลูกนัทเลือกไดลูกนัทอยากดูการตูนเรื่องอะไร ที่ในทวี ี

 2 โดเรมอน 

 ยังมีอยูใชไหมโดเรมอน 

 2 คะ 

 ชองอะไร 

 2 คือมันจะเปนชองการตูนคะ 

 ที่บานมียูบซีีไหม 

 2 คะ แลวก็สกปูดู ทอมแอนดเจอรรี่ ก็มีหลายเรื่องมันก็สนกุดี 

 แลวชองธรรมดาที่ดูเปนประจํา อะไรมั่ง การตูนมีไหม 

 2 มันจะไมคอยมีคะ 

 พี่เหน็เด็กบางคนนะตื่นเชามากเลยเพื่อจะมาดูการตูน หนูเปนไหม 

 2 ไมคะ 

 ทําไมหละ 
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 2 การตูนตอนเชา ๆ มนัไมสนกุเทาชองที่เปนการตูนลวน ๆ 

 ที่เขาเรียกวาชองการตูนอะไรนะ การตูนเนต็เวิรคอยางงีป้ะ รูจักไหม 

 2 ไมทราบคะ เขาจะมีชองการตูนใหดู หรือไมก็เปดรายการเพลงฟง บางที

แมเขาก็จะเปดวิทยุใหฟงไปเลย เปลี่ยนชองได 

 แลวหนเูคยดูโฆษณาไหม 

 2 เคย 

 แลวมีโฆษณาที่หนูดูแลวถกูใจ มีไหม 

 2 โฆษณายางรถยนตหนะคะ 

 เปนไงเลาใหฟงหนอย 

 2 ที่มันจะมีตัวแมง 2 ตัว อยูในรถคนละคัน...แลวมนัจะจูบกันแตมันจูบ

ไมไดเพราะมนัเขยื้อนไปเขยื้อนมา อยูที่ดอกไมก็เขยื้อนไปเขยื้อนมาแต

พอมาอยูบนรถไดเลย ขําดีคะ  

 มันคือโฆษณาอะไรคะ 

 2 ยางรถยนต 

 ยี่หออะไร 

 2 จําไมไดแลวคะ...แลวก็มีแยมเบสทฟูด 

 ตัวไหนเลาใหฟงหนอย ชอบยังไง 

 2 คือมันจะมีตนเชอรรี่กับบลูเบอรรี่คะ มันจะเลนกนัแลวมนัเลนกันไมได

คือถึงเทาไหรมันก็เขาหากันไมได 

 แลวมันจะเขามาหากันทาํไม 

 2 มันจะมาเลนกนัมั้งคะ แลวพอเขาไมไดก็ปดกลายเปนแยม 

 แลวทําไมหนถูึงชอบ มันสนกุยังไงคะ 

 2 มันก็ขําดีคะ ชอบดูขํา ๆ ไมอยากดูซีเรียสคะ 

 อะไรมั่งทีห่นูไมชอบดูโฆษณา ซีเรียส ๆ  

 2 เปนเกีย่วกับพวกประกันชวีิตหนะคะ แตบางอันก็ตลกดี พอดูไปดูมาก็

ขํา อยางโฆษณาแฮปปบางโฆษณาก็ขํา อันนี้คอนขางเกาทีม่ันแกลง

ผูหญิง โทร.ไปแลวบอกวาจะตายแลว ก็ขํา ตอนแรกตกกะใจอาวคนจะ

ตาย เอะโฆษณาเรื่องอะไรเนี่ยเดาวาเปนเกี่ยวกับประกันชีวิตแตไมใช            

นี่นามันแฮปปชัด ๆ งงเลย 

 แสดงวาหนูแลวก็รูเรื่องเนาะ 

 2 (พยักหนา) 

 แลวโฆษณาทีช่อบนี่จะออกแนวผูใหญ ๆ หนอยไหม 

 2 ชอบโฆษณาเด็ก ๆ ประมาณวัยรุน 

 รุนไหนหนถูึงจะโดนใจ เทาหนูไหมหรือวาตองวัยรุนหนอย 

 2 เด็ก ๆ เด็กกวาหนูก็ชอบ เด็กเขาจะเลนไดตลกกวา บางทีก็วยัรุนมัง่ 

แบบผูใหญบางทกี็ไมคอยชอบ เปนเฉพาะบางรายการ  

 พี่ไมรูไง ลองถามดู ถามนัมีโฆษณาออกมาคนที่เลนตองเด็กรุนลูกนัทไหมหรือวา 

 2 รุนไหนก็ไดตามความเหมาะสมในรายการนั้น 

 แตถาที่ลูกนทัชอบดูนี่เปนรุนไหน วยัไหน 

 2 วัยเด็กกวา ทีอ่ายุนอยกวาเรา 

 ทําไม 



 234 

 2 เขานาจะเลนไดนารักกวา เพราะถาเกิดเอาวัยรุนมาเขาอาจจะคอนขาง

โตแลว อาจจะไมคอยนารัก 

 มีโฆษณาไหนอีกไหมทีโ่ดนใจ ดูแลวจําได ชอบมีไหม ในหมวดขนมก็ไดนะ 

 2 ก็จะมีโอวัลตินที่ผสมขาวพองหนะคะ 

 มันเปนยงัไง 

 2 ที่อะไรครั้นชชีห่รืออะไรนี่แหละคะ ดื่ม เคี้ยวอรอย มนักน็าลองกนินะคะ

แตไมเคย 

 แลวหนเูหน็เมื่อไหร เหน็ตอนไหน 

 2 ในทวีี คือเสาร อาทิตยก็จะเปดดูแตถาเปนวนัธรรมดาจะไมคอยไดดู 

กลับมาก็อาบน้ําแปรงฟน กนิขาวนอนเลย 

 แลวพอจะจาํไดไหมวามันเปนยงัไงโฆษณาตัวนี ้

 2 มันมหีลายแบบ จําไมคอยไดแลวคือมันมเียอะมาก 

 แตก็คราว ๆ เนาะ คราว ๆ ประมาณเนี้ย 

 2 คะ 

 ทีนี้ไมรูทีบ่านหนูเนี่ยนะเวลาอยูบานกนิเครื่องดื่มอะไรไหม ที่ไมใชน้าํเปลา ที่

บานที่หนูกนิ 

 2 เปนโอวัลตินหนะคะ 

 โอวัลตินเปนยงัไง แบบไหน 

 2 โอวัลตินทรีอินวันจะกนิตอนเชากอนไปโรงเรียน 

 ทรีอินวนันี่กนิเปนยงัไง รอนเย็น 

 2 รอนคะ 

 แลวหนชูงเองเหรอคะ 

 2 บางวันก็จะใหคุณแมชงให 

 มีโอวัลตินทรีอินวนัแลวมีอยางอื่นอีกไหม 

 2 ก็ชอบกินพวก… 

 นึกถงึทีบ่านนะ ที่บานที่เรามีกิน กนิอะไรบาง 

 2 น้ําผลไม 

 น้ําผลไมยีห่ออะไรบาง 

 2 น้ําสมมาลีคะ 

 ตองเปนน้ําสมดวยหรือเปลา 

 2 คือมันอรอยดีคะ  

 เปนขวดใหญเลยไหมหรือเปนขวดเล็ก ๆ หรือเปนกลอง ๆ 

 2 แลวแตบางครั้งหนะคะ 

 มีอะไรอีกเครื่องดื่มที่ไมใชน้าํเปลา อาจจะเปนทีเ่รากินตอนกลับมาจากโรงเรียน

มไีหม 

 2 มีแตกินกอนนอนหนะคะ เปนนม 

 นมอะไรจะ 

 2 นมไทยเดนมารก รสจืด 

 มีอะไรอีก  

 2 ก็ไมคอยจะมหีนะคะ 

 มี 3 อยาง 

 2 จําไดคราว ๆ แคนี้คะ 
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 น้ําหวานกินไหม 

 2 น้ําหวานไมคอยกินนะคะ 

 ทําไม 

 2 แตกอนคุณแมเขาก็ซื้อเปปซี่มาคะ 

 มีไหมเปปซี่ 

 2 คุณแมเขาจะซื้อมา เปนขวด ๆ แตบางทีเขาก็จะหามมนักัดกระเพาะแต

ก็ยังกิน 

 งั้นใสไดเนาะ 

 2 ใสไดคะ...เพราะหนูกก็ินเหมือนกนัมนัอรอยดี 

 มีอะไรอีกไหมที่หนูกนิ ที่ไมใชน้ําเปลาที่หนูกนิ 

 2 จําไดคราว ๆ หนะคะ เพราะที่เหลือก็จะเปน....วาง ๆ กจ็ะถามแมขามี

ขนมอะไรกินบาง แมก็จะบอกขาว ก็จะกินขาวแทนขนมไปเลย ก็จะไม

คอยมี บางทีแมเขาก็ตมขาวโอตใหกิน 

 ขาวโอตนี่เปนยังไงคะ 

 2 ขาวโอตเหรอคะ คือตองตมรอน ๆ แลวใสนม ตมแตอยารอนมากดีกวา

คะ มันลวกปาก ลวกลิ้น 

 จํายีห่อไดไหมไอขาวโอตที่ตม ๆ เนี่ย 

 2 ไมได 

 มันกนิแทนขาวเลยไหมหรือแทนเครื่องดื่ม 

 2 ไมเหมือนเครื่องดื่มนะคะ 

 แลวหนกูินตอนไหนขาวโอต 

 2 เฉพาะวนัที่อยากกนิแลวคุณแมก็จะทาํใหกนิ 

 แลวพอกนิตัวนี้เสร็จแลวมีกนิอยางอื่นไหม หรือกนิตัวนี้โดด ๆ 

 2 กินตัวนี้ บางทกี็ใสนมมัง่อะไรมั่ง 

 แลวกินขาวตอไหม 

 2 ไมคอยคะ มีแตตอนนั้นขาวเหลือประมาณครึ่งหมอแลวแมเขาซื้อ

เกาเหลาเลือดหมู ก็ซื้อมากิน 

 ใชยี่หอเนสวีตาปะ 

 2 ไมใชคะ เนสวตีาบางทีก็จะกินกับน้าํเตาหู คุณยายเขาจะซื้อมาใหคะ 

 ไอตัวนี้หนูกนิตอนไหนนะ ตัวแรกเนี่ย 

 2 เชาคะ 

 เคยไหมมีกนิคูกับตัวอื่นบางไหม 

 2 ก็จะกนิคูกับ...บางทีก็ขนมปงทาแยม, โจก คือบางทีถากนิโจกหมดแลว

ก็มากนิอันนีห้นะคะ 

 คือในมื้อเชาของนองลูกนัทเนี่ยนะจะตองมีขาวแลวมีอะไรอีก 

 2 ก็มีโอวัลตินคะ นี่จะตองทุกวันเลย 

 ทุกวนั 

 2 กินทุกวนัเลย 

 จันทร –  อาทติย 

 2 คะ 

 แลวใครชง 

 2 บางทีก็คุณแม บางทถีาหนูอยากชงเองก็ไปชงคะ 
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 เบื่อไหม 

 2 ไมเบื่อคะ เพราะมันอรอยจะไมเบื่อคะ 

 ครั้งแรกที่ไดกินเนีย่ ใครเปนคนแนะนําหรือลูกนทัไปเจอมาจากไหน 

 2 ไปเจอมาจากในทวีีแลวบอกแมขาอยากกิน แลวแมเขาก็ลองซื้อใหกนิ 

ชิมครั้งแรกก็อรอยดีคะ ก็เลยตัดสินใจซื้อมาตั้งแตนัน้เลยคะ 

 ก็ไปบอกแมแลวแมซื้อใหเลยไหม 

 2 บางทีตอนนั้นแมก็คิด ๆ อยู 

 คือไมไดไปเลย 

 2 ไมไดไปเลยคะ 

 แมคิดนานไหม 

 2 ไมคิดนาน บางทีแมเขาก็บอก เออ ๆ วนัหลังจะซื้อมาให 

 แลวสุดทายกซ็ื้อมา 

 2 คะ 

 หนูขอนานไหมกวาจะไดหรือวาไมรู 

 2 จําไมไดแลวคะ คือก็กนิมานานแลวนะคะ 

 คือมีตื้อไหม แมซื้อใหหนอยยังไมไดเลย 

 2 ไมตื้อคะ เพราะรูวาบางทีตื้อแมเขาก็จะรําคาญ หงุดหงดิมั่งอะไรมั่ง 

 หนูบอกวาหนกูินตอนเชาใชไหม มื้อเชาตองกินทุกเชา มีมื้อไหนอีกไหมทีก่ิน 

โอวัลติน หนูเรียกอะไรนะ ทรีอินวนัใชไหม 

 2 คะ...ก็จะเปนตอนเย็น แตไมคอยจะกนิมากเทาไหรนะคะ 

 ตอนเย็นนี่กนิตอนไหน นาน ๆ ทเีนี่ยกินตอนไหน 

 2 นาน ๆ ทีคะ นานมากเลยคะ 

 คือกินเมื่อไหร กินเมื่ออยากเหรอลูก หรือไง 

 2 บางทีที่บานไมมีอะไรจะกนิก็ แมขาชงใหหนอย 

 แลวตอนเยน็นีป่ระมาณกี่โมง 

 2 จําไมไดคะ เพราะมไดกินมานานแลวคะตอนเยน็ เพราะมักจะกนิแต

ตอนเชา ตอนเย็นจาํไมไดเหมือนกนัวากี่ครั้ง 

 แตตอนนั้นที่ลูกนทัอยากกนิเพราะวาเหมือนไมมีอะไรกิน 

 2 คะ บางทีจะซือ้ขาวรานปาเขามา แลวปาเขาไมไดขาย ปดแลว เลยซื้อ

ไมไดก็ไมไดกิน 

 ก็ตองหาอะไรกิน 

 2 คะ 

 มีโอกาสอืน่ไหมที่หนูกนิ เวลาอื่น 

 2 ไมมีคะ 

 จันทร-อาทิตยนี่เปนอยางงีห้มดเลยไหม 

 2 คะ น้ําสมมาลีก็ไมคอยไดกิน ประมาณอาทิตยละ 3 ครั้งคะ ไมทุกเวลา 

 คืออยากกนิกไ็ปกิน 

 2 อยากกินก็ไปกินเลย 

 ถาอยากกนิปุบก็ไปเปดตู กจ็ะมีอยู 

 2 คะ 

 มีใครบอกใหกนิไหมหรือวายงัไง 
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 2 คือคุณแมเขาจะเปนคนจัดการซื้อของในบานมาหมด  บางทีคุณแมเขา

ก็จะซื้อนีม่าใหหนะคะ 

 อยางโอวัลตินตัวแรกหนูบอกวาหนูเปนคนไปบอกแม น้าํผลไมนี่ใครเปนคน

แนะนาํนองลกูนทั 

 2 ไมมีใครแนะนาํ เพราะหนูไมไดบอกแม 

 แตแมมี 

 2 คะ 

 แลวแมบอกใหกนิไหม 

 2 ก็คือจะกินก็กนิไป ไมกนิก็ไมตองกนิ 

 แตมีติดตูเย็นไว 

 2 คะ 

 กินเมื่อไหรก็หยิบเอา 

 2 คะ 

 นมมัง่เปนไง 

 2 นมอันนี้กนิทุกวันเลย 

 ซึ่งเปนเวลานี้เวลาเดียวไหมกอนนอนเนี่ย 

 2 กอนนอนคะ 

 ตอนเชากนิไหม 

 2 ไมคอยกินนะคะ กนิแตโอวลัติน 

 ทําไมตอนเชาไมกินนม 

 2 เพราะรูวาไปถงึโรงเรียนก็ตองกนินมอีก 

 คุณแมมีออกกฎไหมวาวนัหนึง่ตองกนินม 2 กลอง 

 2 ไมคอยจะออกกฎนะคะ มีแตเขาจะบังคับ 

 นั่นแหละเขาเรียกวาออกกฎ ก็คือบังคับใหกินใชไหม 

 2 แมเขาบอกวาลูกนทัไปกินนมสิ กนิก็ไดคะ บางทกี็ไมคอยอยากจะกิน 

แตทุกวนัเนีย่จะกินกอนนอนอยางเดียวเลยคะ 

 ตอนเชาไมกนิเพราะวา 1. มโีอวัลตินแลว 

 2 คะมีโอวัลตินแลว 

 อีกอยางหนึ่งที่โรงเรียนกม็กีินเหมือนกนั 

 2 คะ 

 สวนเปปซี่นี่เปนไง กินบอยไหม 

 2 อาทิตยละครั้ง 

 กินมากกวานัน้ไดไหม 

 2 ไมคอยอยากกินมากคะ เดี๋ยวมันกัดกระเพาะ 

 แสดงวาในบรรดา 4 อันที่หนูเปนคนนาํเสนอแมเนีย่  

 2 เปลาคะ 

 แมซื้อหนอยเนี่ย...คือ โอวัลตินอันเดียวใชปะ 

 2 ตอนนัน้ก็คือเห็น แลวเราก็เออไมคอยไดพูดมากอะไร เราก็คิดในใจ แม

ถามวาอยากกนิอะไรไหม กบ็อก ก็อยากกนิโอวัลตินที่ออกมาใหม แลว

ก็ไมไดพูดอะไรหลังจากนัน้เลย แตแมเขาก็เปนคนตัดสินใจซื้อมาใหเอง 

 แตเปนเครื่องดื่มอันเดียวแหละที่หนูขอแม 

 2 ไมไดขอคะ คือพูดเฉย ๆ คะ 
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 นั่นแหละ วาอยากกินใชปะคะ 

 2 บอกวาแมขาอยากลองนะคะ นาอรอยจงั คือบางอยางขอแมเขาแลวแม

เขาก็จะไมซื้อใหกนิหนะคะ อยางพวกขนม 

 บอยไหม 

 2 บอยคะ ขนมคะ 

 ถาในหมวดเครื่องดื่มเคยมีขออะไรแลวแมไมใหไหม 

 2 ไมคอยมีนะคะ ไมคอยขอ เพราะคุณแมเขาจะเปนคนตัดสินใจซื้อทุก

อยางในบาน คุณแมเขาเปนคนจัดการซื้อ 

 จริง ๆ แลวหนอูยากขอไหม 

 2 อยากจะขอเฉพาะบางอยางในอารมณที่อยากกิน อยางเชนบางทกี็

อยากกินชาบูชิ แตรูวามนัแพงคะ ตองนาน ๆ กินที อยากกินหมูกะทะ 

อยางพวกซิสเลอรอะไรพวกนี้อยากกนิคะ 

 ที่รูวาอันนีม้ันแพงนาน ๆ กนิท ีไปขอบอย ๆ ไมไดเพราะวาแมสอนไวหรือวาคิด

เองหรือวายงัไง 

 2 คือแมเขาก็สอนใหประหยัดเงินคะ 

 คุณแมจะพูดวา 

 2 คือวาใชเงนิอยาใหใชมากมายนกั ถาเกิดไมจําเปนก็ไมตองใช แตก็ซื้อ

ขนมหนะคะ ซือ้ขนมกนิตอนเย็น แลวก็ซื้อขาว แมเขาใหวันหนึง่ 20 มั่ง 

30 มั่ง ถา 30 ก็จะเหลือประมาณ 15 บาท บางทกี็ไปหยอดกระปุก บาง

ทีก็เก็บไวในกระเปา 

 ถาเปนพวกขนมเครื่องดื่ม ถาใหลูกนทัพดูวา สรุปแลวเนี่ยคุณแมเปนคนหาใหปะ 

 2 หาใหคะ คุณแมเขาจะดูคุณประโยชนแลวเอามาเปรียบเทียบกันวาอัน

ไหนดีกวาคะ 

 แลวพอหาอะไรมาใหปุบหนกู็ตองกนิไหม 

 2 กินคะ เพราะแตละอยางที่แมเขาหามาใหมันกถ็ูกใจ อยางกับขาวเมื่อ

คืนนีท้ําผัดพริกหยวก ตักขาวมาซกักะติ๊ด คือไมอยากกนิ เพราะบางที

เจอพริกแกแลวมันเผ็ด  

 อยางนัน้เปนพวกขาว ๆ ใชไหม แลวพวกเครื่องดื่มมีอะไรไหมที่แมเนีย่ใหหนูกนิ

แลวหนูไมเหน็อยากเลย 

 2 ไมคอยมีคะ เพราะมันอยากทุกอัน มันอรอย 

 ในบรรดา 4 ตัวนี ้ชอบอันไหนมากสุด 

 2 โอวัลตินคะ 

 ทําไมถงึชอบกนิหละ ชอบอะไรของมัน 

 2 ก็คือมันมีรสชาติ เขมขนหนะคะ 

 แลวไงอีก 

 2 คือมันกพ็ออยูทองไดนิดหนอย ถากนิกับขนมปงคะ ก็คือมันก็มีแคนี้คะ

ที่หนูชอบ 

 ชอบรสมัน...ซึง่ทกุครั้งนีห่นกูินกับขนมปงไหมหรือวากนิโดด ๆ ก็เคย 

 2 มีกินหลังโจกหนะคะ 

 กินตบ...เหมือนกนิสุดทายใชไหม 

 2 คะ แลวกน็มไทยเดนมารกนีก่็ชอบนะคะ มนัจะอรอยดีคะ หนูกก็ิน 

 ไอโอวัลตินนี ่ตัวนี้มีตัวเดียวไหมที่บานหรือมีอยางอื่นดวย 
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 2 ไมเคยกินรสอื่น 

 มันมีรสอื่นดวยเหรอ 

 2 มันมีรสอื่นที่ผสมขาวพอง แตไมเคยกินคะ 

 เมื่อกี้หนพููดใชไหมวาหนูเคยเห็นอะไรนะ 

 2 เคยเหน็ในโฆษณาคะ 

 แลวหนเูหน็โฆษณาหนูไมสนใจเหรอจะ หรือวายงัไง 

 2 ก็คือเราติดรสนี้แลว ถาเกิดจะไปรสนั้นแลวเกิดเราซื้อมาแลวมันไมอรอย 

เราก็คือตองโละทิ้ง มนัเปลืองเงนิเปลา ๆ 

 อันนีห้นูคิดเองเหรอ...หนูเคยพูดกับคุณแมไหม 

 2 คิดเองหมด 

 เพราะไอตัวแรกใชไหม หนูเห็นโฆษณา เหมือนกับพูดวาแม มันมีตัวใหมนะ แตก็

ไมไดขอมาก 

 2 ไมไดขอ พูดใหฟงเฉย ๆ แตก็ไมคิดวาแมเขาจะซื้อใหกินหรอก คือเรา

ตัดสินใจคงไมได ก็เลยใหแมตัดสินใจ 

 คือพูดไปวาแมมีตัวใหมมานะ นากินเนาะ แลวพอไอตัวนัน้ทีห่นูบอกวาที่เปนตัว

ใหมออกมาชือ่อะไรนะ 

 2 ที่ผสมขาวพอง 

 ตัวที่ผสมขาวพองหนะไดไปพูดใหคุณแมฟงไหม  

 2 (สายหวั) 

 ทําไม 

 2 เพราะกลัวไมอรอย 

 ใครกลัวไมอรอย 

 2 หน ู

 ทําไม 

 2 ก็เหน็นากนิดีนะ แตคือมันยงัมีโอวัลตินตัวนี้อยู ก็ยงัไมอยากเปลี่ยน แต

ก็นาลองเหมือนกนั 

 คือหนูกลัววาไอขาวพองมนัจะรสชาติ 

 2 ไมอรอย 

 ไมอรอย 

 2 แตก็นาลองกินหนะคะ 

 ไอความนาลองนี่มนัมาจากไหน อยากลองมาจากไหน 

 2 อยากชิมรสชาติ 

 รสชาติของอะไร ตัวน้ําเหรอ 

 2 ทั้งหมดหนะคะ 

 จริง ๆ ก็อยากรูแหละวาขาวพองมันจะเปนยงัไงเหรอ 

 2 คะ มันจะเปนยังไง รสชาติมนัจะเปนยงัไง 

 แตที่ยั้งไวเนี่ยเพราะ ที่บานเนี่ย 

 2 ยังเหลืออยู ยังไมอยากซื้อมาเพิ่ม 

 แลวสมมุติถาอันที่บานวันหนึ่งหมดหละ 

 2 ก็ไปซื้อคะ 

 ไปซื้ออันไหน  
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 2 ก็ไปซื้อตัวนี้คะ คือสมมุติซื้อมาประมาณเดือน 2 เดือนที่แลวแลวซื้อมา

ประมาณ 2 ถงุแลวเพิง่มาหมด เดี๋ยวคุณแมเขาก็จะตัดสินใจ จะไปซื้อ

วันไหนดี เขาอาจจะไปซื้อตอนเย็นทีโ่ลตัสใกล ๆ บาน 

 ไปชอปกับแมไหม 

 2 จะเปนเฉพาะบางครั้งคะ 

 ก็ไมประจํา 

 2 ไมคอยประจํา 

 แลวไอตัวใหมที่หนูบอกผสมขาวพองเนี่ยนะ หนูเห็นในทวีีใชไหม 

 2 คะ 

 เคยเหน็ที่อื่นไหม เคยไปรูจักมาจากที่อื่นไหม นอกจากในทวี ี

 2 ไมเคยคะ ดูแตในทีว ีเพราะทุก ๆ อยางทีห่นูเหน็ก็มกัจะมีแตในทวีีอยาง

เดียว 

 สรุปที่หนูไปเหน็มาครั้งแรกนีจ่าก 

 2 ทีว ี

 ดูแลวก็รูสึกวาขาวพองนีม่ันจะอรอยไหม 

 2 ก็คิดอยู ทาทางแปลก ๆ มันพองขึ้นมามันบึ๋ยหรือเปลา เอะถาเกิดเรา

เผลอตากพัดลมนาน ๆ มันจะขึ้นอืดไหม จะอรอยไหม 

 เคยไปกินอะไรที่มันพองแลวอืดเหรอจะ 

 2 คะ 

 เชนตัวไหนนะ 

 2 บางทีกนิพวกบะหมี่ บางทีตากลมหนะคะ เราก็คิดวาเหน็มันพอง ๆ 

เดี๋ยวมันจะอืดหรือเปลา อะไรหรือเปลา 

 แลวจากที่เห็นในโฆษณาเด็กพวกนีเ้ขาดูเหมือนมันนากนิไหม ดูเขากินเหมือน

อรอยไหม 

 2 ดูเขากิน หนาตาเขายิ้มแยมคะ เหมือนจะอรอยอยูคะ แตก็เหน็มันพองๆ 

ก็เลยยงัคิด ๆ อยูคะ 

 ก็คือไมแนใจรสชาติของขาวพอง 

 2 คะ 

 มีอยางอื่นไหมที่มนัยั้งเราไว ไมซื้อดีกวา หมายถงึตัวโอวลัตินผสมขาวพอง 

 2 ไมคอยมีคะ มีแตตัวเนี้ยคะ 

 มีตัวเนีย้กงัวลเนาะไมรูมันจะเปนยังไง 

 2 กังวล 

 ไดเอาไปเลาใหคุณแมฟงไหม เลาใหเพื่อนฟงไหม 

 2 ก็ไมคะ 

 แลวมีเพื่อนคนไหนเคยกนิแลวมาเลาไหม 

 2 ปกติกินอยางพวกเครื่องดื่มอยางงี้เขาก็ไมคอยมาเลากัน เลาแตไปเที่ยว

คะ ไปหางมัง่ ไปซื้อนูน ซื้อนี ่เขาจะมาเลาใหฟงตลอด 

 แสดงวาเพื่อนที่โรงเรียนไมเคยคุยไอตัวนี้เลยเหรอ มีใครกินไหม หนูรูไหม 

 2 เขาไมเคยบอกกันหนะคะ เพราะเห็นวาเรื่องนี้มนัก็คุยไปก็ไมนาสนุกสัก

เทาไหร บางทเีรื่องนาสนุกมนั ๆ อยางไปดูเรื่องนูนเรื่องนีม้าเขากจ็ะมา

เลาตอ ๆ กนัคะ 
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 โฆษณามนัเปนไง มันไมสนกุพอทีจ่ะไปเลาหรือไง 

 2 โฆษณามนักด็ีนะคะ คือทําใหเราดูนากนิขึ้นเยอะ คือมันเหมือนเปน

พองๆ ก็เลย 

 เรื่องราวมันเปนไงคะที่หนูเหน็ 

 2 อันนี้เขาจะมีลูก 3 คนหนะคะ ถาจําไมผิด ผูชาย 2 คนผูหญิง 1 คน แลว

คุณแมเขาก็บอก..... แลวก็คือมันจะเปนแกว แลวตางคนตางพูด พูดคํา

นี้คําหนึง่ ๆ  

 แลวเรื่องเปนไงตอ 

 2 ถาจําไมผิดอนันี้มันมีมอลตดวยคะ แตจาํไมไดวาใชโฆษณาเดียวกัน

หรือเปลา เพราะวาเราดูหลายโฆษณาไงคะ 

 ซึ่งในเรื่องมีคุณแมดวย 

 2 ก็คือคุณแมเขาบอกบรรยายคะ 

 ในเรื่องมีคุณแมดวยใชไหม 

 2 ออกมาตอนทายคะ 

 แตหนูดูแลวขาวพองมันตองพอง มนัตองอืดเหมือนมามาแนเลย 

 2 บางทีถาหนูกนิโจกก็จะตากพัดลมทิง้ไว กลัววาจะอืดเพราะเรากินรอน 

 เมื่อกี้ลูกนัทบอกวามันก็ดูนากินดีนะ ความนากินตรงไหนมันนากนิ 

 2 คือมันมีทัง้...ถาจําไมผิดคือมมีอลต มีขาวพอง มีโอวัลติน มี 3 อยาง

รวมกันอาจจะอรอย 

 มีอยางอื่นไหมที่มนัทาํใหรูสึกวามันนาจะอรอยแนเลย มีไหมหรือวาหนูคิดแคนี้

แหละ....มีอะไรในโฆษณาไหมทีท่าํใหเรารูสึกวาตองอรอยแนเลย 

 2 คือตอนที่เขาพูดแลวเขากนิไปหนะคะ 

 หนาตาเขาเปนยงัไง 

 2 เขายิ้ม เหมือนรสชาติอรอยมาก 

 แตวาก็ยงัไมแนใจในรส 

 2 ใชคะ 

 ถาสมมุติคุณแมซื้อใหนะ ติตางพรุงนี้คุณแมไปซื้อมาใหเก็บไวที่บานนอกลูกนทั

จะกินไหม 

 2 กินคะ 

 ถาซื้อมาใหนีก่ิน 

 2 กินคะ 

 ถาเกิดไปเดินตามหางแลวเห็นเขามีใหชมิฟรี เขาไปชิมไหม 

 2 ถาเกิดไมเห็นก็ไมไดชิม 

 แตถาเหน็ชิมไหม 

 2 อาจจะไปลองนะคะ 

 ไมแนใจในรสขาวพองแตฉันก็ยงัอยากจะลองนะ 

 2 คะ คือเหน็เขาเปนอยางงี้มีบูมเราก็อยากชิมรสชาติแตไมคอยเจอบูท 

มันเลย 

 เลนเกมสนะ ถาเกิดพรุงนี้ไปไดชิมจริงนะ แลวไปบอกคุณแม...คุณแมชอบจังเลย

อรอย คุณแมจะซื้อใหไหม ใหเดา 

 2 ถาใหเดาบางทีเขาอาจจะซื้อให 

 เดาใจ ๆ คุณแมที่เขาเลี้ยงเรามาอยางเงีย้ 
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 2 คือเขาจะใชการตัดสินใจของเขา 

 ซึ่งหนูก็เดาใจแมไมไดใชไหม 

 2 ไมไดคะ เพราะบางทีความคิดเห็นแตกตางกนั 

 หนวูาแมจะใหไหม ลองเดา 

 2 ใหคะ 

 เพราะวา อยางนอยมันก ็

 2 เราบอกวานาอรอย บางทีถาเกิดเปนไปไดจริง จะชวนแมไปชิมดวย ถา

เกิดอรอยสําหรับปากแมเขาก็จะใหกิน 

 ถาแมวาอรอยดวยกน็าจะ...ตองเอาแมไปพิสูจนดวยทุกครั้งไหม 

 2 ใหแมไปพิสูจน แตไมคอยจะเจอบูทหนะคะ บางทหีนกูอ็ยูบานเลนกบั

นอง ก็จะนั่งเลนดูทวีีอยูที่บาน แลวใหแมเขาไปของเขาเอง 

 เวลาไปเดินซปุเปอรหนกู็เคยไปบางใชไหม 

 2 คะ 

 แลวถาไปแลวมันมีบูทชิมเครื่องดื่มอะไรก็ไดอาจจะไมใชตัวเนี้ย หนูสนใจไหม 

 2 สนคะ  พวกเปนขนมคะ 

 ขนม...เดินเขาไปเลยไหม 

 2 บางทีก็จะเปนเฉพาะบางครั้ง ก็จะชวนคุณยายเขาไปดวย 

 แตถาเปนบูทกิจกรรม 

 2 กิจกรรมนี่ไปเลยคะ เพราะเราอยากเลนกจิกรรม 

 เขามีเกมสใหเลนวิง่เขาไปเลยไหม 

 2 คิดดูกอนวามนันาเลนหรือเปลา 

 ตองเปนยงัไงบาง 

 2 อาจจะเปนพวกโยนลูกบอลแขง โยนลูกบาสมันนาสนใจดี โยนหวงมนัก็

ทดลองความสามารถของเรา 

 แตถาเปนกิจกรรมแบบไหนไมเอาดวยแลว 

 2 ที่จะใหเหน็ภาพตาง ตางตรงไหนก็จิม้ลงไปตรงนั้น สายตาไมคอยดี ไม

เอาดีกวา 

 ตองดูความสามารถตัวเองดวยใชไหม 

 2 ใชคะ 

 ถามันมีเกมสหนกู็มอง ๆ ไปรวมกับเขา 

 2 (พยักหนา) 

 เคยมีกจิกรรมตามโรงเรียนไหมทีเ่ขาไปจัดกิจกรรมนูน นี ่นัน่ ที่โรงเรียนมีไหม 

เหมือนมีเปนสินคามาที่โรงเรียนไหม 

 2 บางทีก็เปนโอวัลติน แตไมใชรสนี้มาใหชิมคะ 

 เปนตัวไหนจําไดไหม 

 2 (สายหวั) เขาก็มีถวยมาให เขาจะมีแกวเล็ก ๆ มาให แตไมรูตัวไหน ตอง

ถามคนยก เพราะหนูไมใชคนยก คนยกคือเปนผูชายเขาจะยกกันมา 

 แลวสรุปหนูไดชิมปะ 

 2 (พยักหนา) แตมีครั้งหนึง่ตอนนัน้เขาก็มาใหชิมคะ แลวคนที่รูเนี่ย หนรูู

คะ คนอื่นรูเกอืบทั้งหองแตไมมีใครบอกครู แลวเขาไปแลวดวย อดเลย

ทั้งหองเลย ไมไดกิน 

 แตตอนนั้นที่ไดชิมตัวไหนนะ โอวัลตินเนี่ยเหรอ เขาไปที่โรงเรียนเหมือนกัน 
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 2 คะ 

 แลวหนูรูไหมวาตัวไหน รสชาติเหมือนทีบ่านไหม 

 2 จํารสชาติมนัไมไดคะ นานแลวคะ 

 มันมีอะไรแปลกใหมไหม หรือก็เปนโอวัลติน 

 2 จําไมไดเลยคะ 

 เคยเอามาเลาใหคุณแมฟงไหม วันนี้สินคาตัวนีม้าจัดกจิกรรม  

 2 เลาคะ 

 แลวคุณแมฟงไหม 

 2 (พยักหนา) 

 ก็รับฟงอยู แตทั้งนี้ทัง้นั้น คือตองอยูที่แมจะตัดสินใจซื้อหรือเปลา 

 2 (พยักหนา) ปกติก็จะเลาเรื่องที่เพื่อนชอบมาแกลง หรือไมก็เลาเรื่อง      

การเรียนคะ วนันี้เรียนอะไรมั่ง เปนไงมั่ง 

 คือเหมือนจะมาเลาเรื่องชีวติประจําวนัใหแมฟงดวย 

 2 (พยักหนา) 

 

ใหดูหนังโฆษณารวม 

 เอาแคนี้กอนเปนไง มีกี่ตัวนะ 

 2 3 

 ดูไป 3 เรื่องชอบตัวไหนอะไรยังไง 

 2 ชอบอันสุดทายคะ หนูจาํไดแลวอันนัน้ที่หนูดูแลวทีห่นูบอกไปนั่นแหละ

คะ 

 ก็คือไอตัวโอวลัตินขาวพองที่หนูพูดเนี่ยนะ 

 2 (พยักหนา) 

 แลวไอ 2 ตัวแรกมันเปนไงคะ ตัวแรกจําไดไหมวามันเปนไง 

 2 เหมือนมันไมใชความสามารถเด็ก มนัดูเวอร ๆ ไป 

 มันเวอรแลวมนัเปนไง ทําไมถึงไมชอบ 

 2 แตมันก็ดูไดคะ มนัก็ตลก ๆ ดี 

 แตหนูชอบไหมถาใหเลือก 

 2 ชอบคะ 

 ไมวาเวอรไมเอา อยาทาํอยางงี้เลย ไมชอบหรือเปลา 

 2 เปลาคะ 

 ซึ่งตัวแรกนีม่ันคืออะไรนะ 

 2 มันจะเปนถัว่ลันเตา 

 ไอที่บอกเวอรนี่มันเวอรตรงไหน 

 2 กระโดดลอยตัวกลางอากาศ กระโดดลงมา 

 เปนการตูนหรือเปนคนนะเมื่อกี้ 

 2 คน 

 กระโดดลงมา เวอร 

 2 ถาเปนการตูนยังพอใชได แตโฆษณาที ่2 โฆษณาอะไรจําไมไดแลว 

 ถาใหเปนโฆษณานองลูกนทัชอบแบบไหนมากกวาการตูนหรือคนเลน 

 2 คนเลนคะ มนัจะดูสมจริงสมจังกวา 

 แตถาคนมาตีลังกาเปนไง 
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 2 ถาเกิดตีลังกา บางอยางเขาอาจจะใชสลิง แตถาเกิดเขาเอาเด็กทีม่ี

ความสามารถจากการเรียนกีฬาตางๆ ไป แบบนั้นก็ใชไดนะ 

 ไมรูสึกเวอรเหรอ 

 2 ไม 

 ถาใหเลือกเอาคนเลน 

 2 คนเลนดีกวาเปนการตูน คือทุกอยางมันดูเปนธรรมชาติมากกวา อยาง

การตูนก็จะมอียางงูนอยางงี้มั่ง 

 พี่เหน็บางคนชอบการตูนนารัก ๆ หนูไมชอบเหรอ 

 2 ชอบแบบเปนเรื่องเลยคะ คือการตูนก็ไมคอยมีสนกุสักเทาไหร แตก็ชอบ 

 เรื่องที่ 2 มนัอะไรนะ มนัเปนไงนะ 

 2 ที่เขามีขนมแถมคะ มีของเลน 

 หนูดูแลวชอบไหม 

 2 เฉย ๆ คะ แตเพื่อนซื้อมากิน ตอนนัน้เขาซื้อขนมมาแลวเหมือนก็จะมีตัว

ตอเลนสนุก เขาก็เอามาใหเพื่อนสนิท เขาก็เอามาใหหนเูลน 

 ตัวเนี้ยเหรอหรือวาตัวอื่น 

 2 เปนตัวอื่น ถาเปนของเลนเพือ่นเขาก็จะนยิมซื้อของเลนกนั 

 แตไอตัวที่ 2 ทีห่นูดูมนัแถมของเลน 

 2 (พยักหนา) แถมของเลนก็ไดคะ 

 แลวแนวมันเปนยงัไงโฆษณามันดูเปนไง ชอบไหม 

 2 เฉยๆ  

 ทําไมมนัดูลดลงมาแลว เรื่องแรกก็ดีนะคะ ทาํไมพอเรื่องที่ 2 ไมชอบเพราะวา ไม

โดนใจเรื่อง 

 2 มันไมคอยโดนใจ 

 เพราะวาอะไร  

 2 อยากเปลี่ยนใหเปนโฆษณาตัวนี้ แบบนี้ ของเลนแบบนี้ แตเปนอีกแบบ

หนึง่ 

 คือยังไงอีกแบบหนึ่ง 

 2 ก็คือลักษณะเหมือนไปซื้อขนมกนิอยูมาจากรานขายของชําตาง ๆ มา 

อาวมีของเลนดวย แลวเอามาเลนกัน 

 คือตองเปนเรื่องเปนราว 

 2 คือเอาใหดูมันเหมือนในชวีิตจริง คือในโฆษณาควรจะเหมือนชีวิตจริง 

 ตองเอาใหใกลเคียง 

 2 ใกลเคียงก็ไดไมจําเปนจะตองเหมือนมาก 

 คือสุดทายหนบูอกวาหนูชอบสุดเลย 

 2 ชอบ 

 คือเรียกมันวาอะไร ยี่หอ 

 2 โอวัลตินครั้นชชี่ 

 ชอบเพราะวา 

 2 ดูมันนากนิมากหนะคะ ตัวนีท้ี่บอกดูมนันากิน 

 อยากกินไหม 

 2 (พยักหนา) 
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 ไหนตอนแรกบอกไมรูวาไอตัวขาวพองมันจะรสยงัไง 

 2 คะ ถาเกิดไดชิมก็นาจะ 

 หมายถงึที่ดูในหองนีน้ะ บอกวานากินมากเลย มันมาจากไหนไอความนากินเนี่ย 

เขาทาํอะไรหนูถงึรูสึกอยากกิน 

 2 ลักษณะตางๆ ของเขาที่บงบอก แสดงออกมาทางทาทางของเขา  

 ทาทางเขาทําอะไรนะเด็ก 3 คนเนี้ย 

 2 ยิ้ม เลน  ไดทั้งดื่ม เคี้ยว แลวก็จะมีความอรอยดวยคะ คือบางอยาง

อยางโอวัลตินที่หนูกนิเนี่ยคะ โอวัลตินธรรมดา ๆ ก็จะมแีบบดื่ม จะไมมี

เคี้ยวคะ 

 เคี้ยวนี่คือเคี้ยวอะไร 

 2 ขาวพอง 

 แลวความอรอยมันมาจากไหน 

 2 จะเปนตัวโอวลัตินกับขาวพองที่รสชาติของมันมารวมกนั กน็าจะเปนตัว

นั้นมากกวานะคะ เพราะหนูก็ไมเคยกิน 

 คือมันเคี้ยวแลวมันจะเกีย่วอะไรกับอรอย 

 2 ไมทราบคะ ตามโฆษณาเขาเปนมาอยางงั้น เพราะหนกู็ไมเคยกนิ 

 เหมือนไดเคี้ยวขาวพองแลวอาจจะอรอย 

 2 รสชาติอาจจะเขากันคะ 

 

 

 

ใหดูหนังโฆษณาตออีก 3 เรื่อง 

 ดูอีก 3 ตัวไปแลว มีอะไรมัง่ไหม ตัวแรกอะไรจําไดไหม 

 2 ตัวที่ 1 เปนขนมโยโย 

 โยโยเปนไง 

 2 ก็ดี ก็อรอย 

 โฆษณาเปนไงที่หนูดูไป ชอบไหม 

 2 คือเด็กมันเลนหนกู็ชอบนะ เปนโฆษณาที่เด็ก ๆ เลนหนะคะ 

 ดูแลวมันเปนไงพอมีเด็กอยูในโฆษณาแลว 

 2 มันนารักกวาคะ 

 นารักกวาแบบไหน 

 2 เด็กเขาจะยิ้ม ขํา หวัเราะอะไรไดนารักกวา 

 แลวเปนไงอีก 

 2 ตัวที่ 2 ใชไหมคะ จะเปนโกโกครั้นช จะเปนการตูน ถาเปนโกโกครั้นชคือ

เขาจะมีการตูนมาตลอดเลย หนูกช็อบนะคะ 

 เหรอ เปนการตูนมาตลอดเลย 

 2 คะ 

 แลวเคยเหน็ไหมตัวนี ้

 2 เพิ่งเคยเหน็ 

 แลวตัวอื่นหนูเคยเหน็เหรอคะ 

 2 อะไรโย ๆ หนูไมเคยเหน็ 

 แตโกโกครั้นชหนูรูวาเปนการตูนมาตลอด 
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 2 คะ เพราะมันจะมีหลายแบบไงคะ โกโกครั้นชดูโอ อะไรพวกนี้คะ 

 อาวแลวตัวนีพ้อมาเปนการตูน เปนเรื่องมาเลย หนูเปนไงคะ 

 2 ก็ชอบดีนะคะ เขาเลาตํานวนโกโกครั้นช หนูเดาวาอาจจะไมเปนจริง 

 แลวเวลามันไมเปนจริงแลวมันเปนไง 

 2 มันดูไมคอยเหมือนคะ 

 อาวแลวเปนการตูนมนัไมนาสนกุเหรอ 

 2 สนุกคะ แตถาเกิดอยากไดความจริง เราไมรูไงคะ อันนีจ้ริงหรือเปลา แต

ถาเกิดพูดถึงโฆษณาที ่3 อะไรจะหลอกงายปานนั้นคะ 

 อะไรคือ 

 2 คือแคชี้นิ้วเนีย่หันไปทันทีเลย 

 คือใครเหรอ ใครในเรื่อง 

 2 คือเด็กตัวอวน แคชี้นิ้วหยุดทนัทีเลย มนัไมนาจะถึงขนาดนั้นนะคะ มนั

ไมนาจะหลอกงายขนาดนัน้ แตตอนที่ขุดดิน ตอนที่การเรียน เขาไปตอบ

บนหนากระดานก็ใชไดคะ 

 ถูกใจใชไหม ถกูใจเด็กเรียน 

 2 คือเปนการเรียน แตไอการเลนกฬีานี่หลอกกันงายมาก เพราะกีฬาไม

ควรจะหลอกกนัคะ หนกู็ไมคอยชอบ 

 ถาจะทําโฆษณามาใหหนูชอบ ตองสมจริงนิดหนึง่ใชไหม ตองเปนเรื่องใน

ชีวิตประจําวัน 

 2 (พยักหนา) มคีวามสนุกสนาน ดูแลวขํา 

 3 ตัวที่เพิ่งดูไปเมื่อกี้ชอบตัวไหนสุด 

 2 ตัวที่ 2 

 ตัวที่ 2 คือ 

 2 มันเปนการตูน เหมือนมนัเปนเรื่องแคสั้น ๆ ไมไดเปนเรื่องยาว แตอันนี้

คอนขางยาว แตอันนี้มนัเปนการตูนแคสั้น ๆ ก็คือดูได 

 ชอบเหมือนกนั 

 2 ชอบ 

 ชอบเพราะวาเปน 

 2 การตูน 

 มีอยางอื่นไหม  

 2 นาจะเปนโกโกครั้นช คือเราก็เคยกนิแลว ก็อรอย แลวการตูนเขา ๆ ก็ใช

ตุกตาตัวนี้แลวหนูก็ชอบ 

 ตุกตาตัวไหน 

 2 ที่มันมีห ู

 จําได 

 2 จําไดคะ มันนารักดีคะ 

 งั้นดูรอบแรกหนูชอบอะไรนะ ไอตัวโอวัลติน 

 2 โอวัลตินครั้นชชี่ 

 แตรอบที่ 2 หนูชอบ 

 2 โกโกครั้นช 

 2 อันนีช้อบอันไหนมากกวากัน 

 2 โอวัลตินครั้นชชี่ 
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 ทําไม 

 2 คือมันเปนคนจริง ๆ เลนไง 

 มันดีกวาแคนัน้เหรอ มันมีอยางอื่นไหมทีด่ีกวา 

 2 มันก็ไมคอยสมจริงสมจงัเหมือนชีวิตประจําวนัมากเทาไหร แตหนูชอบ

ไงคะ 

 กลับมาตัวทีห่นูชอบสุด ไอตัวโอวัลตินอะไรนะ ครั้นชชี่ใชไหม มนัมีอะไรอยูในนั้น 

 2 มีขาวพอง มีมอลต มีโอวัลติน แตไมทราบวาในโอวัลตินมีตัวอะไรอยูมัง่ 

 แลวหนบูอกวามันดูทาทางมันนาจะอรอย แลวนอกจากที่เขาทําทากนิวามัน

อรอยแลว มีอยางอื่นไหม ทีรู่สึกวามนั 

 2 กลัวมนัขึ้นอืด แตไมคอยอยากจะขอรองแมเขาคะ 

 ครั้งแรกดูหนูบอกวาตัวนีห้นเูคยเหน็แลวใชไหม 

 2 เคยเหน็แลวคะ เพราะถารูวาเรากนิมาแลว ถาเกิดมันขึ้นอืดจริง ๆ มนั 

ไมอรอย ซื้อมาก็เปลืองตังคคุณแมเปลา ๆ แตไอตัวนั้นมนัไมมีทางขึ้น

อืดอยูแลว  

 เพราะมนัไมมอีะไรผสมใชไหม 

 2 คะ 

 แตวาครั้งแรกที่หนูดู ความรูสึกเหมือนกนัไหม อุยนากนิ 

 2 นากนิคะ 

 เหรอ... เมื่อกี้ไมเหน็เลาใหฟงเลยตอนถามไมเห็นพูดเลย 

 2 คือความรูสึกวาอุยนากนิจงัเลย นาจะลองดูนะคะ แตก็คือยังไมรูจะไป

ลองที่ไหน 

 ไปจบตรงที่กลัววาคุณแมจะเปลืองเงนิ ถามันอืดแลวไมอรอย 

 2 คะ 

 นอกจากกลัวคุณแมเปลืองเงิน แลวคุณแมเขาจะทาํไมอีกไหม ถาเกดิซื้อมาแลว

เราไมกิน 

 2 บางทีคุณแมเขาอาจจะไมซือ้ใหนะคะ คือตองแลวแตความคิดคุณแม

เขาดวย เพราะอันเกากย็ังไมหมดเลยคะ 

 แตถาซื้อใหพอไมอรอย แลวเราไมกนิอีก คุณแมจะทําไมนะ 

 2 ตองกินใหหมด ตองกิน ๆ 

 โดนบังคับแนเลย ฉันเลยไมเอาดีกวา 

 2 ใชคะ 

 สมมุติติตาง ออกมาอรอย ตัวเดิมเปนไง ยงัเก็บไวไหมหรือวาเอาตัวใหมนี่แหละ

ออกมากนิ 

 2 เอาตัวใหมคะ 

 เอาตัวใหมเลย 

 2 ถาเกิดตัวใหมอรอยก็จะกนิตัวใหม แตเราก็ถือวาตัวเกาเราก็ยังชอบกนิ

อยู อาจจะกินสลับกันมัง่ สมมุติหมดของโอวัลตินครั้นชชี่ก็อาจจะไปกนิ 

ทรีอินวนั หมดของทรีอินวันไปกินครั้นชชี ่กนิสลับกนัหนูกก็ินไดคะ 

 แลวหนูคิดวาแมจะยอมไหมกิน 2 ตัว 

 2 ยอมคะ 

 สมมุติวามันอรอย ลูกนทัชอบ 

 2 ยอมคะ 
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 ก็คือจะมี 2 กลองเนีย่อยูในบานเหรอ 

 2 อันนี้เดาใจแมนะคะ ไมไดแสดงวาแมตองยอม 

 แลวไอตัวในโฆษณานีม่ันชงยังไง 

 2 เทาที่ดูชงเย็นคะ 

 ทําไดไง 

 2 คือลักษณะ เห็นมนัเปนกอนน้าํแข็งเลยคะ แตไมแนใจ เขาชงรอนหรือ

ชงเยน็ แตถาเปนอยางงี้นาจะชงเยน็นะคะ นาอรอยกวา 

 นาอรอยกวาดวยเหรอ 

 2 นาอรอยกวาสิ่งหนึ่ง คือเราเห็นกอนน้ําแข็งแวบ ๆ อุยกอนน้าํแข็งนีน่า

แสดงวาเขาตองชงแบบเย็น 

 นาอรอยกวาหมายถึงวา ถาเปนเยน็นาจะอรอยกวาเหรอ 

 2 คะ 

 ทําไม 

 2 คือเราไมตองมาเปารอใหมนัอุน ๆ กอน แตหนูกย็ังชอบคือมันอรอยคะ 

 คือไอตัวเนี้ยหนูบอกวารสชาติมันอรอย ถาใหเลือกไดกินรอนหรือกนิครั้นชชี่ที่

เย็น เอาแบบไหน....ชอบรอนหรือชอบเย็น 

 2 ชอบเย็น 

 แลวถาสมมุติวาซื้อไปกนิตอนไหนหละทนีี ้

 2 ตัวครั้นชชี่ก็จะกินตอนเชาคะ 

 ก็กินแทนอันนีไ้หมเลยไหมหรือวาไม 

 2 สลับกันมากกวา เพราะคือเราก็ยังติดตัวนีอ้ยู คือเรากินมานานแลว ก็

คือยังชอบมนัอยูเหมือนเดิม 

 ไหน ๆ ก็บอกวาอยากลอง เดี๋ยวพี่จะมีใหลอง 

 

ใหชงชิมโอวัลตินเย็นครั้นชชี่ 

 เปนไง 

 2 อรอยนะคะ แตยังไมไดเจอขาวพองเลย 

 เปนไง 

 2 ขาวพองมนัทาํใหมีรสชาติขึ้นมันกรอบ ๆ 

 แลวเปนไง ชอบไหมกรอบ ๆ 

 2 ชอบคะ บางทอีาจจะขอรองแมใหซื้อคะ 

 ชิมปุบอยากเลยไหม  

 2 (พยักหนา) 

 จากโฆษณามนัไดสื่อวามนักรอบขนาดนี้ไหม 

 2 โฆษณา...เคี้ยวแลวมนัมีเสียงคะ 

 ในโฆษณามันสื่อชัดไหมเรื่องกรอบ หรือวาไมแคเคี้ยวสนุกเฉย ๆ 

 2 เคี้ยว ดูเขากรอบนะคะ แตกลัวอยางเดียว ถาสมมุติเราทิง้ไวนาน ๆ 

อยางเรากนิโจกเนีย่ ถาเกิดเราเผลอกินชาไปอาจจะขึ้นอืดได ถาเราตาก

ไวตรงพัดลมคะ มันอาจจะขึ้นอืดไดเราก็กลัวคะ 

 กลัววาถาไวนาน ๆ มนัจะพอง 

 2 คะ อาจจะขึ้นอืดเลยคะ 
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 ตอนนี้เทาที่ชมิดูก็อรอยดี 

 2 อรอยคะ 

 น้ําอรอยหรือเม็ดอรอย 

 2 ทั้งน้ําทั้งเม็ดคะ คือถาเกิดกนิคูกัน มนัมีรสชาติมากขึ้นเยอะกวาคะ กนิ

น้ําก็อรอยนะคะ แตถาเกิดมีอันนีเ้พิ่ม มนักรอบอรอยกวา 

 เมื่อกี้ดู...นากนิมากเลย...พอไดมากิน ตรงไหมกับที่คิดหรือวาดีกวาทีฉ่ันคิดอีก 

 2 ดีกวาคะ 

 ดีกวาเพราะวาอะไร  ดีกวาตรงไหน 

 2 เพราะวาตอนแรกเรามีความกลัว  แตหนไูมแนใจนะคะวาถาทิง้ไวแบบนี้

มันจะเปนอะไรหรือเปลา 

 เอาเรื่องรสชาติทั้งหมดทัง้มวล 

 2 อรอยกวาที่คิดคะ 

 ตรงไหนอรอยกวาที่คิด 

 2 คือคิดวาก็คงอรอย รสชาติอาจจะแตกตางกวานี้นิดหนึง่ แตนี่มนั

แตกตางกนัคอนขางมาก   

 อะไรที่มันตาง 

 2 มันมีไอตัวนี้ดวยคะ แลวถาเกิดชงแบบเยน็จะดีกวา เราไมตองมานั่งเปา 

ถาเปาคือเราไมรูวามนัหายรอนหรือยงั เผื่อกินเขาไปลวกปากเราเปลา ๆ 

แตนี่กินเขาไปแลวไมตองเปา ไมตองทําอะไรเลย 

 รสชาติน้ําเหมือนเดิมไหม 

 2 อรอยคะ 

 อรอยเหมือนเดิมหรือวาดีกวาเดิม หรือวาไง 

 2 ดีกวาคะ มนัเขมขนกวา 

 สรุปเรากําลังจะบอกวาอรอยกวาทรีอินวนัรอนที่กนิ 

 2 คะ 

 แปลวาถาซื้อกลับไปมีสิทธิ์เลิกกินตัวเดิมนะเนี่ย หรือเปลา 

 2 อาจจะไมนะคะ เพราะหนูอาจจะกนิสลับกนั แตบางทกี็อาจจะเลิกคะ 

แตหนูกย็ังติดตัวนี้อยู ก็คือยังอรอย 

 กอนชิมบอกวาจะกนิตอนเชา หลังชิมจะกินตอนเชาอีกไหมตัวนี ้

 2 ตอนเชาคะ เพราะตอนเชาอยากใหมีอะไรอยูในกระเพาะเยอะ ๆ ไปถงึ

โรงเรียนจะไดไมตองนั่งหิว 

 จะไปตามคุณแมมา เดี๋ยวลูกนทัตองยายหอง 

 

สัมภาษณคุณแม 

 ลูกสาวเกงมาเลยนะ เปนเด็กเกงมากเลยนะ คุณแมเลาเรื่องลูกสาวใหฟงหนอย 

ลูกสาวตัวเองเกงไหม คิดวา 

 1 พูดมาก 

 เขาเปนอยางงีเ้องเลยไหม หรือวาเปนเพราะใคร  

 1 เปนอยางงี้เองไหม ตอนแรกไมเปนเทาไหร สังเกตไปสังเกตมาไฝเริ่มขึ้น

ที่ปาก พูดมากขึ้น 

 เขาเลาใหฟงวาคุณแมก็เขมงวดเหมือนกันนะ เรื่องเรียน เราเปนอยางงัน้ไหมหรือ

วาไมหรอก 
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 1 เปนเหมือนกัน ก็คือวาทาํอะไรก็ไดใหเรียนแลวไมตก 

 เรียนแลวไมตกพอไหมหรือวาตองที่ 1 

 1 เรียนแลวไมตก แลวก็ตองเรียนแลวใหรูเรื่อง ไมตองไดที ่1 ก็ไดแตถา

ถามวาที่ 1 เขาอยากไดของเขาเอง คือเปนความภูมิใจของตัวเองชนะ

เพื่อนได หรือวาตัวเองทาํไดคนแรก เขาคิดของเขาเอง 

 แตก็ดูประสบความสําเร็จนะ เขาก็ดูเกงในทกุดาน…ดูเกงรอบดาน คุณแมภูมิใจ

ไหม 

 1 ถามวาภูมิใจไหม ไมภูมิใจเพราะวา กลัววาวนัหนึง่ลูกจะเปนคนทีห่วงั

สูงเกนิไปแลวตกมาจะเจ็บ เพราะวาเคยเปนคนที่ไดอะไรเปนที ่1 ตลอด 

วันหนึง่ถาไมไดมันตกมาแลวมันเจ็บไงคะ 

 ลูกคนเดียวปะคะ 

 1 (พยักหนา) 

 ถาเมยมีลูกอยางงี้ภูมิใจนะ เกง 

 1 ก็ที่ 1 เกือบทุกเทอม 

 แตคุณแมบอก ก็ไมไดเขมงวดอะไรมากนะ เขาเปนของเขาเอง 

 1 เลนดวยแตวา ถึงเวลาดุก็ดุ ถึงเวลาเลนก็เลน 

 คุณแมเราเลี้ยงลูกเราแบบไหน 

 1 เลี้ยงลูกแบบทีว่า ตัวเองเคยเจออะไรที่แมทาํมาแลวไมชอบจะไมทํากับ

ลูก 

 ถาเกิดใหพูด พี่ถือเปนแมที่เขมงวดไหม 

 1 ไม 

 ตามใจไหมลูกคนเดียว 

 1 ไมตามใจ ไมเขมแตวาไมตามใจ คือดูแลววาอะไรใหไดกใ็ห แตบางสิ่ง

บางอยาง ถามวาทําไมใหไมไดตองมีเหตุผลประกอบ 

 เชนอะไรที่มาขอปุบไมไดใหเลยหรอก 

 1 ตื่นมาคําแรก แมคะวันนี้มีขาวอะไรกนิ หนูกนิอะไรไดบาง กินขาวเสร็จ 

กินนูนเสร็จ กนินี่เสร็จ แมคะมีขนมอะไรบาง เฮย ขาวเพิง่กนิหมดเมื่อตะ

กี้จะกนิขนมอีกแลวเหรอ ไมพักบางเหรอ ไมใหกระเพาะมันพกับางเหรอ 

 คุณแมกลัววาทําไมคะ 

 1 ไมไดกลัววาทาํไมหรอกคะ เปลือง กินทั้งวนั ยิง่เปดเทอมนี่คือเบื่อ ตื่น

เชามากินขาว เฉพาะขาวเนีย่ 4 มื้อ ขนมไมนับ ถึงเบื่อเด็กปดเทอม ไป

โรงเรียนหนะดีที่สุดแลว ไมตองหาขาวใหกนิ 

 นี่คือขนาดเขาไมไดอวนนะ 

 1 ไมอวนคะ เพราะเขาไปกฬีา แลวสวนที่เขากินเนี่ยมนัจะไปเสริมสรางทกุ

สวนของเขา แลวทนีี้วาถาไมเชื่อลองจับชวงแขนลูก จะรูเลยวาตรงนี้มนั

เปนกลาม ชวงขา 

 ถาปลอยกินตามใจ นี่คือกินเยอะมาก เปลืองไปเลย 

 1 คะ เด็กทีเ่ลนกีฬาจะเปนแบบนี้นะ 

 คุณแมพยายามจะลดตัดอะไรบางอยางไหม สําหรับลูก 

 1 ตัดไมมี แตถาหามมี  

 หามอะไร 
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 1 จะเปนลูกอม เพราะความรูสึกวา เคยไปหาหมอฟนแลวถาลูกกนิลูกอม 

เนี่ยตอนนัน้ผานานมากเลย เพราะเปนฟนคุดแลวมันก็ผุดวย กป็วด คือ

ตอนปวดเนีย่รูเลยวาตัวเองตองหยอดขาวอยางเงี้ย ตอไปคือไมเอานะ 

 คือประสบมา 

 1 แมผิดที่วาเปนคนอมลูกอม ตอนเด็ก ๆ แมไมชอบแปรงฟน เวลาแปรงก็

จะนัง่อม ๆ พอนึกถงึลูกไมเอาแลว เราก็จะเคี่ยวกบัเขา 

 อาหารการกนิมีไหมทีเ่ราคุม 

 1 คุมไมเคย กนิไดทุกอยาง 

 แตอยาบอย 

 1 ใช ยอมรับเลยวาเด็กสมัยนี้จะกินขนมพวกผงชูรสเยอะ 

 เปนพวกขนมที่เราพยายามจะคุมเขา 

 1 ใช เพราะสวนมากจะดูพวก Discovery เขาจะบอกเลยวาเด็กทีก่ินพวก

ขนมกรอบ ๆ มากเกินไป จดุหนึง่เนีย่ตอนเด็กเคยแพผงชูรส มนัจะขึ้น

เปนลมพิษขึ้นมาทีห่นา แลวเด็กที่กนิพวกเนี้ยไมไดสารอาหาร 

 จะคุมตรงนี ้

 1 กินไดไมวา ซือ้ใหกินดวย แตวาอาทิตยหนึ่งสักถุงหนึ่งนะ อาทิตยหนึง่ 2 

ถุง คือใหกนิบาง ไมใชวาเหน็เพื่อนกนิแลวอยากกนิเนาะ 

 เมื่อกี้ชวนลูกคุยเรื่องเครื่องดื่ม แลวเขาบอกอันนี้เปนสิ่งที่เขากินอยูทีบ่าน จริง

ไหมคุณแม โอวัลตินทรีอินวนัรอน น้ําผลไม นม เปปซี่ มอียางอื่นอีกหรือเปลา 

แตเขาก็บอก เขาก็นกึไดแคเนี้ยนะ 

 1 ถาโดยทั่วๆ ไปก็จะกนิอยูอันเนีย้คะ 

 ใหเดาใจลูกชอบอันไหนสุด 

 1 นาจะเปนโอวลัตินเพราะเหน็ขีดเสนใต 

 จริง ๆ ไมรูใจลูก 

 1 ถาถามวาชอบไหม จะชอบนะเพราะวาถาอยางแมคะมขีนมอะไร...หึ

ไมไดเตรียมให ถาอยางเสาร อาทิตย แมคะตมน้ํารอนใหหนอย ทําน้ํา

รอนใหหนอย เพราะที่บานจะไมชอบกระติกน้ํารอน มนัจะกินไฟเกนิเหตุ 

เพราะวาถาเสียบไวทัง้วนั ความรูสึกวามันจะเปลืองไฟ หรือวาถาเรา

เสียบครั้งเดียวเพื่อใหน้าํรอนรอนเนี่ยหรือทั้งวันไมมีคนกินเลย... 

 แสดงวาคุณแมจะตองเตรียมโอวัลตินกับน้ํารอน คุณลูกจะไมไดชงเอง 

 1 ไมไดชงเอง 

 ลูกเขาอยากขนม ขนมไมม ีกินโอวัลตินแทนขนมได 

 1 คะ 

 แทนกันได 

 1 ได 

 ก็เลยคิดวาเขาจะชอบอันนีแ้หละมากสุด 

 1 ใช 

 แลวกินแทนขนมแลวมกีินตอนอื่นไหม 

 1 มีเชาแลวก็แทนขนมนี่แหละ 

 หลัก ๆ นี่เปน 

 1 เปนอยางเงี้ย 

 เปนแทนขนมหรือวาเปนตอนเชามากกวา 
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 1 หลัก ๆ จะเปนตอนมื้อเชา 

 ที่บานมีโอวัลตินกี่แบบ 

 1 จะซื้อแบบนี ้

 ซื้อทรีอินวนั 

 1 ใช เพราะวาสะดวก คือไมตองมานั่ง นมขนนะ, คอฟฟเมตนะ คือมาถึง

อยางงี้ตัดซองน้ํารอนจบ รับผิดชอบตัวเองนะ 

 ซึ่งคุณแมกินดวยหรือเปลา คนอื่นในบานทานดวยไหม 

 1 บางครั้งคะ 

 แตวาขาประจําหลัก ๆ เลยจะเปน 

 1 เขา 

 ตัวนองลูกนทันั่นแหละ 

 1 ใช เพราะวาตอนเชาถามวากินไหม จะเปนนทัมากกวา 

 แลวก็มีตัวอื่นอีกคือ น้าํผลไม แลวก็เปปซี่ มีตัวไหนไหมที่คุณแมไมคอยอยากให

ลูกกินในบรรดาเครื่องดื่ม 

 1 ไมมี 

 เปปซี่นี่กย็อม 

 1 เปปซี่ก็ยอม เพราะตัวเขาเองจะเปนคนชอบน้ําเปลา แตถาเปปซี่นี่คือวา

ถาหวิจริง ๆ หรืออยากจริง ๆ ก็กนิ 

 เขามาขอกนิบอยไหม หรือเขากินบอยไหม 

 1 แมซื้อ 

 คุณแมนั่นแหละ คุณแมทานดวย 

 1 ใช ถาไปกนิขาวขางนอกถามวาเอาน้าํอะไร เปปซี่ไหม เอา 

 ก็คือไมไดมีกําหนดกฎเกณฑอะไรเรื่องเครื่องดื่ม 

 1 ทานไดทุกอยาง 

 ตัวโอวัลติน คุณแมไดยินอะไรใหม ๆ จากตัวโอวัลตินบางไหม 

 1 ใหม ๆ เหรอคะ... 

 หรือวามันมีตัวใหมออกมา หรือวารุนอื่นอะไรเงี้ย 

 1 ลาสุดที่เห็นรูสึกจะเปนมอลตหรือเปลา 

 ทรีอินวนัเหรอ 

 1 ทรีอินวนั มอลตนี่ยังไมเคยเห็นนะ 

 ที่วามอลตนี่มนั 

1 รูสึกเปนแบบชง 

 ออไอแบบตักชงเปนกระปุก ๆ 

 1 ใช ๆ รูสึกวาจะเหน็มากสุด 

 นอกจากตัวนัน้แลวมีตัวอื่นอีกไหม 

 1 ไมแนใจวาประมาณเมื่อวันพุธ...เสาร..อาทิตย..ก็คือเหน็โฆษณา                

โอวัลตินเหมือนกนัแตคือหันไปมองแวบ ๆ ยังไมทนัไดสนใจ เพราะวา

ทําอยางอื่นอยู 

 โฆษณาไหนนะ 

 1 เกี่ยวกับเด็ก ๆ เนีย่แหละคะ แตไมแนใจวาเปนอะไร ไดยนิแตโอวัลติน ๆ 

นี่แหละ คือหันไปดูแตไมทันไดสนใจ เพราะวาทาํอยางอื่น แตรูสึกวา

เปนภาพโฆษณาใหมที่ยงัไมเคยเหน็ แตยังไมได... 
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 จําฉากที่เราหนัไปดูพอดีไดไหม 

 1 รูแตวาเปนเด็ก 3 คนแลวเปนแมคนหนึง่ คือตอนนั้นเหมือนสนใจในสิ่งที่

ทําอยู ก็เลยหันไปออโอวัลติน 

 คือวันอาทิตยที่เพิง่ผานมาสด ๆ รอน ๆ 

 1 นาจะ 

 ตัวไหนก็ไมรูแหละ แตโฆษณาตัวใหม 

 1 (พยักหนา) 

 มีตัวไหนอีก หรือมีรุนไหนใหม ๆ จากโอวัลติน 

 1 ก็เหน็แคเนี้ย 

 คือมีโอวัลตินแบบมอลตชงใชไหม 

 1 (พยักหนา) 

 แลวก็มาเหน็โฆษณาอันเนีย้แหละ ซึง่ก็ไมรู ไมแนใจวามนัคือตัวไหน คือจับ

ใจความไมไดหรอกคือแวบ ๆ จริง ๆ 

 1 จับใจความไดวาโฆษณาโอวลัติน แลวแมชงให รูแตวาเปนเด็ก 3 คน

แลวก็หนัมาออมันเปนโอวัลตินมันก็นาจะเออ อาจจะเปนอันใหม หรือ

อาจจะเปนโฆษณาตัวใหมทีเ่ขาเอามาฉายแทนโฆษณาตัวเกา 

 รูไดไงวามันเปนโฆษณาตัวใหม ตัวใหมหมายความวาเปนโฆษณาโอวลัตินตัว

เดิมนี่แหละแตออกใหม หรือเปนเหมือนกบั... 

 1 ก็คือภาพมนัไมซ้ําเดิม 

 แลวเราคิดไปวาเนี่ยสินคาใหมหรือวาเปนโฆษณาตัวใหมของไอโอวัลตินเกา 

 1 ตอนนัน้ที่คิด อาจจะเปนภาพโฆษณาใหมแตสินคาเกาหรือเปลา 

 คือเปนโฆษณารุนทรีอินวนัเงี้ยเหรอ 

 1 ใช 

 แลวตัวนองลูกนัทเองเขาไดมมีาบอกอะไรไหม 

 1 บอกอะไรไหม 

 บอกวาแมโอวลัตินมีตัวนูนตัวนี้ออกใหม เขาเคยไดมาเลาอะไรใหฟงปะ 

 1 ขานี้เลาเยอะ 

 มันเลยแบบมนึไปหมดแลว 

 1 อือ ที่โรงเรียนก็เลา เลาซ้ําไปจนแบบเรื่องเนี้ย 3 รอบแลว 

 เขาพูดเกงอะเนาะ 

 1 คะ คือเขาเลาทั้งวันจนบางครั้ง มัน 3 รอบแลวอะ 

 แตเขาเคยมาเลาไหมเกี่ยวกบัโอวัลติน 

 1 ไมแนใจ 

 งั้นคือไอใหม ๆ ฉันก็จับใจความได 2 อยางแลว อันแรกคืออันที่มีมอลตไอรุน

กระปุกตัก ๆ  

 1 ใช 

 อันที ่2 คือโฆษณาที่แวบ ๆ เนี่ยแหละ 

 1 คะ 

 เมื่อกี้คุยกับนองลูกนทั เขาพูดถึงโอวัลตินผสมขาวพอง มันมีปะไอตัวเนี้ย...โอวัล

ตินผสมขาวพองเคยมาเลาไหม คุณแมเคยไดยินจากเขาไหม 

 1 ไมแนใจ 
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 หรือวาเวลาไปเดินซื้อของเขาบาน ชอปปงเขาบาน...อยางลาสุดคุณแมไปซื้อ

โอวัลตินทรีอินวันที่ไหน 

 1 ที่โลตัส 

 แลวพอเดินเขาไปในรูนัน้หนะนะ ไดเหน็อะไรบางไหม หรือวาไมฉันก็พุงไปหยิบ

ไอที่ฉันจับประจําเนี่ยแหละ 

 1 นาจะพุงไปหยบิที่จับประจํา แลวก็ดูวาออราคานีน้ะ ราคาก็ยงัตองดูเผื่อ

วามนัลดราคา แลวก็ดู...ก็มีโอวัลตินเยน็ เราก็ยงัมองอยูวาปดเทอม

อาจจะซื้อใหเพราะวาบางครั้งเบื่อตมน้าํรอน 

 คือไปเห็นที ่Shelf วามีโอวัลตินเยน็ 

 1 ใช ๆ 

 มันเปนแบบไหน 

 1 เปนแบบทรีอินวนั 

 ทรีอินวนัแตเปน 

 1 ชงในน้ําเย็น 

 ก็คือเหมือนอันนี้แหละแตเปนรุนเย็น 

 1 (พยักหนา) 

 หนาตาสีสันซองมันเปนยังไง 

 1 สีฟานะ ก็โอเค 

 รูไดไงวามันเยน็ 

 1 ก็คือเขาบอกวาชงในน้าํเยน็ได 

 เขานี่คือ 

 1 เขานี่คือ...รูสึกเคยเหน็เขาตั้งบูททีห่างดวยครั้งหนึง่ แลวเขาวิ่งไปชิม 

 ลูกนทัวิง่ไป 

 1 ใช ๆ แลวก็รูสึกจะอานจากซองเองที่วาชงในน้าํเยน็ไดนะ  โดยที่ไมตอง

ตมน้ํารอน 

 อันนี้เปนรุนใหมไหม ไอรุนเยน็เนีย่...ที่ถามตอนตนวาไดยินอะไรใหม ๆ จาก 

โอวัลตินใชปะ สรุปคือมีรุนทีม่ันเปน ผสมมอลตที่เปนตักชง มีอะไรก็ไมรูแหละที่

ฉันเหน็ในโฆษณาแวบ ๆ นะ สวนอันนี้เปนอันที ่3 ทีพ่ี่เหน็อันที่ 3 จากโอวัลติน 

 1 ใช 

 มันเปนรุนเย็นสักอยาง ซองสีฟา 

 1 คะ 

 ครั้งแรกที่ไปรูวามนัเยน็จากบูทหรือวาจากซองที่ฉันไปอาน 

 1 ครั้งแรกเขาไปชิมที่บูทรูสึกวานานแลว 

 เขานี่คือลูกนัท 

 1 ลูกนทัใช เขาไปชิมที่บูทมาแลวเขาก็บอกวาแมมันไมตองตมน้ํารอน 

ดวยนะ ก็บอกออเหรอ...เออซองสีฟา อื้อ 

 ก็อื้อเฉย ๆ 

 1 แตวายังไมไดชิมเอง ความรูสึก 2 ตัวที่วาระหวางโอวัลตินเยน็กับ              

โอวัลตินปกติทรีอินวนัเนี่ยคือตัวไหนเขาเขมขนกวากนั ยงัไมเคยลองชมิ

เอง แตถาถามวาตัวนี้เขมขนไหม กโ็อเคใชตัวนี้เขมขน แตถาถามวาตัว

ซองสีฟายงัไมเคยชิม เลยยังไมรู 

 พอลูกวิง่กลับมาบอกคุณแมมันก็ดีนะไมตองชงน้ํารอน 
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 1 ประมาณวาหนูทาํเองได 

 แลวไมคิดจะเดินไปชิมมั่งเหรอ 

 1 เกรงใจเห็นเด็กเต็มเลย เดี๋ยวจะหาวาไปแยงเด็ก 

 พอลูกบอกวาชงเองไดแลวไมตองเตรียมน้าํรอน ไมสนใจจะหยิบกลับบาน 

 1 คิดอยูแตวาทกุวันมันก็เหมอืนกับวา ความรูสึกตัวเอง ตื่นเชามากินอะไร

รอน ๆ มนัจะกระปรี้กระเปรา แลวทีนีถ้ามวาเย็นเนี่ย ยงัมองนะมองวา 

ปดเทอม ประมาณวาขี้เกียจตมน้ํารอนทัง้วนั เผื่อบางทเีธอหาอะไรไมได

หรือเธอเบื่อขนม แมตมน้ําใหหนูหนอย 

 แปลวาปดเทอมซื้อตัวนี้ไปคือกะใหเขากินชวงไหน 

 1 ก็คือถาหาขนมกินเองไมได หนกู็ทาํกนิของหนูเอง 

 กินแทนขนม 

 1 ใช 

 คือระหวางวนั อาจจะหิวขนมชวงไหน ก็ชวยรับอันนี้แทนไปเลย 

 1 คะ เพราะวาบางทีซื้อขนมมาใหเขาก็ไมคอยถูกใจ 

 ทําไมโอวัลตินเย็นมนัจะไปแทนขนมได 

 1 ไมทราบเขานะ  เขารูแตวาพอเขาหาขนมไมไดแมคะ ตมน้ํารอนชง 

โอวัลตินใหหนอย 

 สมัยกอนโอวลัตินรอนแทนไดแตตอนนี้มีเย็นก็รับไปเปนขนมไดเลย 

 1 ใช แลวบางททีี่บานชอบกนิแบบ...บางทีซือ้ขนมปง โอวลัตินรอนเขาก็

เอาไปจิ้ม ๆ แลวก็กนิของเขาอยางงัน้ ก็คือเหมือนขนมปงที่เราเอาไวจิ้ม

นมนี่แหละ แตเขาเอาไปจิ้มโอวัลติน เขาบอกมันนิ่มดี 

 คุณแมบอกวาถากนิตอนเชา ไมกินเย็น มนัดีหรือไมดียังไง กนิตอนเชาไดไหม 

 1 กินตอนเชา ความรูสึกวากินโอวัลตินเย็นแลวเหมือนมนัไมใช…เราทาํ

อะไรไมถูกเวลาหรือเปลา ความรูสึกตอนเชาถาเรากินอะไรอุน ๆ มนัจะ

กระตุนพลังงาน กระตุนเราใหเลือดลมสูบฉีด 

 จะหามไหมถาสมมุติลูกนทัอยากกินโอวัลตินเยน็ตอนเชา 

 1 ปลอย 

 หรือก็เปนแคความรูสึก จริง ๆ ฉันก็ไมหามหรอกปลอยเธอ 

 1 หามไหม...ไมหาม 

 ใหเขากิน 

 1 ถามวามีเหตุผลอะไรที่ไมหาม คือไมม ี

 แตคุณแมก็วามันไมเขา 

 1 คะ มีความคิดของตัวเองไงวามันไมเขา แตถาถามวามีเหตุผลอะไร ที่วา

หามลูกไมใหลูกกินโอวัลตินเย็นตอนเชา ไมม ี

 ถาลูกมาขอกค็ือ...ก็อะกนิ 

 1 ตามใจคะ 

 เมื่อกี้ตอนแรกพี่พูดวาจะมาตอนปดเทอมนี่คือวา ถาทัง้วันรอนก็คงจะไมไหว 

เปลืองไฟใชไหม 

 1 ใช จะเปนหาหมอเล็ก ๆ ตมน้ํา ตมแกสดีกวาเพราะวาอาจจะไมชอบ

กระติกน้าํรอนเปลืองไฟ 

 คือวันนัน้เลยไมไดซื้อหรอก คือจากวนันัน้จนวันนีพ้ี่ไดซือ้ไหม สรุปไอตัวนี ้

 1 ยัง 
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 ผานมานานแคไหนแลว จากที่เขาวิ่งไปชิม 

 1 นานแลวนะ 

 เปนปยงั 

 1 2 – 3 เดือน 

 แลววันนัน้ไมคิดจะรับมาสัก 1 ซองกลับบาน ไหน ๆ ลูกบอกวาแมตมน้ํารอนทัง้

วันแลว 

 1 วันนั้นพอดีไปหยิบไอตัวทรีอินวนัตัวรอนมาแลวไงคะ แตถาจะหยิบอีก

ตัวเออะ ไหน ๆ หยิบตัวนี้มาแลวเนาะ มนังายดี แลวตัวนัน้คือยังไมได

ชิมวาความเขมขนมันตางกนัแคไหนไง เพราะถาเราชิมแลว ความรูสึก

เราอาจจะเปนคนที่ติดกินเยน็มานะ พอกนิเยน็มนัจะตองเขมขนเหมือน

ที่เราชงรอนถกูไหม เราก็เลยยังไมรูวาความเขมขนเขามีมากแคไหน 

แลวเขาเทากนัหรือเปลา หรือวาอาจจะมากกวาหรือเปลา 

 แตวาวนันัน้ที่ไป แปลวาโอวลัตินทรีอินวันที่บานกห็มดแลวแหละ ฉันกาํลังจะมา

ซื้อใน Trip นัน้แหละ ครั้งนั้นแหละ 

 1 (พยักหนา) 

 แตก็ยังไมแนใจในเรื่องรสชาติ 

 1 ใช 

 แตไมถามลูกหละ ลูกสรุปรสมันเขมขนไหม 

 1 ถาถามเขา อะไรถูกปากคือดีหมดเลย 

 ดีหมด..อะ..แมก็ซื้อ 

 1 คือดีหมดทุกอยาง ของที่เราวามนัไมอรอยเธอก็บอกวาอรอย 

 ก็เขาเปนคนกนิไมใชเหรอ กไ็มเห็นเปนไรเลย 

 1 บางทีแยงกินดวยไง 

 คือแปลวาของที่จะซื้อเขาบานนี่จะตองถกูปากทั้งคุณแมคุณลูก 

 1 ใช 

 กินกับลูกดวยวางั้นเหอะ 

 1 คะใช เพราะวาเปนคนไมทานกาแฟ ทีนีบ้างครั้งอยากอะไรรอน ๆ หรือ

ถาอยากชาความรูสึกก็เปนชาไปเลย แตถาอยากโอวัลตินก็จะหยิบมา

ชง..แลวความรูสึกอยางงัน้มากกวา 

 แปลวาลึก ๆ มีเหตุผลคือ ฉันก็กนิดวยแลวฉันเปนคนชอบกินรอนมากกวา 

 1 ใช เพราะกินอุน ๆ แลวมันสบายทองดี 

 ก็ซื้อ 2 รุนเลยสิ ไหน ๆ กห็ยบิรุนรอนมาแลว อีกรุนหนึ่งจะเปนไร 

 1 ก็นัน่หนะสิ ปดเทอมนี้แหละ 

 แตวาถาเกิดไมปดเทอมทําไมถึงยังไมซื้อ 

 1 เพราะวาสวนมากตอนเยน็เขาจะมีอาหารของเขาอยูแลวไงคะ คือ

กลับมาจากโรงเรียนก็จะแวะรานเพื่อนที่ขายขาวอยู คือแวะซื้อเพื่อน 

เสร็จ อะ ๆ ปาหนูเอาอันนีน้ะ ๆ กนิเสร็จแลวเขาก็จะกนินม กินน้ํา กนิ

อะไรของเขา แลวก็ไปตอขาวมื้อเยน็อีกมื้อหนึง่ แลวก็ถงึเวลานอนแลว

ไง 

 แตบางทีเขากลับมาจากโรงเรียนอะไรเงี้ย ที่เขาบอกเขาก็จะมีบาง ตัวเขาเองเขา

ก็บอกนาน ๆ บางเหมือนกันนะ ชวงเยน็ ๆ จะชงไอตัวทรีอินวนัรอนเนี่ยกิน แต
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คําถามคือวา ก็ซื้อทัง้ 2 แบบไวในบานจะเปนไร เชาคุณแมอยากกินรอนก็กนิ

บางวันเย็น ๆ ตกเย็นลกูอยากจะกินเยน็กก็นิ 

 1 นาจะเปนลักษณะทีว่า ชวงเย็นนาน ๆ ทีเธอจะกิน แตวาเธอยงัไมบอย

จัดจนกระทั่งวาจะตัดสินใจวาซื้อมันแยกอีกตัวหนึ่งนะ 

 นาน ๆจะกินท ี

 1 อือ เพราะวาถามีวนัไหนที่ผิดแปลกที่เธอไมไดทานขาว....คือตอนเชา

เนี่ยจะเปนมื้อหนึง่แลว เขาไปทานนมที่โรงเรียนมื้อหนึง่ ตอน 11 โมงมื้อ

หนึง่แลวเลิกโรงเรียนมาบาย 3 ก็ตองขาวกลองอีก ถาไมใชขาวก็ตอง

เปนอะไรที่คอนขางจะหนักทองหนอย ถาวันไหนที่ทานเปนโอวัลติน

เปลา ๆ หรือวาทานแคขนมกระจุกกระจกิ เอาแลวพอถงึเวลาที่บานจะ

ทานขาวอีกทปีระมาณ 2 ทุม...พอสัก 5 โมงกวา ๆ เขาตองไปเรียนยมิ 

พอเรียนยิมเสร็จแลวเนี่ยประมาณทุมหนึง่ หนูหวิ หนปูวดทอง หนูอยาง

งั้น หนูอยางงี้ ก็เลยจะใหชวงบายหนักไปเปนขาวมากกวา 

 แตระหวาง 3 โมง ถึง 1 ทุม เขาไมไดมีของวางอะไรเลย 

 1 ก็ทานขาวมื้อ 3 โมง 

 แลวระหวางนัน้ 

 2 ยาวถึง 2 ทุม 

 เราก็เลยรูสึกวาไมเหน็ความจําเปน ซื้อมาก็ตองนาน ๆ กินท ี

 1 คะใช แตวาถาปดเทอมทั้งวนัเธออยากกินตอนไหนก็เรื่องของเธอ กนิไป

ไมจํากัด 

 แลวถาเกิดเปนสถานการณตอนปดเทอม เขามีโอกาสจะไปกินเยอะหนอยไอรุน

เย็น เรามีสิทธิจ์ะซื้อ 

 1 ใช 

 แลวไอตัวทรีอินวนัรอนจะซือ้ไหมถางั้น 

 1 ซื้อคะ เพราะรูสึกวายังไงรอนก็ตองดี ความรูสึกวาชอบรอน คือมันได

ดวยไง ตัวเองได 

 หมายถงึวารอนก็ซื้ออยูเพราะฉันกก็ิน 

 1 ใช 

 ไอตัวเย็นก็อาจจะใหลูกกินไป 

 1 ตัวเย็นก็ตามอารมณเขา ถาเขาอยากกินอะไรก็ปลอยเขาไหม 

 จะไมตัดตัวรอนทิง้แลวกนั จะมีทาํไมตั้ง 2 แบบ ก็โอวัลตินเหมือนกันแหละ 

 1 ไม 

 ไมไดคิดอยางงั้น 

 1 เพราะความรูสึกวาเขานาจะมีอะไรตางกันแหละ ไมงัน้เขาจะออกมา 2 

แบบเหรอ 

 แลวในความรูสึกคุณแมมันดูตางไหม อันหนึง่รอนอันหนึ่งเย็น 

 1 ตางไหม ความรูสึกเหมือนกบัแบบ อาจจะเปนยึดไปหรือเปลา เหมือน

เราเอาคอฟฟเมตลงน้ําธรรมดา คอฟฟเมตก็ยังเปนกอนอยู ความคิดก็

เลยยึดติดตรงที่วา แลวมันจะละลายเหรอ มันจะแตกตัวเหรอ ไม

เหมือนกับน้ํารอนทีว่าเราชงน้ํารอน มนัแตกตัวงาย 
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 เขาใจ อันนัน้เปนความกงัวลไง แตในความรูสึกรอนกับเย็นเนี่ย มองวาตางไหม 

ก็เหมือน ๆ กนัแหละ เอารอนใสน้าํแข็งก็เหมือนกันแหละ 

 1 ไมนะ ถาเอารอนมาใสน้ําแข็ง ถาชงไมเขมขนพอก็จืดนะคะ 

 ก็รูสึกวาความตางระดับหนึง่แหละ สูตรเย็นตองเขมขนจริงเพราะตองไปบวก

น้ําแข็ง 

 1 ใช ๆ 

 แลวสรุปไอสูตรเย็นทีพ่ี่เห็นมา ที่นองนทัไดไปชิม มันคือตัวเดียวกับทีเ่ขาพูดปะ 

ไอตัวผสมขาวพอง 

 1 ไมนาใชนะ  

 รุนขาวพองเปนอีกรุนหนึง่ 

 1 คะ นาจะ 

 ซึ่งคุณแมเคยไดยินมากอนไหมหรือเพิ่งวนันี้แหละ 

 1 นาจะเพิง่วนันีแ้หละ 

 คือไมใชไอตัวถุงสีฟาที่เราไปเห็นวนันัน้ 

 1 ไมใช เพราะตัวนัน้คือรูสึกเขาจะระบุวาชงกับน้าํเยน็ได โอวัลตินเยน็ 

 แลวพอฟงดูรุนขาวพอง...โอวัลตินผสมขาวพอง มันเปนยงัไง ที่นองนัทเขาบอก

นะ 

 1 เปนยงัไงนี่คือสนใจหรือวาอะไร 

 รูสึกยังไงที่มนัมีตัวนี้ออกมาไมเคยไดยินมากอนเลยนะโอวัลตินผสมขาวพอง..

มันดูนาสนใจไหม หรือวาแปลก ๆ แหมง ๆ 

 1 แปลก ๆ แตนาสนใจ ความรูสึกวามนัเหมอืนกับมนัไดสารอาหารเพิ่ม

หรือเปลา...เพราะในขาวพองมันนาจะอรอย มนันาจะกรุบ ๆ 

 กรุบ ๆ นี่แปลวา 

 1 คือเหมือนกับวา... 

 กินแลวมนัจะเปนยงัไง 

 1 เวลาเคี้ยวแลวมันคงเหมือนมีอะไรกรุบ ๆ คะ ก็คือบางทเีราทานเสร็จเรา

กลืนเลย มนัอาจจะนามีอะไรกรุบ ๆ 

 ซึ่งมนัจะดีปะมีกรุบ ๆ 

 1 ก็นาจะแปลกดี 

 มันเปนรอนหรือเปนเยน็ไอตัวนี ้

 1 ถาเปนรอนมนัก็จะนิม่...ความรูสึกวา 

 อาจจะเปนเยน็...เดา 

 1 ใช ๆ ความรูสึกเหมือนพวกเนสวีตา ถาชงรอนมันก็เหมอืนอยางงัน้แต

ถาวาเปนชงเยน็มันนาจะเหมือนเรากินโจกแลวเราลงปาทองโก 

ปาทองโกกรอบ ๆ 

 แสดงวาฟงวูบแรกเทาที่ฟงดูคอนขางนาสนใจ 

 1 นาสนใจ ความรูสึกวาเหมือนเตาฮวยหนะคะที่โรยปาทองโกนะ 

ความรูสึกวาถาปาทองโกนิม่ ถาน้ําเตาฮวยรอน มนัก็ไมอรอยเนาะ ตอง

กินตอนมันกรุบ ๆ 

 พี่วาลูกนัทจะรูสึกยังไง 

 1 ถาถามความคิดเด็กนะ เด็กชอบหมดแหละ 
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 พี่คิดวาลูกนทันาจะชอบ  

 1 (พยักหนา) 

 เพราะวา…ลองเดาใจลูก 

 1 เพราะวาสิ่งหนึ่งก็คือ เรื่องโอวัลตินเนี่ยเธอกินอยูแลว แตถาถามวามี

อะไรแปลกใหมไหม... ชอบของใหม แลวเหมือนกับไดกนิขนมในเวลา

เดียวกนักับไดกินโอวัลติน 

 คืออะไรถึงเหมือนขนม 

 1 ก็ไอตรงตัวขาวพอง 

 ฟงดูไอตัวรุนนี ้ไอรุนขาวพองเนี่ยนะ มันนาสนใจมากนอยแคไหนเทียบกับตัวเยน็ 

ที่ลูกนัทไปชิมวันนั้น 

 1 ขาวพองนาสนใจกวานะ ถาถามในความคิดเองนะคะ คือขาวพอง

นาสนใจกวา ไมตองหาขนมอะไร 

 คือประหยัดรวบไปเลย ไมตองเสียบปลั๊ก อยางงี้คือตองรอปดเทอมไหมคะ เทาที่

ฟง หรือวาตอนนี้ไดเลย ฟงดูนาสนใจเหลือเกิน 

 1 นาจะซื้อไดเลยนะเพราะวาเสาร อาทิตยกใ็กลมาถงึแลวอีก 2 – 3 วันเอง 

 คือตองหาขนมกรอบ ๆ ใหเขาก็อันนี้ไปเลย 

 1 ใช เพราะวาพอถึงเวลาวนัศุกร ก็เริ่มเดินเขาโลตัสแลว แถวบานจะมี

โลตัสเอ็กซเพรส มีขนมอะไรนากนิมัง่ 

 ก็ไมเกี่ยง ถามนัมาแนวนี้ก็ไมเกี่ยงวาจะตองเปนปดเทอม 

 1  ใช 

 มีโฆษณาตัวหนึ่งมาใหดูไมรูวาพี่เคยเหน็หรือเปลา เขาฉายจริงหรือยังพี่ชวยดูนิด

หนึง่ 

 

เปดหนังโฆษณาใหดู 

 เคยเหน็มากอนไหม  

 1 ไมแนใจ..ที่บอกวาวันอาทิตย 

 ออที่บอกไอที่เพิ่งผานมาเนี่ยเหรอ ใชอันนีป้ะ 

 1 ไมแนใจ 

 สรุปดูไปใชหรือเปลาไมรูนะ จับใจความอะไรเสริมเพิ่มเติม 

 1 จับใจความอะไรเพิ่มเติมไดวา ประมาณวาชงในน้ําเย็นกไ็ดนะ                      

มีมอลตดวย 

 คือ 1. ฉันรูแหละวาชงน้ําเยน็ 

 1 อือ 

 2. มีมอลต 3.  

 1 ก็มีขาวพอง 

 อันนี้คือรุนขาวพองเนีย่แหละ 

 1 ใชไหม ครั้นชชี่ 

 ไมรู 

 1 นาจะใช เพราะดูจากลักษณะตะกี้เปนกลม ๆ 

 คือเห็นจากในโฆษณามนัเปน 

 1 มันมีกอน ๆ กลม ๆ 
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 ก็เลยเดาวามนันาจะเปนทีลู่กนทัพูดเมื่อกี้ 

 1 ใช 

 มันใชตัวเดียวกันกับทีว่ันนั้นเขาไปชิมไหม 

 1 ไมใช 

 แลวซองที่คุณแมไปเห็นวันนัน้ใชซองแบบนี้ปะ 

 1 ไมใช 

 แตวาเปนสีฟาเหมือนกนั 

 1 (พยักหนา) 

 แตวาเปนอะไรก็ไมรูเนาะ... 

 1 (พยักหนา) 

 อันนี้คือเปนเยน็ เปนมอลต เปนขาวพอง 

 1 (พยักหนา) 

 สรุปแลวมันฟงดูเปนไง 

 1 งายดีนะ 

 นาสนใจไมนาสนใจ ซื้อเลยดีไหม หรือรอกอนดี 

 1 นาสนใจแลวกค็วามรูสึกวาชงกนิงาย ไมเสียเวลา ชงเอง ตักเอง                               

นะลูกแกวอยูนูน น้าํอยูนูน 

 ความนาสนใจมันอยูที่เรื่อง 

1 กินงายแลวก็ความรูสึกวาเหมือนกับมีลูกเลนใหมเหมือนกับเวลาเรา

เลือกซื้อโทรศัพทเราก็ตองมองลูกเลน 

 ลูกเลนในทีน่ี้ของพี่คือ 

 1 ก็คือไอตัวครั้นชชี่ 

 ครั้นชชี่ซึ่งมนัคืออะไร...ครั้นชชี่มันบอกวา..มันแปลวา...มันเกีย่วอะไรกับตัวนัน้

ครั้นชชี่ 

 1 มันก็คงไมเกี่ยวอะไรหรอก แตความทีว่ามนัเปนจุดดึงดูดใหเด็กวาเออ

เนี่ยมนัมีของใหมออกมาแลวนะ ถาถามถงึใหมองเด็กใชไหม อะไรที่

ออกใหมเนี่ยเด็กสนใจหมดแหละเพยีงแตวาความนาสนใจ มมีากนอย

แคไหน 

 ก็นัน่หนะสิ ไอตัวเนี้ยสรุปมนันาสนใจไหม 

 1 ก็นาสนใจ 

 ไอความนาสนใจมันมาจากเรื่องที่มนัเปน 

 1 ไอที่มันมีเคี้ยวแปลก ๆ ออกมา เพราะวาธรรมดากค็ือแคชง ๆ แลวก็กนิ

ไดเลยโดยที่วาถาอยากจะหาอะไรอยางอื่นรวมดวยนัน่คืออยางหนึง่ แต

อันนี้ไมตองหาคือเขามีของเขาอยูแลว 

 ก็คือเหมือนพีบ่อกวามันเปนขนม เหมือนกินขนมไปดวยเลยนั่นใชไหม 

 1 ใช เราซื้อขนมถวยหนึง่เรากจ็ะตักแตขนมกินกอนแลวเราคอยกนิน้าํ

ประมาณอยางเงีย้ 

 ซึ่งเมื่อกีพ้ี่บอกวาครั้นชชีม่ันเหมือนเปนชื่อออกมาใหมใหเด็กเรียก คือมันก็ไมได

เกี่ยวกับตัวนี้หรอก คือเหมือนวาเปนของสาํหรับเด็กเหรอ 

 1 อาจจะเปนชื่อที่เขาใหเด็กเรียกแลวติดปากหรือเปลา ถาถามคําวา

ระหวางขาวโอต ขาวพอง ครั้นชชี่ ถามวาเด็กชอบเรียกอยางไหน

มากกวากัน...เออ 
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 คือชื่อมันดูเก ๆ มีลูกเลน 

 1 ใช ๆ 

 ดูแลวนาจะอรอยไหม 

 1 นาลองทานมากกวา 

 คือคุณแมหนะใจไปแลว 

 1 ใช ๆ 

 ดูจากเด็ก 3 คนอยางเงี้ย สีหนาทาทางดูมนัอรอยไหม 

 1 ก็นาอรอย 

 นอกจากอรอยแลวเด็ก 3 คนแสดงทาทางยังไง นอกจากไดเรื่องอรอย 

 1 คงนาจะถูกใจเขา วามันมีเคี้ยว ๆ ดวย เพราะลักษณะที่เขามีทาํที่แกม 

 มีทําอะไรที่แกมนะ 

 1 เหมือนเวลาเราเคี้ยวแลวมันกรุบ ๆ 

 อาจจะไดเรื่องตรงนั้นดวย เคี้ยวแลวกรุบ ๆ 

 1 (พยักหนา) 

 ซึ่งดูไปปุบสรุปพี่นองใหอะไรความนาสนใจ 

 1 ความนาสนใจใหโฆษณาหรือใหผลิตภัณฑ 

 ผลิตภัณฑ 

 1 ใหผลิตภัณฑเต็ม 100 ก็ราว ๆ 85 

 มีสิทธิ์ซื้อไหมถามจริง 

 1 มีสิทธิ์ซื้อ 

 คือตองรอใหลูกนทัมาบอกไหม วาคุณแมอยากกินจงัเลย หรือวาไมตอง ฉันเหน็

ฉันก็... 

 1 คุณแมอยากลองกอน 

 คือเทาที่ฟงนีค่ือใจคุณแมก็ไปแลว 

 1 คะ แลวพอดีเขากับชวงปดเทอมดวยไง ความรูสึกวา ถาเราลองแลววา

มันโอเคนะ ปดเทอมบางครั้งเราอาจจะหาขนมใหเขาไมถูกใจไง แลวใน

ตัวนี้ก็เปนตัวเสริมตัวหนึ่ง เลยคิดวาเราไมจําเปนจะตอง..แมหนูอยาก

กินขนมแลวแมจะตองเดินไปซื้อใหหนูตลอดเวลา หรือแมจะตองไปหา

ใหหนูตลอดเวลา 

 เพราะฉะนัน้โอกาสซื้อก็คือชวงปดเทอมเนี่ยไดกินยาวแน ๆ  

 1 ใช  

 ถาไมปดเทอมก็คือเสารอาทติย 

 1 ใช 

 วูบแรกคุณแมจําไดไหม คุณแมบอกวาไม ดิฉันนี่คือโปรดแตของรอน ๆ ชอบกิน

ชารอน ๆ อะไรอุน ๆ รอน ๆ แตพอมาดูตัวนี้เทาที่ฟง ใจก็อยากกินไปดวยนะเนีย่

ใชไหม 

 1 ชอบกินขนมเด็ก 

 ก็มีสิทธิ์จะกนิเหมือนกัน ใชปะ 

 1 ใช ๆ เพราะวาชอบกินขนมเด็ก 

 แลวจะกนิตอนไหน โอกาสไหน ชวงไหนของวนั 

 1 ไมคอยจํากัดเวลา บางครั้งบายๆ...(ฟงไมชัดคะ) 
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 บาย ๆ ปกติฉันจะกนิอะไร เครื่องดื่ม 

 1 บางทีก็ลิปตัน 

 เย็นหรือรอน 

 1 รอน 

 ชาลิปตันรอนใชไหม 

 1 (พยักหนา) 

 อาจจะมีตัวนี้ไปแทนไดเลย 

 1 ใช 

 คือรอนนี่ไมเอาแลวใชปะ 

 1 ถาอากาศเยน็หนะของรอนดีนะ 

 ไอตัวนี้พี่สนใจไปซื้อมา ในบานฉันก็จะมี 2 ตัวนี้อยูไหมหรือวา 

 1 ก็มี 2 ตัวนะ เพราะวาถาอากาศรอนเนี่ยของเยน็อรอย แตถาอากาศเยน็

ของรอนอรอย 

 ตอนแรกที่บอกวามีแครอนอยางเดียวเนาะ ตอนนี้เอาไปใสเพิ่ม 

 1 ก็คือเหมือนกบัเปนตัวเลือกเพิ่มขึ้น 

 สวนตัวนองนทัเองก็อาจจะมีสิทธิก์ิน วนัธรรมดามีสิทธิก์นิไหม 

 1 ถาถามวาอาจจะมีสิทธิ์กนิไหม ไมอาจจะคะ เพราะเธอกิน  

 คิดวากนิแนนอน เพราะพี่บอกวาชวง 3 โมงถึง 2 ทุมระหวางกวาจะถึงเวลา

อาหารเย็น ปกติเขาไมกินอะไร 

 1 คือชวงเวลาธรรมดาเนี่ยเขาจะระบุเกี่ยวกับ เรียนของเขาไง เพราะวาพอ

ทานขาวเสร็จ เขาตองเรียนพิเศษตอ เลิกเรียนพิเศษเสร็จไปเรียนยิมตอ 

 แลวอยางงี้จะไปกินเวลาไหน 

 1 ไดอีกทีถาวันธรรมดา ก็ประมาณวาหลังขาว 

 ซึ่งปกติเขากินอะไรคุณแมเคยสังเกตไหม 

 1 ขาวเสร็จแลวก็น้ําเปลา หรือไมถาเปนบางอารมณกน็มเปรี้ยวหรือไมก็

อาจจะเปนน้าํสม 

 หลังจากทานขาวแลว อันนีม้ีสิทธิ์ไปแทนนมเปรี้ยวกับน้าํสม 

 1 อือใช เพราะวาชงงายดวย ชงเอง จดัการเอง 

 คือเรื่องอิ่มอิ่มไปแลว...แตปกติเขากนินมเปรี้ยวกับน้ําสมเพื่อ 

 1 ก็พอทานขาวเสร็จเขาอยากกินก็จัดการของเขา เพราะถาถามวามีให

ไหมกห็าเอาเองอยากกนิอะไร 

 คือใจเทาที่ฟงมีสิทธิ์ซื้อ 

 1 คะ 

 ในขณะที่ไอตัวรอนก็ยงัซื้อ 

 1 คะ เพราะมันเขากับตอนเชานะ 

 ถาใหเดาราคานาจะประมาณ..ปกติซื้อทรีอินวนันี่ซื้อ Size ไหนคะ 

 1 ทรีอินวนัหอหนึ่งก็มี 20 ซอง 

 ขายอยูที ่

 1 120 ถาไมลดนํากจ็ะไมมากไมนอยไปกวานี้ ราว ๆ ไมเกนิ 25 

 ไอตัวนี้ถาใหเดาพอ ๆ กันไหมหรือวาแพงกวาหรือถูกกวา 

 1 นาจะแพงกวากัน 20 บาท 

 ไอตัวนี้เหรอคะ 



 263 

 1 ใช 

 ทําไมถงึเดาวานาจะแพงกวานิดหนึง่ 

 1 ความคิดตัวเองนะ เพราะวาถาแพงไปมากกวานี้ คนก็จะไมคอยหัน

เทาไหร  เพราะถาถามทุกวนัเนีย้ คนจะซือ้ของเนี่ยคํานวณเกี่ยวกับ

ราคาแลวก็คุณคาทางอาหารไหม สําหรับนองหนะใช เพราะวาการที่

นองจะหยิบอะไรเนี่ยจะรูแลววาอันเนี้ยถาเทียบกับอันเนีย้ ลูกไดมาก

นอยกวาแคไหน แลวเราตองจายเงินเพิ่มมากแคไหน ถาเราจายแลวลูก

ไดโอเค แตถาเราจายเพิ่มแลว ซึง่มันไมตางกนัอันนี้เลย เราก็หยิบอันนี้

ไมดีกวาเหรอ ซึ่งมนัถูกกวา 

 ซึ่งอันนี้คุณแมมองวาถาจายเพิ่มนะ มนัเปน Choice ที่สมควรหรือยัง ความตาง

มันโอเคหรือยงั 

 1 เพิ่มไหม สมควรแลวหรือยงั...ในราคาทีพ่อเหมาะสมควร 

 ไอการที่มนัมีขาวพองกรอบ ๆ 

 1 ใช ๆ ก็คือวา ความรูวาถาใหคิดเดาเขาเนีย่คงไมตางกวากันเทาไหร

เพราะวามนัเปนลูกเลนทีเ่หมือนกับวาเขาดึง... 

 เปนลูกเลนที่คุมคาไหม  จะจายเงินซื้ออีกสักรุนหนึ่งเนีย่ไวในบานเนี่ย 

 1 คุม 

 มีคุณแมบางคนที่สัมภาษณเขาบอกวาถาฉันซื้อไอตัวนี้เขาบาน จะใหมโีอวัลติน

ทั้ง 2 รุนอยูในบานมันกก็ระไรอยูใชไหม คุณนองมองวาไง 

 1 ความรูสึกอันเนี้ยมนัสําหรับของเย็น แตถาเอามาชงรอนมันก็จะฝอ ๆ 

มันไมอรอย ถาเปนของเยน็มันอาจจะเขากวา 

 ประเด็นคือวาจะมีโอวัลตินทั้ง 2 แบบในบานเนี่ยมัน 

 1 ไมเปนไรนะ 

 เปลืองไหม 

 1 ไมเปลือง ซื้อขนมเปลืองกวา 

 บางคนเขาบอกวา เอาจริง ๆ นะพี่เลือกอยางใดอยางหนึ่งแหละพี่ก็เลือกตัวนี้ไอ

ตัวเกาก็ตัดทิ้ง คุณนองจะมองแบบไหน 

 1 ตัวเกาความชอบของนอง ตัวใหมความงายของเด็กที่เด็กสามารถทาํเอง

ไดโดยที่ไมตองงอแมแลว โดยที่มนี้ําตมสุกที่เยน็แลวเทานั้น แลวงาย

ดวย 

 ในแงของโฆษณาดูแลวรูสึกยังไงบาง ไมเอาตัวสินคา เรื่องเปนยังไง 

 1 เขาบอกไดละเอียดดีนะ ตรงที่วาน้าํเยน็ก็ชงได แลวเด็ก ๆ ก็ทาํกนิเอง 

กินแลวก็กรอบแลวก็มีมอลต มีวิตามิน เหมือนกับวาเราเสียเงนิเพิ่มแลว

คุณคาทางอาหารคุณก็ไดเพิ่มดวย 

 มันก็สื่อไดดีเหมือนกนั 

 1 ใช ความรูสึกวาดูเด็กเขาทานแลวก็ใหความสนุกสนานในโฆษณา 

 จากตรงไหนทีม่ันดูสนกุสนาน 

 1 กินแลวเขาหนาไมบึ้ง 

 แลวมันนาดึงดูดไหม...ก็เหน็พี่ดูครั้งแรกพี่ก็จาํไมคอยไดใชไหม 

 1 ครั้งแรกไมไดดูมากกวานะ คือหันไปแลวอื้อ 

 ทําไมหันไปแลวอื้อ แลวหันกลับมาเลย 

 1 รูสึกวาวันนั้นจะเปดแกสอยูหนะคะ 
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 เมื่อกี้นองนทัไดชิมใชไหม เลาใหคุณแมฟงหนอย 

 2 อรอยมาก กรอบ กรอบ...กจ็ริงกรอบจริงๆ นะคะแม 

 เลาใหฟงหนอยมันเปนอะไร 

 2 ตอนแรกหนูกค็ิดวาถาชงมาแลว แลวตากพัดลมกลัวมันพองแลวขึ้นอืด 

 1 แลวทําไมจะตองตากพัดลมดวยหละ 

 เขากินแบบผึ่งพัดลมไปดวยไง มนัจะอืด 

 1 ไมเขาใจวาทําไมตองตากพดัลม แลวกนิแลวไมกินใหเสร็จไปเลย ทาํไม

ตองรอใหมันอืด  

 2 ก็รองทองกอน บางทีก็กินขาวกอนไปไง 

 คุณแมฟงแลวรูสึกยังไงบาง ลูกบอกมนัอรอยกรอบกรอบ คุณแมฟงแลวเปนไง

อยากจะซื้อไหม อยางเมื่อกี้ใจไปแลว 85% ถาลูกมาบอกอรอยมากเลย 

 1 ไอกรอบกรอบเนี่ย ไมเขาใจอีตรงกรอบกรอบเนี่ย 

 แสดงวาปกติเครื่องดื่มชงที่เปนเยน็ อยางเฮลลบลูบอยทีบ่านมีไหม ซือ้ไหม

หรือไมคอย 

 1 ซื้อมานะ แตขวดหนึ่งไมเคยหมด 

 ลูกไมปลื้ม 

 1 คะ 

 หรือวา 

 1 ยกเวนถานมจะหมดอายุแมจะเอานมมาชง 

 เคยซื้อโอวัลตินที่เปนผงไหม ที่ไมใชเปนทรีอินวนั ที่เปนกระปุก ๆ 

 1 ตอนที่ยงัไมมทีรีอินวนั 

 แตพอมีทรีอินวันก็คือเปลี่ยนมาเปนแบบนี ้

 1 คะใช เพราะวาเหมือนกับซองหนึ่งของเขาก็ 100 กวาบาทแลว คอฟฟ  

เมตอีก น้ําตาลอีก  

 ทรีอินวนัคุมกวา 

 1 คุมกวาเพราะวาในราคา 100 กวาบาท อยางนอยสมมตุิวาถาเราใช              

มื้อเชามื้อเดียวสําหรับเด็กอยางเงี้ย เราก็จะไดไปถึง 20 วัน ซึ่ง 20 วนัถา

เทียบกับพวกนี้แลวมนักน็ิดเดียว เพราะบางครั้งมือหนัก 

 เสร็จแลว ขอบคุณนะคะ 

 

 

............................................. 
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IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 

Session NO:   4                Session Name  :     Mother + Kid 8 – 12 Yrs : Non-Trialists                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Full Name: Ms Saroya Thongkhum Age: 32 

Nick Name: Nong   H/H Income: 65,000 

Status: Married + Kids (9 Yrs – Girl) 

Occupation: Housewife 

Brand Usage: Ovaltine 3 in 1 

 

2. Full Name: Miss Natthika Thongkhum Age: 9 

Nick Name: LookNat   H/H Income: - 

Status: Single 

Occupation: Baan Bangkapi School, Grade 3 

Brand Usage:  
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Interview-Kid 

 Did school finish early today? 

  Take half day leave 

 How old are you now? 

  9 Yearsold 

 Where did you study? 

  Baan Bangkapi 

 Do you have any friends? 

  Yes, more than 40s per room 

 How many class room that you have per pne grade 

  10 room, but we use to have 12 before 

 What is your grade now? 

  Grade 3 

 Is it difficult? 

  I take a special class then it is a little bit easy for 

me 

 Did you done well in the exam? 

  I am number 1 in class 

 Did you always be number 1? 

  No, I use to take an exam for the scholarship, but 

didn’t get it 

 How you mother feel about your good performance? 

  She a little bit complain 

 Yes? 

  She wants …. 

 A better result? 

  (Nock her head) I got score 3.5 for English 

 And? 

  It’s not good enought 
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 And? 

  Its’ msust 4 

 Have you ever got full score (4)? 

  Yes, but still 2nd place 

 Anyway, I did n’t wanna talk with you about your school 

but rather talk about your hobbies and what did you do 

for your free time? 

  Watch TV, invent something by using unuse 

tissue core, swimming and paly sports 

 Did you not read? 

  Yes, I read 

 โForcing by your mom? 

  I rather do an exercise than read 

 Beside school thing, did your mom strickly focus on any 

other issue? 

  Yes, eating 

 How? 

  She teach me to eat vegetables and I must finish 

my dish with out any food left 

 Any rule for eating food? Like you can/can’t eat this/that 

  Not ever kind of food, she will warn me if that is 

not proper to kids 

 Like what? 

  Not much, mom always buys things that I can eat 

 Did you ever got denine from mom if you ask her to buy 

some food? 

  Not really, actually I wo’t ask for something that 

I knew that she going not to buy, like candy 

 So, you knew that mom will not buy it for sure right? 

  Yes 
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 What is your favorite TV program? 

  “Are you smart than 4th grade?”  

 And? 

  “Dek Ded Ded” 

 What channel? 

  All three  

 Any other TV program? Drama, cartoon? 

  Mostly I watch ASTV  

 ASTV? Did you or your mom watch? 

  All of us 

 But who actually select this channel first 

  My grandma 

 And did you really understand? 

  Yes, but sometime I rather watch cartoon also 

 And what is your favorite cartoon 

  Doraemon 

 Did you have UBC? 

  Yes, and I watch SoopyDoo, Tom & Jerry also 

 Did you ever wake up early in the morning for watching 

cartoon reason? 

  Rarely  

 Why? 

  The cartoons of the local channel are not fun as 

cartoons in the cable TV 

 Did you ever watch TV advertise?  

  Yes 

 Any special like? 

  Advertise for the tire 

 Can you share?  
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  It about two insects that want to kiss each other, 

but they can’t until both of them are in the car, its 

fun  

 Did you regcognize the brand? 

  Cannot, and I also like Best Food as well 

 Tell me 

  There are cheeriesd blueberries try to reach each 

other, but they can’t  

 And why they need to reach each other? 

  Playing, I gues  

 And why you like it  

  It was fun, not serious. I like it 

 And what did you dislike? 

  The advertise about the insurance, it’s too serious  

 Any other advertising that you remember well? 

  Yes, Ovaltine Crunchy  

 What was it? 

  Crunchy something, drink with the crispy cereal  

 When/where did you saw it?  

  From TV, most on Sat & Sun, I rather not watch 

TV during the weekdays 

 Besidem, pure water what eles that you family drink?  

  Ovaltine  

 How?  

  Ovaltine 3 in 1, before going to school 

 Hot or cold?  

  Hot 

 And did you make it by yourself?  

  My mom did  

 Anything eles beside Ovaltine?  
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  Fruit juice 

 Brand? 

  Malee- Orange juice 

 Why orange juice?  

  It’s testy 

 Did you purchase as a big size or small size? 

  Depends… 

 What elese for your drink? May be something you drink 

after school 

  I have mik before bed  

 What kind?  

  Thai Denmark, fresh milk 

 And carbonate solf drink? 

  Not much    

 Why? 

  Mom use to buy Pepsi, but she does not allow me 

to have it too much, because of it not good to your 

stomach 

 What eles?  

  Oatmeal  

 What was it?     

  It made from oat and milk, boil together 

 Did you remember the brand? 

  No 

 Is it like a drink?  

  No 

 And when did you have it? 

  Only when I want to 

 Any side dish with oatmeal?  

  Milk somthimes  
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 Is it Nesvita?  

  No, but I use to have Nestvita also with the soya 

milk; I will have it when grandma bought it for me. 

 What eles for your breakfast?  

  Ovaltine, everyday 

 Everday? 

  Yes 

 And who made it? 

  Somtines mom, sometimes me  

 Have you ever bore of drinking Ovaltine? 

  No, because it tasty  

 Who recommend Ovaltine or how did you know about 

ovaltine? 

  I saw it from TV, and tell mom that I wanna try 

this, once I try I like it a lot. And never change until now. 

 When you tell mom that you want to try this, what is her 

reaction, did she buy it righ away? 

  She thinks about it, and told me that she will buy 

it later. 

 You said that you drink Ovaltine for breakfast, and did 

you have it beside breakfast?  

  Yes, in the evening but not much 

 You mean… 

  I will have it when there is nothing to eat 

 For other solfdrink? 

  Well, there is Malee fruit juice; I drink three 

times a week but not regular 

 Did anyone tell you what to drink? 

   Well, mom taking care of it , she will buy and tell 

me to eat 
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 So, for Ovaltine your tell mom that you wanna try it, but 

for the fruit juice did you told your mom? 

  No, I didn’t tell her 

 And did she ask you to drink? 

  She did not mention too much, I can have it if I 

want 

 So, for the fruit juice it will be always available 

  Yes 

 You can take it whatever you want 

  Yes 

 How aout milk? 

  I have it everyday  

 Only before bed?  

  Before bed 

 Morning?  

  No, I have Ovaltine only 

 And why not you drink it in the morning? 

  Because I knew that I will have it at school 

anyway 

 Did mom have a rule for drinking milk? 

  No rule, but she will force me to drink 

 That’s the rule 

  She will always told me to drink milk, I only have 

it before bed 

 So, the reasin that you don’t drink milk in the morning 

because first you already ave Ovaltine 

  Yes 

 Second, you will have milk at school 

  Yes 

 How about Pepsi, did you drink it a lot? 



 273 

  Once a week 

 Can have more than that? 

  I don’t wanna have it too much because it not 

good to your stomach  

 So, from all of your drinks, Ovaltine is the only one that 

your ask mom to buy 

  Well, once I saw it I didn’t talk too much, and 

when she ask “do I need something to eat” I tell her that I 

want to try Ovaltine, that’s it I just tell her and later on 

she make her mind to buy it. 

 So it is the only one that you ask mom 

  I didn’t ask for it just tells her that I want to try, it 

look testy. She did not buy everything that I ask for, 

especially snack 

 How often? 

  Very often for snack 

 For drink did you ever ask from mom? 

    No, she taking cares of it, and manages by her 

self.  

 And are you really need to ask for something special? 

  Not everything, I only ask for something I realy 

wanna eat like Shabushi, Sizzer but not too ofter I know 

it’s expensive 

 Expensive? Did mom teach you? 

  She teaches me to save money. She said that 

don’t spend too much money, what is not nesscessary 

don’t buy it. But I use to buy some snack also, in the 

evening. Mom gives me Bat 20 per day or 30 sometime, 

if I got 30 I will able to collect Bath 15 per day. 



 274 

 So for the snack and drink you mom always taking care 

of it. 

  Yes, she taking care of it, she will looking for the 

difference thing and compare what is more benefit to us. 

 So, you have to eat every thing that you mom bring? 

  Yes, and most of its are testy 

 And for drink, anything that you don’t like what your 

mom bring?  

  No, not much most o it testy  

 Among these four drink, what is your favorite the most? 

  Ovaltine 

 Why? 

  It so testy 

 And? 

  It can full me also if I eat with bread, that’s all. 

 So, only drink it or drink with other bread? 

  I use to have it with conjee also 

 SO, it means you will always drink Ovaltine for the last 

thing 

  Yes, I also like Thai-Denmark milk 

 For Ovaltine, did you ever try other formular (beside 3 in 

1) 

  Never  

 Do you know that Ovaltine have another formular? 

  Yes, Ovaltine with crispy rice 

 How did you know? 

  From TV advertisig 

 And whay don’t you interesting to try it? 
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  Well I actually like 3 in1 and if I change and it not 

good, I have to throw it away and I don’t want to do that. 

It cost us for nothing. 

 This is all your idea? and have you ever talk about this 

issue with mom? 

  All by myself  

 So, for 3 in 1 you told mom right? 

   I not asking from her just told that this is new, I 

am not able to make a decision it all mom. 

 But why don’t you tell her for a new formular, Ovaltine 

with...With that? 

  Crispy rice 

 Yes, that one why don’t you tell her? 

  I afraid that it will not delicious  

 Why? 

   Actually it looks good, but I still have Ovaltine 3 

in1, but I also wanna try it 

 So, you afraid that the crispy rice will not testty 

  Yes, but wanna try 

 How?  

  I wanna test it 

 Of what? 

  Whole, I mean both crispy and Ovaltine 

 So, finally you actually need to know what it is 

  Yes 

 But the reason for not buying now because you still have 

Ovaltine 3 in 1 in your house 

  Yes 

 Wha if the existing Ovalting is run out 

  I’ll buy it 
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 Which one? 

   This one, mom will be decided when she going to 

buy it, most ly in the evening at Tesco Lotus  

 You actually shping with mom? 

  Sometime  

 For the new Ovaltine with crispy rice you saw it from TV 

right? 

  Yes 

 Any other place? 

  No, everything I saw I saw it from TV 

 What do you tink from TV advertising? 

  I think, is it going to distend or not. 

 So, you have had somethinf distend 

  Yes 

 Which one? 

  Noodles 

 For the look of the presenter in advertisig, is it making 

you think that it delicious? 

   May be, but still wonder wheter it is going to 

distend or not. 

 So, you not sure about the crispy rice 

  Yes 

 Anything elese that make you not buying this Ovaltine 

with crispy rice 

  No, that’s all 

 Did you share it with your mom or friends? 

  No 

 And did your friends share about this 

  No, we did not talk our our drink, we just talk 

about where we have been, what we have buy 
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 So, your friens and you never tlak about this 

  It not fun to talk 

 Does the advertise is not that fun 

   Actualy it was nice but for the crispy rices it a 

little bit, you know 

 Can you tell me the story 

  There are 3 kids, 2 boys and 1 girl, and their mom 

spoke some word…and there a glass and everyone say 

some word 

 And? 

  If I correct there is malt include, but not sure 

because I saw a lot of TV advertisement 

 You also said that it looks testy also, could you tell me 

how? 

  Well if I remember there are malt, Ovaltinem and 

crispy rice, all together it might be delicious 

 What elese from the advertise that make you think it look 

testy  

  When they talk and drink in the same time 

 What was it look like 

  Smiling, make me feel that what he drink must 

have a good test 

 But you not sure about it also 

  Yes 

 If mom buy it tommorw, would you drink it 

  Yes 

 What if you go to the mall and ther have a free test, 

would you try it 

  If I didn’’t see it, I will not have it 
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  But if you saw it, would you try 

  May be 

 So, you still wana try it anyway 

  Yes, if they have free test I wanna try also, but I 

haven’t saw it before 

 Could you guess, if you told mom that is is delicious, will 

she buy it? 

  I guess she will by it 

 And you cannot guess your mom mind right? 

  She will make her own decision 

 But you guess that she will buy it, why? 

  I tell her it look delicious and if it possible I’ll ask 

her to try it also, if it good for her she will buy it 

 Did you go with your mom for shopping  

  Yes 

 If ther is a free test but not this one, wold you try it 

  Yes, I interesting or snacks 

 So, once you saw it you will walk straight to it rightM 

  Sometimes yes sometimes I go with grandma 

  Or event, what woud you do 

  I like it, I like activities 

 If there is a game you will directly walk to it? 

  Depend on how much the game is fun 

 How? 

  Throw ball game or something like that, I can test 

our ability 

 What activity that you said no 

  Photo hunt, I don’t like it 

 Did you school ever has aactivity like this?  

  Yes, Ovaltine, but not this formular 
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 Can you remember which one? 

  No, at that time they will let us test small cup of 

Ovaltine and tell them which one is correct  

 And 

  Everyone know but no one tell teacher and they 

alredy gone, so our class miss to get it  

 And is the test like the one that you have at home? 

  I cannot remember, it happens many years ago 

 And did you tell mom for what happen that day 

  Yes 

 And she listen 

  Yes 

 Mom will listen to you anyway, but the decision is 

depends with her only  

  Yes, I also tell her what happen to me each day, 

about scholl as well 

 So, you tell her your daily life 

  Yes 

Watching Advertise 

 From all three series which one you like the most 

  The last one, which is the same thing that I told 

you beore 

 Ovaline with crispy rice? 

  Yes 

 How about the first two, could you remember? 

  It not look realistic, kids cannot do that, but it stil 

funny 

 Can you remember the first one 

  It about the pea 
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 Which part that you think that not real 

  Jump in to the air 

 Is it cartoon or human 

  Human 

 So, you think jump in to the air is not real 

  If it cartoon it was ok, for the second advertise I 

cannot remember 

 So you prefer the present by human rather than cartoon 

  Yes, it more realistic, but if they use kids who has 

ability in sport it is ok for me 

 Don’t’ you like cartoons?  

  I like cartoon but not for advertisement 

 For the second advertise, what is it 

  About free toy/gift 

 Did you like it? 

   Average, but my friend buys it because of the free 

toy 

 So, you like the advertise that is more realistic 

  Yes, close to our life 

 And you like the last one the most 

  Yes 

 Can you remember its name 

  Ovaltine Crunchy 

 You like because 

  It looks testy 

 And wanna try? 

  Yes 

 But at the beginning you tol me that you nt sure abiout 

the crispy rice 

  Yes, but if I could try it would be nice 
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 So, what makes you feel that it testy 

  The attitude of the presenter 

 How? 

   Smile, play, drink and chewing the crispy rice, 

look good. For my Ovaltine I only drink it no chewing 

thing 

 Chewing thing? 

  Crispy rice 

 What make you think it delicious  

   The combination of Ovaltine and crispy rice, I 

guess, I never try it  

 What the relation between chewing and delicious  

  I don’t know, I never try, I guess from the TV 

advertising 

 Like, it wil be delicious if you can able to chew the 

crispy rice 

  May be yes 

Whaching anoter three advertise 

 Ok, did you remember the first one? 

  It’s about YoYo snack 

 What was the YoYo test 

  Good 

 Did you like the advertise? 

  I like because of the presenter is a kid 

 What do you mean? 

  It cuter if you have kids 

 How? 

  The way they lought, smile its cute 

 And then? 
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  The second advertise right right, Coco Crunch, it 

always use cartoon for the advertise and I like it 

 Always cartoon? 

  Yes 

 And did you ever seen this before 

  This is the first time 

 For the other two, did you have seen it? 

  I never seen it also, for the Yoyo thing 

 Let talk about the third advertise 

  I don’t like it; it looks over acting and too tricky 

 So, if I have to make you an advertise, it’s must be real 

and link to our life 

  Yes, and funny also 

 For all three that you just saw, which one you like the 

most 

  Second one 

 The second one? 

  Yes, because it cartoon 

 Any other reason? 

   Well the test of Coco Crunch itself, I use to have 

it and I like it, as well as the character of the cartoon, I 

like it 

 Which one? 

  The one with ears 

 So, for the advertise that you’ve seen today you like 

Ovaltine Crunchy and Coco Crunch 

  Yes 

 Which one you like the most and why? 

  Ovaltine Crunchy, because the presenter is human 

 And what elese 
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  It’s not too realistic and I like it  

 Back to Ovaltine Crunchy, do you know about the 

ingredience  

  Crispy rice, malt and Ovaltine, that’s all I know 

 You said that it look delicious , anything elese  

  I wonder about the crispy rice, I think it wil be 

wasting our money if it does not delicious, but for the 

existing Ovaltine, I know it never be distend 

 But for the first that you saw it you feel the same that… 

  It looks testy 

  But you afraid that you mom will wasting her money if 

distend 

  Yes 

 What if her bur it but you don’t drink 

  She probably not buy it again, but it depend on 

her decision 

 But if it not testy, what will be happen 

  I have to drink it anyway 

 So, you better not take a risk 

  Yes 

 What if the new one is goods what would you do 

  I select the new one 

 Totally change for a new one 

   If the new oe was good I will also drink it, may 

be I will drink both Ovalthin 3 n 1 and Crunchy  

 And do you think wmom will allow you to have it 

  Yes 

 Do you know how to make Ovaltine Crubchy 
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  From TV I think it made with cold water, because 

I saw ice 

 And hat do you think about the cold Ovaltine 

  More testy 

 Why? 

  I don’t have to wait until it cold 

 If you can choose, which one do you like, hot of cold 

  Cold 

 Did you will drink it replace 3 in 1 

    No, I will have both, like today drink 3 in 1 

ntomorrow drink crunchy 

After drink Ovaltine Crunchy 

 What do you think 

  I like it, the crispy rice make it testier, I may ask 

mom to buy it 

 From the advertise, did you know it crispy? 

  It has noice when you chew 

 Does the advertise clear enough for the crispy thing 

  Yes, but I concern it will be distend if we leave it 

too long 

 As far as you test it is good? And wich part is good water 

of crispy 

   Yes, both of it are good, the test is better than I 

thought 

 Is it testy than 3 in 1  

  Yes 

 Any change for stop drinking 3 in 1 

  No, I still like it 

 Ok, I will talk to your mom now 
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Interview – Parent (Mother) 

 Your deauther she is a smart kid, you know? 

  She very talkative 

 Is she always like this at the beginning or because of 

what? 

  Well, at first not much, but when she got a fleck 

in her mounth she start to talk too much 

 She told that you very strick about her education, do you 

think so? 

  Yes, I concern about it and how can she avoid to 

fell the exam 

 And , idid you always need her to be a 1st rank in class or 

need only pass the class 

   Not fell and must understand what she have learn 

from the class, for the 1st rank issue is  her need not mine. 

 Well I think she success for her goal, I mean she 

excellent in everything, did you pround? 

   Atually, I not pround because I afried that if she 

expected too hight sone day if she didn’t get what she 

want she will very disappointed and very hurt. 

 You have one child only? 

  Yes 

 Ddi you think you are too strick to her? 

  No, I just manage her schedule for playing and 

studying. 

 Did you please her in everything? 

  No, everthing must have reason 

 Can you give me an example? 

   Like, when she wake up she ask what do we have 

for breakfast today, can I eat this can I eat that, or when 
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she finish her meal she ask for snake right away. It not 

possible for me. 

 Why? 

   She just finishes her meal, should take some time 

before eat some snake, and everything for her meal it is 

good to her health  

 But she not fat 

   Yes, because she play sports and I alredy told that 

everything she eat it is good to her 

 Do you have any specific product that you not allow her 

to eat? 

  Yes, candy. It not good to her teeth 

 So, you control about her meal and the nutrition in it, 

right? 

  Yes, and she can have some snack but not too 

often it has a lost of monosodium glutamate  

 I just talk with her about her drink, and she told that she 

have hot Ovaltine 3 in 1, fruit juice, and Pepsi anything 

elese? 

  That’s all  

 Can you guess what she favorite? 

  Ovaltine may be 

 Did her make Ovaltine by her self? 

  No 

 When will she have Ovaltine? 

  Morning and drink Ovaltine instead having 

snacked 

 Which one is more  

  Nowadays, she will have it in the morning 
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 For Ovaltine, Do you have onlt 3 in 1 right? 

  Yes, it is easy to use 

 Did anyone in hose drink it?  

  Sometime 

 So, mainly is 

  LookNat 

 Did you have any drink that don’t want her to have  

  No 

 Pepsi also 

  Yes, but she bprefer fresh water instead, but if she 

realy want it I will lt her have it 

 Did she ask for it a lot and you the onw who buy it 

  I buy it and also drinkit, mostly when we have 

meal out side the house 

 So, you don’t have a special rile for drink 

  No, she can have everything 

 Did you know that Ovaltine have somthin new? 

  New? 

 New formular omething like that 

  Is it malt? 

 Malt ?  

  Yes, I think I saw it 

 Anything eles?  

  Not sure, I think I saw it but not pay attention  

 Which one? 

   It’s about kids and Ovaltine, I hear something 

Ovaltine, but I not pay attention because I do other thing 

at that time 

 Did you remember the sceen that you saw 

  Abount 3 kids and one mom, that’s all  
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 When you saw it 

  Last Sunday 

 How dd you know it’s new 

  As far as I saw, the sceen is difference 

 And do you think is it for new Ovaltine or just a new 

advertise for the old one 

  New advertise for the existing Ovaltine 

 Did LookNat tell you anything?  

  Tell? 

 Tell you that Ovaltine have a new formular  

  She very talkative 

 So, you cannot not recognize all she said 

  Yes, sometime she told again and agin and agin  

 She very talkative 

  Yes 

 And did she really tell you about Ovaltie 

  Not sure 

 I have talk with LookNat about Ovaltine with crispy rice, 

did you ever hear it from her? 

  Not sure 

 When you go shoping, wher is you buy it 

  Tesco Lotus 

 And did you notice anything at shelf 

  No, I jst pick up what I use to buy and checking 

for the price, I also consider to buy Ovaltine that could 

make with cold water during her school break 

 So, you saw it at the shelf 

  Yes 

 What is it like 

  it’s 3 in 1 
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 3 in 1 that… 

  Can make with cold water 

 What it lok like 

  Blue package 

 How do you know that it work with cold water 

  She tol me so 

 She is.. 

  I use to saw that there is a boot and Look Nat go 

for testing  

 You know from LookNat 

  Yes, I read its package also 

 First time you know about cold water is from LookNat or 

read its package 

  From LookNat 

 What did you fell? 

  Feel nothing, because I have not try it  

 Why don’t you try it at that time 

  It’s too many kids at the boot 

 When you expect her to drik it  

  Replace snack 

 Why you think it can replace snack 

   From the experience, she will ask for Ovaltine if 

she does not like snack 

 And what doyiu think abount drink cold Ovaltine in the 

morning 

   I think for the morning we should have something 

warm, it makes us awake and fresh  

 Will you let her drink the cold Ovaltine if she want 

  Yes 
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 But you think it good if you have hot Ovatine in the 

morning 

   Yes, but I don’t have a reason to not let her have 

cold Ovaltine in the morning 

 But you still don’t buy it, how long 

  Not buy it yet, it around 2-3 months 

 Why you did not buy it at that time 

   Because I already take 3 in1 and I have not try it 

yet.  

 You not sure about it test 

  Yes 

 Why don’t you ask LookNat 

  She will tell every thing is goods 

 Everything good, and you will.. 

  Something she said it good ut it not test for me 

 But she the one who drink it, so what the problem 

  Sometime I drink it also 

 So, everything in this house must agree by both mom and 

daughter 

  Yes 

 And you drink Ovaltine also 

  Yes, because I not drink coffee, so I have tea or 

Ovaltine 

 So, will you buy the cold Ovaltine whe her school break 

righ 

  Yes 

 Wha about the hot Ovaltine 

  Still buy it 

 Because you eat hot 

  Yes 
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 And the cold is for LookNat 

  Let her choose 

 Did you feel the difference between hot and cold 

formular? 

  The cold formular must be strong test because it 

drinks with ice 

 Is it the same on with the Ovaltine with crispy rice? 

  I don’t think so 

 So, another Ovaltince formular isn’t it  

  Yes 

 Did you ever hear about the crispy rice before 

  Just today  

 Not the blue one that you saw that day 

  No, that’s Ovaltine Yen 

 What do you fel about Ovaltine with crispy rice, is it 

interesting for you?  

   It strange but interesting, just like we will able to 

have the crispy rice and chew it 

 Chewing? 

  It will be a very new thing if we have something 

to chew when we drink Ovaltine 

 Do you think it’s hot or cold 

  I feel that it will be disend if it hot 

 So, you guess that it must be cold 

  Yes, to keed the crispy rice crisp 

 As far as you know it interesting isn’t it? 

  Yes  

 Do you think what LookNat feel 

  She will like it 
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 Why? 

   Becase I drink Ovaltie anyway, and with the 

crispy rice it wll make her feel that she having a snack in 

the same thime 

 You mean the crispy rice feel like snack 

  Yes 

 Compare with the Ovaltine Yen that LookNat have try it 

before, which one is more interesting 

  The one with the crispy, I don’t have to looking 

for snack 

 And did you have to wait until school break for buying 

this? 

  I think it probably can buy it now because the 

weekend is coming 

 Why? 

  Because I have to go to Lotus Express for finding 

some snack for her, if I have this I may not need to go to 

Lotus Express 

 I have advertise to show you 

Waching Advertise 

 Have you seen it before 

  Not sure, that it will be the same one that I told 

you or not 

 What do you get from it  

  Well it can be make with cold water and also 

have malt in it and crispy rice 

 Is it the same formular that LookNat have that day? 

  No 

 And for the package is it the same that you saw? 

  No 
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 But it’s blue 

  Yes 

 Did you interesting  

   Yes, I think I can let LookNat make it by herself 

becase it easy.            

 What make it intersting 

  It easy to make and have something new  

 Soething new? 

  It’s crispy rice 

 So, you interesting 

  Yes 

 What do you thig about the name Crunchy 

  It ok, and it is easy to call by kids 

 Look at the three kids did they make you feel that this 

Ovaltine is testy 

  Yes 

 What did they also do in the advertising  

  Well, they chewing the crisoy rice  

 For the product, what point will you gives us 

  Around 85 from 100  

 Any change to buy 

  Yes 

 Did you havre to wait until LookNat tell you that she 

need to try it or not 

  No, I wanna test it first 

 AS far as I talk with you, it is a high potential to buy it 

  Yes 

 Why you wanna try it also, because you tell me that you 

have a hot drink 

  I actually kids snack 
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 When will you plan to have it  

  Not specific, but may be in the afternoon 

 Normally, what would you have in the afternoon 

  Hot Lipton 

 So, you will have both hot and cold Ovaltine 

  Yes, for the hot weather the cold drink is good, 

but for the cld weather hot drink is good. 

 Means another alternatives  

  Yes 

 Does LookNat have change to drink it?  

  Yes, may be after dinner for the weekdays 

 What she actually have after dinner? 

  Fresh water, milk, orange juice 

 What size you buy 3 in 1  

  I buy the size that has 20 packs per package 

 Price around 

  Bath 120, for discount around Bath 25 

 Can you guess about the price of Crunchy 

  A little bit more expensive, around Bath 20 

 Why?  

  I think is it too expensive people will not 

interesting it, and I also compare the nutrition that we 

will have from each product, if it the same why we have 

to select the thing that is more expensive  

 So, you also consider about the price as well  

  Yes, the price should be reasonable compare the 

product itself 

 For the crispy rice, do you think it worth to pay? 

  Yes   
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 So, you don’t mind if you have both hot and cold 

Ovaltine, don’t you think it more costly 

  No, buying snack is more costly 

 Interms of advertising not relate to the product what do 

you think 

  It state clearly about how to make it and what 

include in Ovaltine Crunchr, this is make that you will 

gain  more than you loss 

 So, it is a good communicator 

  Yes 

 Which part you think it fun 

  You will smile if you drink it 

 Did you think is it interesting, why don’t you remember 

at the first time 

  I actually not watch it 

 Why? 

  Because I cooking at that time 

 LookNat could you tell your mom how your feel after 

drink it 

  Very testy and it very crisp, realy mom 

 Could you be more explain 

  At first I afraid that it will be distend if I leave it 

too long 

 Why you not drink it righ away 

  Just like I will have meal first 

 Mom, what do you feel after she told that it very crisp, 

wanna buy it,  

  Actually I don’t understand about very crispy 

thing 

 Do you have hell blue boy in you house 
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  I have one, but still full  

 LookNat does not like it 

  Yes 

 Did you ever buy Ovaltine in can, not 3 in 1  

  Yes, before 3 in1 launching  

 So, you change to 3 in 1  

  Yes, if I buy only Ovaltine I have to pay for 

coffemate, sugar 

 So, it’s more worthy with 3 in 1 

  Yes, more saving than before  

 Finish, Thank you 

 

 

............................................. 
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IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 

Session NO :      5                Session  Name  :       Mothers + Kid 8-12 yrs. : Occasional Users                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Brand  Usage  :   OVALTINE YEN CRUNCHY, 5 GRAINS, M 

 

       Nick  Name  :           ออย                        H/H  Income  :   35,000 

       Status  :   Married + Kids ( 8yrs. – Boy, 4 yrs. – Boy ) 

       Occupation  :   รร. อนุบาลอังสนา – TEACHER 

สุกัญญา   บุญชร                          Age  :   41 

    

   1. Full  Name  :     

       Brand  Usage  :    

 

       Nick  Name  :          โฟน                        H/H  Income  :   0 

       Status  :   Single 

       Occupation  :   รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ ป.2 / GRADE 2 

ดช. ชิตษณุพงษ    วันคนองกิจ         Age  :   8 

    

   2. Full  Name  :    
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 นองโฟนมีพีน่องไม  หรือลูกคนเดียว 

 0 มี 

 มีใคร 
 0 นองสาว 

 นองอายุเทาไหร 
 0 4 ขวบ 

 นองโฟนอายุเทาไหร 
 0 8 ขวบ  ป.2 

 ที่โรงเรียนเพื่อนเยอะไมแกงเรา 

 0 ไมมีแกง 

 เราเปนเด็กดีเหรอ   

 0 ไมรูเหมือนกัน 

 แมบอกเราเปนเด็กดีไม 
 0 ไม 

 แมบอกวาเราเปนเด็กยงัไง  แมบอกนองโฟนเปนเด็กเรียบรอยไม 
 0 ไม   

 แมบอกวาเราเปนยงัไง  ...  ( ไมพูด )  วันนี้ไมไดไปโรงเรียนอดเรียนวิชาอะไร   

 0 จําไมได 

 มีอังกฤษไม 
 0 อังกฤษเรียนพธุ   

 เลข  ไทย   

 0 วันนี้ครูไมไดบอก   

 อยูที่โรงเรียนทําอะไรนอกจากเรียน  เลนอะไรบาง   

 0 เลนแบบไมจริง 

 เลนยงัไง 
0 เลนกับเพื่อน  แลวก็วิง่ไลแปะ   คนที่เปนถาแปะคนที่ไมเปนก็จะตอง

เปนแทน 

 เลนกับเพื่อนเยอะไม 
 0 เยอะ 

 ทั้งหองไม 
 0 ไม  หอง 4 กับหอง 4 เลนดวยกัน 

 ทําไมตองหอง 5 กับหอง 4 เลนดวยกัน    หอง 6  มีไม 

 0 ไมมี 

 หอง 1 หละ   

 0 มีถึง ป.1/7 

 สวนมากหอง 5 กับหอง 4  เลนดวยกัน  แลวมีเกมสอะไรอีกที่นองโฟนชอบเลนที่

โรงเรียน  หรือวาเลนแคนี้แหละ   

 0 เลนแคนี ้

 มีอะไรเลาใหฟงอีก  ตัวการตูนมีอะไรที่ฮิตไม  ทีเ่พื่อน ๆ เคาชอบเลนกนัตัวอะไรมีไม   

 0 ไรกะ 

 คืออะไร 
 0 ชอง 9  
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 เปดทีวีดูตอนไหน  เปนแบบสู ๆ เลยไม  สูกันยงัไงเรื่องนี ้  

 0 ไมรูเหมือนกัน   

 มันทาํอะไรได  มีพลังไม  ปลอยพลังไม   
 0 มีอาวุธดวย 

 อาวุธอะไร 
 0 หลายอยาง 

 อะไรที่เราชอบมากสุด  อยากมีเหมือนไรกะ 

 0 จําไมได 

 ทีวีดูไม 
 0 ดู 

 ชอบดูอะไรรายการโปรดรายการอะไร  เปดทีวีจะตองดู  ชอบดูอะไร  จําชื่อไดไม   

 0 ดูการตูนตอนเชาโอวัลตินครั้นชี่  แลวก็ไมโล  โอวัลตินซองสีแดง ๆ  

 ตอนเชาดูอะไร 
 0 การตูนชอง 9 

 ดูชองอื่นไม 
 0 ดู 

 ปกติกลับจากโรงเรียนดูทีวีไม 
 0 ดู 

 ดูรายการอะไร    หลังเลิกเรียนมีรายการอะไรเหรอ 

 0 ดูหนงัจีนจบ  พอขาวขึ้นแมก็ใหปด  พอละครมาแมก็เปด 

 ดูละครกับแมไม 

 0 ดู 

 เวลาดูทีวีดูกนัทั้งครอบครัวไม 
 0 พอกลับดึก  3 ทุมทาํโอ 

 เลยมีโฟน  โฟส  แลวก็แมใชไม 

 0 ครับ 

 ใครเปนคนถือรีโมทเลือกชอง 
 0 แม 

 ตอนนี้แมติดละครอะไรรูไม   
 0 ถาแมดู  ก็จะดูชอง 3, 7 

 โฟนดูตลอดไม  หรือวาทําอยางอื่น 

 0 เลน 

 เลนอะไร 
 0 เลนเกมส  ถาได  700 จะไปซื้อเกมสเลน   

 แลวจะไปซื้อเกมสอะไรเล็งไวหรือยงั 
 0 เล็งไวแลว 

 ชื่อเกมส 
 0 เกมสโงกนุ  เกมสรถแขง  เกมสตอสู  เกมสยิงปน 

 โงกนุยงัเจงอยูไม   
 0 ครับ 

 อยากเปนโงกุนไม 
 0 ไมอยาก   
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 ที่บานมีของอะไรที่นองโฟนสะสมไม   
 0 ไมมี 

 แมชอบซื้อของเลนใหไม 
 0 บางครั้ง 

 เคยขอแมซื้อของเลนไม 
 0 เคย  แตแมไมซื้อให 

 แลวเคยไมแมซื้อให 
 0 เคย 

 ขอนานไม 
 0 แมขอหนอย  แลวแมก็หนัมามอง 

 แลวแมวายังไง 
 0 ถามราคาเคา  แมก็จะบอกคนที่ขายเทาไหรแมก็ซื้อให 

 ซื้อใหทุกครั้งไม 
 0 บางครั้ง  พอกเ็หมือนกนั 

 ใครใจดีกวากนั  พอกับแม  สวนใหญเวลาไปซื้อของเลนใครมักจะให  พอหรือแม 

 0 พอ  เพราะวันเกิดขอพอซื้อของเลนพอซื้อให  แตขอแมไมให 

 แมมีบอกไมทาํไมถึงไมให   
 0 ไมไดบอก 

 แพง  แมบอกไม 
 0 บอก 

 แลวกลาขอกบัแมไม  อยากไดอะไรซกัอยางนงึ  ขอแมไมหรือไมเอากลัวโดนดา  หรือ

ไปหาพอแทน 

0 วันหยุดพอไมชอบออกไปไหน  แลวพอชอบใหแมเวลาโฟนจะซื้อสมุด

ระบายสี  แมกพ็าไปบิ๊กซ ี

 แมเลือกใหไม 
 0 แมใหเลือกเอง   

 มีอะไรไมที่ขอแลวไมได   
 0 มี 

 อะไร 
 0 เกมส  แลวก็ปนที่มีลูกกะสุน   รถบังคับ   

 พวกของกนิเวลาเราไปบิ๊กซกีับแม  เคยขอแมไมวาแมอยากกนิโนนอยากกินนี่   
 0 แมก็บอกไมมตีังค 

 ลาสุดขอแมซื้ออะไรแลวแมไมให  ครั้งลาสุดไปหางอะไรมา   

 0 บิ๊กซี 

 แลวมีขอของกินไมวาอยากกนิอันนี ้ อะไรที่แมมักจะให  หรือแมไมใหหรอก   

 0 ถาแมไมใหก็คือลูกอม   

 สวนใหญถาเปนของกนิขอแลวแมจะใหไม 
 0 ก็ให   

 นอกจากลูกอมมีอยางอื่นไมที่แมไมให 
 0 ของเลน  

 ที่บานเรามีขนมเยอะไม   
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 0 ไมคอยเยอะ 

 ทําไม 

 0 พอจะชอบซื้อมาให 

 พวกเครื่องดื่มมีไม   
 0 มี 

 มีอะไรบางที่นองโฟนกินตอนอยูบาน  ถาเปดตูมามีอะไรบางพวกเครื่องดื่ม 

 0 น้ําแดง 

 ยี่หออะไร  ของอะไร   
 0 เฮลลูบอย 

 มีสีเขียวไม 
 0 มี 

 ชอบรสอะไร 
 0 สีแดงกับสีเขียว 

 ชอบ  2  สีเลยเหรอ 

 0 พอชอบซื้อสีเขียว 

 แลวทําไมตอนนี้ที่บานมี  2  ขวดหละ   

 0 อันนีพ้อไมไดซื้อ   พอซื้อแตน้ําแดง  น้ําเขียวยงัไมไดซื้อ 

 ที่บานไมมนี้ําเขียว  มีอะไรอีกทีน่องโฟนกนิตอนอยูบานที่ไมใชน้าํเปลามีไม 

 0 โคก  เปปซี่ 

 ใครเปนคนซื้อ 

 0 พอ 

 น้ําแดงพอกนิไม 
 0 เฮลลูบอยพอกิน 

 มีอะไรที่แมซื้อใสตูไมพวกเครื่องดื่ม 

 0 ไมมี 

 แลวมีอะไรอีก ที่เราเอาไวดื่มมีไม    พวกเครื่องดื่มนมกนิไม   

 0 กิน 

 ที่บานกินนมยีห่ออะไร 
 0 โฟรโมสต 

 รส 

 0 จืด  กับช็อกโกแลต   

 แลวใครกินจืด  ใครกินช็อกโกแลต 

 0 โฟน 2 

 ทําไมตอง  2  รสดวย  ชอบ  2  รสเลยเหรอ   

 0 ครับ 

 แลวรสจืดกินตอนไหน   

 0 ผลัดกันไปผลัดกันมา   

 แลวยี่หอเดียวกันไม  โฟรโมสต 
 0 ไมเหมือน  ช็อกโกแลตก็นมโค  นมจืดโฟรโมสต 

 นมโคไทยเดนมารคไม  มีรูปโคอยูบนกลองใชไม  จาํไมไดเหมือนกันนะวาช็อกโกแลต
นี่มันยี่หออะไร ... กินอะไรอกี  นม  เปปซี่  มีอะไรอีกที่โฟนดื่มที่บาน  นมเปรี้ยวมีไม 

 0 มี 
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 นองโฟนกินไม 
 0 กินแตจําชื่อมนัไมได   

 รสเปรี้ยวนี่รสผลไมไม 
 0 รสผลไม 

 แลวรูไมรสอะไรที่เรากิน 

 0 รสสม  

 มีรสโปรอีกไม 
 0 มี 

 อะไร 
 0 รวมผลไม  มะพราว  องุน  มากมาย 

 รสผสมแลวกนัเนอะ  มีอยางอื่นอีกไมทีท่าน   

 0 เครื่องดื่มเหมือนเดิม   

 น้ําผลไมที่บานมีไม 
0 มี  ตอนโฟนไปหาหมอบอกแมวาเดี๋ยวซื้อสมมาคั้นใหโฟนกินนะ  แลวก็

น้ําแอปเปลดวยน้ําผลไมเหมือนกนั 

 ตกลงน้าํผลไมคั้นสดหรืออยูในกลอง 
 0 แมคั้น 

 มีน้ําอะไรอีกทีเ่รากินที่เราดื่ม  ตอนเชากนิอะไรบาง 

 0 นมเปรี้ยว  นมโฟรโมสต  ช็อกโกแลต 

 ช็อกโกแลตไวดื่มเหรอ  ช็อกโกแลตยี่หออะไร 

 0 นมโคอันนัน้ 

 ที่ตองชงเองตอนนี้มีแตน้ําแดงใชไม 
 0 น้ําแดงแมชงให   

 แลวมีอยาอื่นไมที่ตองชงอีก  พอชง  หรือโฟนชง   

 0 โฟนจะกนิ  โอวัลตินเยน็ครั้นชี่  ไมโล   

 ไมโลเปนยงัไง  ขวด  หรือกระปุก 

 0 ถุงยาว ๆ  

 อันนัน้ชงกินรอน ๆ เหรอ 

 0 ไมโลเย็น   

 นองโฟนบอกวาไมโล  โอวัลตินเยน็กนิวนัหยุดเหรอ  กนิตอนไหน   

 0 กินตอนเชา   

 แลวทําไมเราไมกินนม   

 0 นมกนิตอนไปโรงเรียน   

 แลวตอนเชาเราบอกเรากินนมเปรี้ยว  กนินมช็อกโกแลต   

 0 ตอนไปโรงเรียน  หรือตอนอยูบาน 

 ตอนอยูบาน  ...  แสดงวาไปโรงเรียนจะกินรุนกลองไปเลย  แลวอยูบานมีกนิไม 

 0 เชากนินมเปรี้ยว   

 พวกนมกินไม 
 0 กิน 

 กินที่โรงเรียนเหรอ 

 0 กินที่บาน 

 กินตอนเชาหรือกินตอนอื่น  เมื่อวานตอนเชากนิอะไรไป   
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 0 นมกับขนมปง   

 แลวโอวัลตินเย็นครั้นชีก่ินเสาร  อาทิตยอยางเดียวเหรอ  จันทรถงึศุกรกนิไม   

 0 ไม 

 แลวเวลากินใครเปนคนชงให  โอวัลตินเยน็ครั้นชี ่
 0 แม    พอ 

 เราเคยชงกินเองไม 
 0 ไมเคย 

 วันไหนจะกินอะไรโฟนเปนคนเลือกไม  หรือวาแลวแตแมกับพอจะเตรียมให 
 0 เลือกเองแตบางทีพอกับแมก็เตรียมให    เคาไมมีตังค 

 ไมโล  กนิตอนไหน 

 0 วันหยุดเหมือนกนั 

 แลวใครเปนคนเลือกวันไหนกินโอวัลติน  วนัไหนกินไมโล   

 0 โฟน 

 แลวบอกใหแมชงเหรอ 

 0 ครับ   

 ทั้งโอวัลติน  ทัง้ไมโล  กนิตอนตื่นเชา   

 0 บางทีนมช็อกโกแลต  นมเปรี้ยว  นมโฟรโมสกินวนัหยุดบาง   

 ก็แลวแตวาวันไหนโฟนอยากกินอะไร  ทาํไมโอวัลตินไมกนิจันทรถงึศุกรเลย 

 0 ไมรูเหมือนกัน  แมไมไดซื้อ 

 ตอนเชามกีินตอนอื่นอีกไมโอวัลตินเยน็ครั้นชี ่
 0 ไมมี  กนิตอนเชาอยางเดียว 

 กลับมาจากโรงเรียนกินไม 
 0 ไม 

 กลับมาจากโรงเรียนกินน้ําอะไร 
 0 น้ําเปลา 

 กินขนมไม 
 0 กิน 

 กินขนมแลวกนิอะไรตอ  น้าํอะไร 

 0 น้ําเปลา 

 มีกินอยางอื่นไมที่เขียนมา 

 0 ไมมี 

 หมดหรือยงั 
 0 หมดแลว 

 ไมโลนองโฟนกินตอนอื่นบางไม  หรือกนิตอนเชาเหมือนกัน 

 0 ตอนเชาเหมือนกนั 

 ทั้งหมดนีม้ีอันไหนที่กินตอนอื่นบาง  กินตอนเย็น  กนิกลางวัน  กนิกอนนอน 

 0 มี 

 มีอะไรบาง 
 0 น้ําแดง 

 กินตอนไหน 

 0 พอกลับมาตอนดึก ๆ 

 แลวโฟนก็กนิดวย  มีน้าํอะไรอีกที่กนิตอนอื่น 
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 2 นมเปรี้ยว  นมช็อกโกแลต  นมโฟรโมสตนี่แหละ 

 กินตอนไหนอีก  ถาไมใชตอนเชา 

 0 กลางคืนกอนนอน   

 โคก  เปปซี่กนิตอนไหน    

 0 พอกลับมาเหมือนกนั 

 ตอนเชากนิไม 
 0 ไมไดกิน   

 ถาพอไมกลับกินไมได 
 0 กินไมไดตองพอ 

 ทําไม 

 0 พอไมชอบใหกินน้ําอัดลม 

 น้ําแดงดวยใชไม  ตองรอพอกลับมา 

 0 ถาน้าํแดงแมไมวา   

 ยกเวนโคกกับเปปซี่ตองรอพอ 

 0 เพราะพอชอบกิน 

 โอวัลตินกนิเยน็เหรอ   

 0 กินตอนเชา 

 ใสน้ําแข็งไม   
 0 ใสน้ําเยน็ไมใสน้ําแข็ง 

 กินกับอะไร 
 0 ไขดาว  แลวกโ็บโลนาไสกรอก   

 แลวมีโอวัลตินตั้งอยูเหรอ 

 0 ครับ 

 แลวถาวันไหนกินไมโลเปนยงัไง  เหมือนกนัไม 
 0 เหมือน   

 เสาร  อาทิตยมีขาวไม 
 0 มี   

 แลวกินคูกนักบัโอวัลตินไม 
 0 ไม   

 ทําไม 

 0 ไมพอก็แม 

 แลวบอกแมเลยไมวาวันนี้โฟนอยากกินโอวลัตินเยน็  อยางนี้เลยไม  หรือแมเปนคน

ชงใหเสร็จเรียบรอย   

 0 แมชงใหเลย 

 แสดงวาแมเปนคนเลือกเหมอืนกนั  แมเปนคนตัดสินใจวาวนันี้โฟนจะกินอะไรก็จะทาํ

เตรียมไว 

 0 ไมใช  โฟนตองบอกแม   

 ตื่นเชามาสมมติอยากกนิโอวลัตินตองบอกแม  
 0 แมทําใหกนิหนอย  ไขดาว + บาโลนาดวย   

 ตองมาคูกนัใชไม 
 0 ไมตองก็ได 

 แลวโอวัลตินกนิมานานหรือยัง 
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 0 นานแลว 

 ไปรูจักจากไหนครั้นชี่   
 0 มันออกโฆษณา 

 โฆษณาเปนยงัไงเลาใหฟงหนอย   ตอนนั้นที่ไปรูจักตัวนี้ครั้งแรกรูจักจากไหน   

 0 เห็นโฆษณา 

 ในนัน้มีกี่คนโฆษณาทีเ่คาเลน   

 0 ( 5  คน ) 

 เคาทาํอะไรกนั 

 0 ดื่มโอวัลตินเยน็ครั้นชี ่

 แลวทําอะไรกันอยู   
0 ดื่มไปแลวก็เคี้ยวไอนัน่  แลวของที่มนัมชีวีติมันก็เคี้ยวตาม  ปากกเ็คี้ยว

ตาม 

 เคี้ยวอะไร  โอวัลตินตองเคี้ยวดวยเหรอ 

 0 เคี้ยว  มนัมีกรอบ ๆ กลม ๆ เล็ก ๆ    

 เหรอ  มีดวยเหรอ  มนัเปนอะไร   

 0 ไมรู  แตมันอยูในโอวัลติน 

 แลวรูไดยังไงวามันกรอบ   

 0 ก็เคี้ยว   

 เวลาเคาเคี้ยวเคาเปนยงัไงในทีว ี  

 0 มันดัง 

 ทําเสียงใหฟงหนอย  ถึงรูวามันกรอบ 

 0 มันมีเสียง   

 มันดังเลยรูวามันกรอบ    แลวรูสึกยังไงกบัเม็ดกรอบ ๆ ชอบไมตอนที่เห็น  พอเคา

เคี้ยวแลวมนัมเีสียงนองโฟนรูสึกยังไง  ...ตอนนัน้ที่ดูอยากลองกินไม 

 0 อยาก 

 ทําไมอยาก  อยากไปลองอะไร  ...  ตอนที่โฟนดูโฆษณาโอวัลตินเยน็  นองโฟนอยาก

ไปซื้อไม 

 0 อยากใหพอแมไปซื้อ 

 อะไรที่เราอยากใหพอแมไปซื้อ  ชอบอะไร   

 0 ไมรูเหมือนกัน 

 วันนี้ดูแลวบอกแมไม 
 0 ไมไดบอก   

 แลวทํายังไงจะไดกินอันนี้   
 0 เวลาพอไปมินมิารทก็สะกิดพอ ๆ  ซืออันนีใ้หหนอย  พอก็ซื้อใหเปน

บางครั้ง   

 แตครั้งแรกที่ซื้อพอหรือแมซือ้ 

 0 แมซื้อเอง 

 วันนั้นไปกับแมไม   
 0 ไมไดไปเพราะวาไปเรียนหนงัสือ 

 แลวทําไมแมซือ้กลับมาถกู  บอกแมเหรอวาซื้ออันนี้กลับมาใหหนอย 

 0 ไมไดบอก  แมซื้อมาเอง 

 หลังจากดูโฆษณาอยากกินก็เก็บไวในใจคนเดียวไมไดบอกใคร   
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 0 หึ  แตก็บอกพอนะ 

 ตกลงบอกไม 
 0 บอก 

 บอกพอวาอะไร 
 0 บอกพออยากกินจงัเลย 

 แลวพอถามไมวาทําไมอยากกิน 

 0 มันอรอย   

 โฟนดูโฟนไมไดไปบอกใชไม  ไมไดเดินไปบอกเลยใชไม  แตวามีไปพูดเหรอ 

 0 ครับ  พอไปเซเวนกับมนิิมารทก็จะสะกิดพอ   

 พอพอจะไปโฟนก็บอกเหรอ   

 0 ครับ 

 แลวบอกพอวาอะไร 
 0 ซื้อใหหนอย 

 บอกวาอะไร 
 0 ซื้อโอวัลตินเยน็ครั้นชี่ใหหนอย   

 แลวพอวาไง 
 0 ไมเอาหรอก 

 พอรูจักดวยเหรอ   

 0 เปลาพอไมไดรูจัก  แตใหพอซื้อ 

 แลวหยิบไปจากไหน   ... แปลวาแมซื้อมาครั้งแรกแลวพอครั้งตอ ๆ ไปโฟนหยิบซองนี้

ไปใหพอดู  ครั้งตอไปใหพอซือ้มาใหใชไม  ...  แสดงวามนัมีในบานอยูแลวใชไม  พอ

แมซื้อมาปุบโฟนก็เลยไปบอกพอใชไม  ...  จาํไดไม  วันนั้นที่แมซื้อมาดีใจไม 

 0 ไมดี 

 ก็เราบอกวาเราดูทีวีแลวเราอยากกินไมใชเหรอ 

 0 ดีใจในใจ   

 พอมันหมด  ถาวนัไหนพอไปซื้อที่มนิิมารท  ก็จะเอาตัวนี้ไปใหพอดู  เคามีแถมของ

เลนอะไรมาใหดวยไม 

 0 แถมก็ตอนโนนกงัฟูแพนดา   

 ไดไม 
 0 ไมได 

 ทําไม  ไปรูจักไดยังไงกังฟูแพนดา 

 0 เปนการตูนที่ดูที่โรงเรียน   

 รูไดยังไงวาโอวัลตินมีแถมกังฟูแพนดา   เพื่อนเลาเหรอ  หรือเหน็จากโฆษณา   

 0 เห็นจากโฆษณา 

 ในโฆษณามันมีพูดเหรอ 

 0 มันมีใหดู  มันเปนกลองและสติ๊กเกอร 

 เห็นแลวอยากไดไม 
 0 อยาก  แตไมไมซื้อให   

 ตัวที่มนัมีแถบเคาแถมอะไร 
 0 แถมกลองและสติ๊กเกอร 
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 ที่อยากกนิวนันั้นจริง ๆ เพราะเคาแถมอันนี้หรืออยากกนิเพราะตัวโอวัลตินจริง  ๆ 

 0 อยากกินโอวัลตินจริง ๆ  

 กอนที่จะกนิตัวนี้มกีินตัวอื่นไมที่บาน 

 0 มีไมโล   

 โอวัลตินชง ๆ เคยกินไม   

 0 เคย   

 แตพอแมซื้อโอวัลตินครั้นชี ่ โอวัลตินซองสีแดงยังอยูไม 
 0 แมไมซื้อแลว 

 แตแมยังซื้อไมโลอยูเรื่อย ๆ  

 0 ไมโลตอนนี้แมก็ไมซื้อแลว 

 อยางนี้แสดงวาที่บานก็ไมมีไมโลแลวซิ 

 0 ไมมี  มีแตอันนี้อันเดียว 

 กินมากี่เดือนแลว 

 0 3 เดือน 

 อรอยไม  อรอยขนาดไหน  เทียบกับที่เราเคยกินเปนยงัไง 

 0 เทียบไมไดกับไมโล  และโอวลัติน 

 ทําไม 

 0 มันไมมีอะไรกรอบ ๆ  

 แสดงวาของเกาสูไมไดใชไม   ตอนที่นองโฟนของเกาซองแดง  ตอนที่เปนซองแดงกิน
รอนหรือกนิเยน็ 

 0 กินรอน   

 แลวเราชอบแบบไหน  ของใหมหรือของเกา  ถาถามตัวทีช่อบที่สุดของตัวใหมคือตัว

ไหนของมนั   

 0 กรอบ ๆ และโอวัลติน   

 ตอนที่เห็นโฆษณาครั้งแรก  ในนั้นมกีังฟูแพนดายัง 

 0 ยัง 

 แสดงวาเห็นโฆษราตัวนี้หลายรอบเลย    แลวพอเห็นกงัฟูแพนดาแลวไปบอกแมวา

ยังไง   

 0 แมไปบิ๊กซี  โฟนก็จะหยิบอันนั้นไปใหแมดู    แลวแมไมยอม 

 แตโฟนอยากได  แลวเวลาแมซื้อนี่ซื้อหอเล็ก  หรือหอใหญ 

 0 เล็ก 

 กี่หอจําไดไม 
 0 กลาง ๆ  

 อยางนี้เวลาโฟนไปเดินช็อปปงกับแมที่ไหนนะ   

 0 บิ๊กซี   

 ไปกับแมบอยไม 
 0 ไมบอย 

 เวลาไปกับแมหยิบของมาแมใหทกุครั้งไม 
 0 ไมทุกครั้ง 

 บอยไมที่แมไมให 
 0 บอย 

 ขอแม  10  ครั้งแมใหกี่ครั้ง 
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 0 2-3 ครั้ง   

 ถาเปนพวกมขีองแถมอะไรอยางนีห้ละ  แมใหไม  หรือวาไมให 

 0 ไมให 

 เวลามีของแถมอะไรมาแมไมใหเลยเหรอ   

 0 โฟนจะเอาแตแมไมซื้อใหเพราะวามันแพง 

 เวลาไปเดินซปุเปอรมันมีใหชิมโฟนชอบไม 
 0 ชอบ 

 ไปกินอะไรของเคามาบาง 
 0 โอวัลตินเย็นครั้นชี่ก็เคย 

 เคยเหมือนกนัเหรอ  ตอนนั้นเห็นโฆษณาหรือยัง  หรือรูจกัโอวัลตินครั้นชี่จากบูทชิม  

ตอนนัน้ซื้อมากินที่บานหรือยังตอนที่วิง่ไปชิม 

 0 ยัง 

 แตเห็นโฆษณาแลว 

0 เห็นโฆษณากอน  พอแมไปบิ๊กซีโฟนก็ไปขอเคากิน   ยังไงโฟนก็ขอพอ

กับแมซื้อ 

 ตอนนัน้ที่ไปชมิแมซื้อใหเลยไม 
 0 ไม 

 ทําไม 

 0 ไมรู 

 โฟนไดบอกแมไมวาอรอย 

 0 แมไมไดบอก   

 หนวูิ่งไปชิมเฉย ๆ เหรอ ... ปกติไปตามหางนอกจากมีใหชิมนะ  เคาจะมีใหเลนเกมส

โนนนีน่ั่นดวยนะ  เปาลูกโปงเตะลูกโปง  โฟนชอบไปเลนไม  หรือวาไมชอบเลนหรอก

เขิน 

 0 ชอบเลน 

 ชอบเลน  ชอบกินดวยใชไม 

0 ครับ   โฟนไปทองฟาจําลองเคามีเตน ๆ แตเคาบอกวาตองไมเกนิ

ประมาณซัก  9  ขวบ 

 ชอบไปเลนเกมสใชไม 
 0 ชอบ 

 เคยมีใครไปจัดกิจกรรมไม 
 0 เคย   

 นองโฟนจําไดไมสินคาชื่ออะไร 
 0 จําไมได 

 แตไปเลนกับเคาตลอด  เคยมีไมไปเลนกับเคาเสร็จแลวไปบอกแมวา  แมโฟนอยาก

ไดอันนี ้

 0 ไม 

 ไปเลนเฉย ๆ เหรอ 

 0 ครับ 

 แลวถาไปทีโ่รงเรียนเลาใหแมฟงไม 
 0 ไม   

 แมวนันี้มีตัวนีม้าทีโ่รงเรียน 
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 0 ไมเคย   

 

Ad  3 ตัว 

 ชอบตัวไหนทีสุ่ด 

 0 โอวัลตินครั้นชี ่ แลวก็แถมของเลนเด็ก ๆ  

 ตัวที่ 2  ใชไมที่เมื่อกี้เราโชว   ตัวที ่2  เหมอืนตัวนีท้ี่เคาใสมา  มันชื่ออะไร 

 0 ไมรู 

 ทําไมถงึชอบเลาใหฟงหนอย  ทําไมถึงชอบตัวที่ 2    รูไมยี่หออะไร   

 0 ไมรู 

 แตโฟนบอกวาโฟนชอบอะไรนะ   

 0 ชอบตัวนี ้

 ที่มันมีของแถมเหรอ  แลวตัวที่3  บอกวาชอบโอวัลตินเยน็ครั้นชี่เพราะชอบอะไร 

 0 กรอบ ๆ  

 โฆษณาเคาทาํอะไรหนถูึงชอบกรอบ ๆ  

 0 ไมรู 

 เรื่องนี้มนัสนกุไม 
 0 สนุก 

 สนุกตรงไหน   

 0 ไมรูเหมือนกัน 

 พอดูแลวนองโฟนรูสึกยังไง  ดูเคาเลนสนุก  ดูหนาตาเคายิ้มแยม  เปนเพราะอะไรถึง

ชอบ   

 0 ไมรู 

 แลวมันดีกวา  2  เรื่องแรกยงัไงบอกเรื่องนีส้นุกสุด  เรื่องที่ 1-2  สูไมไดเลยเพราะวา  

ตัวที่ 3  มนัเจงยังไง  ... ไมรูแหละ  แตเรื่องนี้ใชเรื่องนองโฟนเห็นเรื่องแรกไม  ทีเ่ลาให

พี่ฟงวาไปรูจักโอวัลตินเย็นครั้นชี่จากโฆษณาใชตัวนี้ไม 

 0 ใชครับ   

 ดูเสร็จแลวไมไดไปบอกแมหรอก  เพราะวาอะไร  ถาชอบจริงก็ตองไปบอกแมใหซื้อให

ซิ   

 0 ยังไงแมก็ไมซือ้ให 

 ก็เลยไมบอก  นองโฟนเคยเห็นโฆษณาอะไรที่เห็นแลวชอบจริง ๆ ไมไหวตองไปบอก

แม 

 0 ก็เคย   

 ตอนนัน้เหน็อะไร  รูนะวาแมอาจจะดุแตวาอยากซื้อจริง ๆ ตองวิ่งไปบอกแมแลวทน

ไมได 

 0 โอวัลตินเย็นครั้นชี่   

 หนูไมไดบอกแมหน ิ ดูเสร็จไมไดบอกแมวาอยากกนิหนิ  หรือวาบอก 

 0 บอกเปนบางครั้ง 

 ดูครั้งแรกแลวบอกแมเลยไมวาอยากกนิ   

 0 ไมไดบอก 

 เพราะรูวาบอกไปแมก็ไมซื้อใหหรอก   

 0 ครับ 

 แลวอันนีเ้หน็กี่รอบ  หลายครั้งไม   
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 0 5-6  รอบ   

 ตอนนัน้ในบานมีตัวโอวัลตินเยน็ครั้นชีห่รือยัง 
 0 ยัง   

 มีไมแมซื้อเขามาในบานแลวมีโอกาสเหน็โฆษณาชิ้นนี้อีก 

 0 มี   

 เห็นแลวรูสึกยงัไงเลย  ไปลุกมาชงกินดีกวา  หรือวาไมเอาเห็นแลวก็ผานไป   

 0 ใหแมชง   

 เคยไมที่เห็นโฆษณาชิ้นนี้แลว  แม ๆ มนัอยาก  มีไม   

 0 มีเหมือนกนั   

 หรือเปลา  หรือวาไมเกีย่วกบัโฆษณา    มไีม  พอเหน็โฆษณาแลวแมอยากกิน    เห็น

ในโฆษณาชงใหผมหนอย   

 0 ไมมี   

 สวนใหญแมจะเปนคนชงเตรียมใหเอง   
 0 ไม  โฟนตองบอก   

 แตพอหลัง ๆ มาเห็นโฆษณาแลวในบานในตูก็มนีะโอวลัตินเยน็ครั้นชี ่ มีไมเห็นแลว

วิ่งไปบอกแมวาอยากกนิ 

 0 ไมมี 

 ก็คืออยากกินเองไมไดเกี่ยวกบัโฆษณา 

 0 ครับ 

 เมื่อกี้ดู  จาํอะไรไดบางโฆษณาโอวัลตินทีโ่ฟนชอบ  จาํฉากไหนไดแมนสุด ๆ  มันมตีัว

อะไรที่ไมใชคนนะ  ไมมีชีวติ  มีไม  ใชเรื่องนี้ไม  เปนตัวอะไร 

 0 เหมือนของเลน  แตมนัเคี้ยวได   

 แลวรูไดยังไงวามันเคี้ยวได   
 0 มีหยกั ๆ ตรงใกล ๆ ปาก 

 แลวชอบไมฉากนั้น   มนัเขียนไวใชไม  ชอบไม 

 0 ( ไมตอบ ) 

 

Ad  อีก 3 ตัว 

 อยากดูเรื่องไหนซ้ําอีกรอบนึง    หรือวาอยากดูซ้าํหมดเลย  6 เรื่อง    ไมโลเรื่อง

สุดทาย   

 0 พิ๊ง 

 3 เรื่องที่ดูมาเมื่อกี้  รอบที่ 2  นีน่ะ  ชอบอันไหนมากที่สุด   

 0 อันที ่1   

 มันรองวาอะไร  ....  ตัวแรก  หรือตัวที่ 2  หรือตัวที ่3 

 0 ตัวที่ 3  โอวัลตินเยน็ครั้นชี่   

 รอบ 2 ที่ดูเมื่อกี้  รอบแรกทีเ่ราดูคือโยโย  จําไดไม 

 0 ชอบไมโล 

 ชอบไมโลสุดเหรอ   ทาํไมถงึชอบ   มนัดีกวา  2  ตัวแรกยังไง  อันที ่2  มันชื่ออะไรนะ   

ที่บอกวาก็เคยกินเหมือนกนั  ทีน่องโฟนบอก 

 0 โกโกครั้น 

 สรุปชอบไมโลสุดไมโฆษณา 

 0 ชอบ   
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 ทําไมชอบตัวนี้  มันดียังไง  เจงยงัไง  ชอบที่มันเตะบอลหรือเปลาหรือวายงัไง 
 0 ชอบที่มนัเตะบอล   

 มันพูดวายังไง   
 0 ไมไดพูด  แตมัน ... ญ. แลว ช. เหมือนเตะเขา   

 เราวายังไง  มนัตลกเหรอ  ... แลวเรื่องที ่2  หละ 

 

( กลับเทป ) 

 

 โฆษณามนัเปนการตูน  หรือวามนัเปนยงัไงนองโฟน  เมือ่กี้พี่เมยเหน็มนัมีเรื่องดวย

นะ  อะไรหลนลงมาจากดาวอะไรไมรู  ไมชอบเหรอเรื่องที ่2  ในโกโกครั้น  อุกาบาทว

ดํา ๆ  ตกลงมา 

 0 ชอบ 

 ถาใหเลือกชอบไมโล  

 0 ชอบไมโล 

 โฟนเลนบอลไม 
 0 เลน 

 เลนเปนโกลดไม 
 0 เลนเปนคนเตะ   

 โดนใจเลยที่เมือ่กี้ยิงเขาใชไม   
 0 บางทีโฟนก็ขอแมลงไปเลน  บางทีพี่เคาเตะมาโดน 

 เทียบโฆษณาไมโลนะ   กับโอวัลตินเยน็ครั้นชี่  ชอบโฆษณาไหนมากกวากนั   

 0 โอวัลตินเย็นครั้นชี่   

 ไหนเมื่อกี้บอกไมโลก็สนุก   

 0 ไมรู   

 เมื่อกี้บอกวา  เมื่อกี้ก็เคยกินโกโกครั้นดวย  มันเหมือนหรือตางจากโอวลัตินเยน็ครั้นชี่

ยังไง  มนัเหมือนหรือตางกนัไม   

 0 ไม 

 มันตางกนัยงัไง 
 0 อันเล็ก ๆ  

 อันเล็ก ๆ นีม่นัทาํไมกวา 

 0 มันกรอบ 

 โกโกครั้นมัน 

 0 ก็กรอบเหมือนกัน   

 แตชอบอันเล็ก ๆ นี่แหละเนอะ  …. ( สัมภาษณแม )  ลูก ช. เราเปนยงัไง   เคาเปน

เด็กยังไง 

0 ราเริง  คุยเกง  ชอบถาม  คําวาดูหนงัคมแฝก  คํานีห้มายความวาอะไร

ยังไง   

 เปนวยัที่ชางซักใชไม   
 0 บางทีก็เห็นอยางขางนอกมีเขียนคําเคาจะยืนสะกดอาน  ตอนนีจ้ะให

เคาหัดอาน   

 เมื่อกี้คุยกับเคาเหมือนกนัวาแมดุไม  เคาเหมือนกับแมดุ ๆ  แมวาแมดุไมกับนองโฟน   

 0 ถานองผิดจะดุนะ   
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 เคาทาํผิดอะไร 
0 อยางครูฟองนะ  อยูโรงเรียนดื้อมาก  ซน  กลับบานมากจ็ะถาม  และกม็ี

การลงโทษ   

 ถาปกติถือวาเขมงวดไมเรา 

 0 ไมนะ   

 เรื่องเรียนหละ 

0 ตองบังคับ  เชาตองบอกทุกวันเลยตั้งใจเรียนนะครับ  เขียนลายมือสวย 

ๆ  นะเพราะนองเขียนลายมอืไมสวย 

 แลวเราตองดูแลใกลชิดไม   
 0 ยังไมใกลชิด  ไมเต็มที ่

 กับพอเคาสนทิไม 
0 สนิท  แตพอเคาดุยิ่งกวาออย  ไมไดเลย  อยามาพบปะผูคนคําพูดตอง

มากอนมารยาท   

 เทาที่ฟงเหมือนเคาสนิทกับคุณพอนะ   เวลาขอของซักอยาง 

 0 ใช  คุณพอจะให   

 ดุ  แตแอบตามใจแหละ 

0 ใช  แตก็มาบนนะเนีย่ไปเซเวนลูกขอของเลนงอแงงุงงิง้  แตให  แลวกม็า

บนกับออย 

 แลวคุณแมหละ    ถาลูกมาขอ 

0 ตองดูวาสิ่งนัน้สมควรจะใหหรือไมให  จะไมใชจายนั่น  เพราะชวงนี้ตอง

เขียม ๆ บาง 

 อะไรบางที่เคามาขอ 

 0 ของเลน  แตของกินก็มีบาง 

 เชนอะไรบางถาเปนของกนิ 

 0 บางครั้งเราเหน็วากนิเยอะมากหลาย ๆ วนัเขากไ็มให 

 หมายถงึกนิติดตอกัน  หรือกินจาํนวนเยอะ ๆ  

 0 กินจํานวนเยอะ ๆ  

 เชนอะไรบาง 
0 มามา  อยางหนาโรงเรียนมีขายเคาจะขอซื้อกินทุกวนั  มามาไมใหกนิ

มาก  ในวทิยุเคายังบอกเลยวามามาสําหรับเด็กไมใหทานชอบทาน   

 แมบอกไมวาพอบางเหอะ  มันไมมีประโยชน 

 0 บอก  แตเคากย็ังขอ 

 แลวทายที่สุดแมใหไม 
 0 ถามันหลายวนัก็จะไมใหนะ   

 แปลวาแมไมใหตังคคาขนมติดตัว 

0 ให  พอใหวันละ 20 สําหรับเคาเยอะนะ  เพราะครูจะบอกวาใหเด็กมาได

ไมเกินวันละ  20  ที่ใหนี่เผื่อครูใหซื้อสมุดอะไรอยางนี้  สวนใหญจะเปน

คาขนม 

 แสดงวาเคากม็ีเหลือบางสวนไวซื้อกนิเอง 
 0 ใชคะ 

 ที่แอบซื้อเรารูไมวาเคาแอบซื้อ 
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0 ถาคนในกระเปาเจอของเลนไมบรรทัดดินสอ  ในสวนตรงนั้นเรามีใหอยู

แลว  พอเคาบอกวาถานองโฟนจะเอาดินสอไมบรรทัด  อันนัน้เปนสวนที่

พอกับแมจะหาซื้อให  ตังคใหไวกนิขาวกินขนมเวลานองโฟนหวิ 

 เครื่องดื่มนี่คือที่เคานึกไดวามันมีในบาน  มีอยางอื่นอีกไม 

 0 ก็ประมาณนี ้

 เคาบอกวาน้าํแดงพอเปนคนซื้อ  เปปซี่พอก็เปนคนซื้อ 

 0 ใช 

 มีอันไหนที่แมนําเสนอบางไม 
 0 สวนมากตัวเองจะซื้อนมเปรี้ยว   

 ทุกอยางยกเวนน้าํแดงกับโคกใชไม 
0 ถาเราไปซื้อของที ่... สวนมากไปกนัทัง้ครอบครัวก็จะซื้อน้ําแดง  แตเปป

ซี่คุณพอนึกอยากก็จะใหนองโฟนลงไปซื้อที่รานก็จะหิ้วใสถุงขึ้นมา  แต

นอยที่เราจะทานน้ําอัดลมถาพอไมอยาก 

 ไมไดซื้อติดในตูเย็น 

 0 ไม  ถาคุณพออยากทานก็จะซื้อมา 

 เคาบอกกนิตอนพอกลับมา 

 0 ใช 

 วันนั้นก็จะซื้อมากนิ   

 0 คะ 

 นมม ี 2  แบบนมเปรี้ยวกับ  

 0 นมจืด 

 อันนี้มีติดบานเลยไม 
0 มีติดบานถาเวลาไปรับนองโฟนกลับจากโรงเรียนก็แวะเซเวนถา

นมหมดก็จะซือ้กลับมา 

 แลวอันตอไป   

 0 น้ําผลไมคั้นเอง  แมนองโฟนอยากกินสม  ไปตลาดก็จะซือ้มาคั้น 

เคาก็มีขอเหมอืนกนันะพวกเครื่องดื่ม  สวนมากเคาอยากทานอะไรเคา

จะบอก  ยิง่โอวัลตินเคาดูจากโฆษณาเคาก็จะมาบอกแมนองโฟนอยากกินแบบ

นี้  ทัง้พีท่ั้งนอง 

 โอวัลตินครั้นชีคุ่ณแมรูจักไม 
 0 รูจัก 

 จากไหน 

 0 ตอนแรกนองโฟนมาบอกก็ยงัไมทราบ   

 แรกสุดเลยที่ไดยินชื่อนี ้
0 จากเคา  เพราะสวนมากเราจะทาํงานในครัว  นองโฟนเคาเหน็เคาก็จะ

มาบอก  แมนองโฟนอยากกนิอันนี้  โอวัลตินครั้นชี่แบบนี้ใสน้าํแข็งโอวัล

ตินชงเย็น ๆ  ตองใสน้ําแข็งดวยนะแม  กอ็อกไปซื้อแตถาไมไดไปหางก็

ซื้อที่เซเวน 

 ครั้งแรกที่เคามาพูดนานหรือยัง 
 0 นานแลว  ถาครั้นชี่นี่  2  เดือนกวา 

 พอเคาบอกแมรูสึกยังไง  แมไมเคยไดยินใชไมโอวัลตินเย็นครั้นชี ่  
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0 คะ  ก็เฉย ๆ นองโฟนอยากกนิเหรอเดี๋ยวไปซื้อ   แมไมรูจกันองโฟนบอก

นะวาเปนอะไรยังไง   

 แตก็ใหนะ  ถึงไมรูจัก 

 0 ใหคะ  เพราะตัวเองทํางานไมคอยไดดูหนงั 

 แลววันนัน้นองโฟนมาบอกแมไปซื้อเลยไม 
 0 ยัง 

 ครั้งตอไปที่ไปซื้อของนี ่
 0 ก็ซื้อเปนแพคกลับมา 

 พอเหน็วาลูกอยากกินโอวัลตินครั้นชี่แลวซื้อใหงาย ๆ เลย 

 0 ยืนอานสวนผสมกอนวาเคามีสวนผสมอะไร 

 ตอนที่ลูกมาบอกวูบแรกใจกะจะใหอยูแลวไม   
 0 ให  ซื้อมาลองใหลูกหอนงึกอน  ถาลูกชอบก็จะซื้อเปนแพคกลับมา 

 เคาบอกกนิกบัน้ําแข็งดวยแมตองชง ๆ  

 0 ใช 

 นองโฟนเลาวาแตกอนที่บานมีซองสีแดง 
 0 ใช  ชงใสนมขน   

 ชงรอนใชไม 
 0 คะ 

 คุณแมมีปญหาอะไรไม 
 0 ไมมี   

 พอชงน้ําแข็งก ็OK 

0 งายดี  มนัมีมอลต  มีพองกรอบออกมา  ตอนแรกก็ไมรูแตเคาบอกมา  

นองโฟนมีกุบกรอบดวย  เคาบอกใชครับแมแบบนี้แหละ  ม ีๆ  

 แลวใครเปนคนเตรียม   

 0 เราเปนคนทาํให 

 แมอยากกิน  เคาบอกเลยวาเคากินตอนเชาเสาร  อาทิตย  แตถาจันทรถึงศุกรเคาไม

กิน 

0 ใช  เชาตื่นมาบางทีเคาไมอยากกิน  นมนีอ่อยจะบังคับ  โจก  พรุงนีน้อง

โฟนจะกนิอะไรลูก  โจกครับ  เคาก็บอก   

 เคาก็พูดเหมือนกนัวาตองบอกแม ๆ ถงึจะชงให 

 0 ใช   

 ก็งงวาทาํไมเคากินแคเสาร  อาทิตย  จนัทรถึงศุกรไมไดกิน 

0 เชารถมาเชา  6 โมงครึ่งตองลงไปรอแลว  แลวชวงเชาเด็กตื่นนอนมา

เคากินไดไมเยอะหรอก   

 แตก็มีทั้งโจกทัง้นม 

 0 สลับ  วนัจนัทรนี่โจก  แตก็ไมทุกจันทรนะ  สลับกันไปโจกบาง  นมบาง   

 โจกก็โจก  นมก็นมไปเลย  เปนตัวแยก ๆ ไปเลย 

 0 คะ   

 ไมไดจะใหกินนมทกุวนั 

 0 ไม ๆ  

 ทําไมไมใหลองทานนม 

 0 เคาทานไดไมเต็มที่  แลวน้าํแข็งชวงเชายงัไมอยากใหทาน 
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 แมรูสึกยังไง 
 0 มันเยน็ไป 

 นมทีเ่คาทานแชเย็นไม 
0 แช  แตเย็นไมมากเพราะอยางโอวัลตินใสน้ําแข็งดวย  เคาจะบอกแมใส

เยอะ ๆ  แลวถาเคามาชงเองใสน้ํารอนกอนแลวเติมน้าํแลวมาใสน้ําแข็ง

เคาจะมานัง่ชองของเคา 

 นั่นคือตัวกอนหนานี้ไมใชตัวครั้นชี่ 
 0 ตัวครั้นชี่นี่แหละ 

 เวลาชงแมใสน้ํารอน 

0 ใสน้ํารอนนิดนึงเพื่อใหมันละลาย  แลวก็ใสน้ําเย็น  แลวก็ใสน้ําแข็ง  

เพราะเราใสน้าํเยน็แลวมนัไมคอยละลาย   

 เคาบอกวาเสารที่เคากินตอนเชา  ไมกลัวเหรอ 

 0 ชวงเชาเคามีเวลานานที่สุด  มีขนมปงไสกรอบบาโลนา  ไขดาว 

 ทําไมอยางนี้ยอม  มนัตางจากจันทรถงึศุกรยังไง   

0 จันทรถงึศุกรรีบ ๆ เคาตองรีบอาบน้าํแตงตัว  จะพยายามหาอะไรงาย ๆ 

ใหเคาทาน   

 เชาเสาร  อาทติยเคาตื่นกีโ่มง 
0 ปกติ  6 โมงนีต่ื่นแลวพอตื่นเตาตองตื่น  จะไปโรงเรียนตองบอกวานอง

โฟนยังเชาอยูหนนูอนกอนกไ็ด  บางทีเคาลุกมาแปรงฟนเผลอ ๆ อาบน้ํา

เลย 

 แปลวาเชาเสาร  อาทิตย 6 โมงก็ใหกนิ 

 0 สาย ๆ เคาตื่นมานัง่ดูทวีีซักพักนึง  แมชง  แลวแตเคาจะบอก 

 ไมไดกินเชาเสาร  อาทิตย  แตกินชวงสาย ๆ วันเสาร  อาทิตย   

 0 ชวง  7 โมง   

 เรื่องของเยน็ตอนเชาก็ไมมีปญหาหรอก   

0 ไมมีปญหาแตชวงเชาเคาไมอยากทานเคาตื่นมา  นองโฟนเอานมหนอย

นะลูก  ไมอยากกิน  โฟนยังไมหิวเราก็จะบอกงั้นติดไปโรงเรียนไมสาย ๆ 

เคาจะกนิพอไปถึงโรงเรียนอะไรอยางนี้  เคาบอกตื่นเชามาเด็กอาจจะยงั

ไมหิว   

 ตอนเสาร  อาทิตยใหโอวัลตินเยน็ครั้นชี่ใหเชานะ   

 0 เคาเอา  แตถาเชาไปโรงเรียนเคาไมเอาของเย็น ๆ  

 มันสงผลยังไง 
 0 จะถามเคาหนะ   

 จะเปนแมที่รูสึกวาวันนี้ฉันไมใหหรอก  เยน็ ๆ  

0 ไมใช  ไมไดคิดอยางนั้นแตเคาไมขอ  ถาเคาบอกแมพรุงนี้ตมโจกใหโฟน

นะ  โฟนอยากกินโจก   

 เคาก็จะขอเปนอยางอื่นไป 

0 ใช  ถาอยูกับพอเดี๋ยวก็ไปแลวกับพอไปซื้อมาแลว  ขนมปงไสกกรอบ

บาโลนามาเวฟมาทอดกนิ  มีโอวัลตินนี้ดวย  สวนมากเคาก็ทานแบบนี ้

 แลวไมโลหละ 

 0 เหมือนกนั  ไมโลเมื่อกอนเคาทานแตเดี๋ยวนี้เคาไมทานแลว 

 ไมโลมีติดบานไมตอนนี ้
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 0 ไมมี  จะมีโอวลัติน 

 ซองแดงหรือครั้นชี่ 
0 มีทั้งซองแดง  และครั้นชี่ชง  เพราะคุณพอไปซื้อมาเพราะวาเคาไมรูวามี

โอวัลตินครั้นชีอ่ยูเคาก็ไปซื้อมา  แลวก็ซื้อนมขนมาใสชง 

 สรุปมีรุน 

 0 อยางซองครั้นชี่  แลวก็ชงน้ํารอน   

 ซองสีแดง ๆ  

 0 ใช   

 ตอนนี้ม ี 2  รุนดวยกัน 

 0 คะ 

 วันนั้น  ตอนนั้นที่โฟนเหน็โฆษณาทวีีแลวมาบอกวาอยากกิน  พอแมไปช็อปก็ไปเดิน

ดูวันนั้นตั้งใจซือ้เลยไม  หรือซื้อแดงปกติ 

 0 ก็ซื้อปกติ  ซื้อมาแลวซองนงึ  เคาบอกแมโฟนอยากกินนะ 

 ซื้อมาแลวซองนึงหมายความวายังไง 
 0 เคยซื้อมาชงใหนองดื่มแลวไงคะ  ครั้นชี่ 

 วันนั้นตั้งใจจะไปซื้อของเกา  หรือซื้อครั้นชี่นี่แหละ 

 0 ซื้อตัวนี้เพราะเคาอยากกนิ 

 แสดงวาวันนัน้ในรถเข็นเรา ๆ หยิบแคอยางเดียว  ครั้นชี่   

 0 คะ 

 ตัวซองแด 

 0 ยัง 

 แลวซองแดงทกุวันนีน้องโฟนเคากนิไม 
 0 ทาน 

 เปนเพราะบังเอิญพอซื้อผิดแลวมันติดไวในบาน   

 0 ซื้อมานองเคาก็ทานไดหมด  ไมวาตัวนีห้รือตัวครั้นชี่   

 ครั้งตอไปที่ไปช็อป  แมจะซือ้ทั้งครั้นชี ่+ ซองแดงดวยไม   

 0 ตัวเองไมหยิบจะใหลูก ๆ หยบิ   

 ทําไม 

 0 ใหเคาเลือกเอาวาจะเอาแบบไหน 

 ถาเคาจะหยิบ  2  สีเลยก็ได 

 0 ได   

 แตไมโลไมมี 
 0 ไมโลตอนนี้ไมมี  แตกอนทานนอย 

 แสดงวาเมื่อกอนพี่มทีัง้ไมโล  และโอวัลตินซองแดงเหรอ   

 0 คะ   

 ทําไมมีไมโล 

 0 ออยชอบไมโล  ไมไดชอบโอวัลติน   

 แลวทําไมตอนนี้ไมซือ้ไมโล 

 0 ไมไดทานแลว  ออยไมไดทานแลวเปลี่ยนมากนิแคลซีเมก็ซ   

 แสดงวาไมโลนองโฟนไมคอยไดกิน 

 0 ไมคอยไดกิน 

 ลูกโอวัลติน  คุณแมไมโล 
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 0 คะ   

 แลวอยางเวลาเลือกเครื่องดื่มใครเปนคนเลือกถาไมนับน้ําแดง  กับเปปซี่   

 0 สวนมากลูกจะเลือก 

 นมเคาเลือกเองไมวารสไหน  ยี่หอไหน   

0 จะจํากัดอยากใหเคาสูงขอนมจืด  ถาจะแจมขอเปนช็อกโกแลตกับสตอ

เบอรรี่   นองโฟนนาน ๆ จะบอกแมอยากกินช็อกโกแลต  หรือไมเคาก็

เดินไปหยิบเอง 

 จํากัดยีห่อไม 
 0 เคาจะหยิบโฟรโมส  เพราะเคาทานโฟรโมสมาตั้งแตเด็ก ๆ 

 แลวพอมาถึงโอวัลตินลูกเลือกเหรอ   

 0 ถาเรื่องของกนิไมบังคับลูกถามีประโยชนจะให 

 โอวัลตินครั้นชีแ่มวามนัดียงัไง   
0 มีประโยชนไมก็มีแตไมมาก  มันทรีอินวันไมยุงยากมากเคาผสมมาแลว

และก็แคชงใสน้ําแข็งแคนัน้  มันจะแปลกตรงมีกุบกรอบและมอลต  มนั

เปนแปงหรือเปลาไมรูนะตัวพอง ๆ  แลวนองโฟนเคาชอบ  มนักดูแปลก

ดีจากเมื่อกอนไมชอบ 

 เคาบอกเหรอ 

 0 เคาบอกวาแมโฟนชอบแบบนี้   

 สวนตัวของแมเองไมนับนองโฟนนะ  มนักส็ะดวกดี  แถมชงเยน็อีกตางหาก  หรือเปน

เรื่องที่มนัมีอะไรแปลก ๆ ลอยขึ้นมา   

0 จากตรงนั้นดวย  แตมนัเปนเรื่องความสะดวกมากขึ้น   

 แมรูสึกยังไงทีม่ันมีกรอบ ๆ  ใสอยูขางใน 

0 แปลกสําหรับเด็ก  ก็อานดูเทาที่อนเคาบอกวามนัเปนเหมอืนกับวาเปน

สูตรประกอบอะไรซักอยาง 

 มันดีตรงทีว่ามันเปนอะไรแปลก ๆ ใหลูกฉัน   

 0 ใช  แตกมีประโยชนไมไดใหโทษ   

 ประโยชนเดาวานาจะใหเรื่อง    มีวิตามินไม 
 0 ไมแนใจนะ  แตประโยชนนี่ ... ถาไมมีประโยชนเคาคงไมใสมา 

 

 คิดวามันนาจะมีอะไรเพิ่มเติม 

 0 ใช 

 ตอนแรกที่ไปอานคุณแมอานเช็คอะไร  ทีแ่มบอกตองเดินหาแลวดูตรงแพคมัน 

 0 ดูวาเคาใสอะไรบาง  มีอะไรบาง   

 ตอนนัน้แม ... 
 0 แมไมรูจัก 

 จําไดไมตอนนัน้เคาบอกวาอะไรบางบนแพค   

0 เคาบอกวาซองสีฟา ๆ ครั้นชี่แลวมีพองกรอบ  ทํานองนี ้

 แมก็เลยรูเหรอวาตัวใหม 
 0 คะ 

 เคยเหน็โฆษณาไม 
 0 เคยเหน็  มีเด็กอยู  3  คน 

 แลวไงตอ 
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0 เมื่อวานกม็ี  นองโฟน  พี่เคาจะถามนองโฟนเกีย่วกับเรื่องโอวัลติน  แลว

นองโฟนตองบอกดวยนะ  นองโฟนตองบอกพี่เคาวาเคยทานแบบนีไ้ม  

แลวคิดวาคงถามเรื่องรสชาติวาอรอยไม  แลวมันมีอะไรสวนผสม   

 เทาที่แมจําไดโฆษณาตัวนี้แมรูสึกยังไงบาง  ที่บอกมีเด็ก  3  คนแลวมอีะไร  เปนหนงั

ที่สนกุไม 

 0 เคาชักชวนใหเด็ก ๆ มาดื่มโอวัลตินเพื่อเสริมสรางรางกาย 

 ทายที่สุดเด็กกินตัวนี้ในโฆษณาแลวจะเปนยงัไง   
 0 จะเจริญเติบโต    แลวตองออกกําลังกายดวย  เลนแลวมาเสริม

เครื่องดื่มพวกนี้   

 เด็กในเรื่องเคาเปนยังไง   
 0 ถาพี่ดูแลวพูดไมคอยถูก  ดูนองเคาแจมใสไดดื่มไปแลวมันเพิ่ม 

 เพิ่มเรื่องอะไร 
 0 เพิ่มพลังใหเคา  พอเคาไดดื่มโอวัลตินชนดินี้แลวมนัดี 

 เด็ก  3 คนนีม่นัติดตา  ติดหเูหรอ 

 0 เคาประกาศ 

 วา 

 0 เปนโอวัลตินทรีอินวันครั้นชี่   

 แมน ๆ ก็คือเด็ก  3  คนนี้แหละ    โฆษณานี้คุณแมเพิง่เห็นครั้งแรกเมือ่วานหรือเปลา 

 0 เห็นตั้งนานแลวและก็มีติดตอไป   

 

 

Ad 

 ใชตัวเดียวกนัไม 
 0 คะ 

 ดูรอบนี้แลวมขีอความไหนที่เราเก็บตกไดไม  มาดูชัด ๆ อีกทีก็เพิง่จะเก็ทนี่แหละมีไม  

มีอะไรเพิ่มมาไมที่เราเคยรู   

 0 เหมือนเดิม   

 สรุปลอย ๆ ขึ้นมาคืออะไร 

 0 มอลต   

 กินแลวมนัใหเรื่อง 
 0 เรากินขนมกุบกรอบขางในมนัพอง ๆ อยู 

 กุบกรอบจากโฆษณาไหน 

 0 ก็ถามนองโฟนนะวามันเปนยงัไง  เคากบ็อกวาเหมือนขนมกุบ ๆ  ขางใน 

 ลูกก็บอกดวย 

 0 คะ 

 โฆษณามนัมอีะไรมากุบ ๆ  กรอบ ๆ   

 0 เราก็อยากรูวามันเปนอะไรยงัไงทาํไมมีตัวนี้แลวพอเขามาในปากแลว

เปนยงัไง   

 0 บางทีก็ตักกุบกรอบขึ้นมาชิมกอน 

 ตัวชงแมเรียกตัวกุบกรอบวาอะไร   
 0 มอลต 

 แลวนองโฟนเคาเรียกวาอะไร   
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 0 บางทีเคาก็เรียกมอลตหรือกบุกรอบ 

 แมวาจากโฆษณาเคามาเนนความเปนมอลตที่มันลอยขึ้นมามากกวาหรือเคาเนน
เรื่องกุบกรอบมากกวา  จากโฆษณาที่ดู   

 0 ถาธรรมดาก็ไมมีตัวมอลต 

 ที่ลอย ๆ ใชไม 

 0 คะ  เคาเพิ่มมาตอนหลงั   

 แตจากโฆษณามันมาเนนเรื่องกุบกรอบมากกวาหรือมาเนนชัด ๆ เลยวามอลตลอย

ขึ้นมาเปนเรื่องไหน 

0 ไมไดเนน  เปนโอวัลตินเสริมสรางพลังใหแข็งแรงเพียงแตเติมมอลตลง

ไปแคนั้น   

 โฟนเคาบอกเห็นโฆษณาแลวเคากห็ยิบซองนี้ใหดูดวยทีบ่ิ๊กซีมันเปนตัวกังฟูอะไรซัก
อยาง   

 0 เราเคยเหน็นะ 

 เคาเคยหยิบใหแมดู 

 0 ใช   

 แลวแมรูสึกยังไงลูกหยิบมาใหดู 

 0 ถามลูกวาจะเอาหรือลูก  แตก็ซื้อให 

 แสดงวาตอนนี้เคามีตัวแผน ๆ นีท้ี่บานเหรอ   

 0 ไมรูหายไปหรือยัง  แตถาถามวาสินคาตัวนี้มีเหรอ  มีคะ 

 ตัวหมีขางในเปนของแถม 

 0 เปนไพไมใชเหรอ 

 ซักอยาง  อยูในกลองเล็กที่นองโฟนเคาบอกสรุปคุณแมไดซื้อไมที่เคาถอืมาใหแม
ที่บิ๊กซี   

 0 ซื้อ  มนีะ 

 เคาบอกเคาไปหยิบจากชั้น 

0 มันมีของแถม  ก็จะถามวานองโฟนที่จะเอานี่เอาของเลนหรือเอาของ

แถม  โฟนจะเอาทัง้  2  อยาง   

 วันนั้นจายตังคซื้อตัวนี้หรือวาไปเอาอีกแบบนึง   
 0 หมียงัไมไดเอา 

 เพราะวา 

0 เห็นเคามีของแถมก็ถามวาเพราะของแถมหรือเปลา  คิดวายงั  เอาตัวนี้

ไปกอน  ถานองโฟนตั้งใจกนิจริง ๆ แมซื้อใหแตถาหวงัเอาของแถมแมไม

ซื้อให   

 ถามีของแถม  ของเลนแมมกัไมคอยชอบเนอะ   

 0 ใชกลัวเคาเอาของเลน 

 แตกอนหนานีเ้คาก็กนิตัวนี้อยูแลวหรือเปลา   

 0 ทานคะ 

 แลวแมซื้อขนาดนี้เลยไม 
 0 แพคขนาดนี้แลวก็มีเล็กกวานี้   

 สวนใหญที่ซื้อนี่ซื้อแบบไหน   

 0 แพคใหญเพราะนองสาวเคาก็ทานดวย 

 แตวันนัน้ไมไดซื้อที่มีของแถม 
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 0 ใช   

 แตหยิบไซสนี้เหมือนกันรุนทีไ่มมีของแถม   

 0 คะ   

 ทําไมไมเอามันมีของแถม 

0 เคาหยิบมาแมกลัววาอยากเอาอันนี้เพราะมีรูปหมี  ก็เลยเนนกับเคาวาที่

โฟนเอานี่จะเอาของเลนใชไม  แลวเครื่องดื่มนี่จะเอาไม  เคาก็กนิตัวนี้

ปกติ   แลวพอมันมีของแถมมา   

 ก็ไมเหน็เปนไรเลย   ก็ใหนองไปก็ได  เคากก็ิน  แตทาํไมคุณแมไมเอา   หรือวามนั

แพงหรือวายงัไง 

0 ถึงไดถามวาทีเ่อาไปนี่ของเลนใชไม  มีของแถมนองโฟนถึงเอาใชไม  

แลวตัวนีท้ําไมไมเอา  มันก็เปนสินคาตัวเดียวกนัเคาแคเพิ่มของเลนมา

เทานัน้   

 ถาลูกจะเอาของแถมตัวนี้ไมดีกับลูกยังไง   
 0 คือ  อยากไดคําตอบจากเคา 

 แตเคาไดของกินดวยนะ  แตของแถมมันไมดียังไง  ไมเขาใจ 

 0 ไมใชไมดี  แตก็ซื้อให   

 แตวันนัน้ไมไดซื้อหรอก   

 0 ถาซื้อนี่เอาที่อยากกินดีกวา   

 เมื่อกี้ถามเคา  มีพวกกจิกรรมมาทําที่โรงเรียนเปนสินคามาจัดทีโ่รงเรียน  เคามาเลา

ใหแมฟงไม   

 0 เลา  วนันี้มีแมคโดนัลมา  กบัพวกที่เคามีเครื่องดื่มมาใหเด็ก ๆ    

 เคามาพูดวาอะไร 
 0 แมกินอันนี้ชอบ   

 แมซื้อใหเคาไม 
 0 ก็ดูกอน  ก็ตองขอไปดูสินคาตัวนัน้กอน   

 เหมือนตัวลูกเปนคนคอยมาบอกอะไรใหม ๆ แตทายที่สุดคนที่กลั่นกรองตัดสินใจอยู

ที่เรา   

 0 คะ 
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IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 
Session NO:      5                Session Name:       Mothers + Kid 8-12 yrs: Occasional Users                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   1. Full  Name  :     Sukanya Koonchorn         Age  :   41 

       Nick  Name  :    Aoy                       H/H  Income  :   35,000 
       Status  :   Married + Kids ( 8yrs. – Boy, 4 yrs. – Boy ) 
       Occupation  :   TEACHER 
       Brand  Usage  :   OVALTINE YEN CRUNCHY, 5  

GRAINS 

    

   2. Full  Name  :    Chitnupong Wankanongkit       Age  :   8 

       Nick  Name  :          Fone                       H/H  Income  :   0 
       Status  :   Single 
       Occupation  :   Srieiam Anusorn /Grade2 
       Brand  Usage  :    
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 Do you have any sisters or brothers?  

Yes, I have.  

 Who are they? 

Younger sister 

 How old is she?  

4 years old.  

 How old are you? 

8 years old.  

 Do you have a lot of friends at school gang?  

No gang  

 Are you a good child?  

I do not know.  

 Did your mother say you are a good boy?  

No. 

 Did your mother say you are neat and tidy? 

No.  

 Did your mother say what you are ... (not speaking) 

Today, you did not go to school what subject do you 

miss?  

I do not remember.  

 Today has English class? 

No. English class has on Wednesday. 

 Today has Math or Thai class?  

Today teachers do not tell.  

 What do you play at school except learning?  

Not a real play  

 What do you play?  

I play with friends. Then chase after paste and person 

who does not stick if it is a must.  
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 Did you play with many friends?  

Yes. 

 Did you play the whole room?  

No. room number 4 with room number 4 plays together. 

 Why Room 4 and Room 5? Have Room number 6?  

None. 

 Has Room number 1?  

Yes. Has 1 to 7.  

 Mostly room 5 and room 4 plays together. Do have the 

other games that phone likes playing at school. Or that 

this shall only play.  

Play only this 

 What something you like to tell? What is the popular 

cartoon that you play with friends? 

RIKA 

 What is it?  

Channel 9  

 When do you open television? Is it fighting? How do 

they fight?  

I do not know. 

 What power or emissions energy?  

Armed-weapon 

 What weapon? 

 Several  

 What you liked most? What you want to have like 

RIKA?  

I do not remember.  

 Do you watching TV?  

Yes. 
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 What favorites list do you like? When open TV what you 

love to see? Do you remember name?  

View morning cartoons, Ovaltine Crunchy, then, MILO 

and Ovaltine in red package.  

 What you view in Morning?  

Cartoon Channel 9.  

 Do you watch any other channel? 

Yes 

 Do you watch TV after back from school?  

Yes. 

 What program do you watch? What program after 

learning?  

When Chinese movie end, the news will show then 

mother ask to close it.  

 Do you watch the drama with your mother?  

Yes. 

When watching TV you view it with the whole family?  

My father always works late till 9 p.m. 

 So, have only Phone, Frost and Mom, right.  

Yes. 

 Who holds the remote channel selection?  

Mother 

 What movie your mother normally watches?  

She will see channel 3 and 7.  

 Phone sees TV all the time or do you have any others to 

do?  

Play 

 What you play? 

Play the game if I have 700, I will buy games to play.  
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 What games you aim to buy? Do you have any propose?  

Yes. 

 What Name of the Games?  

Shogun Game, racing car games, fighting game, and 

shooting game 

 Is Shogun game still cool, is not it?  

Yes. 

 Do you want to be a SHOGUN? 

No. I do not want.  

 At home, do you have any collections?  

None  

 Mother likes to buy you toys?  

Sometimes. 

 Have you ever ask mom to buy toys?  

Yes, I have. But mother had not purchased.  

 Have mom ever buy it sometime?  

Yes. 

 How long do you ask for?  

Please buy for me. Then mother turned to see me.  

 What mom says?  

Mother asked for price. Mother will buy it at whatever 

price 

 Will mother buy every time? 

Sometimes and my father too  

 Who are kind between father and mother? When go to 

shopping who always buy you toys father or mother?  

Father because father bought toys for birthdays, but 

mother will not. 

 Did your mother tell why not?  

No 
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 Did your mother tell that it is expensive?  

Yes  

 Do you afraid to ask to buy you something or you fear 

mom to mutter you? Or you ask father substitute?  

Father do not want to go anyplace on holidays. Father tell 

mother to buy phone a book paint then mom will take us 

to Big C.  

 Mother chooses it for you, does not she?  

Yes 

 What things mother will not buy when you requested.  

Yes. 

 What are things?  

Games then a gun, bow-ball shift forced the car. 

 When go to Big C with Mother, have you ever asked 

mother to buy something to eat? 

Yes, but mother told she did have money. 

 What recent purchases you ask mom to parent but she 

won’t buy it? What the latest department you visited?  

Big C 

 Do you have asked mom about something you want to 

eat? What is the thing that mom allow or not allow? 

She will allow for candy. 

 Mostly, mother will allow for eating, right?  

Yes. 

 In addition to candy, any other thing that mother did not 

allow to purchase?  

Toys 

 Do you have a lot of sweets at home?  

No. 
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 Why?  

Father will like to buy.  

 Do you have any beverage to drink at home?  

Yes.  

 What beverage phones are eating at home when open the 

refrigerator?  

Red Water 

 What's Brand?  

Halebuleboy  

 Have a green? 

Yes 

 What taste do you like?  

Red and green  

 Do you like both two colors?  

Father likes to buy green. 

 Why now at home have 2 bottles?  

Father does not buy. Father purchased red water. Green 

water is not purchased. 

 No green water at home. What other beverage that phone 

is eating at home except water? 

Coke and Pepsi  

 Who purchases?  

Father  

 Father eats Red Water?  

Yes, father eats. 

 What mother bought any drinks?  

None 

 What other drink such as drink milk?  

Yes 
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 What brand of milk you drink at home?  

Foremost 

 What tastes? 

Fresh and chocolate 

 Who eat fresh and who eat chocolate?  

Phones 2  

 Why the 2 flavor do you love 2 tastes, right?  

Yes. 

 Eat tasteless, when?  

Shift to alternate.  

 Then the same brand, Foremost? 

Not the same chocolate milk is cow milk and tasteless is 

foremost. 

 Thai Denmark, right? Has a cow on the box? Do you 

remember the chocolate brand? Eat other dairy drinking 

at home except milk and Pepsi.  

 Do you have yogurt milk at home?  

Yes. 

 Do you eat yogurt milk?  

Eat but it does not remember the name.  

 Sour taste is fruit flavors, right?  

Yes.  

 Do you know what taste you eat?  

Orange flavor 

 Have other flavors?  

Yes. 
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 What flavors?  

Mixed-fruit, coconut and grapes 

 Taste mixture, right. Have other drink?  

Drink the same.  

 Do you have fruit juice at home?  

Yes. When phone go to see doctor, mother told she will 

buy the orange squash to phone and apple juice as well. 

 OK squash or fresh in the box, right.  

No, mother crush 

 What do you drink in the morning?  

Yogurt milk, Foremost and Chocolate 

 Does Chocolate to drink, right? What Chocolate brand?  

That cow milk.  

 Do you need to brew red water by yourself, right?  

No, mother does. 

 Do not have another that you need to brew? Father or 

phone does.  

Phones will eat Ovaltine yen crunchy and MILO. 

 What Milo is in bottle or jar?  

Long bag  

 Brew in hot water?  

No, cool water 

 Do you eat Milo and Ovaltine on holiday? When do you 

eat? 

Eat in the morning. 

 Why you do not eat milk?  

Milk is eaten at school.  

 In morning, you tell us you eat yogurt milk and milk 

chocolate?  

At the school or at home 
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 At home ... At school will drink in box. Then eat at 

home?  

Eat yogurt milk in morning. 

 Have you eaten milk?  

Yes. 

 Eat at school?  

No, eat at home.  

 Drink in the morning or other time? Yesterday, what you 

eat something in the morning?  

Eat bread with milk.  

 Ovaltine yen crunchy is eaten only on Saturday and 

Sunday, right?  Monday to Friday, you will not eat it, 

right?  

No. 

 Who brew Ovaltine yen crunchy for you?  

Mother and Father 

 Have you used to brew it by yourself?  

Never 

 Phones will select what to eat by yourself or father or 

mother will prepare for you?  

Sometimes I selected. But sometimes the parent 

prepared. They do not have money. 

 When you eat Milo?  

On holidays too 

 Who selected what day Ovaltine or Milo will be eaten?  

Phone 

 You will tell mother to brew, right?  

Yes. 
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 Both Ovaltine and Milo will be eaten in the morning, 

right?  

Perhaps chocolate milk, Yogurt skin, Foremost was eaten 

on holidays. 

 It depends on what phone want to eat, right? Why you do 

not eat Ovaltine on Monday to Friday?  

I do not know. Mother did not buy.  

 You eat Ovaltine yen crunchy only in the morning, right? 

Any other time?  

No, only eat in the morning. 

 You eat it after back from school?  

No. 

 What you drink after back from school?  

Water 

 Have you eaten snack? 

Yes. 

 What water you drink with snack?  

Water 

 Have any other drinks?  

None  

 That’s all right.  

Yes. 

 Have you eaten Milo other time or eat in the morning as 

well?  

In the morning too  

 All of which is eating at some other day, the evening, 

afternoon or before sleep.  

Yes.  

 What are those? 

Red Water  
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 When have you eaten?  

Late at night when father come back.  

 Phone ate too. What drinks you eat other time?  

Yogurt milk, chocolate milk, and foremost milk  

 When you eat besides morning?  

At night before go to bed.  

When you drink Coke and Pepsi?  

Father came home. 

 Have you eaten in the morning?  

No. 

 You cannot eat if the father does not come back, right?  

Yes. 

 Why?  

Father does not like me to eat sparkling water.  

 Does it include red water that you need to wait until 

father comes back?  

Red water is not blame.  

 Only Coke and Pepsi that need to wait father, right? 

Father likes it. 

 Ovaltine yen crunchy eat in the evening, right?  

No, eat morning. 

 Do you add ice?  

No, add cold water, no ice. 

 What you eat it with?  

Fried egg and bologna-sausage 

 Have Ovaltine yen crunchy at there, right?  

Yes. 

 Do you think Milo and Ovaltine are the same, right?  

Yes. 
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 Have you eaten rice on Saturday and Sunday?  

Yes. 

 Have you eaten it with Ovaltine, or not?  

No. 

 Why?  

Parents are not allowing. 

 Do you tell mother when you want to eat Ovaltine yen 

crunchy? Or your mother brews it?  

Yes, mother brews it by herself. 

 That’s mean, mother will decide what Phones eats today 

then she prepared, right?  

No, phones must tell mother. 

 Suppose wake up in the morning and you want to eat 

Ovaltine, you need to tell mom, right?  

Yes, please does it for me include fired eggs and bologna 

 Have to come together?  

No.  

 How long have you eaten Ovaltine?  

Very long 

 Where do you know it?  

On advertising 

 Can you tell about the advertising? At that time where do 

you know it at the first time?  

See it on advertising 

 How many people played in the advertising?  

5 people 

 What do they play?  

Drink Ovaltine yen crunchy. 

 What are they playing?  

Drink and chew it. 
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 What they chew, Ovaltine yen crunchy must chew too?  

Yes, it is crisp. Chews it, it is small round ball. 

 What is that?  

I do not know but it is in Ovaltine. 

 How do you know that it is crisp?  

Chew it. 

 When they chew on TV how you know it is crisp?  

Listen to a loud sound. 

 Can you show me that sound how it crisp?  

It is loud. 

 It is loud, so you think it is crisp, right? What you feel 

with small crisp ball when you saw? What you feel when 

you saw they chew it? ... Then do you want to try to eat 

when you see it or not?  

Yes. 

 Why you want to try something when phone see 

Ovaltine’s advertising? Phone wants to buy?  

I want parents go to buy. 

 What you want the parents go to buy what do you like?  

I do not know 

 Do you tell Mom today?  

No, I do not tell.. 

 How you do if you want to eat this?  

Tell father when go to a minimart since father will buy it 

sometimes.  

 First time, father or mother buys it for you?  

Mother purchased.  

 That day do you go with mother?  

No. I did not go because I went to school. 
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 Why are mother buy back? Did you tell mother to buy 

this back?  

No, I do not tell but mother bought it.  

 After watching advertising, you want to eat it but you 

keep in mind not tell anybody, right?  

I tell father.  

 You tell father, right?  

Yes. 

 How did you tell father?  

I told father want to eat. 

 Did father ask why you want to eat?  

It’s delicious. 

 Phone not to tell anybody at that time, right? But you 

have to say, right?  

Yes, I tell father when go to 7and minimart.  

 Phone will tell father when he will go, right?  

Yes. 

 How you tell father?  

Please buy it for me. 

 Say?  

Buy Ovaltine yen crunchy for me. 

 What father said?  

No. 

 Father knew Ovaltine yen crunchy, right?  

No. father did not know. But the father purchased. 

 Then where you take it from? ….it is mean at first 

mother bought it and next time phone take this case to 

show father.  

 Next, father bought it, right? ... It is already home. When 

mom immediately bought it, phone tell father, right? . 
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 Do you remember that day is you happy?  

No. 

 You told that you see it on TV and you want to eat, is not 

it?  

Yes, I’m glad.  

 When it is done, when father go to minimart you will 

take this to father, right? What promotion has come with 

toys?  

Yes, kung fu panda 

 Do you have it? 

No. 

 How do you know kung fu panda?  

It is a comic look at the school.  

 How do you know that Ovaltine give kung fu panda? 

Friends tell you, right?  Or see it from the advertising?  

See the ad. 

 Is it say in the ad, is not it?  

It is a box and a sticker. 

 You want it when you see them right?  

Yes, but mom does not want to buy. 

 What they giveaway?  

They giveaway box and sticker 

 You want to eat that day because this giveaway or you 

really want Ovaltine?  

I really want to eat Ovaltine.  

 Before eating Ovaltine, there is another brand eating at 

home?  

Has Milo. 
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 Have you ever brew Ovaltine? 

Yes. 

 But when mother bought Ovaltine crunchy you still have 

Ovaltine in red envelope?  

No, Mother does not buy anymore. 

 Mother still buys Milo, right?  

No, mother does not buy anymore.  

 So, you have not Milo at home anymore, right?   

Yes, I have none. 

 How long you take it?  

3 months 

 Delicious? Compared to what you had eaten?  

It cannot compare between Milo and Ovaltine. 

 Why?  

It does not have crispy.  

 That’s mean the new one better than the old red 

envelope, right? When you eat the red envelope you eat 

hot or cold?  

Eat hot 

 Do you like the old or the new one? Do you like the new 

is not it?  

It is crispy. 

 When you saw advertising at first time. Is the kung fu 

panda there?  

Not yet. 

 You saw this advertising several times, right? How you 

tell mom when you see kung fu panda?  

Mom went to Big C. Phone picked it up to show mother. 

But Mother, do not permit 
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 Phone wanted it, right? Mother buys a small or big pack?  

Small  

 Do you remember how many pack?  

Neural 

 Where you go shopping with Mother?  

Big C  

 How often you go with mother? 

Not often.  

 When you pick something mother always allows, right?  

Not every time. 

 Normally mother will allow, right?  

Frequently 

 If you ask 10 times, how many times that mother allow?  

2-3 times 

 If they have giveaway or present, mom will permit or 

not?  

No. 

 When they have a giveaway, mom always does not 

permit?   

I want it, but mom will not allow because it expensive to 

buy. 

 When you go to supermarket, you like to taste?  

Yes. 

 What you ever taste?  

Ovaltine yen crunchy 

 At that time did you see ads? Or know Ovaltine yen 

crunchy from tasting booth?  After you tasted, you 

bought it or not?  

Not. 
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 But you see it from ads, right?  

I saw ads then mom go to the Big C and ask for tasting. 

Phone also asked parent to buy. 

 After tasted the mother purchased or not?  

No. 

 Why?  

I do not know. 

 Did Phone tell mom that it is delicious?  

I did not tell.  

 You run to taste, right  ... regularly addition to taste they 

will have games to play there. For example blown and 

kick Balloons. Phone love to play or not?  

Yes, I like to play. 

 You like both eat and play, right?  

Yes, phone to dance but they said must not exceed not 

over 9 years old.  

 You like to play games, right?  

Yes. 

 Who had the activities?  

Ever 

 Do you remember the product name?  

I do not remember. 

 You always go to play with them. Had you ever told 

mother that you like that after played?  

No.  

 Just go to play quietly.  

Yes 
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 If they go to school you told parent or not? 

No. 

 Mother, today cartoon has come to this school?  

Never 

This 3 ad.  

 What do you like the most? 

Ovaltine yen crunchy and toys for children 

 Do you know the name of second toy?  

No  

 Why you like the 2nd toy? Do you know what is brand?  

No. 

 Phone likes that, right?  

Yes, I love it.  

 Because it's for free, right? Why you like Ovaltine yen 

crunchy?  

It is crispy.  

 What the advertising show that you like crispy?  

I do not know. 

 Did it fun?  

Yes. 

 How fun?  

I do not know. 

 What you feel after saw? It looks fun, right? Why you 

preferred?  

I do not know. 

 Compare to the first 2 story why this is the most fun? 

How it cool? You know Ovaltine yen crunchy from the 
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ads, right?  

Yes. 

    After saw why you do not tell mother to buy?  

Mother would not buy that. 

 Do you spoil your kid? 

Something, I have to see which one that I can give them 

 What kind of thing that your kid always requested? 

 Toy and sometimes for food 

 What kid of food that you are not allows your kid to eat? 

 Instant Noodle, he likes to eat very much  

 Did you told him to stop eating? 

 I already told him that it’s not healthy food. But he still 

requested sometime  

 And finally, do you give him or not? 

 No   

 Do you give him a daily allowance? 

His father gives him 20 Baht per day in order to buy 

some stationary and some food during the day 

 So, he will have left amount to spare to buy something that 

he wants 

 Yes 

 Anything else of beverages that your kid is not mentioned 

that are available in your home?  

 No 

 He said most of beverages, his father bought it including soft 

drink 

Yes 

 Anything you buy for him? 

 Drinking yogurt  

 Anything except soft drink? 



    
 

342 

Yes, except only if dad wants to drink, he will buy it  

 Of course, he told me that his father will buy it  

 Yes 

 Today, his father will buy it again 

 Yes 

 How many type of milk that you normally buy? 

Drinking yogurt and Plain Milk 

 Do you stock of this kind of milk in your home? 

Yes and when stock is out, I’ll buy it form 7-11 near by 

his school 

 What else? 

Another beverage is orange juice, if he wants to drink, 

I’ll buy it from fresh market and prepare for him. For 

example, he see Ovaltine from TV advertisement, he ask 

me to buy it for him as well 

 Do you know Ovaltine Crunchy? 

 Yes 

 Which source? 

 From my son  

 Which source of awareness that you know this product at 

first time? 

My son told me that he see from TV and he describe that 

he want to drink because it can make with cold water and put ice 

cube, so delicious. I want to drink it 

 How long does your son know this product? 

 For a while 

 How you do feel after he told you about this product? 

I am ok even though I don’t know this product before 

and I buy it for him as well 

 Did he tell you to buy it on same day? 
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No 

 When he is asking for this product ? 

 Next trip of shopping 

 So, you don’t take time for making decision 

 Yes, but I read through ingredients on packaging before 

make a buying decision 

Do you plan to buy it for him since first time that he requested? 

 Yes, I bought small pack for first time and when he 

finished it, I’ll buy large pack for next time 

 He told me that he will ask you to prepare for him, right? 

 Yes 

 Did you drink Ovaltine 3In1 regular before? 

 Yes, we drink it in the past with adding SCM   

 With hot water? 

 Yes 

 Do you have any problem with that? 

 No   

 How about Ovaltine Crunchy? 

It’s very convenience to prepare 

 Who prepare for him, by himself or you did it? 

 I prepare for him 

 When he will ask you to do it for him? 

Normally, he will drink it only during weekend and he 

doesn’t drink it during weekday  

 He told me as well that he will ask you to prepare for him 

 Yes 

 Do you why he doesn’t drink it during weekday? 

He doesn’t much time for morning; he has to leave home 

around 6 am  

 What kind of food that he has for breakfast? 
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 Conge and some day he drink milk   

 Does he have both of conge and milk? 

 No, only one in each day   

 Does he drink milk everyday? 

 No  

 Why don’t you ask him drink Ovaltine Crunchy? 

I don’t want him drink it in the morning time 

 Why? 

 Its cold drink and I think it’s not so good for him to drink 

cold drink in the morning time, it should be hot drink 

 Does he drink cold milk? 

Yes but not too cold, example he will add some ice in hot 

Ovaltine sometimes 

 That’s Ovaltine 3In1 regular, not Ovaltine Crunchy? 

 It’s Ovaltine Crunchy 

 Do you mix with hot water? 

Yes, I put a bit of hot water to make power to dissolve 

and then put cold water after that put some ice tube 

 He told me that he drink it in Saturday morning, do you 

allow him? 

 Yes, he drinks it with toast and egg 

 Why don’t you allow him? How different  

During Mon-Fri, he has not much time for breakfast so I  

can find something for him to eat and go to school  

 What time that he gets up during weekend? 

6 am 

 So, if he already got up at 6 am, you will prepare breakfast 

for him? 
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 Not at that time, after we wake up, we will watch TV and 

he will ask me to prepare Ovaltine Crunchy for him in the late 

morning. 

 He doesn’t have rice in Sat-Sun, right?  

 Yes    

 Do you have any concern about cold drink for your kid 

during morning time or not? 

Of course not, but it’s depends on time I think 

 Why he drink Ovaltine Crunchy only weekend? Do you 

know why? 

 I don’t know why, but I just know that he will drink it 

only weekend and he will reject during the weekday   

 Do don’t think that its cold drink, I don’t allow him? 

No, it depends on his request only  

 It depends on his request 

Yes, he normally eat something like that, bread and  

Ovaltine Crunchy 

 How about Milo? Does he drink it or not? 

 He drinks it before but now he stops it 

 Do you have any Milo products in your home? 

 No, we have only Ovaltine product 

 3In1 regular or Ovaltine Crunchy? 

Both, his father doesn’t know that we already have  

Ovaltine Crunchy, he buys 3In1 regular as well 

 So, you have both 

 Yes   

 On that day, your son requests you to buy it for him. Do you 

buy it or buy 3In1 regular? 

 3In1 regular but he request Ovaltine Crunchy that he had 

drink before 
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 What do you mean that you had bought it? 

 I had bought it one time but he doesn’t drink it 

 Which product that you decide to buy on that day? 3In1 

regular or Ovaltine Crunchy? 

I choose the one that he would like to drink 

 So you buy only Ovaltine Crunchy on shopping trip? 

 Yes 

 Does your son still drinking Ovaltine 3In1 regular? 

Yes 

 Because of his father buy a wrong one, right? 

 However, he can drink it both Ovaltine 3In1 regular or 

Ovaltine Crunchy   

 Will you purchase both Ovaltine Crunchy and 3In1 regular 

of next shopping trip? 

 I don’t select by myself 

 Why? 

 I let my son choose 

 If he wants both, are you ok? 

 No problem   

 But no Milo 

 No Milo for now, he drink a little in the past 

 In the past, does your son drink both Milo and Ovaltine 3In1 

regular? 

 Yes 

 Why have both Milo and Ovaltine? 

 I like Milo and don’t like Ovaltine    

 Why do you don’t buy Milo again? 

 I don’t drink Milo anymore and I already changed to 

drink Calcimax instead. 

 That’s mean your son don’t drink Milo often 
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 Not often 

 Your son drink Ovaltine while you drink Milo 

 Yes   

 Who normally choose beverages for your son not including 

soft drink?  

 Most of the time, select by my son 

 How about milk? What kind and brand that he select? 

I’ll control for plain milk for him and he will change to 

chocolate or strawberry sometimes 

 Control brand? 

 No, but he always select Foremost because we drink for 

long time since he is very young 

 How about Ovaltine, does he select by himself? 

 About food, I don’t control him. If it’s benefit and 

healthy I’m ok 

 How do you feel toward Ovaltine Crunchy? 

I think it has some benefit but not too much. It’s 

convenience for prepare and it’s very different from 

other product that has cereal bits 

 Did your son tell you? 

 He told me that he like this product   

 From your feeling, you like it because of convenience and 

uniqueness of cereal bits, right?  

Of course, I like convenience 

 How do you feel towards crispiness of cereal bits? 

It’s new for kid 

 It’s new for your son? 

Yes and it also good for health as well 

 What kind of benefit? Vitamins? 

 I am not sure but it should provide some benefit 
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 So you think that cereal bits should have something that 

benefit to your son, right? 

 Yes 

 What kind of information that you search from packaging 

when you see this product on shelf? 

 Ingredients. What main ingredients for this product? 

 For that time, do you know Ovaltine Crunchy or not? 

 I don’t know 

 Do you remember exactly what information that it show on 

packaging?  

 I remember that packaging color is blue and has cereal bit 

inside 

 It shows you that this is new product 

 Of course 

 Do you see TV advertisement of this product? 

 Yes, I see 3 kids in TV ad  

 How about the other thing besides 3 kids in TV ad? Do you 

think its fun advertisement? 

 I think those kids invite other kid drink Ovaltine because 

it will help them strong 

 What do you think if kids see this advertisement? How they 

get benefit from Ovaltine Crunchy? 

 Growing and should be exercise too  

 What do you see those kids feeling in that TV ad? 

 They are bright and …make them 

 What? 

 Make them have more power and it benefit to them if 

they drink Ovaltine 

 Why do you remember those 3 kids? 

 They announce  
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 Announce what? 

 Ovaltine Crunchy   

 Do you see this ad yesterday? 

 No, long time ago 

 

Ad 

 Is the same advertisement that you had seen? 

 Yes 

 Do you see some other thing that you don’t see it before? 

 No   

 What is it in glass? 

 Malt   

 What benefit of that? Do you have any idea? 

 Crispiness 

 Crispiness from which TV ad? 

 From this one and my son also told me 

 Your son confirm 

 Yes 

 What kind of ingredient that can make it crispiness? 

 I want to know as well, so I take it and taste it how is 

crispiness 

 How do you say that crispiness thing? 

 Malt 

 How about you son, how he say? 

 Malt and sometimes say crispy 

 What do you think from this advertisement, which one that 

they try to promote between Malt and crispiness? 

 Malt, because regular Ovaltine no malt 

 Malt in glass? 

 Yes, they just adding    
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 Does your son ever see this product in supermarket? 

 Yes 

 Then he pick it up and show to you 

 Yes 

 What do think after he shown? 

 I ask him that you want this; if yes I’ll but it 

 Did you get free premium inside? 

 Yes, but I’m not sure that it’s already gone or not 

 You get premium? 

 It’s a playing card 

 He see that they give away free premium in pack and he ask 

you to buy it for them 

 Yes 

 He told me that he pick up from shelf 

I ask him to confirmation that he really wants it or not. 

I’ll buy it for him only one 

 What do you buy, finally? 

 I bought normal one without premium 

 Why? 

I want to make sure that he like this product and I’ll buy 

it for next time with premium, if he can finish first pack 

 That means you don’t like premium or toys? 

 Yes 

 Does he drink it before? 

 Yes 

 Do you buy it type of pack size? 

 Yes and sometime buy smaller pack   

 Which pack size that you normally buy it? 

 Large pack because his brother also drink it as well 
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 But you don’t buy the one that has free premium 

 Yes   

 And you buy another pack without premium instead? 

 Yes   

 Why you don’t buy pack with premium? 

My son want to get free premium but he thinks if he 

select that one, I’ll complain to him that he wants 

premium but nit Ovaltine Crunchy 

 I think its fine, your son will get additional premium while he 

still drink Ovaltine Crunchy, right? 

That’s why I ask him again for confirmation that which 

one that he really want it 

 Why do you think it’s not good for your son if he get free 

premium/ toy? 

 I really want to get answer from him 

 But he get Ovaltine Crunchy and get free premium, it’ better, 

I don’t understand why? 

 I don’t think it’s not so good, if he wants I’ll buy it   

 But I don’t buy it for him on that time 

 I want him to select which one that he likes   

 I already ask him about activity at school, does he tell 

anything to you after he came back from school? 

 Yes, he told me that today there are McDonald at school 

and give a free beverage    

 What thing that he told you? 

 I like it, I’ll eat it   

 Do you buy it for him? 

 I’ll screen first, if ok I’ll buy it for him 
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 That’s mean your son will told you anything that he wants 

but finally you will select and approve for him that it’s ok no 

not? 

 Yes 

                Thank you very much for your information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 353 

IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 

             Session Name:    Mother + Kids 8-12 yrs. : Lapse Users                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nick  Name  :           พร                          H/H  Income  :   40,000 

       Status  :   Married + Kids (15 yrs. – Girl, 9 yrs.-Boy) 

       Occupation  :   Housewife 

        

 

สุรีพร   กิตติโยภาส                        Age  :   40 

    

   1. Full  Name  :    

       Nick  Name  :      ฮอลล                         H/H  Income  :    

       Status  :   Single 

       Occupation  :   

        

ร.ร. ราษฎรวินิตบางแค ป.3 / GRADE 3 

ด.ช. อนุรักษ   กิตติโยภาส             Age  :   9 

    

   2. Full  Name  :    

 

 

 

 



 354 

 ฮอลลมีพี่นองไม 
 0 มีพี่คนนึงชื่อแอนท 

 กี่ขวบแลวพี่แอนท ื

 0 ม.4 

 ฮอลลชอบดูอะไร 
 0 ชอบดูหนงัการตูน 

 ชอบดูเรื่องอะไรบาง   
 0 โดเรมอน 

 แลวมีเรื่องอะไรอีกที่เราชอบดู 

 0 นอกนั้นก็เปนหนงัผูใหญ 

 หนงัผูใหญที่เราชอบเรื่องอะไร 
 0 ชอบพวกตื่นเตน ๆ  
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 อันไหนในนี้ทีฮ่อลลมีอยูที่บานที่กนิกนัประจํา 
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 0 ครับ  ชงแกวนงึกนิกอนถาติดใจก็จะชงอีกแกวนงึ   

 กินอยางเดียวหรือมีขนมอยางอื่นดวย 

 0 มีขนมอยางอื่นดวย 

 มีขนม  และมีโอวัลติน  อยากกินอีกก็แกวนึง   

 0 ครับ 

 ไมโลรอนกินตอนไหน 

 0 มืด ๆ  

 ตอนมืด ๆ ตอนไหน   

 0 กินกอนกนิขาว 

 แลววันนัน้ทีก่นิไมโลกนิโอวลัตินกอนหนานั้นไม 
 0 โอวัลตินกนิกอน   

 กลับมาจากโรงเรียนกินขนม  กนิน้าํเสร็จแลวกี่โมงมากินไมโล 

 0 หนงัจบ  4  ทุมผมก็กนิ   

 ใครเปนคนชงใหกิน 

 0 แม  แตผมชงเปนแลว 
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 โอวัลตินใครชง 
0 ผมก็ชงเพราะผมชงเปนแลว 

 แสดงวาตอนแรก ๆ ยงัไมเปน  ตอนนี้ทาํเองหมดเลยเหรอ   

 0 ครับ 

 ไมโลทานบอยไม 
 0 บอย   

 ถาจะพอ ๆ กบัโอวัลตินไม  ทุกวนัไม   

 0 โอวัลตินกอนอาหาร 

 อันไหนอรอยกวากนั 

 0 โอวัลติน  เพราะวามีขาวพอง 

 พี่เมยไมเคยกนิมันเปนยงัไง 
 0 กรอบ ๆ อรอย   

 แลวไมโลอรอยยังไง 
 0 เวลาดื่มเขาไปมันจะหวาน ๆ   

 โอวัลตินไมหวานเหรอ 

 0 หวาน  แตผมชอบโอวัลตินมากกวา   

 แลวทําไมไมกนิโอวัลตินอยางเดียวพอ  ทาํไมกิน  2  อยาง   

 0 ผมชอบ  2  อยางเลย 

 เคยกินไมโลเยน็ไม 
 0 ไมเคย  แตถาจะกินเยน็ก็ใสน้ําแข็งลงไป   

 แตเราไมไดทํากินที่บานใชไม 

 0 ไม   

 อันอื่นนองฮอลลอานวาอะไร 
 0 นมตราหมี   

 ใครเปนคนหาใหกิน   

 0 แม  เคาเปดกระปองให   

 ครั้งแรกฮอลลไดขอเคาไม  หรือแมเอามาใหฮอลลกิน 

 0 ฮอลลขอ 

 ชอบเหรอ 

 0 ชอบครับ   

 ตอมาอันไหน 

 0 ชาเขียว 

 อันนี้ฮอลลขอไม 
 0 ไมไดขอ  ปาปาซื้อมาก็กนิ   

 พอชอบทานใชไม 
 0 ครับ 

 แมใหกินไม 
 0 ใหกิน 

 ใหกินหมดเลยเหรอ 

 0 ครับ   

 ใหกินตอนไหน 

 0 ตอนเชา ๆ เวลาไปโรงเรียน  กับขนมปง 
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 แลวชาเขียวกนิตอนไหน   

 0 กินตอนปาปากิน 

 ปาปากนิ  ฮอลลก็กินดวยใชไม   

 0 ครับ 

 บอยไม  ชาเขียวกับนมอันไหนบอยกวากนั   

 0 นมบอยกวา 

 อันตอไป   

 0 ยาคูลท   

 กินตอนไหน   

 0 กลับมาจากบานกนิพรอมกบัโอวัลติน   

 ไมอิ่มเหรอ 

 0 ไมอิ่ม   

 ตัวเล็กนิดนึงกนิเยอะมาก  พอฮอลลหิวฮอลลก็ซื้อขนมกนิ  ซื้ออะไรกินบาง 

 0 เลย 

 เสร็จแลวทําอะไรตอ 

 0 เขารานเกมสแปบนึงแลวก็กนิโอวัลติน 

 แลวยาคูลทหละ   

0 ก็กินเหมือนกนั 

 กินไปพรอม ๆ กันเลยนี่นะ 

0 ครับ 

 อันตอไปคืออะไร 

0 น้ําสม   

 ที่บอกเปนสแปลชใชไม 
0 ครับ 

 ใครเปนคนซื้อ 

0 ปาปา 

 แลวฮอลลกินดวยไม 
0 กิน 

 แลวคุณแมวาไม 
0 ไมวา 

 คุณแมก็ใหเหมือนกนัเหรอ 

0 ให  แลวก็เปดฝากิน   

 สแปลชกินตอนไหน 

0 บางครั้งก็กนิตอนเชา 

 กินเหมือนนมไม  กนิเวลาเดียวกนักับนมไม  กนิกบัขนมปง 
0 กินนมกอนแลวคอยมากินน้าํสม 

 ไมอิ่มเหรอกนิน้ําเยอะ ๆ   

0 ก็อิ่ม 

 แตชอบเหรอ 

0 ครับ 

 ใครเอาเขาบาน  คุณพอเหรอ   

0 ครับ  เคาเอาเขาตูเย็น 
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 ที่บานเรามีเหมือนตูแชเลยไม 
0 ไมมี 

 ทั้งหมดนีน้ะถาไมนับอันลาง  มีไมโล  โอวลัติน  ทั้งหมดนี้นะ  อันไหนบางที่ฮอลล

บอกแมวาอยากกิน 

0 โอวัลติน  แลวก็นม   

 มีอยางอื่นอีกไม 
0 แลวก็น้าํสม 

 คุณแมวายงัไง 
0 แมให 

 ขอคุยโอวัลตินตัวนีน้ะ  ฮอลลเรียกวาอะไร  โอวัลตินครั้นชี่ใชไม 

0 ครับ 

 

 รูจักไดยังไง  พี่เมยไมเหน็รูจักเลย 

0 ซื้อแลวก็อาน 

 ครั้งแรกรูจักทีไ่หน  ตอนไหน 

0 ที่เซเวน  ในช็อป 

 แสดงวาฮอลลเขาเซเวนบอยเหรอ 

0 ครับ 

 เขาตอนไหนบาง 
0 ประมาณ  1  ทุม 

 คือตอนหิว ๆ เหรอหาขนมกนิเหรอ 

0 ครับ 

 เซเวนใกลบาน 

0 ครับ 

 วันนั้นไปเซเวน  จะไปซื้ออะไรจําไดไม 

0 ขนมกับน้ําที่อรอย ๆ   

 น้ําอรอย ๆ นีว่นันัน้ตั้งใจจะไปซื้ออะไร 

0 โอวัลติน 

 ครั้งแรกที่เราไปเจอโอวลัตินครั้นชี่ที่เซเวนวันนั้นเราตั้งใจจะไปซื้ออะไร 
0 ขนมกนิ 

 น้ําในหวัมีคิดไมวาจะกนิอะไร 
0 ที่มันมพีวกวุน ๆ 

 วันนั้นที่จะไปซื้อน้ําอะไรซักอยางนีน่ะ    ไปเจอตัวนี้คือเดินผานเหรอ   

0 ครับ  ผมก็เลยซื้อ 

 ทําไมหยิบมา  ฮอลลก็ไมเคยกินใชไม  ชอบอะไรเห็นแลวติดใจไปซื้อมา 

0 มันยงัไงไมรู 

 วันนั้นไปคนเดียวไม 
0 คนเดียว 

 ถือเงนิไปกี่บาท  ถึง  20  ไม 

0 ถึง  เลย 

 เกิน  50 ไม 

0 เปนรอย 
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 นี่เปนเงนิสวนตัวของฮอลลใชไม  เงินเก็บ 

0 ครับ 

 แลวจะพกเงนิอยางนี้เวลาทีไ่ปซื้อขนม   

0 ครับ 

 วันนั้นคิดยงัไงถึงไปหยิบตัวนี้มา  เหน็อะไร 

0 ผมเหน็มนั 

 เห็นแลวอานไม  หรือชอบใจอะไรมันถึงไปหยิบมา 

0 ผมอานกอน 

 เคาเขียนวาอะไร  เคาบอกวาอะไร   
0 มันมีสีฟากับสีแดง   

 แลวเราชอบใจตัวไหน 

0 โอวัลติน   

 ไมเอาสีแดงมา 

0 มันมีสีฟากับสีแดง   

 สีแดงเปนแบบไหน 

0 แดงเปนไมโล 

 กอนหนานัน้กม็ีอยูที่บานแลวใชไม 
0 ครับ 

 แลวทําไมหยบิโอวัลตินครั้นชี่มา 

0 ผมเหน็ผมเลยชอบ 

 ชอบอะไร 

0 โอวัลตินครั้นชี ่

 แลวรูไมวามนัคืออะไร   
0 ไมรู  แลวผมกเ็อามาชงกิน 

 แลวไปอานเจอคําวาอะไร 
0 มีตัวภาษาอังกฤษ 

 เขียนวา 

0 อานไมออก 

 ก็อานไมออกนะ  ทาํไมถงึซือ้มากนิ 

0 แมเคาบอกจะซื้ออะไรก็ซื้อ  แตเคาอยูที่บาน   

 แมไมไดไปหรอกวันนัน้มีเราไปคนเดียว  แตวันนั้นฮอลลชอบอะไร  บนหอมันเขียน

อะไรเหรอ  ถงึเอาไปลองกินดีกวา 

0 เพื่อนเคาก็ชอบ 

 เพื่อนที่โรงเรียน   หรือเพื่อนแถวบาน 

0 เพื่อนแถวบาน 

 วันนั้นเพื่อนไปดวยไม 
0 ไมไดไป  แตเคาบอกลวงหนา   

 เคาพูดวาอะไร 
0 ฮอลลลองไปกนิโอวัลตินครั้นชี่ซิ 

 แลวไงอีก 

0 เคาบอกแคนี้ผมเลยลองไปเซเวน 
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 เคาไมไดพูดเหรอวามันอรอยอยางนัน้อยางนี้  ไดพูดไม 
0 ก็พูด 

 เคาพูดวาอะไร 
0 มันอรอยดี  มขีาวพอง 

 พอฮอลลรูวาโอวัลตินครั้นชีม่ีขาวพองฮอลลรูสึกยังไง 
0 ผมก็ชอบ   

 วันนั้นไปกเ็ลยไปดู  แลวก็เหน็  จายไปกี่บาทวันนัน้ 

0 40 

 ซองนงึเหรอ 

0 ก็ขนมดวย   

 แลวซื้อกลับมาเอาไปโชวใครไม 
0 ไมโชว 

 แลวชงกนิเองเหรอ 

0 ครับ 

 ชงยงัไง 
0 แมเคาบอกชงน้ําเย็นนะฮอลล 

 แมเคารูไดยังไง 
0 ไมรูครับแตแมบอกใหชงน้าํเย็น 

 แมไดดูตรงซองไม 
0 ดู 

 ฮอลลไปถามเหรอแมวาชงยงัไง   

0 ครับ 

 

 วันนั้นที่ฮอลลจายตังคซื้อ  40 บาท  โอวัลตินครั้นชี่  รูหรือยังวามนัเปนแบบเย็น  หรือ

วาไม  รูอยางเดียววามนัมีขาวพองอยางทีเ่พื่อนบอก 

0 แมเคารูตั้งนานแลว   

 แลวฮอลลรูไมวามนัเปนรุนเย็น   

0 ไมรู 

 รูอยางเดียววารุนนี้แหละที่เพือ่นบอกฉันมา  คืออยากกนิตามเพื่อนเพราะวามนัมีขาว

พอง   

0 ครับ 

 เปนยงัไง  พอแมบอกวาตองชงแบบเย็นนะ   

0 ก็อรอย 

 ตกลงมนัเปนยังไงขาวพอง 
0 ตักแลวกิน 

 รสชาติเปนยงัไง 
0 กรอบ ๆ  

 เหมือนอยางทีค่ิดไม 
0 เหมือน 

 แลวเคยเหน็โอวัลตินเยน็ครั้นชี่ที่อื่นไม 
0 ไม 

 ครั้งแรกนี่ที่เซเวนใชไม 
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0 ครับ 

 เคยเหน็โอวัลตินเยน็ครั้นชี่ทีอ่ื่นอีกบางไม 
0 เห็น 

 ที่ไหน 

0 ไปโลตัสก็เหน็ 

 

 จะไปเดินตามที่ขายของใชไม  ในทวีีมีเห็นโฆษณาไม 
0 เห็น 

 เห็นกอนหรือเห็นหลังที่เห็นที่เซเวน 

0 เห็นหลัง 

 ไปซื้อมาแลว 

0 และก็เหน็ 

 แลวกินดวยหรือเปลาตอนนัน้ 

0 กินแลว 

 และคอยมาเหน็โฆษณาเหรอ 

0 ครับ 

 วันที่เห็นโฆษณา  เหน็ครั้นชี่ที่บานหรือยงั   

0 มีแลว 

 พอเหน็โฆษณาแลวรูสึกยงัไงบางไม 
0 รูสึก 

 รูสึกวา 

0 อรอย 

 อยางนีท้ําใหรูสึกวาเอาไปเดินชงมากินเลยดีกวาหรือวากไ็มแคดูแลวผานไป 

0 ดูแลวผานไป 

 ดูแลวไมกระตุนทาํใหอยากกินเดินไปชงกินเลยดีกวา 

0 ชงแลว   

 นั่งอยูหนาจออยางนี้เหรอ 

0 ครับ 

 แลวมีโอวัลตินเย็นวางอยูแลว 

0 ครับ 

 แลวเหน็โฆษณาบอยไม 
0 บอยครับ 

 ชวงไหนหนูดูอะไร 
0 ดูหนงัชอง  3 

 ละครเหรอ 

0 มันโฆษณาแลวมันก็ม ี

 พอโฆษณาก็เห็นเหรอ 

0 ครับ 

 เวลาดูโฆษณาเคยดูแลวอยากไปกนิไม 
0 เคย 

 ตอนนัน้ฮอลลนั่งดูอยูนี่นะ  มันมีโฆษณาโอวัลตินมาอยากกิน  อยากไปชง  เคยไม 

0 เคย 
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 ทําไมมนัทําใหเราอยากไปกนิ 

0 ตอนนัน้ผมหวิ 

 พอดูโฆษณาแลวมันทําไม  มนักระตุนอะไรเรา  ทําใหเราอยากกินจังเลย 

0 กลืนน้ําลายเลย   

 เพราะเราชอบอยูแลวใชไม  แลวก็หวิดวยใชไม 
0 ครับ  

 โฆษณามนัเปนยงัไงเหรอ  มีฉากไหนเด็ดไม   

0 มีรองเพลง 

 มีใครอยูในนัน้ไม 
0 มี 

 เปนเด็ก  เปนผูใหญ 

0 มีเด็ก  มีผูใหญดวย   

 แลวยังไงอีก  โฆษณาประมาณไหน  ...  พอมีเด็กแลวเด็กทําอะไรกัน 

0 เคาสรางอะไรกันไมรูซักอยางนงึ  

 แลวไงตอ  เกีย่วอะไรกับโอวัลติน  พอเคาสรางเสร็จแลวมันเกีย่วอะไรกับโอวัลตินเยน็

ครั้นชี่ 

0 ผมก็เลยชอบ 

 ชอบตรงไหน  ที่เคาสราง ๆ เหรอ  ชอบตรงไหน  ฮอลลอยากสรางบางเหรอ 

0 ไมอยาก  แตอยากกินโอวัลติน   

 แลวจําเพลงเคาไดไม 
0 ไมได 

 แตรูวามีเพลง 
0 ครับ 

 ถาพีถ่ามวาฮอลชอบโฆษณาแบบไหน 

0 พวกโอวัลติน 

 มันดูเปนยังไง   
0 สนุก   

 อันไหนอีก  ยกตัวอยางใหพีฟ่งไดไม  โฆษณาแบบไหนทีม่ันดูสนกุ   ใน

ความรูสึกฮอลลนะ  อันนี้มาทีไรหยุดดูทกุทีเลย  ชอบดูมีไม 

0 ไมมี 

 ชอบโอวัลตินนี่มากเลยเหรอ 

0 ครับ 

 ชอบอะไรในโฆษณา  มีฉากไหน  ซนีไหนที่ทาํใหรูสึกสนุก 

0 มันรองเพลง 

 มีจําอะไรไดไม  พอพี่เมยพดูถึงโฆษณาแลวนองฮอลลนึกออ   

0 เคาจะสรางบาน เปนรูปที่มนัสีขาว ๆ กับสีดํา ๆ  

 

 สรางอะไรซักอยางนี่เหรอ  มันใชเรื่องเดียวกันไม 

0 ไมรู 

 อยูบานชอบดูโฆษณาไม 
0 ชอบ 

 โฆษณาที่ฮอลลบอกเคากาํลังสรางบานอันนั้นสนุกไม 
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0 สนุก 

 ครั้นชี่หรือเปลา 

0 ไมรูเหมือนกัน 

 แตอันนั้นก็สนกุดี 

 

Ad  3  ตัว 

 เปนยงัไงดูไป  3  เรื่องเคยเหน็ไม 

0 ที่มันเปนโอวัลตินผมก็เคย   

 ตัวที่ดูไปเปนตัวไหน 

0 คนละตัว 

 แลวที่บอกวาสราง ๆ ใชตัวนี้ไม 

0 ไมใช  แตบางครั้งผมก็ดูโฆษณานี้ 

 ก็เคยเหน็เหมอืนกนั  พอดูแลวเปนไง 

0 มัน 

 ตรงไหนที่มัน ๆ  

0 เด็กกิน  มนัมีเสียงเพลง 

 เด็กเคาดูเปนยังไง 
0 ผมก็ชอบ 

 มันนีม่ันตอนไหน 

0 พวกที่มนัรองเพลง 

 มันสนกุตอนรองเพลงแลวมอีันไหนอีกไมที่เราชอบ 

0 ก็ม ี

 อะไร 
0 มันมหีนงัดวยใชไม 

 ในนัน้เหรอ 

0 ครับ 

 ฉากไหนจําไดไม 
0 มันยงัมหีุนยนตเลย 

 ในหุนยนตเคามาทาํอะไรในหนงั 
0 ถือแกว 

 ถือแกวแลวเปนยงัไง 
0 แลวก็รองเพลง 

 มีหุนยนตมาดวยนีช่อบ  มีตรงอื่นอีกไมที่สนุก  เจง 

0 ไมมีแลว 

 2 เรื่องแรกจําไดไมที่เปดไปดูเมื่อกี ้

0 มีขนมเคี้ยว ๆ  

 เรื่องแรก 

0 เรื่องแรกแมเคาชอบกนิ 

 แลวฮอลลดูโฆษณาแลวชอบไม 
0 ก็ชอบ 

 มันเปนยงัไง 
0 มันบรรยาย 
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 แสดงวาเราชอบอยู  แตถาโฆษณามันมีตอสูกัน  จะชอบไม 

0 ชอบ 

 พี่เมยคุยกับเด็กบางคนเคาบอกไมเอา  ปญญาออน  ฮอลลวามนัปญญาออนไม 

0 ไม   

 ชอบที่ตอสูใชไม  แลวเรื่องที ่2 เปนยงัไงจําไดไม 

0 ขนมสีแดง ๆ  

 ชีโตสมั๊ง  เปนยังไง 
0 มันมทีี่แปะอยู 

 เปนยงัไง 
0 ฮอลลไมชอบ 

 ไมชอบตัวแปะ ๆ เหรอ 

0 แตชอบตัวขนม   

 ถาขนมมันมีของแถมแปะ ๆ  แบบนี้เอาไม 

0 ไมเอา   

 ถาใหเทียบกนั  3 เรื่อง ๆ  แรกเขียว ๆ คือบันบัน  2.ชีโตส  3.คืออะไร 

0 โอวัลตินครั้นชี ่

 ดูเรื่องไหนแลวสนุก 

0 โอวัลติน 

 มันดีกวา  2  เรื่องแรกยังไง 

0 อรอย  แลวกม็นั ๆ   

 มันคือมีเพลง  มีหุนยนต  มอียางอื่นไมที่รูสึกวามัน 

0 ไมมีแลว 

 ถาทาํหนงัโฆษณาออกมาชอบแบบไหนชอบที่มันเปนคน  หรือเปนการตูน 

0 เปนคน 

 เปนการตูนไมดีเหรอ 

0 ก็ดี 

 ถาใหเลือกเอาอันไหนดีกวา 

0 เอาคนดีกวา 

 เพราะอะไร 
0 เอาทัง้คนทั้งการตูน 

 แตชอบคนมากกวาเนอะ  ถาสมมติวาเรื่องโฆษณามันมสีูกันปลอยพลัง  ภาพคนสู

กันปลอยพลังกับภาพเด็กทัว่ไปชีวิตประจาํวนัไปโรงเรียน  ฮอลลวาอันไหนสนุกกวา  

หรือวาชอบอันไหนมากกวา 

0 ปลอยพลัง 

 

Ad  3  ตัว 

 ชอบเรื่องไหนมากสุด 

0 เรื่องที่ 2 

 มันเปนการตูนใชไม 
0 ครับ 

 เรื่องที่ 2  มนัขายอะไร 

0 ไมโลกลอง ๆ  
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 ชอบตรงไหน 

0 ชอบที่มนัเลาเปนนทิาน 

 เรื่องแรกเปนยงัไง 
0 เรื่องแรกมันกนิเยลลี่แลวมารองเพลง 

 ชอบไม  หรือไมชอบ 

0 เฉย ๆ  

 ถาใหเลือกโฆษณาที่รองเปนเพลงกับโฆษณาที่ขํา ๆ ฮอลลชอบอันไหนมากกวา 

0 ตลก 

 แลวถาคนแสดงอายุเทานองฮอลล  8-9  ขวบ  กับคนแสดงโต ๆ  หนอยซัก  15 

0 เอาแบบโต 

 แบบโตมันดีกวายงัไง 
0 ผมชอบ 

 กลับมาเรื่องทีฮ่อลลดู  ชอบเรื่องที่ 2  มากที่สุดเรื่องแรกเปนยงัไง 

0 เฉยๆ   

 แลวเรื่องสุดทายหละ  จําไดไม 

0 ที่มันเตะบอล 

 สนุกไม 
0 สนุก 

 ทําไมสูเรื่องที่ 2 ไมได 

0 ผมชอบเรื่องที ่2  มากกวา 

 เรื่องที่ 3  เตะบอลแลวมันยงัไง 

0 ยังไงไมรู 

 นองฮอลลเลนบอลไม 
0 เลน 

 เตะบอลเหมือนเราเลยเอาไม 
0 เอา 

 เรื่องที่ 3  มมีุขไม 

0 มี 

 ตอนไหน 

0 ชี้ไปเห็น ญ. 

 อันนัน้ตลกไม 
0 นิดนงึ 

 มันทาํใหสนุกเทาโกโกครั้นไม 
0 ไม 

 ถาใหเลือกเอาแบบไหน   

0 แบบมีมุบ 

 แตมุขเรื่องนี้ยงัไมขําเลยสูโกโกครั้นไมไดใชไม  ถาเทยีบนองฮอลลชอบอะไรนะครั้ง
แรกที่เราดูกนั  ครั้นชี่มากที่สุดเนอะ  แลวเรื่องที ่2  นี่อะไรนะ 

0 โกโกครั้น   

 2 เรื่องนี้ชอบอันไหนมากกวา 

0 โอวัลตินครั้นชีม่ากกวา 

 ทําไม  โกโกครั้นนองฮอลลบอกมีนทิาน  แลวโอวัลตินครั้นชี่มนัมีอะไร 
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0 มันมีขาวพอง 

 นั่นตัวโอวัลตินมันแตโฆษณาฮอลลวามอีะไรที่มันสนกุกวาโอวัลตินครั้นชี่ 
0 มันอรอย  และมีขาวพองดวย 

 ขาวพองเวลาฮอลลกินมนัเปนยงัไง 
0 อรอย 

 ในนี้เคามีพูดเรื่องขาวพองวายังไงบางจากโฆษณาเคาไดพูดไม 
0 ไมไดพูด  แตมีเด็ก ๆ  ที่เคากินอยู 

 เคากินแลวเคาเปนยังไง 
0 อรอย 

 รูไดยังไงวาเคารูสึกอรอย   

0 เดาเอา 

 เคามีทาํสีหนาทาทางอะไรไม 
0 ก็ม ี

 เคาทาํยังไง 
0 รองเพลง 

 รองเพลงแปลวาอรอยเหรอ 

0 ครับ 

 ตอนที่ฮอลลกนิ  ฮอลลบอกวามนักรอบ ๆ ใชไม  ในโฆษณานี้เคามีพูดเรื่องกรอบไม   

0 ไมมี 

 เคามาบอกวาอะไร  เปนโฆษณาโอวัลตินครั้นชี่แลวเด็กมีความสุข  กนิแลวอรอย  ตก

ลงโฆษณาตัวนี้นองฮอลลเคยเหน็หรือยงั  โอวัลตินเย็นครั้นชี่   

0 ครับ 

 แลวที่บอกวาดูแลวสรางบาน  สรุปแลวไมใชตัวนี้ใชไม  แตตัวนี้ก็เคยเห็น 

0 ครับ 

 ถาดูตัวนี้จะเลาใหแมฟงวาอะไร 
0 มันมีเพลง  มเีด็ก 

 สมมติวาแมไมเคยดู  จะไปเลาใหแมฟงวาอะไร  ฮอลลชอบมากนะโฆษณาตัวนี ้

0 ผมไมคอยชอบ 

 คือมีหุนยนต  มีเด็กรองเพลงอะไรก็แลวแต  ครั้งแรกเพือ่นมาบอกใหฟงใชไม  เราก็
เลยไปเซเวนพอเห็นก็ตัดสินใจซื้อถาวันนั้นนะไมไดยินจากเพื่อนมากอนเดินไปจะไป

ซื้อเลย  ซื้อน้าํขางในมีวุนแลวบังเอิญไปเหน็เองจะซื้อกลับบานไม 

0 ไมซื้อ 

 ถาไมไดยินเพือ่นมาบอกกอนวาอันนี้อรอยนะก็ไมซื้อ   

0 ครับ 

 ถาเห็นอาจจะไมซื้อ  กอนหนานี้มอีะไรไมที่เพื่อนมาเลาแลวเราก็ไปซื้อกินตาม  

นอกจากโอวัลตินแลวมีไมของออกมาใหม  ฮอลลลองกนิอันนี้ซิมีอะไรบาง 

0 เลย 

 รสอะไร 
0 ตอนนัน้มีขนม 

 เครื่องดื่มมีไม 
0 ไมมี  แตชอบไปเลือกวาจะกินอะไร   

 น้ําที่มีวุน ๆ  กไ็ปเดินเลือกเอง  ชื่ออะไรจําไดไม 
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0 จําไมได 

 มันอยูในแกวหรือวาในกลอง 
0 ในแกว 

 ใชเจเลไม  ใชผลไมแลวมีวุนไม 
0 ก็ใช   

 วันนั้นตั้งใจจะไปซื้ออันนี้ไม   
0 ตั้งใจ 

 แสดงวาเคยกนิมากอนเหรอ  

0 ครับ 

 รอบที่ 2  ที่ซื้อเขาบานฮอลลไปซื้อหรือแมไปซื้อ 

0 ตัวไหน 

 ตัวเย็นครั้นชี่   
0 ครั้งที่  2  แมไปซื้อ   

 แลวไปดวยกนักับแมไม 
0 ไมไดไป 

 ที่โรงเรียนเคาเคยมีกิจกรรมอะไรมาจัดไม 
0 เคยมีเหมือนกนั 

 เปนสินคาอะไรก็ไมรูมาแจกของ   มาเลนเกมส 
0 มี 

 มีอะไรบาง   
0 ซุปเปอรจิ๋ว 

 ซุปเปอรจิ๋วไปดวย  แลวเปนพวกสินคามีไม 

0 ไมคอยมี 

 ฮอลลเปนประเภทไมขอแมเนอะ  ตัดสินใจเอง  เพราะฮอลลก็ถือตังคไปเองใชไม  

เคยไมฮอลลไปเลนเกมส  ไปชิมฟรี  แลวไปซื้อเองมีไม  ชิมแลวชอบ 

0 ก็ม ี

 เชนอะไรบาง  เคยไม   
0 ก็เคย 

 อะไรบาง 
0 พวกขนม   

 เคาไปที่โรงเรียนเหรอ 

0 ครับ 

 ฮอลลกินแลวรูสึกวามนัอรอยเหรอ   

0 ครับ 

 จําไดไมวามนัยี่หออะไร   
0 เลยสีเขียว ๆ  

 ไปถึงโรงเรียนแลวเคาก็แจกเหรอ 

0 ครับ 

 ถาไปตามซุปเปอร  เขาอันไหนมากกวา  โลตัส  หรือเซเวนมากกวา 

0 โลตัสนอกจากแมกับพอจะพาไป   

 ถาไปเดินโลตัสซุปเปอรมารเก็ต  แลวเคามีใหชิมฟรีฮอลลสนใจจะไปชิมไม 

0 สน 
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 เคยเขาไปชิมของฟรีไม 
0 เคยชิมแฮม 

 แลวพาแมไปไม  หรือวาชิมคนเดียว   

0 ก็พาแมไปดวย  แมเคาก็ซื้อ 

 แมชิมแลวแมเคาก็ซื้อเหรอ   

0 ครับ 

 ถาเปนบูทเลนเกมสไปเลนกบัเคาไม 
0 เขา 

 สมมติวาฮอลลไปเลนหรือไปชิมก็แลวแต  ถาฮอลลชอบตองขอแมไม  หรือวา
สามารถหยิบใสตระกราไดเลย 

0 ตองไปขอแมกอน   

 แลวแมใหไม 
0 ให 

 10 ครั้งถาไปขอแมใหประมาณกี่ครั้ง 

0 2-3  ครั้ง   

 แมก็ไมไดใหบอยหรือเปลา 

0 ไมใหบอย   

 ถาฮอลลไมไดไปกับแม  ฮอลลก็เลือกเองใชไม  แมก็ไมไดหามอะไรเทาทีฟ่งเนอะ   

คุยกับแม 

 ถาใหเลา  ลูกเราเปนเด็กยังไงบาง    คุยเกงไม 

0 กับเพื่อนหนได  กับพอแมกป็านกลาง 

 คุยเกงนะ 

0 เคาเปนเด็กซน 

 แลวแมดุไม 
0 ไมดุ 

 แลวเรามีเขมงวดบางไม 
0 เขมงวดเรื่องเรียนหนงัสือ 

 ยังไง 
0 อยากใหเคาตั้งใจ  ไมอยากใหเคาเลนเกมสเยอะ 

 เทาที่ฟงดูเหมอืนชอบเลนเกมส   แตแมก็ใหนะ 

0  ให  แตจะบอกวาอยาเลนเยอะนะ  ก็จะเปรียบเทียบกบัที่ไมดีใหเคาดู  

อยางดูขาวทวีกี็จะสอน   

 อยางตอนเยน็เลนถงึ  2  ทุมแมก็ใหเหมือนกัน   

0 ใหเลนไดแค  1  ชม.   บางครั้งพอเลิกเลนเคาก็จะยนืดู   

 เคาก็บอกวาทีฮ่อลลอยูนัน่ฮอลลยืนดู  ไมไดเลน  เคาเลนไดแค ชม. เดียว   

0 คะ   

 แลวมีเรื่องไหนที่เราเขมงวด  หรือโดยรวมแลวแมก็ปลอยเหมือนกนั   

0 ปลอยอยากใหเคาฝกตัวเอง  ใหเคากลา  ไมกลว   

 จะไมเขมงวด 

0 คะ   

 ปลอยใหเคาทาํอะไรเอง 
0 คะ 
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 เครื่องดื่มใครเปนคนคุม 

0 พอดวย  แมดวย   

 ถาพูดถึงเฉพาะเครื่องดื่มเปนยงัไง  แมเปนคนเลือกเองหมดไม 
0 เลือกเอง  แลวใหเคาลองชิมดวย  ถาเคาไมชอบก็ไมซื้อ 

 เมื่อกี้ที่คุยกันถามนองฮอลลที่บานนองฮอลลดื่มอะไรบาง  คุณแมดูหนอยใชไมทีน่อง
เคาพูด  หรือวามีอยางอื่นอีกที่มทีี่บาน  หรือวาอันนี้ไมม ี มีไม 

0 มีโอวัลตินครั้นชี่  มีไมโล  แลวก็มีโอวัลตินทรีอินวนั   

 แสดงวาโอวัลตินมี  2  แบบ 

0 มี  2  แบบ 

 แลวไมโล 

0 ไมโลก็กินเหมอืนกนั  

 ซองสีอะไร 
0 สีเขียว  ยงัไมหมดเลย  ลองใหเคาดู 

 

( กลับเทป ) 

 

 แมซื้อมาเองเหรอ 

0 ไปดวยกนั  ใหเคาลองชิมที่เคามีใหชิมฟรีใสแกวเล็ก ๆ เห็นเคาบอกวา

อรอยดีเลยซื้อติดบานไวเลย 

 แสดงวาครั้งแรก ... ตัวนัน้เปนตัวเดียวกนักับครั้นชี่หรือเปลา 

0 ครั้นชี่ที่ผสมขาวพอง  แลวมทีรีอินวนัดวย 

 ทรีอินวนัอันนัน้ซองสีแดง   
0 คะ  แตไมโลมสีีเขียว  มีหมดเลย  แตไมโลไมคอยกิน 

 แตโอวัลตินซองแดงนีก่ินตอนไหน   

0 สวนใหญนึกอยากกินก็กนิ 

 เปนแบบยงัไง 
0 ทรีอินวนั 

 แลวเทน้ําเหรอ 

0 เทไดเลย  เมื่อวานพี่ไปดูมนัก็จะมีตัวใหมออกมาดวย มอลตผสมโค   

 ตอนนีท้ี่บานมีโอวัลติน  2  ตัว   

0 มีตัวนี ้ และทรีอิน 

 เมื่อไหรกินทรีอินวนั    ฮอลลกินไม 

0 กินเหมือนกนั 

 กินตอนไหน 

0 ชวงเย็น  หัวค่ํา 

 ทําไมตองมี  2  ตัวดวย 

0 ชอบซื้อเขามาเก็บไวเยอะ ๆ   

 ซื้อมาเก็บไวเยอะ ๆ แลวมนัจะดีกับลูกฉันยังไง  

0 เลือกเอาวาอยากกนิอะไร  เพราะวามีลูกสาวดวย  แลวพอเคาก็กนิเกง   

 แมก็ทานดวยเหมือนกัน 

0 คะ 
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 ไมไดมีเยอะปกตินะ  โอวัลตินซองแดง  กับไมโลซองเขียวมันเปนรอนเหมือนกนัหรือ

เปลา 

0 ทานเปนรอน 

 แลวทําไมตองมี  2  ยีห่อ   

0 อยางละนอยแคแพค  8  ซอง  ซื้ออยางนัน้ไมไดซื้อเยอะ 

 ทําไมตองมีหลายยี่หอดวย   

0 บางทีพอเคากนิไมโลแลวลูกกินโอวัลติน  พอเคาชอบกนิไมโล  แลวลูก

จะกินโอวัลติน  พีก่ินโอวัลติน  ลูกสาวกนิโอวัลติน 

 ซองแดง 
0 คะ 

 ซองแดงชงรอนอยางเดียวเลยเหรอ 

0 คะ  ตัวเล็กเคามากินของตัวนี้เลยติดตัวนี ้

 แตละคนชอบไมเหมือนกันเลย   

0 ใช  อยางยาคูลทพอเคากนิบีทาเกนท  พีก่ินยาคูล 

 มินาถึงบอกวามีทัง้ยาคูลท  และมีทัง้บีทาเกนท   
0 ลูกสาวกินยาคูล  เคากนิได  2  อยางเลย   

 บอกวามีสแปลช  แมก็ใหทาน   

0 คะ  ไมคอยไดซื้อหรอกจะซื้อกรีนสปอรต 

 แมก็ใหไมไดวาอะไร   
0 ขวดเล็ก ๆ  

 ใครซื้อ 

0 พอเคาซื้อ  น้าํผลไมก็มี  แตพอไมคอยไดทาน   

 เมื่อกี้ฟงนองฮอลลเคาเปนคนไปขอซื้อโอวลัตินครั้นชี่กับนมตราหมี  ตกลงครั้งแรกแม
รูจักโอวัลตินครั้นชี่  ใหตอนฮอลลขอหรือวา ... 

0 เคามาขอ 

 ครั้งแรกสุดที่แมรูจักโอวัลตินเย็นครั้นชี ่ จากไหน 

0 ไปเดินหางดวยกันแลวเคาขอ 

 โลตัสใชไม 
0 คะ 

 แลวไงตอ 

0 แมอยากกินตัวนี ้ ตอนแรกไมซื้อใหเคาหรอกเพราะกลัวเคากินไมเปน  ก็

ลองซื้อแคซุปเปอรมาเก็ตในคอนโด  แลวเคาบอกอรอยดี  ก็เลยซื้อให

เคากิน 

 เคาไปเหน็ที่ไหน 

0 ในทวีี   

 เดิน ๆ อยูแลวไปอยู ... 

0 ไมรูวาเพื่อนดวยหรือเปลานะ   

 อยูที่เชวเคากพ็ูดขึ้นมาวาอยากกินตัวนี้เหรอ   

0 แวะชิมหมดเลย 

 ตกลงเปนที่เชวหรือวาบูทชมิ   

0 ไปที่เชวดวย  เคาจะมองดูทีข่องที่ชิม  เคาจะชิม ๆ แลวบอกตัวนี้อรอย  

แลวอาจจะดูจากทวีีดวยเลยเรียกใหซื้อ 
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 ครั้งแรกเลย  แมมีทั้งโอวัลตินซองแดง  และไมโล  ตอนนั้นยงัไมมีครั้นชี ่ แตครั้งแรกที่

วันนั้นฉันหยิบใสตระกราแลวซื้อวนันัน้ไปเดินโลตัสหรือเปลา 

0 คะ   

 แลวฮอลลมาบอกวา  มาพดูวา 

0 กินตัวนี้   

 แลวเคาพูดตรงไหนบูทชิม  หรือไปชิมมาแลว  หรือที่เชว 

0 ชิมมาแลว  ชมิเสร็จเคาบอกแมตัวนี้อรอยมากเลยกเ็ลยซื้อใหเคาเลย 

 ตอนนัน้แมไดชิมกับเคาไม 
0 ชิมอยูคํานึงแตไมชอบ 

 ทําไม   

0 มันเหมือนเด็ก ๆ ของกินเด็ก 

 สุดทายแมรูจกัเพราะฮอลลมาบอก  ไปชมิมาแลวอรอย  แลวซื้อไมวันนั้น   

0 ซื้อใหเลย 

 แมไมชอบไมใชเหรอ 

0 ไมชอบ  ก็ลองใหเคาซองเล็กกอน หอเล็ก 

 แตหอเล็กก็ไมไดซื้อจากโลตัสหรอก  กลับไปซื้อที่ใตคอนโด 

0 เออ ... ซื้อใตคอนโด  ไมไดซือ้ที่โลตัสกอน  ซื้อที่คอนโดกอน  พี่ลองซอง

เล็ก ๆ  ใหเคาลองตอนแรกเคาชิมนิดเดียวเองแลวเคาบอกอรอย   

เพราะสวนใหญเคาใหแกวเล็ก  กลัวเคาชิมนิดนงึแลวมนัจะไมถกูใจเคา  

ก็เลยซื้อที่คอนโดถงุเล็ก ๆ  ที่มันมี  8  ซอง   

 แสดงวาวันนัน้ชิมที่โลตัสแมยั้งไวกอน  แสดงวาโลตัสไมมีถุงเล็ก 

0 มันมีถงุใหญเลย  ถุงรอยกวาบาท  ก็เลยกลับมาซื้อทีบ่าน  หอละ  40  

มันถงึจะม ี 8  ซองก็ลองใหเคากินตัวนัน้ดูพอเคาบอกอรอยเราก็ซื้อให

เคาที่โลตัสซื้อซองใหญเกบ็ใหเคาเลย 

 แตครั้งแรกนี่ที ่
0 คอนโด 

 ตอนที่กนิครั้งแรกแมชงไม 
0 ชงใหเคากอน  ก็ทาํใหเคาดู  ตอไปเคาก็ทําเรื่อย ๆ ของเคาเอง 

 ตอนที่ฮอลลมาบอกแม  เคามาบอกวาอะไรตอนนั้น 

0 โอวัลตินครั้นชีผ่สมขาว  เคาเคยกินพวกโกโกครั้นเคาก็ไมชอบพี่ก็เลยวา

ไมเอาหรอกเพราะกลัวซื้อมาแลวไมกิน 

 กลัวตรงไหนจะทําใหลูกฉันไมกิน 

0 ตัวขาวพอง 

 กลัววามนัจะเปนยงัไง 
0 เคาไมชอบกิน 

 กลัววาจะเหมือนโกโกครั้นกเ็ลยไมชอบ 

0 พอดีเคาลองกนิถวยเล็ก  พี่กค็ิดวาเคาอาจจะคุน ๆ ก็เลยลองซื้อใหเคาที่

คอนโด ซื้อทีเ่ซเวนซองเล็ก ๆ   เคาก็เลยบอกแมอรอยก็เลยไปซื้อใหเคา

ที่โลตัสซองใหญเลย  ซื้อเก็บไว 

 ตอนที่แมเดินที่คอนโด  ไดดูที่ซองไม  ไดศึกษาไมที่ฮอลลไปชิมมา  แมยังไมรู

รายละเอียดอะไรใชไม  แมรูอะไรเพิ่มเติมไม 
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0 มันมีตัวขาว  มันผสมน้ําเยน็ไดเลย  รอนๆ  ก็ได  มันมดีีทั้ง  2  อยาง

ถาทรีอินวนัมนัผสมน้าํรอน   แตเคาชอบน้าํเยน็ไง  

 รูจักไมผสมน้ําเย็นไดเลย 

0 เคาเขียนไวบนซอง  ผสมน้าํเยน็ก็ได  ผสมน้ํารอนก็ได  ทีแรกพีท่ําใหเคา

กอน  หลัง ๆ เคาขอทําเอง  เคก็เลยทาํเอง 

 แสดงวาตอนที่ชิมพี่จับไดอยางเดียววามนัมีขาว   

0 มันเหมือนโกโกครั้นพอลองชิมดูคํานงึมันแปลก ๆ  แตไมชอบ 

 การที่มนัมีขาวเหมือนโกโกครั้นนี่ดีหรือไมดี 

0 ก็ดี 

 ดียังไง   
0 เมื่อกอนเคาผอมมากเลย  เขา รพ. ตองเจาะเลือดดูวาเปนอะไร   

 เคาบอกเคาตัวเล็กกวาเพื่อน 

0 คะ  เรียนชาปนึง  เคาอยากกินอะไรซื้อใหเคาหมดเลย   

 วันนั้นตัดสินใจ  ยงัไมไดซื้อที่โลตัสนะ  แตใจไปแลวตอนหนัมาชิมเปนเรื่องที่รูวาฉันมี

ขาวและฉันก็รูวาลูกอิ่ม   

0 โกโกครั้นพี่ก็อยากใหเคากินนะ  แตเคาไมชอบ   

 นั่นประเด็นนึง    หรือวาจริง ๆ ไมใชหรอก  เปนเพราะลูกชิมแลวลูกบอกวาชอบ  

อรอย  สั้น ๆ เปนแบบไหนมากกวากัน   

0 เรื่องอิ่มทอง   

 วันนั้นลูกอาจจะไมไดปลื้มมากนะ  ฉันรูแหละวามนัมีขาวพอง  จะซื้อไม 

0 ซื้อ 

 ชอบเหมือนทีม่นัไดประโยชน 
0 ไดตัวนี้เพิ่มมา 

 พี่บอกวากลัววามนัเหมือนโกโกครั้น  สรุปอันไหนมันมากกวาความอยากซื้อ  อยาก

ลองไปใหลูกลอง  พอพีเ่หน็ลูกมานําเสนอปุบ  ตกลงความรูสึกไหนมนัมากกวา

ระหวางขาวพองดูดีมีประโยชน   หรือวามนัจะเหมือนโกโกครั้นไม  ลูกฉันเลยไมชอบ

กิน  น้าํหนกัอันไหนมันมากกวากัน   

0 ครั้นชี่   

 เขาใจคําถามไม  เมยงงอยูวา  ตกลงแลวตอนแรกทีพ่ี่รูสึกความอยากจะไปลองซื้อ  

ความรูสึกแรกพอรูวามนัมีขาวพอง  พี่รูสึกอยางไหนมากกวากัน  ดี  มนัทาํใหลูกฉัน

อิ่ม  หรือวามปีระโยชน  หรือวาอยาเลยดีกวา  มนัจะเหมือนโกโกครั้น  อันไหน

มากกวา  ใจนงึก็คิดบวก  ใจนึงก็ลังเล  อยากรูวาอันไหนมันมากกวาความรูสึก

น้ําหนกั   

0 โกโกครั้น   

 ลังเลวาจะเหมือนหรือเปลา  หรือทายที่สุดกลับไปเอาหอเล็กดีกวา   

0 ซื้อหอเล็กใหเคาดูกอน  เพราะเคยซื้อมาแลวเคาไมกนิ  เลยใหคนอื่นเคา  

มันไมอรอย 

 เคยซื้ออันไหนมา   

0 โกโกครั้น 

 ทําไมเคาไมชอบ 

0 ไมทราบ  พี่เพิง่มาลองตัวนี้  ก็อรอยดี  มนักรอบ ๆ แตไมกินเอง 
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 แมไมปลื้ม  แลวตกลงโอวัลตินครั้นชี่เคากนิตอนไหน 

0 นอยครั้งที่เคากินตอนเชา  สวนมากเคาจะกินตอนกลับจากโรงเรียน  

ชวงเย็น 

 แลวชวงกลางคืน 

0 บางครั้งก็โอวลัติน  เคาจะทาํเอง  แตนาน ๆ   

 แลวไมโลหละ 

0 นอย  นอกจากเหน็พอเคากนิ  ก็จะกินตาม   

 ใช  เคาบอกวาพอเคากินอะไรเคาก็กินตาม  แตครั้นชี่เขามาอยางอื่นลดไม 

0 ลด 

 กอนจะมีครั้นชี่กลับมาจากโรงเรียนเคาทานอะไร 
0 บางครั้งก็หมยูาง   

 เครื่องดื่มหละ 

0 ชาเขียว  นมเปรี้ยว 

 โอวัลตินรอนหละ 

0 จะหวัค่ําเลย 

 แสดงวาครั้นชีม่ันมาเพิม่ตอนกลับมาจากโรงเรียน 

0 คะ   

 แลวเคายงักนินมอยูไมชวงทีก่ลับมาจากโรงเรียน 

0 ไมคอยทาน  จะเปนนมเปรี้ยวมากกวา 

 กินนมเปรี้ยวอยูแลวเพิม่ครั้นชี่เขามาดวย   

0 คะ  ขนาดเคากินจุกจิก  เคายังกนิขาวไมคอยไดเลย   

 อะไรที่เคากนิลดลงไป 

0 ขนมขบเคี้ยว   

 ขนมถงุ 
0 อยากใหเคาลดมากกวา   

 รูนะวาแมไมคอยอยากใหกนิ  แตพฤติกรรมเคาตั้งแตซื้อครั้นชี่มา  เคามีกนิขนม

ลดลงไป 

0 กินลดลงไป   

 แสดงวาเคามองวาตัวนีเ้ปนขนม  หรือเปนเครื่องดื่ม   

0 อาจจะทั้ง  2  อยางก็ได  มนัเปนเครื่องดื่มแลวมันมีขนมในนัน้กนิแลว

มันอิ่ม  แลวบางครั้งนมเปรี้ยวดวย  เคากอ็ิ่มไปเลย  ขนมเคาก็ไมคอยได

ซื้อ  ดูแลวไมคอยไดซื้อเลย    เคาจะชอบกนิเลย  ไมคอยไดซื้อเลย 

 มันแทนขนม  แตพวกนมนีย่งักนิอยู   

0 กินอยู   

 มันไมไดแทนพวกเครื่องดื่มเนอะ   

0 คะ 

 แลวเคาเคยมมีาเลาเกี่ยวกบัโอวัลตินเย็นครั้นชี่ไม  เคยมาพูดใหคุณแมฟงไม   
0 ไมเคย  เคาจะบอกแควา  แมหมดแลวนะ  เหลืออยู  2-3  ซอง  ไปรับ

เคาที่โรงเรียนจะตองผานอยูแลวโลตัส    

 เคาเคยดูโฆษณาแลวมาเลาไม 
0 ไมเคย   โฆษณาไมคอยดู  สวนมากจะสนใจเกมส   

 ก็คือเขารานเกมสตอนดึก ๆ นะ  เคยเหน็โฆษณาโอวัลตินครั้นชี่ไม   
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0 ไมคอยไดดู  สวนใหญพี่จะทาํงานบาน พีก่ด็ูขาวแลวนอนเลย   โฆษณา

โอวัลตินที่มนัมีเด็กวิง่ไปขอชิมโอวัลตินมตีัวนัน้เหน็แวบ ๆ  

 อันนัน้ทีเ่หน็ตัวไหน 

0 ตัวใหม  มอลตผสมโค  พี่อยากลอง 

 คุน ๆ ทําไมอันนัน้อยากลอง 

0 เมื่อวานพี่ไปพีเ่ห็นแลว  แตมนัไมไดเปนทรีอินวนันะ  มันเปนซองที่มา

ผสมกับนมน้าํตาล    แตสวนใหญที่พี่ซื้อมาพี่จะไมผสมนม  พี่ผสมกบั

คอฟฟเมต  น้าํตาลนิดนึง  แลวก็กนิเลย  มันจะหวานอยูแลว  บางครั้งก็

ไมใสน้ําตาลหรอก   

 ถูกใจตัวนั้นเพราะวามันมีผสม   

0 มันมนีมอยูแลว  นมโค  มนัเขียนวานมโค  แลวก็มอลต 

 มีนมาแลวมนัดีหรือไมดียังไง 
0 มันเขมขนดี  พี่อยากลองตัวนัน้ดวย 

 ตอนนี้ในบานมี  3  ตัวนะเนีย่  โอวัลตินซองแดง  กับโอวลัตินครั้นชี่  ไมโลซองเขียว  

ถาซื้อตัวนั้นมาลอง  ตัวอื่นจะมีตัดไม 

0 ไมเปนไร  ซื้อ  เพราะวามนัเปนนมผสมในนั้นแลว   

 พี่ซื้อไซสใหญทุกแบบไม  ซองแดงใหญไม 
0 ไมใหญ  มีตัวนี้ตัวเดียวที่ไซสใหญ  นอกนัน้ก็แคแพค  8  ซอง   

 แตครั้นชี่ซื้อไซสใหญตลอด  เพราะอะไร   

0 นองฮอลลเคากินคนเดียว  แตก็มีพี่สาวเคากินบางเวลานกึอยากกิน 

 เคากินบอยแคไหนสังเกตุดูหรือเปลา 

0 วันละครั้งเอง   

 วันละซอง 
0 คะ  วนัละซอง 

 ทุกวนัไม 
0 ทุกวนัหลังจากกลับโรงเรียน   

 เสาร  อาทิตยมีถี่ไม 
0 มี  บางครั้งเพือ่นมาก็ใหเพื่อนดวย   

 เดือนนงึพี่ซื้อเยอะไม   
0 2 

 สมมติวาไปชอ็ปปง  เดือนนงึช็อปปงกี่ครั้ง 
0 2  ครั้ง  15 วนัครั้ง 

 เราซื้อครั้นชี่มากี่ซอง 
0 ซองใหญเลย   

 กี่แพคครั้งนงึ 
0 2 แพค   

 เดือนนงึ  4 แพคโดยประมาณ 

0 คะ  มนั  100 กวาบาทเอง   

 ก็คือแพคใหญอยูไดอาทิตยนึง   
0 ใช   

 ถาตัวเคาเองนะ  ไมนับเพื่อนนี่มันกี่ซอง  วนัเสาร  อาทิตย 
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0 2  บางทีตื่นมาก็กนิแลว  ยงัไมหิวขาว  สวนใหญเคาจะมากินขาวชวง

บาย 3  กับหวัค่ําแคนั้นเอง  สวนใหญจะหนักพวกนี้   

 แตจันทรถงึศุกรอยางนอยวนัละซองหลังเลิกเรียน  เสาร  อาทิตยอาจจะมี  2   

0 คะ   

 กับเพื่อนเยอะไม 
0 เยอะ  เพื่อนเลนเกมสทัง้นัน้เลย  แตตองบอกเคานะวาอยานะ  บางครั้ง

ไมใหเงนิเคาหรอกแตเคาไปยืนดูเคาเลน   

 เคาก็เชื่อนะ  เคาบอกเคาก็ไมไดเลนหรอก    ไปดูอยางเดียว  กลับไปที่โฆษณา บอก

เห็นตัวไหนนะ 

0 มอลตผสมนมโค   

 พี่บอกวาคุนโอวัลตินที่ผสมนม  มีตัวอื่นอีกไมที่แวบ ๆ เคยเหน็   

0 ไมคอยไดดูเลย   

 แลวนองฮอลลก็ไมไดมาพูดดวยใชไม 
0 คะ 

 

 แสดงวาหลัก ๆ คือวันนั้นแหละที่ลูกมาบอก 

0 คะ 

 

Ad  โอวัลตินครั้นชี่ 

 เคยเหน็ไม 
0 แวบ ๆ  

 คุนไม   
0 เคาชอบโฆษณาชวงเชาแลวพี่ไมคอยไดเปดหรอก  จะแวบ ๆ  

 ตกลงพี่เคยเหน็หรือยงัตัวที่เพิ่งดู 

0 แวบ ๆ แตจําไมคอยได   

 ที่ดูไปเมื่อกี้รูสึกยังไง  ชอบหรือไมชอบ 

0 ชอบ  นารักดี   

 เคามาพูดวาอะไร 
0 ผสมมอลต  ขาวพอง 

 อันนี้ใชโฆษณาเดียวกันกับครั้นชี่หรือเปลา   

0 อันเดียวกัน   

 ตกลงเปนโอวลัตินผสมขาวพอง  มีอยางอื่นอีกไมทีเ่รารูจากโฆษณานี ้  เคามาสื่อวา
อะไร 

0 ผสมกับน้าํเยน็ไดเลย 

 ฉากไหนทีเ่รารูวาผสมไดเลย  เคาพูดหรือวามนัเปนภาพยังไง 

0 เปนภาพแลวมีเสียงบอกวาผสมกับน้าํเยน็ไดเลย  แลวก็มีน้าํแข็งใสลง

ไป 

 เขาพูดเหรอวาผสมน้ําเย็นไดเลย 

0 อื่ม   

 มีอะไรอีกที่เปนความรูใหมไมเหน็รูมากอนเลย 

0 มีผสมขาวพอง   

 ฉากไหนทีเ่รารูวาผสมขาวพอง  เคามีบอกไม 
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0 มีบอก 

 พี่บอกวาผสมขาวมนัดี  ไดเรื่องอยูทอง  อิ่ม  เพราะเคาไมคอยกิน  ตอนนี้มนัมาผสม

ขาวพองความรูสึกตางไม  นอกจากเรื่องอิ่มแลวมันาจะใหเรื่องไหนอีกไม 

0 ใหสมองเจริญเติบโต  เด็กราเริง   

 คือเด็กเคาดูเปนยงัไงพี ่  
0 นารัก  เลนกนั  สนกุ  ไมเครียด 

 ความราเริงของเด็กแปลวาเคากินแลวมันเปนยงัไง 
0 สดชื่นไดกินตัวนี ้ เลนกนัสนุก  มีความรักใหกนั 

 พอกินแลวเคารูสึกยังไงกับตัวนี ้  
0 แข็งแรง   

 อันนี้ลองถามดูนะ  เพราะพีไ่มไดพูด  กนิแลวอรอยไม  ถาดูจากโฆษณานีน้ะ  มนัเหน็

ไม  หรือวามนัไมไดพูดเรื่องนี้เลย   

0 มีเหมือนกนั   

 จากตรงไหนทีเ่ด็กกินแลวอรอย   

0 ผสมน้ําเย็น  ขาวพอง  แลวกนิไดเลย   

 แตอันนี้มนัมีฉากไหน  หรือมอีะไรที่มาบอกเราวาเด็กกนิแลวเด็กรูสึกอรอย  หรือไมมี

หรอก 

0 เห็นทาทางของเด็ก   

 ความสนุกในการกินมีไม    หรือวามันก็ไมไดพูดเรื่องนี้เทาไหรหรอก 

0 เห็นวาเด็กเขามาขอนม 

 หลัก ๆ  จุดสําคัญจะสื่อวา   

0 อยากทานน้ําผสมน้ําเย็น 

 เคาจะมาขายอะไร 
0 มีขาวพองเขามาแลวผสมน้าํเยน็ได 

 หลัก ๆ ก็คือสวนผสมใหม  ขาวพองนี่แหละ  เด็กกินก็จะ ... 

0 มีความสุข 

 ฮอลล  แมบอกเพื่อน ๆ กินดวย  สรุปเพื่อนกนิดวยไมโอวัลตินครั้นชี ่ เคากินกอนมา

รูจักฮอลลหรือเปลา 

0 เคากินกอน 

 ฮอลลนี่หลังสุดในกลุม   

0 ครับ 

 โอวัลตินครั้นชีส่ําหรับฮอลลดูเปนเครื่องดื่มไม  หรือก็ไม  เปนเหมือนขนมไดเลย
นะเนี่ย   

0 เหมือนขนมเลย 

 เวลาไปกนินีง่ดอะไรไดเลย  ปกติกินเลย  กินชาเขียว  กนินมเปรี้ยว  พอมากนิโอวัล

ตินเย็นครั้นชี่ฮอลลไปตัดอะไร  โอวัลตินเยน็ครั้นชี่มนัแทนขนมที่ฮอลลกินทุกวนันี้ได

ไม 

0 ได 

 ขนมอะไร 
0 ขนมถงุ ๆ  

 ตัวนี้เปนเหมือนเครื่องดื่มก็ได  ขนมก็ได   
0 ครับ 
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 กินบอยไม   
0 บอย 

 จะมีวนัเบื่อไม  แมบอก 1 ถงุใหญ  1  อาทิตยหมดเลยนะ   

0 ไมเบื่อ 

 เคยกินอะไรทีย่าว ๆ สุดไดกีเ่ดือน ... นีก่ินมานานแคไหนแลว 

0 เกือบ  4  เดือน 

 เคาเบื่อไม 
0 ยังไมเห็นเคาเบื่อเลย   

 ความถีย่ังไมตก  จะกนิตอไปไม 

0 ตอไป 

 เคาบอกครั้งแรกที่เคาไปซื้อเคากําเงินไปซือ้เอง  แมทราบมากอนไม    เคาบอกวาเคา
ซื้อเซเวนเสร็จเคาก็กลับไปบาน  แลวใหแมชงให   

0 ใชทรีอินวนัไมฮอลล 

0 ไมรู 

 ตกลงตัวไหนฮอลลที่ไปซื้อเซเวนใชตัวนี้ไม 
0 ใช 

 ครั้งแรกที่เอาตัวนี้เขาบานเพราะฮอลลกาํเงินไปซ ื อเองทีเ่ซเวน  หรือแมกลับมาซื้อให

ที่ซุปเปอรใตถนุตึกหลังกลับจากโลตัส 

0 ไมรู 

 นึกนะ ครั้งแรกที่รูจักโอวัลตินเยน็ครั้นชี่ไปชิม  หรือไปเหน็ที่เซเวน   

0 ไปชิม 

 แลวครั้งแรกทีจ่ายเงินซื้อเขาบานแมหรือวาเรา   

0 แมอยูบาน 

0 บางครั้งเคากซ็ื้อมาใหนะ  พี่ก็จาํไมไดวาตัวไหน  อยางพี่ไมไดมองดววา

มันเปนอะไร    คิดวาเปนตัวใหมแตไมไดมองวาเปนขาว 

 แตครั้งแรกที่มีตัวนี้สีฟา ๆ 

0 นาจะใช   

 ครั้งแรกที่มีตัวนี้อยูที่บานที่คุณแมเห็นนะ  วันนั้นเปนอันถุงที่คุณแมซื้อที่ตึกคอนโดน

นี่แหละ  หรือวาเคยเห็นแวบ ๆ มากอนที่บาน   

0 พี่เหน็แวบ ๆ แตไมไดอานแคนั้นเอง 

 เลยไมรูวาแมหรือลูกคนไหนที่ซื้อเขาบานกอน   รูจักครั้งแรกนี่ ...  นองฮอลลสรุปใคร

ซือ้ครั้งแรกเขาบาน 

0 ฮอลล 

 แสดงวาแมไมรู  อยางนี้ที่โลตัสก็ไปหลอกใหแมชิมซิใชไม   
0 ใชครับ 

 รูจักไม   
0 เห็นในเซเวน  

 เอาใหแมดูหนอยซิวามันคืออะไร 
0 เปนไมโลผสมมอลต  ...  นี่คืออะไร 

 ไมรู  ...  ไมโลซองสีเขียวนี่ใชแบบที่บานไม 
0 ไมใช  เพราะนีม่ันทรีอินวนั  แตมันผสมตัวนี้พี่ไมคอยชอบไง   

 เพราะวา 
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0 พี่ไมคอยกนิอยูแลวตัวนี้  พอเคากิน 

 แตพี่ไมชอบความเปนไมโล 

0 อืม  แตพอเคากินแตตัวนีท้ี่บานไมม ี

 แตพี่ดูแลวมันนาสนใจไม  ผสมซีเรียล  นาสนใจไม 

0 ตองใหเคาลองถาเคาชอบ 

 เคานี่คือ 

0 ฮอลล  แตเคาไมเคยนะ 

 แตตัวคุณแมไมไดสนใจ  1.ฉันไมชอบไมโลอยูแลว 

0 ชอบกินโอวัลติน  แตแฟนชอบไมโล   

 นองฮอลลชอบตัวนี้ไม  แมบอกแลวแตนองฮอลล 
0 ชอบ 

 เปนยงัไงนาสนใจไม 
0 นาสนใจ 

 นาสนใจตรงไหน 

0 นากนิ 

 นากนิตรงไหน  ก็เหมือนตัวที่บานหรือเปลาสีเขียว ๆ   

0 แลวเม็ด ๆ มนัอะไร 

 ไมรู  นาสนไมหละเม็ด ๆ  ..  ถาไปเห็นที่เซเวนอีกเหมือนวันนั้นที่เห็นครั้นชี่  ยอม

จายเงินซื้อกลบับานไม  หรือวาไมขนาดนัน้  ยอมซื้อไม 

0 ยอม 

 มันนากนิตรงไหนเหรอ 

0 ไมรู 

 เดาวาเม็ด ๆ  จะเหมือนในครั้นชี่ไม 

0 ไม   

 มันนาจะเปนยังไง  
0 เหมือนขาวพอง  แตไมใช 

 แตอันไหนนากินกวา   

0 ขาวพองนากนิกวา 

 บนซองมันเหรอ  ขาวพองในครั้นชี่ฮอลลบอกวามันกรอบใชไมตัวนี้ดูกรอบไมอยางนี ้

0 นาจะกรอบ   

 แตทําไมจะชอบครั้นชี่มากกวา 

0 ผมไปกินอันนัน้มา   

 อยากรูวาอันนีม้ันนากนิกวายังไง  ใชอันนี้ไมที่ไปซื้อที่เซเวน 

0 ใช   

 ถาแมใหเงนิไปเลย  100  นงึจะกาํอันไหนกลับบาน   

0 เอาตัวนี ้

 ตัวนี้มนันากนิกวายังไง  มันเปนยงัไง  ไมอยากลองของใหมเหรอ 

0 อยาก 

 แตยังกลา ๆ กลัว ๆ อยูเพราะวาตัวนัน้มนั ... ไมโลมันทาํไม 

0 อันไหนนากนิกวาลูก 

0 ฮอลลกินอันนีแ้ลวก็นาจะเปนอันนี้นะ   

 มันนาจะอรอยกรอบ ๆ เหมอืนกนัไม  แบบซอง   
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0 นาจะอันนี้อรอยกวา   

 ทําไมไมโลนาจะอรอยกวา  ในรูปมันเปนยงัไง 

0 มันมีเม็ด ๆ  

 เม็ดอันไหนดูอรอยกวากัน 

0 อันนี ้

 เม็ดในไมโล  แตแมดูแลวไมโลไมคอย 

0 มันเหมือนโกโกครั้น  ขาวพอง  ถาขาวพองมันจะเปนเม็ด ๆ  แตอันนี้มนั

เหมือนโกโกครั้น 

 ฮอลลไปเดินเซเวนเหน็อันนีก้็หยิบมาเมหอืนกนัใชไม  หรือเปลา  หรือไมเอาจะเอาอัน

เดิม 

0 เอาอันเดิม   

 บอกอันนี้นากนิ  นาสนใจ   

0 เอาอันนี้ดีกวา   

0 ถาเอาอันนี้  อันนีก้็ไมซื้อใหนะ  อาอันไหน   

0 เอาอันนี ้

0 ใหลองกอนนะ  ถาไมชอบเอาตัวนี ้

0 อือ 

 น้ําเสนอแมซ ิ

0 กังฟูแพนดา 

0 ไมใชตัวเดียวกันเหรอ 

 

 ที่คุณแมซื้อไดอันนีก้ลับมาบานไม 
0 ไม   

 เหมือนกนัแตอันี้เคามีของแถมขางใน  มนัคือการดพลัง  เลนหรือเปลา 

0 เอาไมฮอลล 

0 เอา 

 ถาเคาเอาอยางนี้ซื้อใหไม 
0 ซื้อ  เคาจะชอบสะสมพวกทีเ่ปนใบ ๆ  เต็มไปหมดเลย   

 ทุกวนันี้ไปแลวเหน็จริง ๆ ปกติซื้อ  2 แพค  จะใหแมซื้อกีแ่พคดี 

0 แพคนึง   

 เคยเหน็ไมแบบนี ้
0 ไมเคย 

 แลวการดพลงัเลนยงัไงรูไม 
0 รู   

 ยังไง 
0 เปายิง้ฉุบถาใครชนะก็ตองต็อกถามนัหมดเราก็ได  บางครั้งก็เอาน้ําลาย 

 ฮอลลแบบนี้ไมเคยเหน็เหรอ 

0 ไมเคย 

 แบบอื่นเคยเหน็ไม  หรือเหน็แตแบบที่ไมมีแถมอะไรเลย 

0 ไมเคย  ไมมีไพอยางนี ้

 แลวมีแถมอยางอื่นไมโอวัลตินเยนครั้นชี ่
0 ไมมี 
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 ถามีของแถมแมก็ไมไดปฎิเสธอะไร 
0 คะ 

 อันนี้เคยเหน็ไม 
 0 เคย 

 ตัวอะไร 
 0 สไปรเดอรแมน 

 เปนยงัไง 
 0 มันมีของเลนอยูขางในดวยเหรอ 

 ใช  ชอบไม 
 0 ชอบ 

 ชอบอันไหนมากกวากันการดกับเกมส 
 0 อันนี้ดีกวา   

 แตไมเคยเห็นใชไม  อันนี้อะไรหละ   

 0 ที่ยงิ 

 สนไม 
 0 ไม  เอาอันนี้ดีกวา 

 ชอบสไปรเดอรแมนสุด  ...  ฮอลลไมเคยเห็นของแถมเลยเหรอ   

 0 นองฮอลลตองสะสมใหครบ  4  แบบกอน   

 แตคุณแมซื้อมายังไมเคยเหน็ 

0 ไม 

 มันมหีลากหลายมากเลยแมจะซื้อใหลูกหลาย ๆ อันไม 

 0 เคาชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนัน้   

 เคาบอกวามนัมี  4  ชุดนะ  นองฮอลลบอกวาซื้อเยอะ ๆ มันจะได  4  ชุด  ใหไม 

0 ก็ให 

 มันมีสะสมใหครบ  4 แบบจะซื้อ  4  ซองเลยไมวันนัน้ 

 0 4 ซองอยางนี้เหรอ 

 เพื่อใหไดครบ  4 แบบ 

 0 อาจจะไม  ไมอยากตามใจมาก  อาจจะเอาไปกอนอยางนี้  2-3  วนัมา

ซื้อ 

 อาจจะเกบ็ทีละซอง 
 0 คะ 
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IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 

             Session Name :    Mother + Kids 8-12 yrs. : Lapse Users                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   1. Full  Name  Sureeporn Kittiyopart                        Age  :   40 

       Nick  Name  :           Porn                      H/H  Income  :   40,000 

       Status  :   Married + Kids (15 yrs. – Girl, 9 yrs.-Boy) 

       Occupation  :   Housewife 

        

 

    

   2. Full  Name  :    Anurak Kittiyopart             Age  :   9 

       Nick  Name  :      Hall                        H/H  Income  :    

       Status  :   Single 

       Occupation  :   Ratchvinit Bangkeaw/ GRADE 3 
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 Do you have siblings 

I have a bigger sister whose name is Ant 

 How old is your sister? 

 (Grade 10) 

 What TV program do you like? 

Cartoon Animation 

  What is your favorite cartoon? 

Doraemon 

 What else do you like to watch? 

 Movies and Thai Soap Opera 

 Do you like any movie or soap opera in particular? 

 The action ones or the ones that are exciting 

 What is the name of your TV programs beside cartoon 

animation? 

 Yaei-Fah-Ta-Din (Thai Soap Opera) 

 What is it about? 

It’s an action soap opera 

 What make this soap opera your favorite? 

 I like the action scenes 

 Did you watch “Kom-Fake”? 

It ended already, didn’t it? 

 เKom-Fake the sequal is coming, anyway, what else do you 

like to watch on TV? Are you allowed to watch after school 

programs on TV? 

 I normally do not watch any after school TV programs 

 Then, what do you normally do during that period? 

 Have some chit-chat with my mom or play computer 

games at a game center 

 What computer games do you play? 

 Shooting game 
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 What is the name of the shooting game? 

 The online FF game 

 So you actually interact with others online while playing the 

game? 

Yes 

 Is your mom ok for you to spend your time at a game center 

after school? 

 Yes, as long as I get home before dark 

 So if you stay at the game center for too long, will you mom 

come and get you? 

Nope 

 Then what time do you normally leave the game center for 

home? 

8-9 pm (but I have never actually played any games 

longer than 2 hours, normally I spend an hour playing) 

 So what else do you do at the game center then? 

 I watch other playing games 

 So you were there just to watch your friends playing games? 

How did your mom say? 

 She’s okay with it 

 What is your mom like? 

 She is kind  

 Really, how about her? 

She is normally okay for me to go to the game center 

 So do you ask your mom permission before going to the 

game center? 

Yes, definitely 

 And your mom is okay with the idea? 

 Yes 

 Do you have to pay to play games at the game center? 
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 Yes 

 Does your mom give you the money for that? 

 No, I use my saved-up money 

 How much does your mom give you a day? 

 20 Baht 

  Do you normally use that money up daily? 

 No 

  How much do you save a day? 

 I do not eat a lot 

 So you eat less in order to be able to afford to play games at 

the game center or you just do not eat much normally? 

 I just do not feel like eating a lot 

 Are you on a lunch program at school? 

 I save up money for playing games 

 To pay the game center, you mean? 

Yes 

 What kinds of beverage do you have at home? 

 Ovaltine 

 What does Ovaltine look like? 

 It contains crunchy flakes 

 What do you call that product? 

 Ovaltine Crunchy 

 What else do you have at home for drink? 

 Milk 

  What about it? 

 Bear Brand Milk 

 Does it come in a brick? 

 No, a can 

 What else do you drink? 

 Oishi Tea 
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 What kind of tea? 

 Genmai flavored green tea 

 In what form? a brick or a bottle? 

 A bottle 

  Is the bottle big? 

 No 

 What else do you drink? 

 Yakult and Betagen (Fermented Milk) 

 What else do you drink? 

 That’s all 

 Do you drink pop? 

 Yes 

 What kind? 

 Pepsi and Orange juice 

 Orange Juice or Orange Soda? 

Orange Juice 

 What brand? Splash? 

 Yes 

 Are you sure? 

 Yes, I am sure 

 Do you also drink fresh fruit juice? 

 Yes, I do 

 What brand? 

 Orange juice 

 In what form? A brick? 

 Yes, I drink it from a brick 

 What brand, can you recall? 

 No, I can’t 

 Do your parents provide these fruit juice for you at home or 

do you buy them yourself? 



 388 

I bought it myself 

 What kind of beverages do you normally drink at home? 

 Ovaltine and Milk 

 How about green tea? 

 Yes, that too 

  Yakult? 

 That too! 

 Orange juice, Pepsi, Splash? 

 We do have splash at home too 

 Is there any other drink else in the form of powder that you 

have at home? 

  Yes 

 What are Ovaltine products that you have at home?   

 Ovaltine Crunchy and Milo    

 What type of Milo? 

The regular one 

 The regular one comes in what form. Powder in a jar or in a 

pouch? 

 In a pouch 

 And so you have to mix Milo in a pouch with hot water? 

 Yes 

 Do you know how to make Ovaltine Crunchy? 

 Pour Ovaltine Crunchy powder in a cup first and then 

follow by cold water 

 How about Milo, do you make it the same way as that for 

Ovaltine Crunchy 

 No, Milo is for hot water 

  So you only have hot Milo not the cold one? 

 Yes 

 Do you drink Milo? 
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 Yes 

  When? 

 After school (I drink Ovaltine too) 

  How often do you drink Milo? 

 Very often 

  Everyday, you mean? 

 No, not that often 

  Do you normally drink more than 1 cup of Milo each time? 

 Yes 

 Do you drink 2 cups consecutively? 

 Yes, I mix one cup first, if I feel like having more then I 

will make another one. 

 Do you eat anything else during the Milo time? 

 Yes, some snack 

  What time do you normally drink Milo? 

 Late evening 

  How late? 

 Before dinner? 

  Do you normally drink Ovaltine first and then Milo later the 

same evening? 

 Yes, I normally drink Ovaltine first 

 Then what time do you drink Milo? 

 After Thai soap opera TV program around 10 pm 

  Who make Milo for you? 

 My mom but I actually can make it myself 

  What about Ovaltine? Does your mom make it for you too? 

I make it myself 

 So you fix yourself Ovaltine and Milo then? 

 Yes 

  Do you drink Milo often? 
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 Yes 

 As often as Ovaltine? 

 I drink Ovaltine before meal 

  Which one is tastier? 

 Ovaltine, I like the crunchy flakes 

  Can you tell us what it’s like, the crunchy flakes? 

 It’s crispy and yummy 

 So what make Milo tasty? 

 The sweet taste 

  Isn’t Ovaltine sweet? 

 Yes, it is and I like Ovaltine more 

 Then why don’t you only drink Ovaltine? Why Milo too? 

 I like them both 

  Have you ever tried iced Milo? 

 No, but I can put some ice in hot Milo if I want it cold 

 But you have never done that at home, haven’t you? 

 No, never 

 Ok, what about other drinks you are familiar with? 

 Bear Brand Milk 

    Who give you that? 

 My mom 

 Did you ask for it or it’s your mom? 

 I requested 

 You like it? 

 Yes   

  And what else? 

 Green Tea 

 Did you ask for it too? 

 No, I have it when available (my dad is actually a buyer 

of this product) 
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 So it’s your dad’s favorite drink then? 

 Yes 

 Is your mom okay for you to drink Green Tea? 

 Yes 

 So she’s okay for you to drink a whole bottle of green tea all 

by yourself? 

 Yes 

 When do you normally drink Green tea?  

 When my dad drink it 

 Between milk and green tea, which one do you drink more 

often? 

 Milk 

   Well, what else? 

 Yakult 

  When do you normally drink Yakult?  

 After school, during snack time (with Ovaltine) 

  Wow, that’s a lot Ovaltine plus Yakult, don’t them make 

you too full? 

 No, I am okay 

 What about your favorite snack? 

 Lay’s potato chips 

  What is your normal plan after your snack time in the late 

afternoon? 

 I go to the game center and have a cup of Ovaltine there 

   What about Yakult? 

Yes, that too 

 You have both Ovaltine and Yakult at the same time? 

Yes 

  Anything else that you normally drink after school? 

Orange juice? 
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  You mean Splash? 

Yes 

 Who bought it? 

My dad 

  So you drink Splash with your dad then? 

Yes 

  What did your mom say about you drinking Splash? 

She’s okay with that 

  When do you normally drink Splash? 

Just sometime in the morning 

 So you drink both Splash and milk for Breakfast 

I start with milk and then orange juice 

  Do you have a chiller (like the one in a local store) at home? 

No 

 What kind of beverages that you request your mom to 

buy for you? 

Ovaltine and Milk 

 Anything else? 

Orange juice 

 Ok now, let’s talk about Ovaltine Crunchy 

Yes 

 How do you know about this product? 

I read the information on the packaging 

 When was the first time you saw the product? 

I saw it at 7-11 stores 

 Do you shop at 7-11 a lot? 

Yes 

 At what time of a day you normally shop there? 

About 7 pm 
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 Is that your snack time? 

Yes 

  Is the 7-11 stores located near your resident? 

 Do you remember what did you intend to buy when you went 

to 7-11 that day and found Ovaltine Yen Crunchy 

I was looking for some snack and tasty drink 

 So what was the tasty drink you intended to buy that day? 

Jelly drink 

 And so you found Ovaltine Crunchy?   

Yes, and I bought it 

 What made you buy it when you had no idea what it was at 

that time? 

I have no idea 

 Were you all by yourself that day? 

Yes, I went to the store alone 

 How much money did you have at that time? 

A lot 

 More than 50 Baht? 

I would say I had about 100 Baht++ 

 Was that your saved up money? 

Yes 

 Do you normally carry your saved up money along with you 

when buying snacks? 

Yes 

 What made you choose Ovaltine Crunchy that day? 

It caught my eyes 

 Was that because of the information on the packaging? 

Maybe because I read it before buying it 

 What did it say on the packaging? 

I only remember the blue and red colors 
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 What made you like it then? 

Just the brand itself, Ovaltine 

 Was that because of the red color too? 

Red is Milo, isn’t it? 

 You normally have Ovaltine product at home, don’t’ you 

Yes 

 Then why Ovaltine Crunchy? 

I saw it and I liked it 

 What do you like about it? 

Ovaltine Yen Crunchy 

 So you know what I was before you bought it, right? 

Yes 

 What did you see on the packaging? 

Some English text 

 What did the text say? 

I don’t know English 

 If you don’t know the meaning of those English words, why 

did you still buy it? 

Because I heard my friends talked about it 

 Your school friends, you mean? 

My neighbor friend actually 

 Were your friends at the store with you that day? 

No, but he talked about it before 

 What did he say? 

He told me to try Ovaltine Crunchy 

 Anything else did your friend tell you? 

No, he just said that it’s available at 7-11  

 Didn’t he mention about the taste of Ovaltine Crunchy at all? 

Well, he did say that it is tasty 

 Did your friend mention how tasty is the product? 
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He said it has some crunchy flakes 

 What did you feel when your friend mentioned about the 

crunchy flakes 

I like it 

 How much did you pay that day at 7-11? 

40 Baht 

 So you bought 1 pack of Ovaltine Crunchy that day, right? 

Yes and with some other snacks 

 Did you show Ovaltine Crunchy to anyone that day after you 

bought it? 

No, I did not 

 Did you make Ovaltine Crunchy yourself that day? 

Yes 

 How did you make it? 

Mom told me to mix it with cold water 

 How did your mom know how to make it? 

I don’t know, she just said that 

 Did she read get a chance to read the information on the 

packaging? 

Yes, she did 

 And so you asked your mom how to make it then? 

Yes, I asked her 

 Did you know before you bought the product for the first 

time that it is a cold beverage? 

No I did not know that 

 So you wanted to try the product just because of the crunchy 

flakes that your friend said delicious? 

Yes 

 And then what did you feel when you found out that it is a 

cold beverage not a hot one? 



 396 

It’s tasty 

 Can you tell me more about the crunchy flakes? 

A spoon is needed 

 What about the taste? 

It’s crispy 

 Is it like what you had in mind? 

Yes, it is 

 Have you ever seen Ovaltine Crunchy anywhere else but 7-

11 store? 

Yes, I have 

  Where was that? 

Tesco Lotus 

 Have you ever seen Ovaltine Crunchy TVC? 

Yes, I have 

  Did you see it before or after you first saw the product? 

After 

 So you tried the product before seeing the TVC, right? 

Yes 

 How did you feel when you saw Ovaltine Crunchy TVC? 

Yes 

 How did you feel? 

Delicious 

 Do the TVCs make you feel like drinking it instantly or feel 

nothing? 

I did not feel anything specifically 

 Do you see the TVCs often? 

Yes 

 What TV program do you normally see Ovaltine Crunchy 

TVCs? 

Thai soap opera programs on Channel 3 
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  Do the TVCs make you feel like drinking the product 

instantly? 

Yes 

 What are the elements of the TVCs that make you feel like 

that? 

I think I was already hungry at that moment 

 So what that TVC did to make you feel like drinking the 

product? 

It makes me drool 

 Is it because you like the product and you were hu 

What is your most favorite part of the TVCS 

The song 

 Do you remember of seeing people in the TVCs? 

Yes 

 Are they kids or adult? 

Both 

 What did those kids do in the TVCs? 

They were building something up but I am not sure 

exactly what it was. 

 And what do you think that “something” has to do with 

Ovaltine Crunchy? 

I just like the ad 

 What is it that you like? The building up a house part? You 

wanna do the same thing too? 

No, I don’t feel like building up a house, I just feel like 

drinking Ovaltine 

 Do you remember the song lyrics? 

No 

 Then you just remember that there is a song in the ad? 

Yes, that’s right 
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 What kind of TVCs do you like? 

Ovaltine 

 What about it? 

It’s fun to watch 

  Can you name me the fun TVCs, the ones that catch your 

attention every time it’s on TV 

I cannot think of anything 

 So, do you really like Ovaltine Crunchy, hur? 

Yes I do 

 What is your most favorite scene? 

I like the song 

 Is there any signature scene that reminds you of Ovaltine 

The scene that people building and painting a house with 

black and white colors 

 Do you like watching TVC at home? 

Yes, I do 

  And do you think Ovaltine TVC that has the house building 

part is fun? 

Yes, I do 

 Is the TVC for Ovaltine Crunchy or other Ovaltine products? 

I am not quite sure 

 Have you ever seen any of these 3 TVCs? 

Yes, I have 

 Do you find the TVC that you mentioned earlier in these 

TVCs? 

No 

 One of these 3 TVCs has a house building scene, isn’t it the 

same one you mentioned earlier? 

No, it’s not the same one. But I’ve seen this one also 

 How do you like these TVCs? 
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It’s fun and exciting 

 How so? 

Drinking actions and the song 

 What did the kids in the TVCs look like? 

 I like them 

 Besides the song, what else do you like about these TVCs? 

The robot 

 What did the robot do in the TVC? 

Holding a glass 

 And what else? 

Singing a song 

 Anything else that you think is cool? 

No 

 Do you remember the first 2 TVCs that I’ve just shown you? 

I remember the chewy snack  

 What about the first TVC? 

It’s the product that my mom likes 

 What about you, do you like the TVC? 

Sort of 

 What about it? 

It’s narrative 

 Do you like to have some action scene in the TVC? 

Sure, I do 

 But to some kids, they think the action scenes are lame. 

Don’t you agree? 

No I don’t agree 

 How about the 2nd TVC? Do you remember anything about 

it? 

Red snack….Cheetos I guess 

  How do you like it? 
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I don’t like it 

 You don’t like the TVC or the snack itself? 

I like the snack 

 If snack products give away a premium like this, would you 

want it? 

No 

 Do you remember the 3rd TVC? What is the product? 

Ovaltine Crunchy 

 Of all 3 TVCs that I showed you, which story is your most 

favorite? 

Ovaltine 

 What make Ovaltine TVC better than the other 2 TVCs? 

I like the taste of the product and the story is more 

exciting 

 Anything else in Ovaltine TVC besides the song and the 

robots that make it exciting to you? 

No 

 Between using real people and cartoon character, which one 

do you like better when it comes to TVC? 

Real people 

 Why not cartoon character? 

Well, cartoon character is fine too actually 

 But if you have to choose, which would be the one? 

Real people in TVC 

 Why is that? 

Okay, I would say I wanna see both real people and 

cartoon characters in a certain TVC 
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 Which one do you wanna see better between the story of real 

kids with extraordinary power like superheroes or the story 

of ordinary kids and their routines? 

Kids with extraordinary power 

 Which story does you like the most? 

The second one 

 Is it the one with cartoon animation? 

Yes 

 Do you know what product they are selling in the second 

TVC? 

Milo UHT 

 How about the first TVC? 

It’s about eating jelly and singing a song, I don’t hate it 

but I don’t like it either 

  Between a musical TVC and funny TVC, which one do you 

like better? 

The funny ones 

 How about age ranges of the presenters? Between your peer 

who are about the same age as you are and older kids say 15 

or so years old, which group of kids do you want to see in a 

TVC? 

I like to see older kids more 

 How come? 

I don’t know, I just like it 

 Do you remember the last TVC? 

I remember the football playing scene 

  Is the TVC fun? 

Yes, it is 

 Then why do you like it the least? 
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I just like the second TVC better 

 Is it because of the scene with football? 

Not sure 

  Do you play football? 

Yes 

 Will you be happy to see a TVC that has football scene 

Sure 

 Do you like the humor gimmick of the third TVC? 

Yes, I noticed it 

 When? 

When the girl appeared in the scene 

 Do you find it funny? 

A little bit 

 Is it as funny as Cocao Crunch TVC? 

No 

 Between Ovaltine Crunchy TVC and Cocao Crunch TVC, 

which one do you like the most? 

Ovaltine Crunchy 

 Why do you like Ovaltine Crunchy TVC better 

Because I like the product as it is tasty and contains 

crunchy flakes 

 What does it taste like, the crunchy flakes? 

Delicious 

 Does Ovaltine Crunchy mention the crunchy flakes at all?  

No, I only saw kids eating it in the TVC 

 What do you think those kids in the TVC feel when eating 

the crunchy flakes 

Delicious taste 

 How can you tell? 

I just guess 
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 Was it because those kids’ expressions? 

Could be 

 What did they do then? 

They sang 

 So singing is the sign of deliciousness? 

Yes 

 As you told me that the crunchy flakes are crispy, is this 

product aspect mentioned in Ovaltine Crunchy TVC? 

No 

 Have you seen this Ovaltine Crunchy TVC before 

Yes, I have 

 So this TVC is not the same one with the house building 

scene that you mentioned earlier, isn’t it? 

No, it’s not the same one 

 If you are to tell your mom about this Ovaltine Crunchy 

TVC, what will you say given that you mom has never seen 

it before? 

It has a song and kids 

 Will you tell your mom how much you like this TVC? 

Actually, I do not like it that much 

 If you had not heard your friends talking about Ovaltine 

Crunchy on that day, would you buy it from 7-11? 

No 

   So the major reason why you bought Ovaltine Crunchy for 

the first time on that day was because your friends told you 

that it’s tasty? 

I think so 

 Besides Ovaltine Crunchy, what products did you buy 

because of what you heard about them from your friends? 
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Lay’s 

 What flavor? 

Don’t remember 

 How about beverage? 

Nothing, I in fact like to browse the store myself   

 What about the jelly drink, do you remember the brand 

name? 

No I don’t remember 

 Is it in a glass-shaped or a brick container? 

A glass 

 Is Jelle the one? Jelly fruit juice? 

Could be 

 So on that day, did you intend to buy Jelle at 7-11? 

Yes, I did 

  Did you try Jelle before? 

Yes 

  Who bought Ovaltine Crunchy the second time? 

My mom 

  Did you go with her to buy it? 

No I did not 

 Were there any special events or activities organized by 

outsiders at school? 

Yes, there were 

 Do you know who the outsiders were? 

Super Jiew 

 How about corporates? 

Not many 

 Have you ever bought a product after trying the sampling of 

such product? 

Yes 
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  Such as? What kind of product? 

Snack 

 Was the sampling being distributed at your school? 

Yes 

 And you think it was tasty? 

Yes 

 Do you remember the brand? 

Lay’s with green packaging 

 What is the name of the store that you shop the most on a 

regular basis? 

Tesco Lotus 

 If there is a free sampling of foods or beverages, would you 

be interested to try them? 

Sure 

 Have you ever done that? 

Yes, I tried a sampling of ham 

 Did you try it all by yourself? 

No, my mom tried it too and she bought it after that 

 What about a game booth? Would you be interested in 

participating at the booth? 

Yes, I am interested 

 If you like a certain product after you tried it, do you have to 

ask your mom permission to buy it? 

Yes, I need to ask my mom first 

 Does your mom normally allow you to buy those new 

products? 

Yes, but not always 

 Let say out of 10 times that you ask to buy things, how many 

times you get what you want? 

Not many, just 2-3 times 
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 Please tell me a little bit about your son 

He is restless and energetic 

 Do you consider yourself a strict mom? 

No, it depends 

 Depends on what? 

I can be very strict when it comes to school stuffs 

 Can you please explain a little more about your concern? 

I want him to pay more attention at school than at 

the game center 

 As far as we know, your son loves playing games and it 

seems to me that you are okay with it, aren’t you? 

Yes, I let him play games but not all the time. I would 

tell him the bad sides of becoming a game addict whenever I 

get a chance. He normally  

 He told us that you let him play till 8 pm sometimes, 

wasn’t that a bit too late? 

 I agree with him that he can play games for 1 

hour top but sometimes he was hanging around watching 

others playing. It did not happen often so I did not mind 

 You seem to give your son a lot of freedom, don’t you?  

Yes as I want t give him some spaces so he could 

learn things from his own experiences with me guiding 

along 

 Who is in-charge of buying beverages at home? 

Both me and my husband 

 How about your son? Does it get to vote for a choice of 

beverages? 

Normally I let my son try it first. If he does not 

like it, I won’t buy it home 
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 What are the regular beverages you have always had at 

home? 

Ovaltine Crunchy, Mio and Ovaltine 3-in-1 

 What color is Milo product? 

Green, actually  

 Were you the one who bought Milo home? 

We bought it the last time we went out for 

grocery shopping. My son tried the sampling of Milo and he 

likes it so I bought it home. But he does not drink much Milo 

after we bought it home though. 

 How about Ovaltine in a red pack, when do you normally 

drink it? 

When I feel like to 

 What is your favorite Ovaltine format? 

3-in-1 

 Does it mean you normally have 2 Ovaltine products at 

home? 

Yes, we have Ovaltine Crunchy and 3-in-1 

 Does your son drink Ovaltine 3-in-1 too? 

Yes, he does 

 When do you normally drink Ovaltine? 

Evening or Late Evening 

 Why do you have to buy 2 Ovaltine products? 

  I want to always have options 

 How the idea of having options is good for your 

children? 

So they get to choose what they like and my 

husband also has a big stomach    

 Do you prefer hot or cold Ovaltine? And is it the same 

with Milo?  
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I like to drink them hot 

 Why do you have to have many brands of the similar 

products? 

My husband likes Milo while my kids loves 

Ovaltine, that is why 

 Do you only drink hot Ovaltine for the 3-in-1 format? 

Yes, because my son likes it this way 

 Your son also mentioned Betagen and Yakult 

Yes, my husband likes Betagen while my 

daughter likes Yakult 

 And Splash too? 

Well, yes but not often. We bought Greenspot 

more 

 So you are okay for your kids to drink artificial fruit 

juice, aren’t you? 

Yes, because the serving size of these products is 

not big 

 Who buy juices normally? 

My husband   

 How did you know about Ovaltine Crunchy? 

My son asked my permission to buy it 

 Where was that? 

At a department store 

 Was it Tesco Lotus? 

Yes 

 Do you know how did he know about the product? 

From TVC and maybe from his friends 

 So he just told you that he wanted Ovaltine Crunchy 

when you walked pass the shelves? 
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Could be, or maybe he likes it after trying it at a 

sampling booth and then he recalled the TVC and so he 

asked me to buy it 

 So you bought Ovaltine Crunchy for the first time from 

Tesco Lotus, right?  

Yes 

 Exactly what did your son said when he asked you to buy 

Ovaltine Crunchy for the first time?  

He said he wanted it 

 Where did he said that? In front of the sampling booth or 

at the product shelves?  

He told me that he tried it at a sampling booth and 

he liked it a lot so he asked me to buy it right away  

 Did you also try the product that day? 

I did but I don’t really like it 

 How come? 

It is for kids 

 And did you buy it that day after your sons told you that 

he wanted it? 

Yes, I did 

 But you don’t really like it, do you? 

I bought him a small pack that time just to make 

sure 

 Is the small pack available at Tesco Lotus? I thought it’s 

only available in mini marts 

Oh, you are right. I bought it the first time from a 

condominium’s mini mart. The small pack costs 40 Baht 

containing 8 sticks (while the one sold at Lotus is huge 

and costs 100 Baht. But I bought the big pack for him 
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after making sure that he really likes it and can finish 

them off) 

 Did you make it for him for the first time? 

Yes and he watched so he could help himself next 

time 

 What made you think that your son might not like 

Ovaltine Crunchy for real at the first place? 

Because it contains crunchy flakes. My son does 

not like corn flakes for example Cocoa Crunch 

 And what part of Ovaltine Crunchy that you think your 

son dislike? 

The crunchy flakes 

 Did you read the information on the packaging the first 

time you bought the product? 

  I did so I know that it contains crunchy flakes and 

that it is made for cold water which is good as my son likes it 

cold  

 Is it good or bad for the product to contain some flakes?  

It’s nice 

 How? 

My son used to be very skinny…too skinny that I 

had to take him to a doctor   

 He told me that he’s smaller than his other friends 

Yes, he started going to school a year later than 

average. This why I am okay with almost everything he 

said he likes to eat or drink 

 What is the main criteria you use to decide whether you 

should buy a particular food or drink for him? Just 

because he likes it or because it fills his stomach 



 411 

The latter   

 When does your son normally drink Ovaltine Crunchy? 

After school normally and sometime in the 

morning  

 How about at night? 

Sometime  

 What about Milo? Does he drink it a lot on a regular 

basis? 

Not much. He drinks it when he saw his dad did  

 Ever since you started buying Ovaltine Crunchy, has the 

purchase volume of other beverages decreased?  

Yes 

 Before having Ovaltine Crunchy at home, what did your 

son eat after school? 

BBQ pork   

 How about his beverages? 

Green tea and Fermented milk 

 What about hot Ovaltine? 

He normally had that in the early evening 

 What about milk? 

He prefers fermented milk 

 Does he eat less snacks(chips) when you started feeding 

him Ovaltine Crunchy? 

Yes 

 How do you defy Ovaltine Crunchy then?  Beverage or 

Snack?    

I would say both as it contains crunchy flakes that 

can fill his stomach  

 Has he ever talked to you about anything else related to 

Ovaltine Crunchy?  
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No. He just reminds me from times to times when 

the stock is low    

 Didn’t he talk to you about Ovaltine TVC? 

No, he normally is more interested in talking 

about  

 What about you? Have you ever seen Ovaltine Crunchy 

TVC?  

No, I spend most of my time taking care of chores. I 

only watch the news before bed. I did saw Ovaltine TVC 

but did not pay much attention at it.  

 Can you be more specific on what Ovaltine product is in 

that TVC?  

The new one with malt and milk, I want to try it 

actually  

 What makes you feel like trying the product?  

Because it has fresh milk (not just malt) 

 What about milk? 

I think it helps richen the taste 

 If you are to buy this malt+milk Ovaltine, will you have 

to cut something out from your shopping list?  

No as this new Ovaltine contains milk    

 Why do you always buy a big pack of Ovaltine Crunchy 

while you buy small packs of other beverages?  

My son and my daughter can share 

 How often do your kids drink Ovaltine Crunchy a day? 

Just once a day 

 Do they drink it everyday? 

Yes everyday after school   

 How about during the weekend? 
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Sometime, and sometime they share it with their 

friends 

 How often do you buy Ovaltine Crunchy a month?   

Twice a month 

 How often do you do grocery shopping a month? 

Twice (every 15 days) 

 How many packs of Ovaltine Crunchy do you buy per 

one shopping trip? 

2 Big packs 

 One big pack lasts one week, right? 

That’s right 

 How many sticks does your son normally take during the 

weekend? (his friends do not count)  

2  Sticks (he sometimes has it for breakfast)   

 So at least one stick everyday during the weekday and 2 

sticks each day during the weekend on average, right?  

Yes 

 Okay now back to TVC topic, is there any other Ovaltine 

TVC besides the malt+milk one that you can recall? 

Just the one with malt and milk, I don’t recall any 

other Ovaltine TVC 

 Haven’t your son mentioned to you about Ovaltine TVC 

at all?  

No, never 

After seeing Ovaltine Crunchy TVC 

 Have you ever seen it before? 

Maybe 

 Do you like it though?  

I like it. It’s cute 
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 What did they say in the ad? 

It said that the product has milk and malt 

 Do you think it is the same as Ovaltine Crunchy TVC? 

I believe so 

 Is there any other information you pick up from this 

TVC? 

The product is to be mixed with cold water 

 What part of the ad that said so? 

It’s the visual of cold water and some ices with an 

announcer mentioning about cold water 

 What else that you learned from the TVC for the first 

time about the product? 

It contains crunchy flakes 

 Besides the fact that Ovaltine Crunchy can fill your 

children’s stomach, are there any other good aspects of 

the product in your opinion? 

It contributes to good physical and emotional 

developments 

 How do you define good physical and emotional 

developments?   

Nice and happy kids that can get along well with 

their peers 

 How can the product make cheerful kids?  

It’s like a refreshing drink giving kids fresh 

feelings and so they are ready to play and to share good 

things with others  

 Do you think this TVC successfully conveys the 

deliciousness the product? 
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Sort of  

 From what part of the TVC? 

The demonstration shots when the product is 

mixed with cold water and ices plus the visual of crunchy 

flakes 

 Do the gestures of the presenters help enhance the 

deliciousness of the product? 

Yes 

 What do you think this TVC want to communicate?   

It is a cold format of the product which can be 

easily mixed with cold water 

 What do you think is the unique selling point? 

Crunchy flakes and the use of cold water 

 What do you think the kids will get from the product 

with crunchy flakes? 

The kids would be happy with the product 

 Are you the last one in your group who knows about 

Ovaltine Crunchy? 

The boy: Yes, all of my friends tried it before and 

then they told me about it 

 Do you think of Ovaltine Crunchy as a drink or a snack?   

The boy: More like a snack 

 Would it be possible for you to replace your other snacks 

with Ovaltine Crunchy? 

The boy: It’s possible 

 What kind of snacks will you scarify then? 

The boy: Chips 

 Won’t you be sick of Ovaltine Crunchy eventually 

because you drink it everyday? 

The boy: No, I don’t think so 
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 How long have you been drinking Ovaltine Crunchy? 

The boy: Almost 4 months 

 Does your son start to reject the product? 

The mother: No, not yet 

 If the consumption frequency is still stable, will you still 

buy him Ovaltine Crunchy? 

The mother: Yes, I will 

 Your son said that he bought the product for the first time 

by himself at 7-11 and with his own saved up money, did 

you know that?  

The mother: Wasn’t it Ovaltine 3-in-1? 
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IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 

 Session Name:     Mother + Kid 8 – 12 Yrs: Regular Users                   

 

 

 

 

 

    

   2. Full  Name  :    Weerawan Weerawattana   Age  :  9 

       Nick  Name  :          Earn                H/H  Income  :  - 

       Status  :   Single 

       Occupation  :  Prakanong School/ Grade 4        

 

    

   1. Full  Name  :    Nutyada Chunkesa        Age  :  40 

       Nick  Name  Nan                 H/H  Income  :  65,000 

       Status  :   Married + Kids (9 Yrs – Girl) 

       Occupation  :   Housewife 
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สัมภาษณลูก 

 นูมีพีน่องปะจะ 

  ไมมีคะ เปนลูกคนเดียว 

 แลวนี่อยูโรงเรียนอะไร 

  พระโนงคะ 

 เสาร อาทิตย แมพาไปเที่ยวไหนบาง 

  ไปเดินหาง 

 หางแถวนั้นกต็องเปนโลตัสนะสิ 

  คะ บางทกี็ไปคารฟูรดวย  

 ยามวางนี่รูแลววาเสารอาทติย พอแมพาไปคารฟรู ไปโลตัส แลว

ทําอะไรอีก ไดอยูบานบางไหมหรือสวนใหญออกตลอด 

  ก็อยูบานบาง 

 ทําอะไรบางเวลาอยูบาน 

  ก็พอรอน ๆ กช็งโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่กนิ 

 แลวเดี๋ยวนี้เด็ก ๆ เขาไดเลนอินเตอรเน็ต..เริ่มเลนหรือยงั 

  เลนแลวคะ 

 ที่โรงเรียนสอน 

  มีวิชาคอมพิวเตอร 

 แลวอยูบานไดเลนเน็ตไหม 

  เลน 

 แลวทําอะไรอีก 

  อานหนงัสือ 

 แลวทําอะไรอีก ดูทวีีไหม 

  ดู 

 แลวดูเรื่องอะไรอยูตอนนีท้ี่ติด ๆ สนุก ๆ พลาดไมไดเลย  สวน

ใหญจันทร – ศุกรดูปะ 

  จันทร – ศุกร ดู 

 ดูเรื่องอะไร ตอนเชาตื่นมาดูเลยไหม หรือวาหลังจากกลับจาก

โรงเรียน 

  ตอนเย็น ๆ หนะคะ 

 ดูอะไรเอย จะไดไปดูบาง วาสนุกไหม เปนละครหรือเปนอะไรคะ 

  การตูนคะ 

 เสารอาทิตย กด็ู 

  คะ 

 มีรายการอะไรโปรด ๆ ไหม 

  การตูนชอง9 ตอนเชา 
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 วันไหน 

  วันเสาร – อาทิตย 

 แลวมีอะไรอีกที่โปรด จะไดไปติดตามดูบางวาสนุกจริงไหม…มี

ไหม 

  ไมมี 

 แลวไดดูโฆษณาบางไหม มนัจะตองมีโฆษณาคั่น 

  คะ 

 โฆษณาไหนโดนใจนองเอินบาง 

  โอวัลตินครั้นชชี่ 

 เขามีโฆษณาดวยเหรอ 

  มีคะ 

 ตัวไหน 

  ก็ที่มีผูชาย 2 คนแลวก็มีผูหญิง 2 คน 

 ทําไมถงึชอบ 

  หนูอยากลองชิมมากเลย 

 ก็เลยชอบ 

  ก็เลยใหแมไปซื้อให 

 แลวมีตัวไหนอีกที่ชอบ โฆษณา อะไรก็ได เสื้อผา หนาผม อะไรได

หมด ของกินของใช โฆษณาโดนใจมากเลย แอบเอาไปเมาทกัน

ในแกงคมีไหม หรือมีอันไหนที่ชอบเปนพิเศษมีไหม โฆษณา 

 ก็มีโอวัลติน 

 นอกจากตัวนี ้

  แลวก็สินคาโรลแบค 

 เคยมีโฆษณาตัวไหนบาง ที่เห็นโฆษณาตัวนี้แลวจะไปบอกใหแม

ซื้อ 

  ก็โอวัลติน 

 นอกจากโอวัลตินมีไหม ที่เหน็แลวโดน 

  นมโฟรโมสต 

 อันไหน ตัวไหน เลาใหฟงไดปะ เรื่องราวเปนไง ทําไมถึงชอบ 

ทําไมถงึบอกแมซื้อใหหนหูนอย 

  ก็อยากลองชิมรสหวานหนะคะ 

 แตเรื่องราวโฆษณา สไตลมนัเปนไงจําไดไหม 

  จําไมไดแนนอน 

 แคเห็นของแลวอยากกนิ 

  คะ 
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 อันนัน้นมรสอะไรจะ โฟรโมสต ในโฆษณา 

 จืด, หวาน, ชอ็กโกแลต 

 มีโฆษณาอะไรอีกที่เหน็แลวบอกแม ซื้อใหหนหูนอย 

  ดัชมิลล 

 ก็คือเหมือนกบัชอบที่ตัวสินคา  

  คะ 

 อยากลองกินรสอะไรที่สุด วนันัน้หนะ ถงึบอกแมซื้อเหอะ 

  รสสม 

 นมโฟรโมสตวนันัน้ก็อยากกินรสอะไร 

  หวาน 

 แลวก็บอกมีโอวัลติน ตัวไหนจะ 

  โอวัลตินครั้นชชี่ ที่มีขาวพอง 

 ที่เหน็แลวบอกแม ซื้อใหหนเูหอะ เพราะวา 

  เพราะมนันากนิ 

 มันมีอะไรมัง่มนัถงึนากนิ 

  มันมีขาวพอง ผสมกับน้าํเยน็มันก็จะกรอบ เคี้ยวขางใน

ปากมันก็จะกรุบกรอบ 

 เห็นแลวก็เลย..แมซื้อเหอะ 

  คะ 

 แลวที่เห็นจากโฆษณา..ไปบอกวาแมซื้อเหอะ ซื้อใหตลอดเลยปะ 

  ก็กินหยุด ๆ หนะคะ 

 หมายถงึวาพอบอกปุบ พอเห็นจากโฆษณาครั้งแรก 

  ก็เหน็ประมาณวันพฤหัส -  ศุกร  

 บอกแม ๆ ซื้อใหตลอดเลยไหม แมมีขัดใจไหม 

  ก็ไปประมาณวันเสาร-อาทิตย ไปซื้อ 

 แตแมมีขัดใจนองมายดบางไหม ไมใหซื้อหรอก มีไหม 

  ไม 

 แตงตัวเปรี้ยวมากเลยนะ ใครซื้อใหเสื้อตัวเนีย้ 

  แม 

 เขาบอกวาสาว ๆ เด็กวัยรุนเดี๋ยวเนีย้ชอบรองซื้อเสื้อผาจริงปะ 

เปนไหม นาจะเปนปะ 

  เปนบางครั้ง 

 ซื้อเสื้อผาที่แพงที่สุด แมหนูอยากไดชุดนี้มากเลย ซื้อใหหนูเถอะ กี่

บาท ประมาณ 

  299 

 ถูกที่สุด แมซื้อใหหนอย  
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  199 

 คราวนี้คือเราจะเลนเกมสคือเราจะไมคิดนาน พอพูดปุบตอบเลย 

สีที่นองเอินชอบที่สุดคือสี 

  ชมพ ู

 ปกติพวกเครื่องดื่มมีหลายอยาง มีขนม ขนมนีก่ินไหม 

  กินคะ 

 วันนี้ขอคัดเลือกคุยเฉพาะที่เปนเครื่องดื่ม กินอะไรบาง 

 น้ําผลไม 

 นอกจากน้าํผลไมกินยีห่ออะไรอีก 

  โอวัลติน 

 กินอะไรอีก 

  โฟรโมสต 

 ดื่มอะไรอีก 

  ดัชมิลล 

 ดัชมิลลนี่เปนนมเปรื้ยวปะ 

  มีรสสม  

 กินอะไรอีก 

  ไมมี 

 น้ําอัดลมกินปะ 

   กินเปนบางครั้ง 

 ตองแอบแมดวยไหมน้ําอัดลม 

        ไมตอง 

 แลวกินอะไรอกี  ชาเขียวกนิไหม 

  กินเปนกลอง 

 กินเหมือนกนัใชปะ 

  แตกินเปนบางครั้ง 

 มีอยางอื่นอีกไหม 

  ไม 

 หลัก ๆ ก็คือประมาณนี ้บอกมาทั้งหมด 5 – 6 อยาง Love อันไหน

ที่สุด 

  โอวัลติน 

 อันดับ 2 เปนอะไร 

  ดัชมิลล 

 อันดับ 3 

  น้ําผลไม 

 แตวานมโฟรโมสต, น้ําอัดลม, น้ําชาเขียวนี่ไมคอยชอบกิน 
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  คะ 

 ทําไมถงึไมคอยชอบกินหละ 

  ก็อยากกิน 3 อันเนีย้คะ 

 ทําไมถงึชอบกนิ เอาอันดับ 3 กอน น้าํผลไม ทาํไมชอบ 

เพราะวา…เสนหของมันคืออะไร...อาทิตยหนึ่งกนิบอยไหม 

         ก็ไมคอยบอย 

 อาทิตยหนึง่กนิสักกี่ครั้ง 

  ประมาณ 2 – 3 ครั้ง 

 กินเพราะอะไร ทาํไมถึงชอบ...อรอยดี..หวานดี..หรือเปนเพราะ

อะไร 

  มันดูสะอาดดี ดูนากิน 

 อันดับ 2 บอกวาชอบกนินมเปรี้ยวดัชมิลล 

  รสสมชอบมากเลย ออกเปนนม เปนสม 

 ซึ่งเหตุการณสวนใหญเวลากินดัชมิลลรสสมเนี่ยนะ เปน

เหตุการณอยูประมาณไหน โอกาสไหนถงึจะกิน หลังเลิกเรียน 

หรือวาตื่นมาตอนเชาหรือวาตอนไหน 

  ตอนวันเสาร-อาทิตย 

 ชวงไหนของวนัเปนพิเศษไหม ถงึจะกนิดัชมิลลรสสมเนี่ย 

  ประมาณตอนเย็น 

 ที่ตองกนิเยน็เพราะวา 

  เพราะมนัจะไดสดชื่น 

 คือเหมือนตอนนั้นหนูไปทาํอะไรมา 

  ก็วิ่งเลนกับเพือ่น 

 เลนอะไร 

  วิ่งไลจับกนั 

 อันดับ 1 ชอบมากเลยโอวัลติน...โอวัลตินนี่อันไหน 

  โอวัลตินครั้นชชี่ 

 ชอบอันดับ 1 เพราะวาอะไร 

  เพราะมนัมีขาวพองที่เคี้ยวแลวมันกรุบกรอบดี 

 ซึ่งจะกนิตอนไหนเหรอ 

  ตอนกลางวนั แดดมันเริ่มมา 

 เสาร อาทิตยหรือวาอะไร 

  ก็ตอนเชาแลวก็ประมาณวันเสารอาทิตย 

 อยางวันที่ไปโรงเรียนธรรมดา กนิตอนไหนบาง 

  กลับมาจากโรงเรียนตอนบายๆ 

 ตื่นมากินเลย 
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  ก็แตงตัวอะไรใหเสร็จกอน แลวคอยชง 

 ตองแปรงฟนกอนแหละ แลวก็กนิ 

  คะ 

 แลวตอนทีก่ิน กินกับอยางอื่นดวยปะ 

  กินกับขาวพองกับโอวัลตินคะ 

 คือแมก็จะบอก ตองกนิโจกอีกลูก กนิขนมปงปง มีไหม 

  ไมมี 

 ก็กินอันนี้แกวเดียวแลวไปโรงเรียนเลย 

  คะ 

 ซึ่งเราเปนคนทําเองปะ 

  ทําเองคะ 

 กินเพื่ออะไรตอนเชาเนี่ย 

  ไปโรงเรียนจะไดสดชื่น 

 ไปถึงโรงเรียนแลวไปซื้ออะไรกินอีกปะ 

  ก็ไมกินแลว กนิพกักลางวนั 

 ก็ไปกินขาวเทีย่งเลยทีเดียว คือเชากินโอวลัตินแลวก็ไปเรียน ถึง

เที่ยงเลย 

  ตอนเชามนัจะมีขาวตมที่โรงอาหาร ก็ไปกนิ 

 เหตุการณสวนใหญคือกนิโอวัลตินจากบาน แลวก็ไปโรงเรียนกิน

ขาวตมอีก เปนอยางงีทุ้กครั้งปะจะ 

  เปนบางครั้งคะ แตกินโอวัลตินทุกวนั 

 แตไอขาวตมเนี่ยเปนบางครั้ง บางวันรัก บางวันไมรัก 

  คะ 

 แสดงวาที่บานแมไมทาํกับขาวไวตอนเชา 

  คะ 

 หมายถงึวาแมทํากบัขาวบางหรือเปลา ที่บานมีเตาแกสปะ 

  มี 

 แลวคุณแมทํากับขาวตอนไหน 

  ตอนเย็น 

 คุณแมทํางานปะจะ 

  แมเปนแมบาน 

 ที่ถามเพราะวาบางบานเขาจะใหลูกกินขาวกอนไปโรงเรียน แต

บานเอินไมตองกนิเหรอ กินปะ 

  ถาแมตื่นมาแมก็จะทาํใหกนิ 

 แลวปกติไปโรงเรียนกินขาวกอนไปโรงเรียนไหม 

  เปนบางครั้ง 
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 บางวันก็กนิบางวันก็ไมกิน 

  คะ 

 นอกจากจะกนิตอนเชา มีไปกินตอนไหนอีกไหมโอวัลติน  

  ตอนเย็น 

 เย็นหลังเลิกเรียน 

  คะ 

 วันธรรมดาใชปะจะ 

  คะ 

 ทําไมถงึตองกนิ 

  เพราะอยากกนิขาวพอง 

 มันเปนไงเหรอไอขาวพอง 

  เพราะมนัเคี้ยวแลวมนักรุบกรอบดี 

 เวลาที่ชอบกนิมากกวากันคือเชาหรือเยน็ ไอโอวัลตินอันเนี้ย ใน

ชีวิตจริง 

  เย็น 

 อยากรูวาไปซือ้ตัวนี้เขามาในบานไดยังไง 

        ก็ไปเดินหางกับคุณแม 

 แลวเปนไง ไปเดินวนันัน้ไปหางไหน 

  ไปเจอสินคาโอวัลตินเนี่ยคะ คือบอกใหแมซื้อแมก็บอกวา 

โอเค ก็จะ             ซื้อให 

 แลววันนัน้ไปที่หางไหน 

 2 โลตัส 

 ไปเห็นอยูตรงไหน 

 2 ตรงเครื่องดื่มแบบชง 

 คืออยูในชั้นปกติของเขา 

 2 คะ 

 ไปเดินไปซอยนั้นปกติแลวกเ็ห็น 

 2 ก็ไปเดินดูหนะคะ 

 พอเหน็วนันั้นแลวบอกแมวาอะไร 

 2 ก็บอกใหแมลองซื้อใหหนอย 

 เพราะวาหนทูาํไมเหรอ 

 2 หนูอยากกิน 

 แลวแมตอบวา 

 2 แมก็บอกวาจะซื้อให  

 แมเคยมีขัดใจบางไหม เคยมีไหมที่อยากกินอันนี้แลวไมใหกนิ ไม

ซื้ออันนี้ใหหรอก 
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 2 มีคะ  

 เชน 

 2 หนกูินขาวแลวหนูจะกินขาวอีกหนะคะ 

 ขอเบิ้ล 2 จาน อยางงัน้แมไมให...แลวมีอะไรอีก เอาหมวด

เครื่องดื่มบางก็ได ที่อยากจะกินอันนี ้แตแมไมซื้อใหหรอก มีไหม 

 2 ไมมี  

 แมไมเคยขัดใจเลยถาในหมวดเครื่องดื่ม สวนใหญคือขออะไรแม

ใหหมด 

 2 คะ 

 นั้นคือครั้งแรกที่ไปซื้อ...คือไดไปรูจักมากอนหนานี้ไหม หรือวันนัน้

แหละเปนครั้งแรกที่ไดรูจักไอเจาตัวนี้ดวย 

 2 ดูโฆษณา 

 คือครั้งแรกเห็นจากโฆษณา 

 2 คะ 

 วันนั้นถาเกิดวาไมไดเห็นจากโฆษณา แลวไปเหน็ครั้งแรกที่ชัน้นี่

คืออยากจะลองเอามากนิไหม 

 2 อยากคะ  

 ก็ยังอยากอยู เพราะวาอยากจะลองอะไรของมัน 

 2 อยากจะลองขาวพองของเขา นาจะกรุบกรอบ 

 ในโฆษณามันพูดวาอะไร ถึงอยากลองขาวพอง 

 2 (หัวเราะ) 

 หรือวามันบอกอะไรตรงไหน จากตรงไหนของโฆษณา ทาํใหฉัน

อยากกินจงัเลยไอขาวพอง...มันมีภาพอะไรหรือมันมีเสียงอะไร

ยังไง 

 2 มันมีเสียงกําลังเคี้ยว มนักรุบกรอบดี 

 ทาเขาเคี้ยวมนัเปนยังไง พี่ยงัไมเคยเห็นเลยโฆษณาตัวนัน้  

 2 มันก็จะมีเสียงขาวพอง 

 นองเอินลยรูสึกวา 

 2 อยากกิน 

 อยากกินกเ็ลยบอกคุณแมไป 

 2 คะ 

 แลวกินมานานหรือยงัจะ 

 2 ก็กินมาไดประมาณ.......กนิครั้งแรกก็ประมาณเดือน

มกราฯ  

 ชอบไหม 

 2 ชอบ 



 426 

 คุณแมกินดวยปะ 

 2 สวนมากคุณแมก็จะกนิกาแฟ 

 คุณแมไมไดกินอันนี้กับนองมายดดวย 

 2 คะ 

 แลวก็กนิมาตลอดมั้ย 

 2 คะ 

 แตตอนนั้นคืออยากไปลองอะไรใหม ๆ 

 2 คะ 

 แสดงวาไอตัวที่กนิอยู โอวัลตินนี่มนัเบื่อแลวเหรอ 

 2 ก็ยังไมเบื่อ 

 แตวาคือไปเหน็อะไรใหม ๆ ก็เลยหยุดตัวนี ้

 2 คะ แลวก็กลับมากนิใหม 

 ไออะไรใหม ๆ นี่จาํไดไหมเปนตัวไหน เปนรอนหรือเปนเย็นจะ 

 2 จําไมได 

 แลวที่บอกพี่วาปกติเวลากินจะกิน ตื่นเชามาก็กนิเลยถูกปะตอน

ไปโรงเรียน 

 2 คะ 

 พอตอนนัน้หยุดแลวแหละ แลวไปกินอะไรแทนหละถางัน้ 

หลังจากเดือนมีนาไมไดกนิแลวไปกินอะไรแทน 

 2 (เงียบ) 

 นึกไมออกเลยเนาะ…ถางัน้อยากรูวาแลวกลับมากินทําไม หยุดไป

แลวก็ไปกินยีห่ออื่นแลวก็กนิอรอยไปเลย 

 2 ก็ไปนึกถงึขาวพองนั่นแหละก็เลยอยากกลับมากินอีก 

 แลวตกลงอรอยเหมือนเดิมไหม 

 2 ก็อรอยอยู 

 แลวทุกวันนี้มนัยงัมีโฆษณาโอวัลตินไหมในทวี ี

 2 มี 

 อันไหน...ที่จะไดคือ 

 2 ก็โอวัลตินครั้นชชี่ไง 

 สมมุติไอตัวเนีย้นะ จําไมไดจริง ๆ อยากใหเอินเลาใหฟง เลนกี่คน 

มีตัวแสดงกี่คน เอาคราว ๆ ก็จะมีเปดฉากมา…จําไมไดใชไหม..

หรือจําได 

 2 จําไมคอยได 
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 แตจริง ๆ เทาที่เราเคยสัมภาษณนะ เขาจะทําโฆษณาเรื่องอื่น ๆ 

โฆษณาที่จําไดของยี่หออะไรก็ได หมวดอะไรก็ไดนะ จําอะไรได 

โฆษณาของ มีไหม 

 2 สินคาโรลแบค 

 นอกจากโรลแบคมีอะไรอีก...กําลังจะบอกพี่วาสวนใหญ

เด็กผูหญิงเขาไมจําโฆษณาหรอก หรือเปลา เหรอ 

 2 คะ 

 เดี๋ยวใหนองมายดไปเลนกอนนะ ไปนัง่รอกอนนะ 

 

สัมภาษณแม 

 คุณแมชื่อคุณแมแนน 

 1 คะ 

 มีลูกกี่คน 

 1 1 คน มีนองเอินคนเดียว 

 เปนหวงนี่คือถาโตขึ้น ไปมีแฟน 

 1 ใช โตขึ้น พอลูกเริ่มโตก็จะเริ่มเปนหวงแลวคะ  

 แลวคุณแมมีทฤษฏีในการเลี้ยงลูกยังไง 

 1 ก็จะเปนคนทีห่วงใยดูแลสุขภาพลูก ไมอยากใหเขาอวน 

แลวก็ไมอยากใหเขาทานอาหารที่ไมมปีระโยชนกับ

รางกายเขา 

 แลวนี่ถือวาเขาอวนไหม 

 1 อวนคะ พีก่ะจะลดขาวเยน็เขานะ จะหาอาหารเสริมให

เขา เขาจะเปนเด็กที่ทานเกง พี่ไมอยากใหลูกอวน เพราะ

พี่ไกเปนคนทีอ่วนแลวลงยาก ดูตัวเราดิ เขาจะ

เปรียบเทยีบเลยวา คุณแมยังอวนเลย แลวทาํไมหนูจะ

อวนไมได นองอยาวัดแบบนี้กับแม แมแกแลวนะ หนยูงั

เด็กอยู หนูจะตองมีพัฒนาการอีกเยอะ หนจูะตองโตอีก

เยอะ  เสื้อผาเด็กผูหญิงสมยัเนี้ยนารัก ๆ กไ็มอยากใหเขา

อวน 

 จะดูแลหวงสุขภาพลูก ควบคุมน้ําหนกั 

 1 ใช 

 แลวทําอะไรอีก 

 1 คนเล็กพี่แนนจะไมคอยดูแลเขาเลยนะ เขาจะเปนคนทีไ่ม

คอยชอบทานขาว แตนองเอินตองดูแล พอชวงเย็น
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โรงเรียนเลิกมาเนีย่ พี่ก็จะใหเขาทานขาวสารภีหนึง่ แลว

กอนนอนพอเขาหิวก็จะเปนพวกโอวัลติน ใหเขาทาน 

 เห็นภาพเลย สารภีหนึง่นี่คือนอย 

 1 นอยคะ ถาเราไมควบคุมเขานะคะ เขาจะเปนเด็กที่ทาน

เกง…นองเอินหยุดเลยนะ บางทีเขาบอกปะ แมใหหนู

ทานขาวนิดเดียว 

 เมื่อกี้เขาก็บอก เขาอยากเบิ้ลขาวแลวคุณแมไมให 

 1 คะ ไมใหทาน 

 คิดวาตัวเองเปนคุณแมที่ตามใจลูกไหม 

 1 ตามใจ แตก็เปนบางสิ่งบางอยาง 

 0 – 10 ลองใหคะแนนตัวเองในการตามใจลูก 

 1 เรื่องตามใจตองดูดวยวาตามใจเรื่องอะไร ถาเรื่องซื้อของ

ก็จะตามใจเขา แตถาเปนเรื่องกิน ก็จะควบคุม อยางทีถ่า

ทําใหเขาอวนเนี่ยจะขัดเขา จะไมตามใจ 

 จะขัดเรื่องอะไรบาง 

 1 ถาเปนขาว เปนขนมที่มนัไรสาระมาก ๆ 

 เชนขนมอะไร 

 1 อยางขนมซองละ  5 บาท 

 ขนมถงุ ๆ  

 1 คะ ก็ใหเขาทานบาง ไมถือวาไมใหเขาทานเลยนะคะ ให

ทานบางแตทานนอย ๆ  แตเนนเลยจะเปนขาว 

 ขาว, ขนมถุง พยายามควบคุม 

 1 ขนมถงุ ใหเขาทาน แตทานนอย ควบคุม แตอยางอาหาร

เสริมอะไรพวกเนีย้ พวกนม พวกโอวัลติน จะใหทาน เรา

ถือวามันคงจะไมอวนเกนิไป แตขาวมันมีแปงมาก มนัทํา

ใหอวน 

 เมื่อกี้คุณกับเขา ชวนคุยเรื่องเครื่องดื่ม ก็คือเขาก็บอกวามีโอวัล

ตินที่เขาชอบกนิที่สุดอันดับ 1 รองมาจะเปนนมดัชมิลล รองมา

อันดับ 3 จะเปนน้าํผลไม กเ็ลยคุยกับเขาไปบางแลวแหละ เขาพูด

ถึงตัวโอวัลติน อะไรไมรูนะ 

 1 โอวัลตินครั้นชชี่ ที่เปนแบบเย็น กลับมาจากโรงเรียน นอง

จะไมพลาดเลยตัวนี ้บางทกีลับมาจากโรงเรียนแลว

เหนื่อย รอน บางทีวนัไหนทีม่ีพละ แลวก็เตนแอโรบิค ก็

จะรอน บอกแม 

 เตนแอโรบิคทีไ่หน 
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 1 ที่โรงเรียนไงคะ มนัจะมวีันพฤหัส โรงเรียนเขาจะมีเตนแอ

โรคบิคออกกําลังกายอยู 2 ชัว่โมง 

 เตนวนัพฤหัส แลวไอวันพฤหัสกลับมา 

 1 กลับมานองเอินก็...โอวัลตินกอนขาวเลย กลับมาเขา

เหนื่อย เขารอน 

 แลวเหนื่อย รอนแลวทาํไมโอวัลติครั้นชชี ่

 1 มันเยน็ไงคะ เด็กชอบเย็นอยูแลว แลวเขาก็จะชงกับน้าํ

เย็น แลวจะเอาน้าํแข็งที่คุณแมทําใสกลองเอาไว ในตูเยน็ 

ที่บิดจากที่เราแช เตรียมไวใหเขาตลอด เขาก็จะบิดทํา

ของเขาเองเรียบรอยทาน 

 แปลวาไอตัวนีน้องเอินจัดการชง 

 1 จัดการชงเองเพราะเขาโตแลว เขาทําได 

 ก็คือกลับจากพละ กลับจากแอโรบิคไมพลาด 

 1 ไมพลาด แลวก็เชากอนไปโรงเรียน บางทีทาํขาวตมให 

แมหนูไมอยากทานเลย อยากทานอันเนี้ยมันชืน่ใจดี 

 สรุปคุณแมก็ทํากับขาวใหลูกเหมือนกนั 

 1 คะ 

 ทําทุกวันเลยปะ 

 1 เปนบางโอกาส ถาพี่ไกจะออกไปไหนแตเชาก็จะไมทําให

เขาทาน 

 แลวโอกาสที่ทาํกับขาว 

 1 พวกขาวตม ขาวผัด ตมจืด 

 แลวเขาก็ยงักนิไอตัวนี้ไหม 

 1 ทานคะ ทาน 

 ยังไงก็ยังโอวัลติน 

 1 คือพูดงาย ๆ เลยวาโอวัลตินครั้นชชี่เนีย่เปนประจําของ

เขา อาหารเสริมนี่ก็จะมีเปนบางโอกาส พวกขาวพวกเนีย้

จะเปนบางโอกาส 

 กลายเปนขาว ขาวตม เปนอาหารเสริมไป 

 1 คะ คือไมแนนอนเหมือนตัวโอวัลตินครั้นชชี่ ตัวนี ้ตัวนี้เขา

ทานเปนประจาํเลย อาทิตยหนึง่เขาจะทานประมาณ 3 – 

4 ครั้ง ขาวเนีย่คุณแมกลัวลูกไมอิ่มทอง กลัวเดี๋ยวลูกตอง

ไปใชสมอง ในการเรียน กลัวลูกจะหวิขณะเรียน ก็จะมี

ขาวเสริม นองเอิน ตองทานขาวบางนะ แมหนูไมอยาก

ทานเลย ชวงเชานะคะ 

 งั้นเขาก็จะกินตอนเชา รีบเรงไปโรงเรียน 
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 1 รีบเรงไปโรงเรียน ใช 

 รอน ๆ ก็จะกลับมาตอนเย็น 

 1 เย็นก็จะเปน โอวัลตินครั้นชชี่ 

 พฤติกรรมในการกินของเขาเสาร อาทิตยตางไหม 

 1 เสาร อาทิตยกจ็ะถี ่

 ถี่กวาเดิม 

 1 ก็เขาอยูกับเรา ของมันอยูกับบาน แตพอไปโรงเรียนก็จะ

ชวงเชา สวนเสาร อาทิตยกจ็ะถี่ บางทีอากาศรอน ๆ 3 

เชา กลางวนั เย็น 

 ไอตัวนี้ตัวเดียวเลย 

 1 คะ รอน ๆ ขึ้นมา แมหนเูอาตัวนีน้ะ เอาโอวัลตินครั้นชชี่

นะ  

 คุณแมก็ไมเคยขัด 

 1 ไมเคยขัด เพราะเขาใจลกูวาอากาศมนัรอน 

 แตของเย็น ๆ มันก็มเียอะนะ ในบาน ในตูเย็น ก็ไมไดมีแตตัวนี้ใช

ไหม 

  1 ใช ๆ แตมันก็ไมถูกใจเขาไงคะ ถงึมนัจะมหีลายตัวก็จริง

นะ ตัวนี้ตัวที่เขา 

   ชอบ 

 แตก็ไมไดทานทุกวนันะ คืออาทิตยหนึ่ง 3 – 4 ครั้ง แสดงวา ถาไมกนิ

ตัวนี้แลวไปกนิตัวไหน 

 1 ถาไมกนิตัวนีก้็จะกนิโอวัลตินกลอง ยูเอชที แลวก็จะมนี้าํ

ผลไมเปนบางดโอกาส แลวก็พวกนมเปรี้ยว บางทีนอง

มายดบอกแม ทองผูก เปนคนที่ไมคอยชอบทานผักดวย 

พี่ไกก็จะหานมเปรี้ยวดัชมิลล อาจจะเปนยาคูลทบาง 

 ติดตูเย็นไวเลยเหรอ 

 1 คะ 

 อยางวันนี้ไปบานพี่ไกเหน็ไหม 

 1 มีคะ 

 มีกี่กลอง 

 1 ก็ประมาณ 3 กลอง 

 ก็มีติดไวเยอะนะ 

 1 เยอะคะ 

 ทําไม 

 1 ลูกสาวคนเล็กจะไมทานขาว จะชอบทานพวกนม พวก

โอวัลติน 
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 พวกชง ๆ มีไหม พวกเฮลลบลูบอลอะไรเงี้ย 

 1 มันหวานพี่ไกไมเอาเลย 

 ไมเอาเลย 

 1 ใช เพราะตัวเราก็ไมชอบอยูแลว ถาเปนเฮลลบลูบอยกับ

น้ําเปปซี่ เปปซี่ดีกวา แตก็ไมใหลูกทานบอยนะ คุณแมก็

ไมทานบอย เพราะเคยเปนโรคกระเพาะครั้งหนึ่ง ในน้ํา

เปปซี่ พี่ไกเปนคนที่ติดน้ําเปปซี่มาก ขาดไมไดเลย แตลูก

ก็บางท ีบางโอกาส แตถาไปไหน ออกไปตางจังหวัด ไป

บานคุณยาก็จะซื้อใสกลองโฟมแลวก็แชไวในรถ เปนบาง

โอกาส แตไมเปนประจํา คือไมอยากใหทาน 

 แลวสรุปคุณแมไปรูจักไอตัวนี้จาก 

 1 รูสึกวาจะไปเห็นในโฆษณาดวย 

 ครั้งแรกเลยนะที่ไปรู 

 1 คะ แลวก็ไปเดินโลตัสบางกะปใกลบาน ก็ไปเห็นเขา

ตั้งบูท 

 เห็นโฆษณากอนแลวคอยไป 

 1 เห็นโฆษณากอนแลวก็ไปโลตัสบางกะป เห็นเขาตั้งบูท

โอวัลตินครั้นชชี่  เขาจะมีพนกังานเลยคะ คอยชง นอง

มายดนี่เปนเด็กที่เวลาไปหางเนีย่ เหน็บูทที่ไหนไมไดเลย 

ปรี่ไปเลย 

 แลวเขาลากเราไปดวยไหม 

 1 เขาจูงเราไปเลยคะ เราก็ไปกบัเขา เขาแจกของฟรีไปเถอะ

คุณแม เอาจูงไปเลย แตถาไปกับคุณพอเขาไมไดนะ เขา

อายมาก 

 แสดงวาวนันัน้ที่เหน็โฆษณานี่คือเห็นพรอมคุณลูกแหละ 

 1 เขาจะเรียกมาดู พี่ไกกาํลังทาํความสะอาดบานอยูนะ 

ตอนนัน้ กาํลังเก็บกวาดบานอยู เขาเรียกคุณแมเนี่ยโอวัล

ตินครั้นชชี่ มนัเปนแบบเยน็ ที่ใสกับน้ําแข็งที่นองมายด

ชอบ ทีห่นชูอบเลย  

 หมายถงึเขาชอบใสกับน้ําแข็ง 

 1 ชอบ เด็กหนะสวนมากชอบกินน้ําแข็งอยูแลว  

 กอนหนานี้เขากินไหมโอวัลติน 

 1 เขากินแบบยูเอชที แบบกลอง 

 ออคือเขาชอบกินแบบเยน็ ๆ อยูแลว 

 1 ใช แลวเปนรสช็อกโกแลต เขาจะชอบ 

 คุณแมตัวนี้มนัใสน้าํแข็งดวย 
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 1 ใช ยิ่งใสน้ําแข็งยิ่งประทับใจนองมายดเลย 

 แสดงวาไอโฆษณามันดึงใจลูก 

 1 มันดึงดูด ๆ 

 แลวก็ไปเจอบูทชิม 

 1 ไปเจอบูทชิมทีโ่ลตัสบางกะป 

 แลววันนัน้ไดชิมกับเขาไหม 

 1 ไดชิมคะ  

 คุณแมก็ชิมดวย 

 1 จริง ๆ แลวลูกทานกอน ลูกชิมกอนแลวบอกเนีย่แมมนัมี

ขาวพอง                                   ไอกรุบ ๆ ขณะที่มนั

โดนน้าํเยน็มนัก็ยังไมละลาย มันก็ทาํใหไมนิ่ม มันก ็

  ยังกรอบเหมือนเดิม 

 เหรอ เพราะเพิ่งชงปะ 

 1 ก็ไมทราบเหมอืนกนั แตจริง ๆ มันก็ไมละลายนะ มนักย็ัง

กรอบเหมือนเดิม มันก็ยงักรุบ ยังกรอบเหมือนเดิม 

 เพราะคุณแมไดชิมไปแลวดวย 

 1 คะ รสชาติโอเค ถูกใจแมและนองมายด โอเคเอาเลย ไป

ตาม Shelf ทีม่ันจะวางสินคา 

 ติตางเลน ๆ ถาวนันัน้รสชาติไมถูกปาก 

 1 ก็จะไมเอา ก็จะไมซื้อเหมือนกัน ถาไมอรอย ไมถูกปาก

เรา  แลวก็ไมถกูปากลูก 

 แตลูกบอกอรอยนะ แตเราบอกไมอรอยซื้อไหม 

 1 ถาลูกบอกอรอย แตเราไมอรอย ก็ตองตามใจลูก 

 ก็เลยซื้อ 

 1 ซื้อคะ 

 วันนั้นมีโปรโมชั่นอะไรไหม 

 1 วันนั้นพี่ไกไปไมมีโปรโมชัน่นะ เพยีงแตไดชมิสินคา

ของบูทนั้นกถ็กูใจแลว แตสินคาอะไรก็แลวแตถาเราถูกใจ

เราไมจําเปนตองมีโปรโมชัน่ 

 ซึ่งวนันัน้ที่พี่ไกถูกใจคือ 

 1 รสชาติเขา 

 มันเปนไง 

 1 รสชาติเขาเขมขน แลวยิง่ชงกับน้าํแข็งกอนใสไปหนอย

หนึง่ 

 เขมขนนี่มนั 
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 1 รสชาติช็อกโกแลตของเขา หอม ไมฉุนเกิน แลวก็ไม

ออนหวานเกนิ หวานกําลังดี ถาหวานเจี๊ยบเลยพี่ไกก็ไม

เอาเหมือนกัน พี่ไกก็ไมชอบหวาน รสชาติเขากําลังดีมาก

เขมขน 

 แตเทาทีฟ่งคือ คุณลูกเนีย่ชอบไอที่เปนขาวพองกรุบกรอบ 

 1 ขาวพองกรุบกรอบใช 

 แตคุณแมเนี่ยชอบรสชาติเขมขน 

 1 เขมขนแลวก็ไมหวานเกิน กาํลังดี 

 ก็เลยซื้อ 

 1 ก็เลยซื้อ 

 วันนั้นซื้อมากี ่

 1 วันนั้นซื้อมาแพ็คหนึ่ง 

 แลวก็กนิมาเรื่อย ๆ 

 1 ทานมาเรื่อย ๆ 

 ตลอดเลย 

 1 คะ มันก็มีบาง หยุดบาง 

 ทําไมตองมีหยุดดวยหละ 

 1 ชวงนั้นไมคอยวาง นองมายดก็เลยอยูกับคุณยาย พี่ไก

ตอนนัน้ไปดูแลคุณยาที่สุโขทัย ก็จะขาดชวงไปชวงหนึ่ง 

แตพอเขาก็ยงัใหลูกทานอยู แตทานเปนโอวัลตินกลอง 

แตเรื่องอาหารเสริมจะไมมีการขาด ใหลูก ก็จะมีเนสวีตา 

แตก็ไมชอบเหมือนตัวนี้ แตกโ็ดนบังคับใหทานก็ตองทาน 

ชวงพี่ไกอยูลูกจะไดทานตลอด 

 ทําไมพอเราไมอยูก็ซื้อไวใหลูกทานไมไดเหรอ ทําไมตองหยุดไป

เลย 

 1 มันเหมือนเด็ก เขาก็จะมีเบื่อบาง อยากบาง  ถาแมหนู

อยากทาน                     โอวัลตินครั้นชชีน่ะ ก็โอเคได 

 สรุปที่หยุดไปตอนนัน้นี่คือ 1. เราไปตางจงัหวัดดวย  

 1 ไปตางจังหวัดดวย 

 2. คือลูกเบื่อดวย 

 1 ลูกเบื่อ เหมือนกับเราเบื่ออาหารเราไมอยากทาน เด็กก็

คงจะเหมือนเรา 

 เขามาบอกเลยเหรอ 

 1 แม ชวงนีพ้ักกอนนะ แมหาตัวอื่นใหหน ู

 นี่เขาบอกหรือเราคิดเอง 
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 1 นาจะเปนเราคิดเองปะ บางทีแรก ๆ เลยนะคะ แกวหนึ่ง

หมดเกลี้ยงเลย พอมันถี่ ๆ มากกจ็ะรูสึกวาไมหมดแกว

แลว เราก็จะรูแลวลูกเริ่มเบื่อตัวนี้แลว 

 คุณแมก็เลยไมซื้อ 

 1 คะ กห็ยุดซื้อ 

 จะไปซื้ออะไรแทนเลยคะ 

 1 ก็จะเปนโอวัลตินยูเอชท ีหรือไมก็เปนแบบรอน 

 แบบรอนนี่คือ 

 1 แบบชง 

 โอวัลตินเหมือนกนั 

 1 คะ 

 แลวเมื่อกี้บอกมีเนสวีตาดวย 

 1 เนสวีตา..แตเขาบอกหวิขาว..ก็ไมเอา ก็ไมทานเลย 

 แลวโอวัลตินรอนเนีย่นะ กับยูเอชท ีลูกชอบอันไหนมากกวากัน 

 1 ถาใหเดานาจะเปนยูเอชทมีากกวา 

 เพราะวา 

 1 มันสะดวก สบาย แชเย็น ๆ ของเยน็เด็กหนะชอบ 

 คือเด็กชอบกนิเยน็มากกวารอน 

 1 ชอบกินเย็นมากกวา ใช 

 เพราะวาอะไรเขาเคยบอกไหม 

 1 เอะ..ตรงนี้ มันสะดวกสบายมั้ง รอนตองมานัง่เปา 

 รอนเขาชงเองปะ 

 1 รอนเขาชงเอง ก็จะมีกระติกน้ํารอนในหองครัว แลวเขาก็

กดไดเลย               รูสึกรอนนี่เด็กจะไมคอยชอบ ชอบ

เย็นมากกวา แตความรูสึกของพี่ไกกับความรูสึกของลูก

นะ เย็นมันจะสะดวกสบายมากกวา 

 ก็เลยไปซื้อเปนรุนกลองใหเขาทาน 

 1 คะ เปนรุนกลอง 

 ซึ่งเขาไดมีมาพูดอะไรไหมพอมาเปลี่ยนเปนรุนกลอง หรือก็ดูแฮป

ปดี 

  1 เขาก็ดูแฮปปดี ก็ไมมีปญหาอะไร 

 ก็คือคิดวามนัก็ตอบโจทยเขาเหมือนกนั 

 1 คะ คือก็ไมใหขาดเลยเรื่องดูแลสุขภาพลูก 

 เปลี่ยนไปเปนรุนกลองนานแคไหน 

 1 ประมาณเดือนกวา ๆ 2 เดือนก็กลับมาทานอีก 

 แลวทําไมอยูดี ๆ กลับหละ 
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  1 รูสึกแกอยากอีกแลวมั้งคะ แมหนูอยากกนิโอวัลตินครั้นช

ชี่อีกแลว มนั 

   ติดใจขาวพอง 

 อันนี้แมรูสึกเองอีกหรือวา 

 1 นาจะเปนความรูสึกลูกนะ พอเขาถามถึงปุบเราก็

สนองตอบเขาแลว 

 ออคราวนี้เขาเอยปากเอง 

 1 เขาเอยปาก เขาคงจะแบบวา... 

 เขาพูดวาอะไร 

 1 แมหนูอยากทานโอวัลตินครั้นชชี่ตัวเกา ทีแ่มซื้อใหหนูที่

ไปโลตัสดวยกนั โอเคไดเลยนองมายดเดี๋ยวแมซื้อมาให ก็

ซื้อมาใหเขาอีก ทนีี้กย็าวเลย จะเริ่มไมเบื่อแลว ก็จะทาน

ไดตลอด ๆ หนะคะ ที่ถามเขา นองมายด ๆ ชอบอะไร แม

หนูชอบไอขาวพองหนะ ขณะที่มนัโดนน้าํ ปกติขาวพอง

เนี่ยมนัโดนน้าํมันจะตองนิ่ม อันนี้มนัไมนิ่มนะมนักรอบ

เหมือนเดิม ทีห่นูชอบคือชอบขาวพองมนั มันกรอบเคี้ยว

ได 

 เขาเคยกนิอะไรที่เปนน้ํา ๆ เนี่ยนะ ที่มีลักษณะที่เปนกรอบ ๆ 

อะไรบางไหมนอกจากตัวเนีย้ 

 1 นอกจากตัวนีก้็จะมีเนสวีตา มีไอเหลือง ๆ ลอย ขาวโพด

มั้ง พื่ไกก็จะไมทานตัวนัน้ ที่เปนนมพี่ไกจะไมทาน พี่ไก

กลัวคาว 

 ซึ่งลูกก็บอกดวยวา 

 1 คะ มันคาวแม หนูไมชอบ แตเด็กจะชอบกนิช็อกโกแลต

อยูแลว ชอบ 

  มาก 

 นอกจากเนสวตีาเนี่ยไมมีไอตัวที่เปนเครื่องดื่มแลวมีอะไรกรอบ ๆ  

 1 ถาจะมีตัวหนึง่ก็จะมีไมโล...ไมใชไมโลสิ โอวัลติน...โกโก

ครั้นชสําหรับใสกับนมสด แตอันนัน้ก็ไมบอย กลัวอวน 

 อันนี้คือ 

 1 เคยลอง ๆ 

 ซื้อมาใหเขา 

 1 คะ เคยลอง 

 แลวเขาวาไง เขาชอบไหม 
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 1 แมไมชอบ มันไมเย็น ไมเยน็เหมือนตัวโอวลัตินเยน็ครั้นช

ชี่ 

 อาวแตมันก็นมเย็นเหมือนกนัไมใชเหรอ 

 1 เขาไมชอบ ชอบที่เปนน้าํแข็ง 

 ทุกวนันี้โอวัลตินครั้นชชี่นีเ่ขาใส 

  1 ใสน้ําแข็ง 

 ใสน้ําแข็งดวย 

 1  ใช ๆ ชงน้าํเยน็แลวก็ใสน้ําแข็ง กจ็ะเอาน้ําแข็งในตูเย็น

มาใส 

 แสดงวาชอบเย็น 

 1 ชอบเย็น จนคุณพอบอกวาตูเย็นเนี่ยจะไมใหใชแลว เขา

กลัวลูกกินน้ําแข็ง ก็เด็กมนัก็ตองชอบอยูแลว เราเองเราก็

ยังชอบน้ําเย็น กินน้าํธรรมดาที่ไมเย็นก็กนิไมได

เหมือนกนั เรานึกถงึลูกเรา เราชอบเย็นเหมือนลูก 

 วันนั้นไดถามเขาไหมวาหยุดกินไปตั้งนานแลวทําไมถึงกลับมากิน

อีกทหีละ ทําไมอยูดี ๆ มาบอกแมวาอยากกินอีก ไดถามไหม 

 1 ก็ไปเดินโลตัสดวยกนั เนี่ยแมหนหูยุดไปหลายเดือนแลว

นะ หนูยังไมไดกลับมากินตัวนี้เลยนะ นองมายดจะเอา

ไหมเนีย่ลูก เอาหนูเอา 

 ซึ่งเหตุการณตอนนัน้อยูสวนไหนของโลตัส 

 1 พวก Shelf วางสินคา 

 อยูแผนก 

 1 แผนกโอวัลตินเนีย่คะ 

 คือแปลวาอยูหนาไอแผนก 

 1 คือคงจะเหน็วาอยากแลวมัง้ คือเดินผานสินคาพวกเนี้ย 

คงจะนกึอยากทานขึ้นมา กห็ยิบใสรถเข็น แมหนูเอาอันนี้

นะ โอเคนองมายดเอาเลย หนูกลับมากินเหมือนเดิม  

โอเค เหมือนเดิมก็ไดแมไมวา ก็ใหเขาทาน 

 แลวทําไมตองเดินผาน Shelf อันนี้ดวย คือในหางมนัมีตั้งหลาย

ซอก 

 1 ก็เราจะไปซื้อนม ซือ้อะไรพวกนี้ไงคะ 

 มันอยูชองเดียวกันเลยเหรอ 

 1 คือจะเปนนมผง แตถาเปนนมผงถาเราไมมีลูกเล็กเราก็

จะไมเดิน พูดงายๆ วาไปชอปปงไงคะ พี่ไกก็จะเดินทกุ
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ซอกทุกมุมเลย เข็นรถไปเรื่อยๆ ไปตามล็อกมัน แลวพอดี

โอวัลตินที่เราจะตองใช ที่เราจะตองกินหนะ มันอยูล็อก

นั้น 

 แสดงวาวันนัน้เดินไปเพื่อทีจ่ะซื้อโอวัลตินตัวอื่นดวย อยูแลวหรือ

เปลา 

 1 อันนัน้ก็จะเปน ถาไมไดกินโอวัลตินที่อยูไกล 

 เอาวนันัน้ ๆ ที ่

 1 ที่หยุดกนิโอวลัตินครั้นชชี่ไปใชไหม แลวก็มากนิโอวัลติ

นกลองใชไหม 

 ใช 

 1 แลวบังเอิญกต็ั้งใจจะไปเอาโอวัลตินกลอง แลวพอดนีอง

มายดเขาไปเห็นแลวเขาอยากทาน แมหนจูะกินตัวนี้

เหมือนเดิมนะ 

 แสดงวาพี่ไกไปเพื่อจะไปซื้อหยิบโอวัลตินตัวอื่น 

 1 คะ 

 แลววันนัน้ไดหยิบโอวัลตินกลองดวยไหม 

 1 ไมหยิบ 

 ก็เลยเปลี่ยน 

 1 เปลี่ยนโอวัลตินกลองเปนครั้นชชี ่

 ทําไมเปลี่ยน 

 1 ก็นองมายดมาบอกแม 

 ทําไมไมซื้อ 2 ตัว 

 1 มันตองมีตัวใด ตัวหนึ่งหนะ เดี๋ยวนี้ถามากินทั้งคูมนัก็จะ

...ซื้อสูง 

 มันจะเปลืองไป 

 1 มันจะเปลือง แมบานตองเลือกตัวใดตัวหนึ่ง ถามีครั้นชชี่ 

โอวัลตินกลองก็ตองไมมี ถาไมมีครั้นชชี่ โอวัลตินกลองก็

จะตองมีติดบาน คือตอนนี้โอวัลตินกลองพี่ไกก็จะไมเอา

เลย กม็าเอาครั้นชชี่เลย 

 ที่เลิกกินตัวเนีย้นอกจากเพราะวาพี่ไกไปสโุขทัยแลวลึก ๆ จริง ๆ 

กลัวลูกอวนปะเลยไมใหกินตัวนี ้

 1 กลัวคุณพอเขาใหทานมาก 

 ยังไง 

 1 กลัวเขาจะใหกินพร่ําเพื่อ 

 ที่ไมซื้อติดไวกอนที่ตัวเองจะไปสุโขทัย 

 1 ใช  กลัวเขาจะกินพร่ําเพื่อ 
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 พร่ําเพื่อนี่แปลวา 

 1 คือกินบอย ๆ กินแลวไมรูจักพอ นองมายดเปนเด็กที่ทาน

เกง กลัวเขาเดี๋ยวตอ ๆ  

 ไมมี Limit 

 1 ไมมี Limit ไมมีการหยุด ถาไมสั่งใหพอนะ 

 เต็มที่เขากินติดกันกี่แกว 

 1 เต็มที่ก ็2 แกว  

 เบิ้ลเลยเนี่ยนะ 

 1 วันหนึง่เขาอยูบาน ถาเหน็ของวางอยูอยางเงีย้ พูดงาย ๆ 

เปนเด็กที่กนิเกง เหน็มีตอหนูก็จะตอ  แลวคุณพอนี่เปน

คนที่ไมขัดลูก จะตองตามใจตลอด คือวาพีไ่กก็จะหยุด 

 แตวาพี่ไกไมซือ้โอวัลตินครั้นชชี่มาแตลูกกม็ีตัวอื่นไปกนิอยูดี 

 1 แตก็ไมใหเขากินพร่ําเพื่อ แลวก็ไมใหกินจกุจิก แตพี่ไกก็

ไมแนใจนะวาตอนทีพ่ี่ไกไมอยูเนี่ย ไมรูวาคุณพอใหทาน

ไมโลกลองวนัละกี่กลอง พี่ไกก็ไมทราบเหมือนกนั แตถา

ตัวเราอยูเรากจ็ะไดใกลชิดกวา ถึงตัวกวา 

 คือทําไมถาเปนไมโลหรือโอวัลตินกลองกแ็ลวแตถาอยูในบานเนี่ย 

ตอนฉันไมอยูเปนกลองได 

 1 คะ 

 แตทําไมเปนรุนครั้นชชี่ไมไดหละ 

  1 กลัวเขาจะกนิพร่ําเพื่อ แลวผูชายเขาจะดูแลสุขภาพลูกไม

เหมือนตัวเรา เด็กถาทานน้ําแข็งมาก ๆ ก็จะเปนหวัดแลว 

เปนไขหวัด 

 แตพี่ก็ซื้อรุนกลองไวดวย 

 1 ซื้อรุนกลองไวดวย 

 รุนกลองพี่ก็กลัวกินพร่ําเพื่อเหมือนกนัแตทําไมยงัซื้อติดไว 

 1 ก็คือเหมือนอยางแฟนเราจะรสนิยมไมเหมือนเรา อาจจะ

ไมรูวาลูกชอบอะไร หมดคือไมซื้อ แตบังเอิญพี่ไกมีโอวัลติ

นกลองอยู ก็เอาตัวนัน้ใหลูกกินไป แทนไป แตถาพี่ไกอยู

ปุบพี่ไกจะดูแล แตผูชายเขาจะไมจุกจิกเหมือนผูหญิง 

ผูหญิงจะดูแลสุขภาพลูกไดเต็มที่กวากนั เขาเปน

คนทาํงาน บางทีบางสิ่งบางอยาง เขาจะไมรูเลยวาลูก

ทานอะไรบาง 

 ตอนที่คุณแมไมอยู ลูกกินโอวัลตินกลองจนหมดเนี่ย สามีพี่ไปซื้อ

มาเพิม่ไหม 
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  1 ลูกก็จะบอก ปะอันนีห้มดแลวนะ เขาก็จะไปซื้อใหลูก 

บางทีเขาก็ยังไมรูเลยวาลูกกนิโอวัลตินครั้นชชี่ ตัวเราหนะ

เปนคนรู ผูชายหนะจะไมคอยรูเรื่อง 

 คุณแมบอกวาถาเปนครั้นชชีแ่ลวกินน้ําแข็งดวยไง 

 1 กินน้ําแข็ง ใช ๆ 

 ครั้นชชี่ จํานวนซองมันจะเยอะไหม หอหนึง่มีกี่ซอง 

 1 หอหนึ่งมี 12 ซอง 102 บาท 

 ถาซื้อเปนกลอง แพ็คหนึง่มีกีก่ลอง 

 1 ถาเปนแพ็ค 4 กลอง 

 สรุปวาตัวนี้ลูกชอบ 

 1 คะ ลูกชอบแมก็ชอบ จริง ๆ พี่ไกก็ชอบนะ มันเยน็ มันชืน่

ใจ 

 กินกับลูกดวย 

 1 กินกับลูกดวย ชอบที่วามนัเย็น 

 ราคาเปนยังไงถาเทียบกับไอตัวโอวัลตินกลอง 

 1 กลองจะแพงกวา ความรูสึกนะ 

 อันนี้ตกซองเทาไหร เคยคํานวณไหม 

 1 ไมเคยคํานวณเลย แตราคามันก็โอเคมันก็รับได 

 แตถาซื้อเปนแพ็ค 4 กลองหละ เทาไหร 

 1 แพ็คหนึง่ 43 บาท ถาซื้อเปนปลีกยอยนะ ก็ 12 บาทตาม

เซเวน 

 สวนใหญพี่ซื้อทีกี่แพ็ค 

 1 ซื้อทีหนึ่ง 2 แพ็ค 

 ที่เปนกลอง 

 1 คะ แตตองไปหางนะคะ แตไมซื้อตามเซเวนนะ 

 ในขณะที่ครั้นชชี่พี่ซื้อทกีี่แพค็ 

 1 ซื้อทีหนึ่ง 2 แพ็ค 

 แพ็คใหญเหมอืนกนั 

 1 แพ็คใหญ 

 อยูไดนานไหมแพ็คหนึง่ครั้นชชี่เนี่ย 

 1 ยิ่งติดเสาร อาทิตย นี่ยิง่หมดไวเลย ตัวพี่ไกเองก็

เหมือนกนั ที่หนักก็คือเสาร อาทิตย อยูบานไมทาํอะไร 

นองมายดก็ไมทําอะไร ดูหนงักห็ิวแลว แมเปดหนงัดูแลว

ก็เลนไปเลนมาก็หวิแลวแม ทําจัดการเอง เทใสเอง เอา

น้ําเย็นเทใส เทใสเสร็จเอาน้าํแข็งในตูเยน็ออก 



 440 

 ถามนิดหนึ่งวาในอดีตนะ คือพี่เลาวาพอเลิกกินโอวัลตินครั้นชชี่ พี่

ก็ไปซื้อ                  โอวัลตินกลองถูปะ 

 1 คะ 

 ก็สลับกันอยูอยางเงี้ย 

 1 คะ 

 แลวก็มีเนสวีตาดวย 

 1 คะ 

 กอนหนานีก้อนที่จะมีโอวัลตินครั้นชชี่ กินเนสวีตาดวยปะ มีอยู

แลวในบานไหม 

 1 มีอยูคะ 

 ก็มีเหมือนกัน คือเนสวีตาก็เปนสิ่งที่กนิเสริมกันเหมือนกนั 

 1 คะ 

 ไออารมณโอวลัตินครั้นชชี่เนีย่มันเปนอารมณเดียวกับเนสวีตา

ไหม 

 1  ไม ๆ คนละเรื่องเลย โอวัลตินครั้นชชี่เนี่ยมนักนิแลวหอม

สดชื่น อันนัน้กินแลวมนัคาว มนัทาํใหหดหู ไมสดชื่น 

 แลวซื้อเนสวีตามาทําไม 

 1 ตอนแรกลองแลว เปนธัญพืช อยากใหลูก พอลูกไมทานก็

ไมเอาเลย คุณแมลองมาแตมดูแลวคลื่นไส 

 ที่ถามเพราะพี่พูดวาโอวัลตินครั้นชชี่แลวพดูวาอาหารเสริม แตมัน

ไปเกี่ยวอะไรกบัอาหารเสริม โอวัลตินครั้นชชี่เนี่ย เกี่ยวไหมหรือไม

เกี่ยว 

 1 ไมเกี่ยว มนัเปนเครื่องดื่มแบบชง 

 ลูกกิน 2 ครั้ง เชากับตอนบาย 

 1 ใช หลังเลิกเรียน 

 สวนใหญจะเปนตอนไหน เชาหรือหลังเลิกเรียน 

 1 ถาสวนใหญเลย ก็คือหลังเลิกเรียน ชวงเชานี่เรายงัมี

โอวัลตินบางแลวก็มีขาวบาง แตถาหนัก ๆ ที่เปนประ

จําเลยคือชวงบายมากกวา ที่เปนเกณฑเอาเปนตัววัดเลย

นะ เปนชวงบาย มาตรฐานเลย ตองทานแนนอน 

 เพราะดวยอากาศดวยใชไหม 

 1 ใช ถาเปนชวงเชา ถาเราใหลูกทานบางทีมนัไมอยูทอง  

 แลวทานอะไรอยูทอง 

 1 ก็จะเปนขาว เปนโจกสําเร็จรูปบาง เปนขาวตม แลวก็จะ

เปนขาวตมจืด ขาวไขเจียว น้าํซุป 
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 แตตอนเชาก็มเีครื่องดื่มดวยนะ 

 1 มีบาง 

 ลูกกินเครื่องดื่มอะไรตอนเชา 

 1 ตอนเชากจ็ะเปนตัวนี ้

 บาง 

 1 แตความรูสึกของพีน่ะ ถาวันไหนลูกทานขาว พี่ก็จะไมให

ทานตัวนี้ เพราะวาทานขาวไปแลว แลวตัวนี้ตองหยุด 

 ถากนิทัง้คูมนัจะเปนอะไร 

 1 กลัวเขาจะอวน พี่ไกจะเนนเรื่องอวน แตถาแมไม

ทํากบัขาวใหเขากินปุบ แมจะเอาตัวนี้เสริมทันท ี

 คราวนี้ถาไมทาํกับขาวนะ ไดยินพี่ไกพูดถงึโอวัลตินรอนดวย โอวัล

ตินตัวนี้ดวย อารมณมันเหมอืนหรือตางกนั 

 1 ไมเหมือน 

 ยังไง 

 1 เย็นมนัจะดีกวากัน 

 ยังไง 

 1 เยน็มนักระชุมกระชวยกวา มันสดชื่นกวา แตถารอน 

 มื้อเชานะ ๆ 

 1 คะ โอวัลตินเยน็นะ 

 งั้นแสดงวาพอซื้อโอวัลตินครั้นชชี่มาที่บานปบนะ โอวัลตินรอนที่

เปนผง ๆ ความถี่ในการกนิจะลดลง 

 1 ลดลง 

 ชัวรหรือมั่วนิ่ม 

 1 หมายความวากินนอยลงอยางงี้เหรอ ถามีโอวัลตินครั้นช

ชี่อยูคูกับ           โอวัลตินกลอง 

 โอวัลตินผง 

1 โอวัลตินผงเปนครั้นชชี่ใชไหม อันไหนกนิมากกวากันเหรอ

คะ ก็จะเปนครั้นชชี ่

 

สัมภาษณแมลูก 

 รูแลวหละวาโอวัลตินครั้นชชี่ถาอยูกับโอวลัตินธรรมดา กินครั้นชชี่

มากกวา หมายความวากอนที่จะมีครั้นชชี่เขาบานนะ ตอนนัน้มี

แตโอวัลตินผงเนี่ย ความถี่ในการกินโอวัลตินผงมันเยอะกวานี้ไหม

หรือวากินเทาเนี้ย 

 1 เทาเนี้ย 

 แสดงวาโอวัลตินผงกนิไมบอย 
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 1 ไมบอย สูครั้นชชี่ไมได 

 ตอนที่ยงัไมมคีรั้นชชี่ 

 1 ผงนีพู่ดถึงครั้นชชี่ปะ 

 ไม ๆ ผงทั่ว ๆ ไปที่เปนโอวัลตินรอน แตกอนกนิบอยไหมโอวัลติน

รอน 

 1 จริง ๆ รอนไมบอยเหมือนครั้นชชี ่ๆ จะบอยกวา 

 สมมุติวายังไมเอาครั้นชชี่เขามาบานนะ 

 1 คะ 

 สมัยนูนหนะ เมื่อสักปที่แลว ตอนที่ครั้นชชีย่ังไมออก พี่กนิโอวัล

ตินรอนบอยไหม 

 1 ไมบอย 

 ไมคอยนะ 

 1 ไมคอย 

 ไมฮิตเทาไหรนะ 

 1 ไมฮิต 

 ทําไมหละ 

 1 หนกัทางขาวมากกวา เปนที่ตัวลูกดวยมั้ง 

 มายดถาเกิดกนิโอวัลตินรอนนะ กินตอนไหน 

 2 (เงียบ) 

 1 ตอนพี่เขาสิลูก 

 หรือไมคอยกนิ 

 1 ไมคอยชอบคะ 

 2 ชอบกินเย็น ๆ 

 เย็นแลวมันสดชื่นใชไหม 

 2 (พยักหนา) 

 เห็นภาพแลวแหละ คุณแมเลาเหมือนนองดะ ไปเดินโลตัสสาขา

อะไร 

 2 (เงียบ) 

 บางกะป... 

 1 บางกะป 

 คราวนี้ไอสิ่งทีเ่ราอยากจะรูเพิ่มเติม คือชวงที่คุณแมไมอยูไป

สุโขทัยจาํไดไหม 

  1 ที่แมไปอยูกับปู ทิง้มายดอยูกับปะ ที่แมซือ้โอวัลตินกลอง

ไวในตูเยน็ให 

   หนูไง 

 จําไดปะ 
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 2 ได 

 ตอนนัน้หนะไมมีครั้นชชี่ถกูปะ แลวนูอยูกบัปะ นูไดบอกปะไหมวา   

ครั้นชชี่หมด 

 2 (เงียบ) 

 1 ไมไดบอกไมกลา จะกลัว ๆ 

 ปะดุเหรอ 

 1 กลัวมากเลย 

 แตไมกลัวแม 

 1 ไมกลัวแม พูดไปเหอะไมเคยกลัว แตเวลาคุณแมตีก็หนกั

เหมือนกนั ดื้อ 

 แตก็ไมคอยกลัวไง 

 1 ใช สวนมากจะกลัวปะมากกวา 

 ถามเรื่องโฆษณา แมลูกนั่งดูโฆษณาดวยกันบอยไหม 

  1 บอยไหมนองมายด...ไมคอยบอย ก็จะดูสวนมากชวงเยน็ 

ชวงไหนคะ 

 2 ตอนประมาณ 3 ทุมหนะ  

 จะดูละคร 

 1 จะดูชอง 7 ละคร 

 ก็จะนัง่ดูหนงัดวยกนั พอโฆษณาก็นั่งดูดวยกันไป 

 1 คะ  

 เดาใจคุณลูกนะแมนะ โฆษณาที่ลูกชอบกบัการที่แอบสังเกตลูก

เวลาดูโฆษณาเรื่องไหนแลวยิ้ม แลวชอบพดูถึง ลูกชอบเรื่องไหน 

เดี๋ยวใหมายดเฉลยนะวาถูกไมถูก 

 1 แมไมเคยสังเกตนองเลยอะ 

 เดาสิ แมก็ตองเดาไดหนอย 

 1 โอวัลตินปะ ใชไหม 

 2 ใช 

 ไมเอาโอวัลตินสิ โอวัลตินพดูเยอะแลว เอาเรื่องอื่นบาง 

 1 เรื่องไหนดีอะ 

 เอาตัวแมกอน แมไกชอบดูโฆษณาเรื่องไหน 

 1 พี่ไกชอบดูบรีสเอ็กเซล 

 ที่ใครเลนนะ เรื่องเปนไงที่ชอบ 

 1 มันจะมีโฆษณาอยูตัวหนึง่ที่มีการชักเยอกัน แลวฝายที่

ใชบรีสเอ็กเซลลมลงไป แลวไปเลอะกับขี้โคลนคือ

เหมือนกับวาใชผงซักฟอกบรีสเอ็กเซลตัวนี้แลวเกิดความ
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มั่นใจ วาถึงลูกเราจะลมเนีย่ก็ยงัมีตัวเนี้ย เบาแรงทําให

คุณสะอาดได 

 ตัวนีน้านแลวใชไหม 

 1 นานแลว ทีพ่ี่ชอบคือตัวเนี้ย 

 นานแลวขามศตวรรษเลย...ชอบจริง ๆ เอาเรื่องลาสุด เรื่องไหนก็

ไดที่ชอบ 

 1 ก็จะเปนแอทแท็คอีซี ่ซักผา 

 อันไหน 

 1 ที่มีรูปดอกไมลอยสีชมพ ู

 ทีนี้เดาวาเอินชอบโฆษณาอะไร 

 1 ทายนองเอินไมออก 

 ไมเคยสังเกตใชไหม 

 1 ไมเคยสังเกต บางทีโฆษณาปุบก็ลุกปุบแหละ สิ่งไหนที่

เราจะตองทํา 

 งั้นมโีฆษณาไหนในชีวิตจริงนะ ที่เอินดูแลววิง่มาบอกเราวาแม

อันเนีย้ชอบ ไมเอาโอวัลตินนะ โอวัลตินพดูแลว เอาอยางอื่น ที่ดู

แลวแมอยากไดอันนูน อยากไดอันนี้จากโฆษณา 

 1 มิสเตอรโดนัทปะนองเอิน หรือเคเอฟซี ทีเ่ขาอยากแลว

เขาจะบอกแม 

 เอินมาบอกวา 

 1 แมเนี่ยตัวเนีย้ โฆษณาตัวเนีย้นาทานนะแมนะ แม

บอกปะโทรศัพทเลย 

 จริงไหมเด็กเนีย่โฆษณามีผล คุณแมวาไง 

 1 เกี่ยวเลย 

 ยังไง 

 1 มันดึงดูดใจไงคะ 

 อธิบายหนอย 

 1 เด็กบางที หนงัสือพิมพไมอาน นิตยสารไมอาน ทาํใหเขา

ไมสนใจ แตถาสื่อสารทางโฆษณาเนี่ย...เด็กกับโทรทัศน

เนี่ยคือเปนของที่คูกนัอยูแลวที่ชอบ 

 ในชีวิตของพี่นะ โฆษณาที่มผีลกับลูก แลวลูกก็มาบอกวาแม

อยากไดอันนูนอันนี้ นอกจากเคเอฟซีแลวมีอะไรอีก 

 1 เคเอฟซี..แลวก็จะมพีิซซา ของชอบของกินทีน่องมายด

ชอบ พิซซา                เคเอฟซี 

 คือมาบอกใหเราสั่งใหเงี้ยเหรอ 
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 1 คะ 5 ทุมยงัใหสั่ง 

 2 ใหปะโทรบอก 

 1 ใหปะโทรบอก ถาเขาอยากทานปุบเนี่ย 

 โทรไปสั่งเหรอ 

 1 คะ ใหปะเปนคนโทร แลวกจ็ะบอกแมใหแมเปนคนจาย

สตางค ตัวเนีย้แมหนูอยากทาน บางที 5 ทุมแลวนะคะ 

 แลวสําเร็จไหม 

 1 เรียบรอย 

 5 ทุมก็ไดทาน 

 1 ไดทาน 

 แลวทําไม 5 ทุมยังใหลูกกนิอยูหละ 

 1 มันเปนบางโอกาส ไมไดทกุวันไปนี ่นาน ๆ ครั้งหนึง่ 

 พิเศษก็เอาหนอย 

 1 พิเศษ ใช 

 มีอะไรอีกนอกจากเคเอฟซี กบัพิซซา 

 2 กลม ๆ หนะ 

 1 มิสเตอรโดนัทเหรอ 

 2 (พยักหนา) 

 ลวนแตเปนของกนินะ 

 1 ของกิน 

 2 (พยักหนา) 

 ทําไมดูโฆษณามิสเตอรโดนทัแลวมนัเปนยังไง 

 2 มันจะเปนช็อกโกแลตแลวกจ็ะมีถัว่โรย  

 พอเหน็ปบ 

 1 มันอยากเหรอ 

 2 (พยักหนา) 

 แสดงวาโฆษณาเด็กมนัตองมีภาพใหเห็นของกินเนอะ 

 1 ใช สีสัน ลวดลาย 

 คราวนี้เปนหมวดเครื่องดื่มไดไหม ทีม่ายดวิ่งออกมาบอกแม แม

อยากกินอันเนีย้ เชน 

 1 โอวัลตินแบบชงไหมนองมายดที่มนัมีมอลตสกัดหนะ 

 2 (พยักหนา) 

 อันไหน ๆ 

 1 โอวัลตินที่มีรวงขาวปะคะ ใชไหมนองมายด ไอโฆษณา

โอวัลตินที่มนัมีรวงขาวทีเ่ปนมอลตสกัด ที่มันมีดารา

โฆษณา 
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 ดาราโฆษณา 

 1 แมก็จําไมคอยได 

 อันไหนที่มายดไปบอกแม 

 1 โอวัลตินปะ ทีม่ายดไปบอกแมที่ลาสุดก็จะเปนโอวัลตินค

รั้นชชี่นีท่ี่นองมายดอยากทาน ที่เราไปโลตัสกันก็ไปซื้อตัว

นี้มาทาน 

 2 อือ 

 หน.ู..ตอนที่ไปบอกแม ไอโอวัลตินครั้นชชี่เนี่ยนะไปบอกแมวา

อะไร 

 2 ก็ไปบอกวาหนูอยากกนิโอวลัตินครั้นชชี่หนะคะ 

 ตกลงชื่อที่ฮิตที่แมลูกเขาเรียกกนั ไอตัวนีน้ะเรียกวาครั้นชชี่หรือ

เรียกวาอะไรนะ 

 1 จริง ๆ ถาเปนภาษาบานเราก็เปนโอวัลตินเย็น แตนอง

มายดเขาจะเรียกเปนโอวัลตินครั้นชชี ่

 เด็กเขาจะเรียกชื่อฝรั่งนะ 

 1 พูดฝรั่ง ครั้นชชี่ 

 ทําไมเขาไมเรียกโอวัลตินขาวพอง โอวัลตินเยน็หละ 

 1 นองทําไมถงึเรียกครั้นชชี ่เพราะในซองมันเขียนครั้นชชี ่

 2 มันเขียนวาโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่ 

 สะกดครั้นชชี่เปนปะ 

 2 ภาษาอังกฤษ ก็ตัว C-R-U-N-C-H-Y 

 เกงมากนี่อยูป.อะไรเนี่ย 

 2 ป.3 

 ทําไมจําไดหละ 

 2 หนูดูตรงซองแลว 

 แลวรูไหมมันแปลวาอะไร 

 2 ครั้นชชี่ 

 แปลวาอะไร 

 2 (หัวเราะ) 

 ไมรูเนาะ แตเกงเนาะจําไดเนาะ เด็กก็จะจําแมนถูกไหม 

 1 จําแมน 

 โฆษณาที่ไปดูเนี่ยนะจําเนื้อเรื่องไดไหม 

 2 ก็จะเปนหุน แลวพอมีเด็กคนหนึ่งเขาเคี้ยวไอนั่นหนะ 

 1 ขาวพองเหรอ 
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 2 อือ กําลังกนิโอวัลตินนัน่แหละ แลวพอเคี้ยวทหีนึ่งปาก

มันก็จะเปนอะไรไมรู...มันก็จะออกเสียงเปน..แบบขาว

พองมนัจะกรอบหนะ 

 ออกเสียง..เปนภาพปาก ๆ มันจะเปนยงัไง ที่จําได 

 2 ปากสองขางมนัจะเปนวงเล็บหนะ 

 1 แมยังไมเคยเห็นเลยทาํไมนองมายดจําได 

  คือรูไหมวามนัมีอะไรแบบนี้ ขางในเปนอะไรรูไหม 

 2 ขางในเปนโอวลัตินเยน็ครั้นชชี่แลวมันจะแถมรูปอยางเงีย้ 

 แลวรูปอยางงีเ้อาไปทําอะไรคะ 

 2 เก็บสะสมคะ 

 สะสมไปทําอะไร 

 2 เอาไปแลกอีก 

 เอาไปแลกอะไรคะ 

 2 เอาไปแลก... 

 อาวเหรอ คือจะถามวาอยางงี้ มนัเรียกวาการดพลัง รูจักการดพลัง

ไหม 

 2 (พยักหนา) 

 การดพลังนี่มนัคืออะไร 

 2 มันจะมีพลังเยอะหนะคะ 

 เอาไวทาํอะไรรูไหมการดพลงั แมรูไหมการดพลังเอาไปทาํอะไร 

 1 ไมทราบ 

 รูไหม 

 2 (หัวเราะ) 

 ไมรูแสดงวาเด็กผูหญิงเขาไมเลนการดพลัง เด็กเนี่ยเขาชอบมีของ

สะสมนะแม มายดสะสมอะไร 

 1 กลองดินสอ นองมายดหนะ 

 2 แลวก็ไมไอติม 

 มีสะสมของเลนไหม 

 2 ไมมี 

 หรือวามีตัวการตูนอันไหนทีช่อบฮิต ๆ เปนพิเศษปะ 

 2 ตุกตาหอยกระเปาหนะคะ 

 เปนตัวอะไรมนัมีชื่อไหม บางคนเขาบอกชอบ Hello Kitty จังเลย

ชอบโดเรมอนจังเลย นองชอบอะไร 

 2 Mickey Mouse 

 คืออันนี้เขาจะออกแนวชอบกิฟทเซ็ตนะ กฟิทชอป กลองดินสอ ที่

หอย อะไรผูหญิง ๆ หนอยนะ การดพลังนีค่งจะไมรับนะ 
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 1 เปนเด็กผูชาย 

 แลวลูกผูชายคุณมีไหมการดพลัง 

 1 ไมมี 

 การดพลังมันเปนอยางที่เขาบอกเอาไปเลนสะสมพลังแขงกันวา

ใครไดพลังเยอะกวา เขามาขาย ถาเกิดในอนาคต ซื้ออันนี้สิแลว

ไดการดพลังดวย หนูอยากไดการดพลังไหม ถาใหเนี่ยนองเอิน 

 2 ก็เก็บไวหนะคะ 

 1 อยากไดไหม 

 ถาเทียบกับ Mickey Mouse อยากไดอะไรมากกวากัน 

 2 Mickey Mouse 

 แตถาเลือกไมได ถาเปนการดพลังเอาไหม 

 2 ก็เอา 

 ก็เอาอยูดีถาใหใชไหม แตทกุวันนี้ไมเคยไดเหรอเขามีแถมไหม แม

ไมเคยเหน็เหรอ 

 1 ไมเคยสังเกต...นองมายดมันมีไหมในซอง ไมมีใชไหม 

 2 (สายหนา) 

 ไมเคยได 

 1 ไมเคยได 

 ใหดูอีกตัวหนึง่  

 1 นี่ตัวลาสุดเหรอ 

 ไมเคยไดใชไหม 

 1 ไมได 

 ซื้อครั้งลาสุดเมื่อไหรแม 

 1 เมื่อวานนี้ยังซือ้อยูเลยนะ 

 กลองนีเ้หรอ 

 1 คะ 

 กอนหนากลองนี้ซือ้ครั้งลาสุดเมื่อไหร 

 1 พอดีพี่ไกฝากเขาไปซื้อซองเล็ก ซื้อซองเล็กไมม ี

 ซื้อซองเล็กที่ไหน 

 1 ที่โลตัส 

 ทําไมตองซื้อซองเล็ก 

 1 พอดีมันหมดไงคะ ซองใหญมันหมด พี่ไกก็เลยฝากซื้อ

ซองเล็ก 

 ฝากใครคะ 

 1 ฝากเพื่อนบาน แตจริง ๆ แลวเราเคยซื้อซองใหญ ซองเล็ก

เราไมรูราคา 
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  เทาไหร เราก็ฝากเขาซื้อไปในราคาที่...เขาก็ซื้อมาให

เราหนะนะ ซื้อซองเล็กมาให  

 ฝากตังคไปดวย 

1 ฝากตังคไป เหมือนกับวาเราไมไวใจเขาหรือยังไงเงี้ย 

เพราะจริง ๆ ซองเล็กเราจะไมถนัดซื้อ เพราะลูกชอบ เรา

ซื้อซองใหญดีกวา เพราะมันคุมกวา แตจริง ๆ ซื้อมาตอน

นั้นยังไมเห็นมนีะ 

            ไมมีอะไรแลวคะ  

 เสร็จแลวคะ ขอบคุณมากนะคะ 

………………………………………. 
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IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 
 Session Name:     Mother + Kid 8 – 12 Yrs: Regular Users                   
 
 
 
 
 

    

   2. Full  Name  :    Weerawan Weerawattana   Age  :  9 
       Nick  Name  :          Earn                H/H  Income  :  - 
       Status  :   Single 
       Occupation  :  Prakanong School/ Grade 4        
 

     

   1. Full  Name  :    Nutyada Chunkesa        Age  :  40 
       Nick  Name  Nan                 H/H  Income  :  65,000 
       Status  :   Married + Kids (9 Yrs – Girl) 
       Occupation  :   Housewife 
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 Do you have sister or brother? 

  No, I am only child 

 What is your school? 

  Prakanong ka 

 Which place that mom normally takes you go during 

weekend? 

  Shopping at supermarket 

 Lotus 

  Yes and go to Carrefour sometimes 

 Apart of shopping at Lotus and Carrefour, any other 

place that you go? 

  Stay home 

 What are you doing at home? 

  If the weather is hot, I’ll drink Ovaltine Yen 

Crunchy 

 Now kids start to surf the internet, do you use internet? 

  Yes 

 I learn from school 

  Computer subject 

 Do you use internet at home? 

  Yes 

 What else that you do? 

  Reading 

 What else watch TV? 

  Yes 

 Which program that you normally watch and can’t miss? 

Do you watch TV during weekday? 

  Watch from Mon-Fri 

 Which program? And What time, morning or after back 

from school 

  In evening ka 

 Which program, soap opera? 

  Cartoon ka 

 Sat-Sun, do you watch TV? 

  Yes 

 Which you favorite program? 

  Modern 9 Cartoon 

 Which day? 

  During Sat and Sun 

 What else? 
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  No 

 How about advertising? Do you see it? 

  Yes 

 Which advertising that you like? 

  Ovaltine Yen Crunchy 

 Does this product have TV advertising? 

  Yes 

 Which one? 

  That has 2 boys and 2 girls in scene 

 Why do you like this advertising? 

  I really want to drink it after saw 

 So, that’s mean you really like it 

  Yes and I ask my mom buy it 

 How about other advertising that you are really like it? 

That you remember and talk to you friends, do you have 

any idea on that? 

 Just Ovaltine advertising 

 What else? 

  Roll back product at Tesco Lotus 

 Which product that after you saw the advertisement and 

you ask you mom buy it for you? 

  Ovaltine 

 Apart from Ovaltine, what other product else? 

  Foremost Milk 

 Which advertising? Which product? Can you explain 

more why you like that advertisement and why you want 

to taste that product? 

  I want to taste sweet milk naka 

 Do you remember that advertisement story? 

  No really ka 

 So you mean, just really taste it after saw advertisement? 

  Yes 

 For that ad, which milk flavor? 

 Plain, Sweet and Chocolate 

 What else that you want to ask your buy after saw ad? 

  Dutchmill 

 That is the same feeling that you like product 

  Yes 
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 Which flavor that you really want to taste it on that 

moment? 

  Orange 

 Which flavor of foremost milk that you want to try on 

that day? 

  Sweet 

 Which type of Ovaltine? 

  Ovaltine Crunchy with cereal flake 

 Why you ask your mom buy it for you? 

  Because of it’s look tasty 

 What product feature that can make you want to try? 

  It has cereal flake and can make with cold water 

and I can drink and chew at once 

 That’s why you want your mom buy it, right? 

  Ka 

 After saw the ad and asking you mom buy it for you, do 

you ask your mom buying all the time? 

  Drink and stop sometimes 

 Do your mom always buying for you all the time when 

you requesting or she may not allow sometimes? 

  No, she allow to buy all the time 

 How about your cloth? Who choose and buy it for you? 

  My mom 

 I heard that kid start to request mom to buying cloth for 

them right now 

  For me, sometimes 

 How much most expensive that you had been requested 

your mom buy cloth for you? 

  299 Baht 

 How much cheapest?  

  199 

 Let’s play game with me, which color that you like most? 

  Pink 

 You have so many beverages in your repertoire, right? 

Do you eat snack?  

  Yes 

 OK, I will ask you more about your beverages for today 

session, which beverage that you like? 

 Fruit juice 

 What else? 
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  Ovaltine 

 What else? 

  Foremost 

 Another one? 

  Dutchmill 

 Dutchmill drinking Yogurt? 

  Orange flavor 

 Anything else? 

  No 

 Soft drink? 

   Sometimes 

 When you drink soft drink, need to approve from your 

mom or not? 

        No 

 What else, do you drink Greentea? 

  Yes, I drink Greentea with brick type 

 What else? 

  No 

 So we have about 5-6 beverages that you are really like, 

which one that you like most? 

  Ovaltine 

 Which is second one? 

  Dutchmill 

 Which is third one? 

  Fruit juice 

 That means you don’t like Foremost, Greentea and Soft 

drink? 

  Yes 

 Why you don’t like it? 

  I want to drink those 3 beverages only 

 Why do you like fruit juice and how often that you drink 

it? 

         Not often 

 How often that you drink in 1 week? 

  About 2-3 times 

 Why you drink it? Because of what? 

  Hygienic and look tasty 

 How about 2nd one, dutchmill? 

  I like orange flavor 

 What occasion and time that you drink Dutcmill? 
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  During Sat -Sun 

 What time? 

  In evening 

 Why drink in evening? 

  Because of refreshing 

 Which activity that you had done before drink dutchmill? 

  Play with friend 

 So how about your 1st favorite  ...Ovaltine which one? 

  Ovaltine Crunchy 

 What reason for no 1 beverage that you really like? 

  Because of cereal flake that crispiness 

 What time during a day that you drink it? 

  In Afternoon 

 During weekend or not? 

  During Sat-Sun in the morning 

 How about weekday? 

  After back come from school 

 Do you drink Ovaltine Crunchy after you wake up during 

weekend? 

  After take baht ka 

 Do you drink Ovaltine Crunchy with other thing? 

  Drink with cereal bits 

 Do your mom told you to drink with toast or conge?  

  No 

 Drink Ovaltine Crunchy 1 Glass and go to school? 

  Yes 

 Do you prepare it by yourself? 

  Prepared by myself 

 Why do you drink in the morning? 

  Refreshing when go to school 

 Do you have some more when you arrive school? 

  No, I will have lunch 

 That means you drink 1 glass of Ovaltine from home and 

have lunch again at noon 

  If canteen has boil-rice, I’ll take it 

 Do you have Ovaltine and boil-rice everyday? 

  Someday but I drink Ovaltine everyday 

 So boil rice for someday only, right? 

  Yes 
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 Your mom doesn’t prepare breakfast for you, right? 

  Yes 

 Do your mom cooking? 

   Yes 

 What time that your mom will cook? 

  In Evening 

 Do your mom work or not? 

  She is housewife 

 I heard some family, mom will prepare breakfast for their 

children before go to school, do you have breakfast or 

not? 

  If she did, I had 

 Apart from morning, what other time that you drink 

Ovaltine? 

  In evening 

 After school? 

  Yes 

 During weekday? 

  Yes 

 Why do you drink it? 

  Because I want to eat cereal bits 

 What’s cereal bit taste? 

  Crispiness 

 Which time that you really to drink Ovaltine Crunchy, 

morning or evening? 

  Evening 

 I want to know what’s reason that you drink Ovaltine at 

first time? 

        I go shopping with mom 

 And what happen? 

  I saw Ovaltine Crunchy and ask my mom buy it 

for me and she is ok 

 Which store that you visited on that day? 

  Lotus 

 Where do you see it? 

        Beverage section 

 So that located on normal shelf? 

        Yes 

 If we go to that section, we will see it right? 

  Yes 
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 When you see it, how do you tell your mom? 

  I told mom please buy it for me 

 Because of what? 

  I want to try 

 How about your mom feedback? 

  She said she will buy it 

 Does your mom not allow buying something as your 

requested? 

  Yes 

 Please give example 

  I want to eat more rice 

 How about beverages? Does she not allow in some 

beverages that you requested? 

   No ka 

 So your mom had never not allows you about beverage? 

  Yes 

 That is the first time that you buy Ovaltine Crunchy, how 

do you know it at first time? 

  I saw from TV advertising  

 If you don’t see the advertisement and you see product 

on shelf, do you still want to try it? 

  Yes, I want to try 

 Why do you want to try? 

  I want to try cereal bits; I think it may be crispy 

 Which scene of advertisement show you that cereal bit is 

crispy? 

  It show chewing ka 

 So you want to try? 

  I want to try 

 After that you told your mom 

  Yes 

 How long that you drink it? 

I drink it at first time around January  

 Do you like it or not? 

  Yes 

 Does your mom also drink it? 

  My mom drink coffee 

 So your mom don’t drink with you 

  Yes 
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 So do you drink continuously?  

  Yes 

 But you want to try new news? 

  Yes 

 So you get bored of Ovaltine Crunchy? 

  No 

 But you see the new one and you want to try it so you 

stop Crunchy for a while 

  Yes and get back again 

 What is your new drink? Do you remember? 

  No I can’t remember 

 What drink that you swap to drink during that period? 

  …………………… 

 You can’t remember. But why you get back to drink 

Crunchy again? 

  I want to eat cereal bit again 

 Does it tasty the same? 

   Yes 

 Does that TV advertisement still on air? 

  Yes 

 Can you tell me the story? 

  I can’t remember  

 So do you have any TV advertisement that you can 

remember? 

  Rollback 

 Your name is Nan, right? 

  Yes 

 How about children do you have? 

  I have only child 

 Do you have any theory to take care of your kid? 

  I concern about her healthy and I don’t want to let 

her get unhealthy food and drinks and I don’t 

want she get fat  

 So do you think your kid get fat or not? 

   Yes and I try to control her weight. Because she 

always get double dish of their meal 

 You really concern on your child healthy and weight 

control  

  Yes 

 What the other thing? 
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  I will prepare a small meal for her after she came 

back from school and I’ll prepare Ovaltine for her 

before go to bed 

 I think small meal is too little for her 

   I have to control because she eat a lot and if I 

don’t control her she will get fat 

 Yes, she just told me that you don’t allow to provide 

more meal to her 

  Yes 

 Do you think you are spoiling your child or not? 

  Sometimes 

 What thing that you are not spoiling her? 

  Unhealthy snack 

 Which example? 

  Rice, Salty snack price 5 Baht 

 Salty snack? 

  I allow her eat sometimes 

 You control rice and salty snack 

  I allow her eat salty snack but I’ll control 

consumption amount, but for milk and Ovaltine, I 

don’t control her and rice I also control her as 

well because rice has carbohydrate and can make 

she fat  

 I’ve just talking with her about her top 3 favorite 

beverages and she mentioned that she like Ovaltine most 

and follows by Dutchmill and Fruit Juice. What kind of 

Ovaltine? I don’t have any idea? 

  Ovaltine Yen Crunchy, when she cam back from 

school especially the day that she has Aerobic  

 Where she has Aerobic? 

  At her school on every Thursday and she has 

Aerobic for 2 hours/ time 

 So  

  She will drink Ovaltine Crunchy first and follow 

by dinner because she got tried 

 Get tried and Why Ovaltine Crunchy? 

  Because of it’s cold drink and kid also like cold 

drink. She will prepare by herself 

 That means this one she prepare by herself 

  Yes, she can help herself 
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 So that means when she back from Aerobic class or sport 

class, she can’t miss this one 

   Yes and sometime, I prepare boil rice for her in 

the morning before go to school but she doesn’t want to eat 

she will ask me to drink Ovaltine Crunchy instead 

 You will cook as well 

   Yes 

 Do you cook everyday? 

  Someday, if I have to work early, I don’t prepare 

for her 

 What kind of meal that you will cook for her? 

  Boil rice, Soup 

 And she will eat it or not? 

  Yes 

 So Ovaltine for sure? 

  Ovaltine is regular drink and other supplement 

food or rice in sometimes 

 So that means rice or boil rice are the supplement food 

for her 

  She drinks Ovaltine Crunchy 3-4 times a week 

and someday before go to school 

 Back from school 

  After came back from school, Ovaltine Crunchy 

for sure 

 How different consumption behavior during weekend? 

  More often  

 More often? 

  During weekday, she drink before go to school 

but during weekend, she will drink morning, 

afternoon and evening 

 Only Ovaltine Crunchy? 

  Yes, if the weather is hot she will request for 

Ovaltine Crunchy 

 You said ok? 

  Yes, I understand the weather is so hot 

 I know there are a lot of beverages in refrigerator, why 

Ovaltine Crunchy?  

   Yes, there are a lot of beverages but she doesn’t 

like it like Ovaltine Crunchy 
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 However she doesn’t drink it everyday. She drinks 3-4 times 

per week. What other drink that she drink when she doesn’t 

drink Ovaltine Crunchy 

  She will drink Ovaltine UHT or fruit juice in 

some day 

 How many bricks in stock? 

  About 3 bricks 

 That’s so much naka 

 How about mix beverage like Hale blues boy? 

  No I think its sweet I don’t like 

 How do you Ovaltine Crunchy? 

  From TV advertising 

 So that’s your first time that knows Ovaltine Crunchy? 

  After that I saw the sampling booth at Lotus 

 So you saw that advertisement with your daughter  

     Yes, my daughter ask me to see that ad and she 

told me that she like it that it’s cold drink

   

 Does she drink Ovaltine before? 

  UHT 

 She likes cold drink 

  Yes and it also chocolate flavor that she likes 

 That means TV advertising is attractive to your kid 

  Yes 

 Do you have a chance to try product on that day that you 

saw sampling booth? 

  Yes, I try it and my daughter and I think taste is 

ok so I’ll buy it 

 If your daughter like but you don’t like, do you still buy 

it? 

  Yes, I have to spoil her 

 Do they have any promotion on that day? 

   No, I think if we like product, I don’t want any 

promotion to support 

 So the key trigger for you to buy that product is.. 

  Taste 

 Please describe taste 

  Its taste of chocolate and plus ice is very good 

taste 
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 But I heard from your daughter that she likes crispiness 

of cereal flakes  

  Yes that’s another reason 

 But you really like chocolate taste? 

  Not too sweet 

 How many pack that you buy on that day? 

  1 pack 

 And you drink continually? 

  Drink and stop sometimes 

 Why stop? 

  I don’t stay at home sometimes and I think my 

daughter will get bored  

 She told you that she get bored? 

  Yes, she told me to stop buying and find new one 

for me 

 Replace it with what product? 

  UHT or hot drink 

 What brand of hot drink? 

  Ovaltine ka  

 Which one between UHT and Ovaltine Hot that she 

prefers? 

  I guess UHT 

 Why UHT? 

  Convenience and its cold drink that kid likes 

 So that means kid prefer cold drink more than hot drink 

  Yes 

 Because of what? 

  More convenience  

 Does she prepare hot drink by herself? 

  Yes but she think cold drink is more easier to 

prepare  

 You change to UHT instead of Crunchy  

  Yes 

 Does she complain to you when you stop buying 

Crunchy and change to UHT format? 

   No, she is ok 

 How long that you swap to buy UHT format? 

  About 2 months and get back to buy Crunchy 

again? 
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 Why buy Crunchy again? 

  She wants to eat cereal flake again   

 Do you decide by yourself to buy or your daughter 

requested it? 

  She requested me to buy for her again  

 Does she have any previous experience with similar 

drink with cereal flakes or not? 

Nesvita but she doesn’t like  

 What else? 

      Koko crunch with milk  

  Does it the same? 

  She told me taste is not the same as Crunchy 

 I really want to know the reason why do buy Ovaltine  

Crunchy again after you swap buying UHT format for a 

while 

  On that shopping day, I want to buy UHT format 

and my daughter see Ovaltine Crunchy on shelf and she ask me 

to buy it  

   

 Also buying UHT format or not? 

  No  

 Why change back to Ovaltine Crunchy? 

  My daughter requested 

 Why don’t you buy both? 

  Select only one, if buy both is more costly 

 Apart from costly reason, do you think you want to 

control her consumption or not? 

  Yes, that another reason. I concern she will drink 

a lot if not control 

 No limit, right? 

  Yes, if not control her, she will drink all the time 

she wants 

 How maximum that she drink Ovaltine Crunchy at one 

time? 

  2 glasses    

 But I think if not Ovaltine Crunchy, she can take another 

thing, why you can stock UHT while you are away but 

not Ovaltine Crunchy? 
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   Because she like to add ice in Ovaltine Crunchy 

and if I don’t control her, she will drink a lot and can make 

her get cold 

 Your mom said that you like to add ice into Ovaltine 

Crunchy, right? 

  Yes 

 Do you know exactly, how many sticks of Ovaltine 

Crunchy in 1 pack? 

  12 sticks per pack 102 Baht 

 If buying UHT format? 

  4 bricks 

 So your daughter really like Ovaltine Crunchy 

  Yes and I like it too 

 You drink it with your daughter as well 

  Yes, I like it because of its cold drink 

 If compare price between this one and UHT, how it 

different? 

  I think UHT price is higher 

 Do you ever calculate it? 

  No, I think price is acceptable and fine with me 

 How much do you spend when buying UHT? 

  43 Baht and if buy single brick 12 Baht 

 How many packs that you buy 1 time?  

  2 packs 

 How about single brick? 

  I don’t buy single brick, I buy from supermarket 

as a pack 

 How about Crunchy? 

  2 packs 

 Big pack? 

  Yes, big pack 

 How long it will be last? 

  Very fast 

 Do you buy Nesvita? 

  Yes 

 Do you think Nesvita and Ovaltine Crunchy are the 

same? 

   No, I don’t like Nesvita taste is not good 

 Do you collect toys? 

  No 
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 Do you have any favorite cartoon character? 

  Mickey mouse and Hello Kitty 

 Do you get any premium from Ovaltine Crunchy? 

  No  

 If you get free toy from Ovaltine Crunchy, do you ask 

your mom buy it? 

  Depends on what kind of toy 

 Where do you buy toy? 

  Lotus 

      Thank you and Close 

             ………………………………………. 
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สัมภาษณลูก 

 นองเปอายุเทาไหรแลว 

 2 8 ขวบ 

 อยูป.อะไร 

 2 ป.3 

 อยูโรงเรียนอะไร 

 2 กุหลาบวทิยา 

 อยูตรงไหน 

 2 ตรงสุขาภิบาล 

 ปกติยามวางทําอะไรบาง คุณแมพาไปเทีย่วที่ไหนบาง 

 2 ก็อยางเชนโลตัสแลวก็เดอะมอลล 

 เดอะมอลลนี่ไปสาขาไหน 

 2 สาขาบางกะป 

 แลวก็โลตัส 

 2 ครับ 

 สนุกไหมไปทาํอะไรที่เดอะมอลลบาง 

 2 ก็จะไปดูพวกโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่ ที่เขาประกาศตามทีวีแลวก็โบรชัว 

 แลวไปโลตัสหละสนุกไหม เขามีอะไรใหเลนบางทีโ่ลตัส 

 2 ก็พวกบานบอลครับ 

 แลวอยูบานทาํอะไรบาง…เสาร อาทิตยออกนอกบานตลอดเลยไหมหรือวามีอยู

บานบาง 

 2 ก็มีอยูบาน 

 ทําอะไรที่บางที่บาน มีของเลนอะไรบางไหม 

 2 ก็มีเยอะเลยครับ 

 แลวมีของเลนหรือของอะไรที่ชอบสะสมอีกไหม 

 2 ก็ไมมีครับ 

 2 ชอบ 

 แลวที่บานมีอะไรบางทีเ่ปนรูปซุปเปอรแมน 

 2 ซุปเปอรแมน แลวก็มดแดง 

 ชอบตัวการตูนพวกนี ้

 2 ครับ 

 อยูบาน คุณแมใหดูทวีีบางไหมคะ 

 2 ก็ใหดูครับ 

 รายการโปรดของนองแพรวตอนนี้คืออะไร 

 2 รายการโปรด ก็หลานปูกูอีจู 

 2 ไมคอยมียายกับตาหรอกคะ เพราะวาตายแลว 

 มีรายการนีท้ี่โปรด แลวมีรายการไหนอีกทีโ่ปรด 

 2 ครอบครัวพอเพียง 

 อันนัน้ฉายวนัไหน ครอบครัวพอเพียง 

 2 เสาร อาทิตย 

 มีอะไรอีก การตูนดูอยูไหม 

 2 ดูครับ 



    468 

 การตูนดูชองไหน 

 2 ดูชอง 3 มากกวา 

 วันเสาร อาทิตย เหรอ 

 2 คะ 

 ไดดูโฆษณาบางไหม 

 2 ก็ไดดูครับ 

 ก็ดูการตูน ดูรายการพวกนี้กต็องมีโฆษณาคั่นใชปะ 

 2 ครับ 

 ชอบโฆษณาเรื่องไหนตอนนีส้นุกมากเลย มไีหม 

 2 ก็จะเปนตอนเชาวนัพฤหัส ศุกร เสาร เปนการรายนกขุนทองครับ 

 มีเรื่องไหนเปนพิเศษไหม อยางเชน เอาหมวดอะไรก็ไดของกินของเลนของใช ของ

แตงตัว ไดหมด นอกจากโอวัลตินเยน็  

 2 โอวัลตินทรีอินวัน 

 เรื่องราวเปนยงัไงจําไดไหม 

 2 ก็จําไมไดเลยครับ 

 แลวปกติเวลาเห็นโฆษณามไีหมทีพ่อเหน็ปุบวิ่งไปบอก คุณแมผมอยากซื้ออันนี้จัง

มีไหม 

 2 ก็มีครับ 

 เชนอะไรบาง 

 2 ก็จําไมไดครับ 

 ลาสุด พอเหน็โฆษณา วิง่ไปบอกคุณแมหนูอยากไดอันนี้เหมือนในโฆษณาจังเลย 

 2 อยางแรกคือโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่เลยครับ 

 มีอยางอื่นอีกไหม 

 2 ก็ไมมีแลวครับ 

 มีตัวเดียวนี่แหละที่เคยไปขอคุณแม 

 2 ครับ 

 แลวคุณแมบอกวาไง 

 2 คุณแมบอก กไ็ด 

 คุณแมไมขัดใจ 

 2 คุณแมไมขัดใจถาเปนเรื่องมีประโยชน 

 แลวเคยขออะไรแลวคุณแมไมใหไหม 

 2 ก็ของเลน เพราะตอนนี้คุณแมไมใหแลวพวกของเลน เพราะวาถาสอบ

เสร็จแลว คุณแมถึงจะให 1 อยาง 

 หมายถงึวาถาเห็นจากในโฆษณานะ แลววิ่งไปบอกคุณแม คุณแมบอกไมใหหรอก 

 2 ก็ตองสัญญากับแมวาถาสอบเสร็จ สอบไดเลขตัวเดียวคุณแมก็จะตอง

ให 

 ก็คือตองมีการตอรองนิดหนึ่ง 

 2 คะ 

 แตเทาทีฟ่งเนีย่คือ ก็มีไอตัวโอวัลตินเนี่ยแหละที่ฉันไปเหน็แลวก็มีขอบาง ขอแลวก็

ไดดวยใชไหม 

 2 คะ 

 ปกตินองเปกต็องกินขาว กนิปะคะ 
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 2 ครับ 

 เครื่องดื่มก็ตองกนิ 

 2 ครับ 

 ขนมก็ตองกินไหม 

 2 ก็กินแตคุณหมอไมใหกนิขนมถงุ คุณหมอจะใหกนิขนมปงมากกวา 

 งั้นเดี๋ยววนันี้พีข่อเจาะคุยเรื่องเครื่องดื่มไดไหม  

 2 ครับ 

 เครื่องดื่มที่นองเปกนิประจําวัน กนิอะไรบาง นอกจากน้าํเปลา 

 2 โอวัลตินเย็นครั้นชชี่, โอวัลติน ทรี วนั 

 เปนไง โอวัลตินทรีวนั นี่มนัเปนยงัไง 

 2 ซองมันเปนสีแดง ๆ 

 แลวมันรอนหรือมันเยน็ 

 2 มันรอน 

 แลวกินอะไรอกีคะ เครื่องดื่มที่นองเปกนิ 

 2 สวนมากก็จะเปนนมเปรี้ยว 

 นมเปรี้ยวยีห่ออะไรจําไดไหม 

 2 ดัชมิลล 

 นอกจากนมเปรี้ยวแลวกนิอะไรอีก 

 2 น้ํายนูฟีรสสม 

 ยูนฟี เปนน้าํผลไมใชปะ 

 2 ครับ 

 กินอะไรอีก น้าํอัดลมกินไหม โคก เปปซี่ สไปรท 

 2 ก็จะกนิไดแคสไปรท 

 ทําไมกนิไดแคสไปรทหละ 

 2 เพราะวาน้ําอัดลม พวกน้ําโคก น้าํเปปซี่ คุณพอไมใหกนิเลย มันไปกดั

กระเพาะ 

 อันดับ 2 คือ 

 2 โอวัลตินทรีวนั 

 อันดับ 3 คือ 

 2 น้ําสมยูนฟี 

 ไลจากอันดับ 3 กอนก็ได คือหมวดน้ําผลไม น้ําสมทาํไมตองกนิดวยหละ ทําไมถึง

ชอบ 

 2 เปนวิตามิน 

 คือกินแลวมนัดียังไงเหรอวิตามิน 

 2 มันเปนพวกวติามินบี วิตามนิเอ อยางเงีย้ครับ 

 อันดับ 2 ที่บอกพี่คือ โอวัลตินทรีวนั  

 2 มันรอน แลวกไ็ปชุมคอตรงนีด้วย 

 กินตอนไหนเหรอ ไอโอวัลตินทรีวันเนีย่ 

 2 ก็สวนมากก็จะกินตอนเชาคะ 

 กินกับอะไรตอนเชาเนีย่ 

 2 ก็จะกนิกับพวกขนมปง 

 คุณแมซื้อเตรียมไวให 
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 2 โครซอง 

 แลวก็กนิกับโอวัลตินทกุวนัเลยปะคะ 

 2 ทุกวนัคะ 

 ตอนเชา 

 2 ครับ 

 แสดงวาตอนเชาก็คือเมนูเหมือนเดิม 

 2 ครับ 

 ก็คือจะเปนโอวัลตินทรีวัน + ขนมปง 

 2 ครับ 

 มีวันไหนไมไดกินบางไหม โอวัลตินทรีวันเนี่ย 

 2 ก็ม ี

 อยางเชนวนัไหนจะ 

 2 วันอาทิตย 

 แลวไปกินอะไรแทน 

 2 กินโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่แทน 

 ก็ยังเปนโอวัลตินอยูแหละ 

 2 ครับ 

 แสดงวา 7 วนัในอาทิตย ตองกนิโอวัลตินทกุวันแหละ 

 2 ครับ 

 แลวชอบอันดับ 1 นี่คือโอวัลติน เปเรียกวาอะไรนะ โอวัลติน 

 2 เย็นครั้นชชี ่

 ทําไมถงึชอบอันนีท้ี่สุด 

 2 เพราะรสชาติออกมัน ๆ 

 มันเปนไงรสชาติมัน ๆ อรอยไหม 

  2 อรอยคะ เพราะมันผสมเม็ดขาวพองกรอบ 

 แลวไปรูไดไงวามันชื่อโอวัลตินเยน็ครั้นชชีห่ละ 

 2 ดูในทีวีครับ 

 หมายถงึรูจักครั้งแรกเลยในทวีี 

 2 ครับ 

 ในโฆษณาเหรอคะ 

 2 ครับ 

 เรื่องราวมนัเปนยงัไงนะคะ เลาใหฟงหนอย 

 2 ตอนนัน้ก็เปดหนงัดู แลวเหน็มันมีหนะคะ เลยดูไปเรื่อย ๆ 

 เรื่องราวมนัเปนไงนะ พี่ไมเคยเหน็เลย 

 2 มันออกแบบไอนั่นหนะครับ 

 มีตัวแสดงกี่คน 

 2 3 คน 

 ผูชาย ผูหญิง 

 2 ผูชาย 2 เด็ก 1 แลวก็ผูหญิง 1 แลวก็จะเปนผูใหญ 1 คนเปนผูหญิง 

 มีผูใหญผูหญิงดวย...แลวเขาทาํยงัไงกันเหรอเด็กพวกเนี้ย 

  2 ก็เขาแสดงเปนลูกของผูหญิงคนนั้น 

 เขาทาํอะไรกันอยู เขาเลนกนัอยูหรือเขาทาํอะไรกันอยู 
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 2 เขากินโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่อยูเนีย่แหละครับ 

 แลวภาพที่เหน็มันเปนไงบาง เขาชงกินกนัเฉย ๆ เงี้ยเหรอจะ 

  2 ครับ 

 หนูเหน็หนูเลยรูสึกวา 

 2 รูสึกวาอนันี้ชอบ อันนี้อยากกนิ เลยพาคุณแมไปหาง 

 แลวมันมีอะไรในโฆษณาถึงอยากกินหละ…วันนัน้วิง่ไปบอกคุณแมวาอะไร คุณแม 

ๆ 

 2 คุณแม ๆ อยากกินโอวัลตินเย็นครั้นชชี ่อยางเงี้ย 

 เพราะวามนัทาํไม 

 2 มันออกมนั ๆ ครับ 

 แตตอนนั้นยงัไมไดกินใชไหม เหน็ในโฆษณาแลวตองวิง่ไปบอกคุณแมแลวใน

โฆษณามนัทําไมนา 

 2 เลยชวนคุณแมไปหาง แลวก็เหน็เขาชมิกนั เลยวิ่งไปชิมครับ 

 ที่หางวันนัน้นีใ่ชโลตัสที่บอกพี่ปะ ที่ชอบไปปะ 

 2 ครับ 

 จุดแรกเลยที่เปวิ่งไปบอกคุณแมนี่เพราะวาอยากกนิอะไร ทําไมถงึอยากกนิ 

 2 เพราะวาเหน็มันออกแบบนากินเลยบอกคุณแมครับ 

 คือภาพเด็กในโฆษณามันทําหนานากนิหรือวาตัวสินคาในโฆษณามนัดูนากนิจงั

เลย 

 2 สินคาครับ 

  

  

 ไอครั้นชชี่ ๆ นีค่ืออะไรนะทีห่นูเรียก 

 2 ครั้นชชี่ นีม่ันเปนขาวคะ มีขาวพอง 

 กินแลวมนัเปนไงนะไอขาวพองเนี่ย 

 2 ก็ออกกรอบ ๆ  

 ก็เลยชวนคุณแมไป 

 2 ครับ 

 พอเขาไปชิมแลวรูสึกยังไง 

 2 ก็รูสึกวา 

 อรอยไหม 

 2 อรอยครับ 

 นั่นก็คือซื้อตั้งแตวันนัน้ 

 2 ครับ 

 แลวก็กนิมานานหรือยัง 

 2 นานแลวครับ 

 ก็คือติดใจไอตรงที่มนั 

 2 ไอขาวพอง 

 มันเหมือนอยางที่คิดไหมตอนที่ซื้อ ตอนที่ไดชิม ที่เหน็จากโฆษณาแลวไปชิมจริง

มันเหมือนอยางที่คิดเลยไหม 

 2 เหมือนครับ 

 มันไดไอเรื่องกรอบในปากอะไรของหนูใชไหม 



    472 

 2 ครับ 

 กินตอนไหนบางเลาใหฟงหนอย เย็นครั้นชชี่เนี่ย 

 2 กินทั้งเชาทั้งเย็นเลยครับ 

 อาวก็เชาบอกพี่วากนิทรีวนั 

 2 คะ แลวก็กนิครั้นชชี่ดวย บางวนักนิครั้นชชีบ่าง 

 หนกูินทรีวนักีว่ัน ไอโอวัลตินรอนเนี่ยคะ 

 2 โอวัลตินทรีวนัก็จะ 2 วนั ครั้นชชี่ 5 วนั 

 ครั้นชชี่ 5 วันเลย 

 2 ครับ 

 เปนวนัที่ไปโรงเรียนหรือวนัเสารอาทิตย สวนใหญเปนวนัไหน 

 2 วันที่ไปโรงเรียนครับ 

 ก็กินดวย สลับกัน 

 2 ครับ 

 อารมณมันเหมือนหรือตางกัน วนันีก้ินทรีวัน  วนันี้กนิเยน็ครั้นชชี่ ความรูสึกเหมือน

หรือตาง 

 2 มันก็ตางตรงครั้นชชี่เนีย่แหละคะ 

 แตวาอันหนึง่มันเปนรอนใชปะ 

 2 ครับ 

 อันหนึ่งมันเปนเยน็ 

 2 ครับ 

 เปชอบแบบไหนกวากนั 

 2 อันเยน็มากกวา 

 อาวทําไมถงึชอบแบบเย็นหละ 

 2 ชอบแบบเย็นเพราะวามนัเยน็ปาก เพราะวาถาเย็นปาก ถากนิรอน ๆ 

แลวมันจะออกคลื่นไสก็ไมรู  

 กินตอนเชาแลวกินตอนไหนอีก 

 2 ตอนเย็น 

 ตอนเย็นนี่กลับจากโรงเรียน 

 2 ครับ 

 กินทุกเยน็เลยไหม 

 2 ทุกเย็น 

กินอันนี้แลวมนัจะเกี่ยวอะไรกับ ทาํใหหายหิวไดดวยเหรอ 

 2 ครับ 

 แสดงวากนิแลวมันอิ่ม 

 2 ครับ 

  ทําไมหนถูึงชอบกินแตเยน็ครั้นชชี่หละ 

 2 ก็มันอรอย 

 อรอยกวานมเปรี้ยว อรอยกวานม 

 2 คะ 

 แปลวาอะไรอรอยกวา มนั 

 2 มันเปนสวนผสมของมันหนะครับ 
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 คือมันหวานกวา...ที่วาอรอยกวานะ หรือวามนัเปนรสชอ็กโกแลตถึงอรอยกวาหรือ

วาไง 

 2 รสช็อกโกแลตแลวก็หวาน 

 หนูชอบตรงนี ้

 2 ครับ 

 กินมานานแลว หนกูินมาตลอดเลยไหม ตั้งแตกินครั้งแรกจนวันเนี้ย 

 2 ก็... 

 หรือมีหยุด ๆ บาง กนิบางหยุดบาง 

 2 ครับ กินบางหยุดบาง 

 อาวทําไมหละ ไหนบอกชอบ 

 2 ก็โอวัลตินเยน็ครั้นชชี่พอเบื่อแลวก็มาเปลี่ยนเปนพวกโกโกครั้นช 

 ออมีเบื่อดวย 

 2 ครับ 

 คิดวาชอบอรอย 

 2 พอกินโอวัลตินโกโกครั้นชแคเดือนเดียวเบื่อปุบมากินโอวัลตินเยน็           

  ครั้นชชี่ตอ 

 แสดงวาคือเริ่มเบื่อก็เลยไปกินโอวัลตินโกโกครั้นช  

 2 ครับ 

 มันเปนยงัไงนะโอวลัตินโกโกครั้นช 

 2 ก็เอาโอวัลติน...แลวกเ็อาโกโกครั้นชใสลงไปในโอวัลตินหนะครับ 

 มันคือโอวัลตินทรีวนัเหรอจะหรือวามันเปนโอวัลตินอะไร 

 2 โอวัลตินทรีวนัครับ 

 หนทูําเองเลยปะหรือคุณแมทํา 

 2 คุณแมตองทําเองอยูแลวถาเปนโอวัลตินทรีวัน 

 เปนคุณแมทาํ 

 2 ครับ 

 แลวคุณแมใสโกโกครั้นชลงไป 

 2 ครับ 

 แปลวาทีห่นูกนินี่มนัรอนหรือมันเยน็จะ ไอโอวัลตินโกโกครันชเนีย่ 

 2 รอนคะ 

 ออหนูกนิเปนรอน 

  

 กินตอนไหนคะ โอวัลตินโกโกครั้นช 

 2 ก็จะกนิตอนมดื ๆ  

 งั้นตอนชวงทีห่นหูยุดไป เบื่อแลวไอเย็นครั้นชชี่เนีย่นะ หนูไปกนิโอวัลตินโกโก

ครั้นชแทน 

 2 ครับ 

 2 ก็จะเปนพวกโอวัลตินทรีวัน 

 แลวตกกลางคืนดึก ๆ หละคะ ทีก่ินโกโกครั้นช 

 2 ก็จะกนิขาวแทน เพราะแมใหกนิเปนเรื่องราวไปเลย 

 ถามจริงทีห่นหูยุดกนิไปเนีย่นะ หนูเบื่อเองหรือคุณแมไมใหกิน 

 2 เบื่อเอง 
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 ชอบอันไหนมากกวากัน 

 2 ชอบครั้นชชี่มากกวา 

 เพราะวาอไร 

 2 เพราะวาถากนิอยางงัน้มนัก็จะเปนเรื่องเลยคะ เพราะวามันมีขาวอยู

ขางในนั้น แตถาโอวัลตินโกโก มนัก็จะเปนเรื่องเปนราวเหมือนกนัเลย 

 แตมันตางกันตรงที่วาอะไร ถึงชอบครั้นชชี่มากกวา 

 2 ครั้นชชี่กับโกโกครั้นชมันไมเหมือนกนั 

 มันตางกนัยงัไง 

 2 มันตางกนัแคครั้นชชี่ก็เปนขาวพอง สวนโกโกครั้นชมนักจ็ะเปนพวกขาว

เหมือนกนัแตมันไมใชขาวพองมันเปนสีออกวงกลม ๆ  

 หนูชอบอันไหนมากกวากนั ชอบขาวพองหรือวงกลม ๆ เนี่ยแหละ 

 2 ขาวพอง 

 เพราะวาตอนที่กนิมันเปนไงเหรอ ตอนที่กนิเหมือนหรือตาง 

 2 มันกรอบ ๆ 

 แลวไอกลม ๆ ไมกรอบ 

 2 กลม ๆ ไมกรอบคะ ถามันโดนอะไรเปยก ๆ มันก็จะแหงเลย 

 แลวครั้นชชี่โดนเปยก ๆ แลวแหงไหม 

 2 ไมแหงคะ 

 ก็ยังกรอบอยู 

 2 ก็ยังกรอบอยู 

 

 ตอนนีทุ้กวนันีก้ินอยูปะคะ 

 2 ก็ทุกวันนี้กย็ังกินอยู 

 สรุปก็คือแฮปปดี อยากจะกนิตอไหมหรืออนาคตก็ไมแนก็จะเบื่ออีกรอบหนึง่แลว

เนี่ย 

 2 มันนาจะมั้ง 

สัมภาษณคุณแม 

 ชื่อคุณแมอะไร 

 1 เบญคะ 

 สวนใหญนี่เลือกซื้อใหเขาเอง 

 1 ใช.. 

 หรือเขาเริ่มเลือกเอง 

 1 เขาจะเปนคนมองเองวาอันไหนเขาจะชอบ เหมือนแตงตัวเนีย่เขาจะ 

  ชอบเอง แลวใหเปนคนซื้อให 

 คือเรามีหนาทีจ่ายตังคเอง เขาจะเริ่มเลือก 

 1 คือก็จะบอกอันนี้สวยนะ แลวเขาจะดู เดินดูกอนแลวคอยมาบอกวาเอา

ของแมก็ได 

 แตไมดื้อ 

 1 ไมดื้อคะ พูดรูเรื่อง 

 คุณพอกับคุณแมเขาติดใครมากกวากัน 

 1 สวนมากจะแม 

 คุณแมตามใจมากกวาปะ 
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 1 ไมตามนะ ตีคะ อันไหนถาไมถูกจะตีเลย จะบอกวาอันเนี้ยไมเอานะ ๆ 

เขาก็งอน แตกลัวแมหนีไง สวนมากจะติดแมเพราะวาพอไมคอยมีเวลา 

 ตอใหแมดุก็เหอะแตก็ยังติดแม 

 1 ใช ติดแม 

 ซึ่งก็ดีนะ 

 1 ใชนะ บางครั้งก็กลัวเขาเหงาเหมือนกนันะ มีคนเดียว คิดเหมือนกนันะก็

เลยพาเขาไปนูนไปนี ่

  คุณแมรูไหมวาคุณลูกนี่ชอบอะไรที่สุดเลยเครื่องดื่ม 

 1 เห็นเขาชอบทกุอยางเลย 

 เขาก็บอกวาเขากินเกงแตเขาไมอวน 

 1 ใช ทุกอยางเลย อันนัน้ อันนี ้ถาเขาเดอะมอลลนะคะ แตถาชอบมาก

ที่สุดอาหารที่เปนขาว อาหารญี่ปุน สุดยอดของเขา 

 แตอยูบานคุณแมมีเตรียมอาหารใหลูก 

 1 มีคะม ี

 อยางเชา-กลางวนั-เยน็ ทําใหเขาตลอดปะคะ 

 1 มื้อเชาทําไวใหเขา เพราะตอนเชาตองอยางเรงดวนเลยแหละ 

 คุณแมทํางานดวย 

 1 ใช แลวถามื้อเย็นสวนมากกข็าวผัด ผัดผัก  

 แลวอยางมื้อเชาทีว่าเรงดวนของคุณแมนีท่ําอะไรคะ 

 1 ขาวตมเลยแหละ 

 ไมใชสําเร็จรูปตมจริง ๆ 

 1 ตมจริง ๆ 

 แลวมักจะมีอะไรอีกมื้อเชา 

 1 บางครั้งก็โจกเลย สวนมากจะแกงจืด เขาจะชอบอยางงัน้ แตถาผัดตอน

เชา ๆ เขาจะไมกินเลยนะ ถาพวกผัดนี่ไมเอาเลยตอนเชา ๆ เขาบอกเขา

จะคลื่นไส 

 ใช ๆ เมื่อกี้เขาบอกกินอะไรสักอยางเขาก็จะคลื่นไส 

 1 ใช เขาคลื่นไส 

 ในหมวดเครื่องดื่มเขาบอกวาเขาชอบกนิโอวัลตินเยน็ครั้นชชี่เนี่ยคะ 

 1 ใช 

 คุรแมเคยไดยินปะคะ 

 1 ไดยิน 

 จริง ๆ มนัชื่ออะไรนะคะคุณแม 

 1 โอวัลตินเย็นครั้นชชี่ มนัมีขาวพองอยูในตัวโอวัลตินเลยนะ เขาจะชอบ

มากเลย 

 คุณแมไปรูจักครั้งแรกนี่คือจากไหน 

 1 คือลูกหนะคะ 

 คือจากเขา 

 1 จากเขาเนีย่คะ พอถามวานองแพรวไปรูจากไหนลูก นองแพรวดูในทีวี

คะคุณแม แลวเขาก็จะไปซือ้ พาไปเลยนะ ไปซื้อเสร็จเขาก็มาทํากิน 

เปนไงคะคุณแมมันออกมัน ๆ นะ เอามาใหชิมมนัออกมนั ๆ ก็ใชได 

 คือเขาเปนคนจัดแจงทุกอยางแหละ 
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 1 ทุกอยางเลย 

 แลววันที่เขาเห็นโฆษณาคุณแมไมไดนั่งอยูดวย 

 1 ไมไดนั่งดู 

 เขาไปดูของเขาเสร็จสรรพ 

 1 ใช 

 แลวเขาวิง่มาบอกคุณแมวา อะไรจําไดไหม 

 1 เดี๋ยวคุณแมไปเดอะมอลลไหมคะ พรุงนี้ตอนเยน็  

 ชวนเลย 

 1 ทําไมเหรอแพรว...เถอะนา เดี๋ยวแพรวจะใหซื้ออะไรอยางหนึ่ง ก็เลยไป 

ออ.. แลวเขาก็มีชงใหชมิ เราก็เลยชิม 

 ไปถึงเดอะมอลลวันนั้น ไปชงชิมเลยหรือวาไป 

 1 เขามีตั้งใหชิมเลย 

 แลวที่นองแพรวจูงเราไปเนี่ย ไปที่ไหนกอน 

 1 เดอะมอลลแหละคะ แลวครั้งสองก็ไปโลตัสหรือไงเนีย่ 

 พอไปถึงเดอะมอลลปุบ เขาไปถึงซุปเปอรปุบก็ 

 1 ก็ไปเดินหาดู ไปมองดู นั่นแหละแลวเขาจะบอกแมเอานีน่ะ แลวเขาจะ

ใสรถเลย เดินเข็นใหแมเลย สบายใจเขา 

 ซึ่งแสดงวาคุณแมตามใจ วนันัน้คุณแมไดชิมหรือเปลา 

 1 ชิมคะ มนัออกมัน ๆ ก็เลยปลอยเขา คือถามเขากอนนะวากนิแลวมนัจะ

เปนอะไรไหม เขาบอกรับรองเด็กไมทองเสีย ก็เลยซื้อ 

 ถาวนันั้นสมมตุิวานองแพรวพาไปเดอะมอลลนะ แตบังเอิญไมไปเจอไอบูทชิม แลว

คุณแมจะยอมตามใจไหม 

 1 ก็ไมซื้อใหเขา บอกวาไมมกี็ไมเอาสิลูก เอาอยางอื่นไป 

 แตหมายถึงวามีที่ชัน้นะ แตไมไดมีใหชิมฟรี 

 1 ออ..ซื้อใหเขา ตองซื้อ เพราะวาเขาตั้งใจแลวตองซื้อใหเขา 

 แสดงวาคุณแมคอนขางตามใจเหมือนกนันะ 

 1 ตามใจมาก 

 ปกตินี่คือเคยมีขัดใจเขาไหม สมมุติไปเหน็ จงูคุณแมไปเดอะมอลลแลวเคยมีขัดใจ 

  1 สวนมากจะของเลน 

 แตถาเปนหมวดของกินเครื่องดื่ม 

 1 ไมวาเลย 

 ไมเคยขัดใจเลย 

 1 คะไมขัดใจ แตถาของเลนตองฝนกนัหนอย  

 แตถาเกิดนองแพรวอยากจะดื่มอะไร อยากจะกนิอะไร คือคุณแมมักจะให 

 1 ไดเลยคะ ตามใจเขาเลย ถาจะเอาอะไรตามใจเขาเลยของกินนะ แตถา

ของเลนนี่ตองยั้งกนัเลย 

 ทําไมถงึตามใจขนาดนัน้ 

 1 ของเลนไมตามใจนะ 

 แตทําไมของกนิ 
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 1 อยากใหเขาโต อวน อยากใหเขาโต บางครั้งเราทํางานอยู ลูกจะหิว          

ไหมหนอ ๆ กังวลแตไอเรื่องแบบนี้ ก็คืออะไรที่เขาชอบจะซื้อไปเลยไปแช

ไวในตูเยน็  

 ตอใหไมมีที่ชมิวันนัน้ 

 1 ก็จะซื้อไป 

 แตพอมีแลวกไ็ปชิม 

 1 ใช ชิมดู ก็อยางงัน้ ๆ ก็จะบอกเขามนัมัน ๆ แตเด็กเขาชอบ 

 ถามจริงคุณแมชอบไหมทีช่มิ 

 1 ธรรมดานะ คุณแมสวนมากจะกินกาแฟ คุณแมไมชอบกินของแบบนี ้

 แตพอนองแพรวชิมแลวเขามาบอกคุณแมวาอะไร 

 1 คุณแมดีไหม คุณแมอรอยเนาะ มีกรอบ ๆ ดวย มีแปลก ๆ เด็กจะชอบ

อะไรที่มันแปลก ๆ ที่จะตองมาใหลอง ใหแปลก เขาจะชอบ 

 ลาสุดถาไมตัวเย็นครั้นชชี่เขาเคยมีมาใหลองอะไรแปลก ๆ บางไหม ที่อยากซื้อ

อยากชิมอะไรแปลก ๆ มีไหม 

  1 มันมีขาวอะไรก็ไมรูอีกตัวหนึง่นะ จําไมไดเลย มนัคลาย ๆ นมปนกับขาว 

   โอต เขาไปชิม 

 ยี่หออะไรจําไดปะ 

 1 จําไมได..ไมรูของเนสทเลทหรือเปลาเนาะ 

 แตเปนนมปนขาวโอต 

 1 ใช 

 เอามาชองเองที่บานเหมือนกัน 

 1 ใช แตเปนซองนะ สี่เหลี่ยม 

 สีอะไรจําไดไหม 

 1 สีเขียว ๆ 

 ใชเนสวีตาปะ 

 1 สงสัยจะใชอันนั้นแนเลย 

 อยางงั้นเขากจ็ะชอบ 

 1 ไมชอบ เขาก็มาอื้อ คุณแมไมเอา คุณแมไมชอบ เขาไมเอาเลย แตนม 

แอล็คตาเปนของเขาประจาํ เขาจะดื่มประจําเลยอันนี ้

 อันนัน้รสอะไร 

 1 รสจืด แลวก็โฟรโมสตรสจืด 

 แตก็คือเขาไปชิม ก็เลยชอบ คุณแมก็เลยซื้อ 

 1 คะ เขาไปชักนาํเพื่อนมาดวยนะ  

 แสดงวาวันนัน้ที่เขาติดใจจริง ๆ เขาติดใจที่อะไร คุณแมทราบไหม 

 1 ขาวพอง ที่เปนพอง ๆ แลวมันมนี้ําแข็งดวย เด็กชอบอยูแลว 

 หมายถงึเด็กชอบขาวพองหรือเด็กชอบน้ําแข็ง 

 1 ขาวพอง แลวมันเยน็ดวยใชไหม เขาถูกใจ 

 ถาใหเดานะ เปนประเด็นไหนมากกวากนั ที่นองแพรวเขาชอบ..ชอบทีม่ันเปนเยน็ๆ 

นี่แหละหรือ 

 1 ขาวพองนี่แหละ 

 เพราะกินแลวมันเปนยงัไง 

 1 ไมรูมันเปนยังไง คุณแมชิมไปนิดเดียว มนัมัน ๆ แคนั้นแหละ 
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 ถาคุณลูก เดาใจ ที่เขาชอบขาวพองเพราะวา 

 1 สงสัยเขาคงถกูใจนะ หรือมนัเปนของแปลกใหมอะไรที่เขาอยากจะลอง 

เขาเปนคนลองไปเรื่อย ๆ 

 ก็คือตั้งแตวันนั้นเขาซื้อมาเรื่อย 

 1 คะ 

 ก็คือเขากินตอนไหนบางหละคุณแม 

 1 บางครั้งเชาก็เอาแลว ถาเขาตองการนะ เชาเขาก็เอา บางครั้งก็ตอนเยน็ 

มื้อเย็นนะ แตตอนนี้คือไมเลย 

 ตอนเชาทานอะไรบางคะ 

 1 ตอนเชาสวนมากจะทาน 

 โจกคุณแมแหละไมโจกก็ขาวตม 

 1 ใชนั่นแหละ แลวก็นมจืดกลองหนึ่งแลวก็ไปเรียนเลย แลวที่โรงเรียนไมรู

ใหทานอะไรมัง่หรือเปลาก็ไมรู 

 เห็นเขาเลาวามีอะไรอีกตัวหนึ่งที่บานเนี่ย โอวัลตินทรีวนัมีดวยเหรอ 

 1 มีคะ โอวัลตินรอน 

 มันเปนไงคะทรีวัน 

  1 เปนซองทรีอินวันเปนซองยาว ๆ สําเร็จรูปนะ คือเอาน้าํรอนใสแลวก็เท 

   ใสแตนาน ๆ จะกิน 

 อออันนัน้นาน ๆ กนิ 

 1 ไมคอยเทาไหร ไมคอยชอบ 

 หมายถงึตัวเขาไมคอยชอบ 

 1 ใช 

 เพราะวาอะไร 

 1 เขามาติดใจไอเนี่ย ไดโอวัลตินเยน็เนีย่ 

 คือแปลวาตอนสมัยกอนยงัไมมีเย็นครั้นชชี่เนี่ยกินไหม ไอทรีวัน 

 1 กินแตกนินอยมาก 

 ก็คือไมชอบอยูแลว 

 1 ใช สวนมากก็จะกินนม กนินมเปรี้ยว กนินมจืดของเขาไปเลย เรื่อยเฉื่อย

ของเขาไปเลย 

 เพราะวาอะไรทําไมนองแพรวถึงไมชอบทรีวัน 

  1 สงสัยมนัรอนหรือเปลาไมรูเนาะ หรือมนัไมมีเปนกลองดื่มก็ไมรูเนาะนั่น 

   แหละ 

 เขาไดมีเครื่องดื่มรอน นอกจากโอวัลตินทรีวันเขากินอะไรอีก 

 1 นมเปรี้ยว 

 นมเปรี้ยวก็ไมรอนไง 

 1 ออ อยางรอนเลยเหรอ ไมมีแลว 

 แสดงวาตัวเขาเองไมคอยชอบรอน 

 1 ใช มีอยางเดียวนี่แหละ 

 ก็คือตอนเชาถาจะมีก็คือกินขาวกับคุณแม แลวกนิโอวัลตินเยน็ครั้นชชี ่

1 ใชคะ บางครั้งก็บอกวาอยากินตอนเชานะ กลัวทองเสีย เขาบอกไม

เปนไรคะคุณแม 

 เกี่ยวอะไรกับทองเสีย 
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 1 บางครั้งกลัวทองเขาเสีย เพราะวากนิโจกไปแลวมากนิเยน็ ๆ กิน                

โอวัลตินเย็น ๆ กลัวหนะ เขาบอกไมเปนไร คุณแมไมเปนไร 

 แตคุณแมก็ไมถึงกับหาม 

 1 ไมหาม ปลอยเขา เขาก็รีบดื่ม ๆ แลวก็รีบไปเลย รถมารับก็ไปเลย เพราะ

ตอนเชาเรงดวนมาก อะไรกต็องเปนเวลาเรงเลย 

 งั้นนอกจากกินตอนเชาแลวเขากินตอนไหนอีก 

 1 ตอนเย็น 

 งั้นก็จะมกีินตอนเยน็ 

 1 ครับ 

 ตอนเย็นนี่คือหมายถงึหลังเลิกเรียนเหรอคะ 

 1 หลังเลิกเรียนแลว ตอนบาย 3 โมง 4 โมงเย็น 

 ทําไมถงึตองกนิดวย 

 1 ไมรูนะ เขากลับมาเขาก็เอาเลย เขาจัดการเลย แลวน้ําแข็งคอยไปซื้อที่

เซเวน ไอน้าํแข็งกรอบ ๆ เขาบอกสะใจ 

 แปลวาเขาตัวแคนี้คือทําเองหมด 

 1 เขาชอบ 

 คือเตรียมอุปกรณเอง เตรียมน้ําแข็งเอง 

 1 ใช 

 เซเวนอยูใกลบานเหรอ 

 1 ไมเทาไหร ทีท่าํงานก็อยูใกลก็เดินกลับดวยกันแวะเซเวนเลย 

 ซื้อน้ําแข็ง 

 1 คะซื้อน้ําแข็งไปเลย ไมเอาน้ําแข็งในตูเยน็ดวยนะ เขาบอกไมอรอย 

 น้ําแข็งเซเวนมนัเปนไง 

 1 มันกรอบ ๆ เราชิมแลวมนัเปนกรอบ ๆ มันเล็กๆ ที่ใสกาแฟเย็น 

 เคยถามเขาไหมวาทําไมชอบน้ําแข็งที่เซเวน 

 1 เขาบอกมนักรอบ มันเขากนันะคะคุณแม 

 เขาชอบอะไรที่มันกรอบ ๆ ในปาก 

 1 เขาถึงไมอวนไง เขาถึงผอม 

 เพราะวา 

 1 เขาไมคอยกินอาหารที่มนัมกีากหรือเปลาอะไรก็ไมรูเนาะ ขาวก็ไมคอย 

ขาวอยางนอย 5 คํา ขาวตมอยางนอยก็ 5 คําแคนั้น 

 ซึ่งก็คือตอนเยน็ ถาใหเดาเปนเพราะวาอะไรเขากลับมาจากโรงเรียนแลวกินเลย 

 1 ความเคยชนิ 

 โอกาสอะไรเปนพิเศษไหม 5 วันกลับจากโรงเรียนทัง้ 5 วนันี่คือกนิตลอดเลยปะ 

 1 ทั้งวัน แตเขาเปนคนแบบ อยู ๆ ก็เบื่อไปนะ อยู ๆ กห็ยุดไปนะ คุณแม

อยาเพิ่ง คุณแมไมเอาแลว หยุดกอน เดินหาของแปลกใหม 

 ซึ่งไอของแปลกใหมคุณแมกจ็ําไมไดเนาะวามัน 

 1 ไมได เพราะวาเขาเปนคนกนิหลากหลาย 

 พอยกตัวอยางไดไหมอะไรที่แปลกใหมอยางเชน 

 1 อะไรที่โฆษณาออกทางสื่อทีวีเนี่ยนะเขาก็จะไปลองแลว เหมือนไอติม

แพ็ตเดิลปอปมั่งอะไรมั่ง แปลกใหมเขาก็จะหยุดอันเกาไปแลว 

 อยางเชนไอติมแพ็ตเดิลปอบ 
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 1 ใช 

 อยางเชนอะไรอีก 

 1 ไอติมถวย ๆ อะไรแปลก ๆ ของเด็กหนะ บางครั้งกซ็ื้อ ๆ ไปถึงเคานเตอร

จายใหเขา 

 เหมือนเรามหีนาที่จายตังค พาเขาไปแลวก็จายตังค 

 1 ใชคะ อันไหนที่คุณแมชอบ บางครั้งเขากบ็อกไมเอา 

 พฤติกรรมในการกินเย็นครั้นชชี่เขาตางไหมคะ เสาร อาทิตยกับวันธรรมดา 

 1 เสารอาทิตยกนิมาก วันหนึง่หลายแกวมาก 

 เชามานี่ยงักนิอยูไหม 

 1 กินคะ 

 กี่แกวคะ 

 1  1 แกว แลวพอประมาณสัก 4 โมงเชาเอาอีกแลว 

 คือ 10 โมงเชา 

 1 เขาจะนัง่ดูทวีกีารตูนของเขาเนีย่นะ เดี๋ยวแปบเดียวเขาก็ไปเทมาแลว ๆ 

อยางเงี้ย 

 ถาใหเดาเขาหวิไหมตอนนัน้ 

 1 เขาไมหิว เหมอืนกบัเขาเพลินไป แลวกเ็อามากินแกกระหาย 

 ซึ่งสมมุติถา 10 โมงเชาไมไดกินเย็นครั้นชชี่เขามักจะกินอะไรแทน 

 1 นมจืด 

 ก็เปนนมจืดไปเลย 

 1 ใชนมจืด จะเอามานอนดื่ม  

 กินกับอะไรไหม คุกกี ้

 1 ไม ๆ นมอยางเดียว 

 แลวอีกทกีี่โมง เชามาแลว 10 โมง ถาเสารอาทิตย 

 1 เที่ยงเขาก็กินนมจืดของเขานะคะ แลวก็กอนนอนก็กนินมจืด 

 เสารอาทิตยกป็ระมาณ 2 แกว 

 1 ประมาณ 2 แกว 

 เคยมีเบิ้ลไหม เบิ้ลติดกันเลย 

 1 ไมมี 

 แสดงวาหลัก ๆ ก็คือกินตอนเชาใหมนัแบบ 

 1 เหมือนเขาชุมใจเขายังไงก็ไมรู 

 ชุมใจ ชุมคอ 

 1 เพราะวาเขาชอบนั่งดูทีวีตอนเชา การตูน เขาชอบดู 

 แตคุณแมบอกวาเขาชอบเหมือนกัน แตก็มีเบื่อ 

 1 ใชเบื่อ 

 แลวรูไดยังไงวาเขาเบื่อ 

  1 เขาจะหยุดไปเลยไง ก็จะสังเกตวาทําไมไมคอยเอามาชงแลว จะหยุดไป 

   เลย 

 คุณแมก็เลยหยุดซื้อไปเลยเหมือนกันหรือวา 

 1 ไมหยุด ๆ เอามาตุนใสไว 

 ก็ยังซื้อเก็บไวในตู 

 1 ใช ไวใหเขา  
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 เพียงแตเราสังเกตไดแหละวาเขา 

 1 ชวงนี้เขาหยุดไปไง 

 เขาไดมีมาบอกไหมวาไมชอบแลว 

 1 ไมมีคะ เขาไมพูด เขาจะบอกวา อุยคุณแมอันเนี้ยมีใหมแลวเสร็จนอง

แพรวแนเลย เขาก็จะไปซื้อมา เราตองแชตูเย็นไว 

 หลัก ๆ นี่เปนเพราะวาไปมีตัวอื่นที่นาสนใจกวาเขาถึงไปกินหรือวา 

 1 หันไปลองอันอื่น 

 หรือวาไมไดเกีย่วกับอันอื่นหรอก ไอตัวเนี้ยมันเบื่อแลว 

 1 ไมเบื่อเขาไมเบื่อ แตเขาจะหยุดไปกอน แลวเขาก็จะไปลองของใหม 

 คือเปนประเภทชอบขาลอง 

 1 ใช เหมือนนมเปรี้ยว เขาก็จะลอง 

 เขาแวบไปตัวอื่นนานไหม 

 1 ไมนานนะ อยางนอยก็เดือน 2 เดือน  

 แลวก็จะกลับมากนิตัวนี้เหรอ 

 1 แลวเขาก็จะกลับมากินอยางเกา 

 ครั้งลาสุดเลยที่เขาหยุดไปนี ่หยุดไปนานไหม 

 1 ก็ประมาณ ไมนานเทาไหรนะ แตก็พอควรเหมือนกนั แลวก็กลับมากนิ 

  อีก 

 คุณแมจําไดไหมตอนนั้นเขาไปเหน็อะไรในโฆษณาเขาถึงมาหยุดของเย็นครั้นชชี่ไป 

 1 ไอติม ออกใหม 

 แลวมันแทนกนัไดเหรอ 

 1 มันเยน็เหมือนกันนะ 

 เหรอคะ 

 1 คะ พอเชามาของเนสเลทเขาจะมาหนาบานแลว จะผานหนาบานแลว 

เขาก็จะลงไปหาซื้อของเขาแลว นัน่แหละ เขาก็จะหยุดตัวนัน้ไปกอน นั่ง

กินไอติมไป 

 แสดงวาเขาเหมือน เขากนิเยน็ครั้นชชี่ กินเหมือนเปนของกนิเลนหนะ 

 1 ของกินเลน ใช 

 งั้นคืออะไรก็ตามทีม่ันเปนของกินเลนเย็น ๆ ก็แทนกันได 

 1 ใชคะ 

 อยางเชนไอติม 

 1 อยางเชนไอติม 

 อยางเชนอะไรอีก คุณแมพอจะสังเกตไดไหมพฤติกรรมคุณลูกเนี่ย 

 1 เฉากวย 

 ก็แทนเย็นครั้นชชี่ได 

 1 ใช ๆ จําไดวาเฉากวย 

 หมายถงึเข็นมาหนาบานเงี้ยเหรอ 

 1 ใช ๆ เขาจะมาหนาบานเลย เขาจะรีบวิ่งมาขอตังคเลยนะแลวเขาก็จะ

เอาชามไปซื้อมา 

 คืออยางที่บอกไอ 10 โมงเชาวนัเสารอาทติยเนี่ย คือไมเปนเยน็ครั้นชชีจ่ะเปน

เฉากวย 

 1 ใช 
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 เปนไอติม 

 1 คะ ๆ 

 เปนอะไรอีกคะ 

 1 รูสึกจะมี 3 อยางนี่แหละ 

 เปนเครื่องดื่มจริง ๆ มีไหม 

 1 ถาจะไปแถวเซเวนก็จะเปนไอพวกสเลอบี้ ที่กดฟูขึ้นมา เขาจะชอบแบบ

นั้น เพราะวาเขาจะเปนคนไปเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ ของเขาเรื่อย ๆ 

 งั้นในหมวดเครื่องดื่มจริง ๆ ก็จะมีสเลอบี้ 

 1 ใช 

 แลวมีอยางอื่นอีกไหม 

 1 ไมมี 

 หรือวาจะเปนน้ําหวานชง ๆ ไปกินกับขนมกรอบ ๆ  

 1 ไมเลย 

 เขากินไหม นั่งกินน้ําหวานแลวก็ขนมถุงหนึ่ง 

 1 ไมคอยชอบกินขนมกรอบ 

 คือจะกินเปนอะไรเย็น ๆ 

 1 เย็น ๆ แลวกถ็าจะกนิก็ไอพวกอาหารญี่ปุน ขาวหอสาหรายนัน่แหละเขา

ก็จะนัง่กนิอันนั้นไปเลย 

 เปนขนมเหรอคะ 

 1 ไมเปนขนม เปนขาวหอสาหราย 

 ขาวจริง ๆ เหมือนซูช ิ

 1 ใช ๆ นัน่แหละ จะซื้อมาใหเขาเปนแพ็ค ๆ เลย เขาก็จะยกอันนั้นเขาเวฟ

แลวก็จะมานัง่กิน 

 คือชอบลอง ชอบกินอะไรใหม ๆ ไปเรื่อย 

 1 ใหม ๆ ไปเรื่อย วน ๆ 

 แลวลาสุดเขาหยุดไป คุณแมบอกกี่เดือนนะ เดือน 2 เดือน 

 1 นี่เริ่มกนิได 2 เดือนกวาแลว 

 หยุดไป 2 เดือนกวา 

 1 หยุดไปตั้งแตเดือนเมษาฯ 

 แลวก็กลับมากินตอน 

 1 เริ่มใหมนีเ่ดือน..จําไดวา 2 เดือนกวา ๆ  

 แลวเกิดอะไรขึ้นเขามากนิอีก 

 1 เพราะมนัเย็นหรือไง เขาไปของเขาเรื่อย ๆ เขาเปนคนไปเรื่อย ๆ 

 เขาไดมาบอกอะไรคุณแมบางวันนั้นที่เขา 

 1 เขาบอกวาคุณแมหยุดกอน เหมือนกับวากินมานานแลว พกับางอะไร

อยางงี้หรือเปลาก็ไมรูนะ 

 แตมันเกิดเหตุการณไหน คุณแมจําไดไหม ที่ลาสุดที่เขากลับมากนิอีก คุณแมเอา

อีกเหอะ นองแพรวอยากกินแลว มีไหม คุณแมจําไดไหม 

 1 รูสึกใกลจะ..อากาศรอนจัด ๆ เขาเขามาบอก ยงัอยูไหมคะของนอง

แพรวหนะ ไปดูซิลูกไปดู อุยยังอยู ตั้งแตวนันัน้เขาก็เอา เริ่มอีกเลย 

 คือมันยงัอยูติดบานอยูแหละ 

 1 ใช เพราะวาจะซื้อติดบานไว เพราะไมคอยไดออกไปขางนอก อันตราย 
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 ซึ่งตอนนั้นคือเดาวาเพราะอากาศรอนเงี้ยเหรอ 

 1 ใช อากาศรอนมีอยูพักหนึง่เนาะ เดือนกวา ๆ อากาศรอนมีอยูพักหนึง่ 

เขาก็กลับมากินอีก จะบอกนองแพรวเลิกไปแลวทําไมกนิอีกลูก 

 แลวเขาตอบวา 

 1 มันรอนหนะคะคุณแม ก็ปลอยเขา นั่งอานหนงัสือการตูนหวัเราะไป กนิ

ดื่มไป พาเพื่อนมาเลยกนัอยางงัน้แหนะ 

 ซึ่งพอเขากนิเย็นครั้นชชี่ปุบ ไอติม เฉากวย อะไรก็ไมเอาแลว 

 1 หยุดไปเลยคะ นอกจากจะไปขางนอกก็จะกินไอติมที่เดอะมอลลเลย 

สเวนเซนสเลย ที่แปลกใหม ออกมีอะไรตออะไรหลายรสเห็นไหมทีเ่ขา

โชวใหดู 

 พฤติกรรมจริงเขานะคะ เขาเคยกินอะไรไหมที่กนิตลอดไมมีเบื่อ กนิยาวตลอดเลย 

 1 คือนมรสจืดนีแ่หละ 

 ยี่หออะไร 

 1 แอล็คตา 

 อันนัน้เปนนม 

 1 นมประจําของเขา 

 ชง 

 1 ไมคะเปนกลอง 

 แชเย็นปะคะ 

 1 ของเขาไมแชนะ จะตั้งไวเลยเปนแพ็ค ยกลังใหเขาไวเลย 

 ไออยางเงี้ยกนิยาว 

  1 ยาวเลย ถาเขาหยุดอะไรสักอยางหนึ่ง เขาก็จะมาดื่มนมของเขา 

   ตลอดไป 

 นอกจากนมทีก่ินยาวแลวมอีันไหนอีกไหม เขากินของเขายาวเลยไมมีเบื่อ 

 1 ไมมีแลว 

 หรือในหมวดชง ๆ เทาที่ดูตอนนี้จะมีโอวัลตินเยน็ครั้นชชี ่โอวัลตินทรีวนัรอน 

 1 ใช โอวัลตินทรีอินวนัรอนนี่ก็เปนบางพกั พกั ๆ ของเขา คุณแมเอาอุน ๆ 

อะไรเงี้ย บางครั้งก็คุณแมไมเอาเลยเดี๋ยวคลื่นไส 

 เออใชเขาจะบอกคลื่นไส 

1 คะ เขาจะบอกอยางงัน้แหละ เดี๋ยวคลื่นไสเขาจะพูดอยางงัน้ กจ็ะไม

คอยนานเทาไหร โอวัลตินรอน 

 แตวาถาเกิดนานสุดเนี่ยกจ็ะเปนนมจืด 

 1 ใช นมจืด 

 แอล็คตา 

 1 คะ ชอบมาก 

 ทําไมถงึชอบ 

 1 บอกวาทําไมถงึชอบนมนี.้..เขาบอกวา มนัเคยชินนะคะคุณแม 

 นอกจากนมจืดแลวมีอะไรอีกคะที่เขากินยาวเลย 

 1 จําไมคอยไดเลย 

 ก็อยางคุณแมตองเปนคนซื้อของเขาบาน 

 1 ใช ซื้อ ๆ  

 เคยสังเกตไหมอะไรที่ลูกสาวฉันกนิไดกนิดี กินตลอดนอกจากนมจืด 
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 1 ถาเปนอาหารที่เขาชอบ แกงจืดเตาหู 

 แตถาเปนในหมวดเครื่องดื่มก็มีแตนมจืด 

  1 ใช นมจืด  หรือไมก็คงจะเปนขาวที่เขาชอบกินขาวกับแกงจืด อยางอื่น

ไมเอาเลย เชา ๆ นะคะแกงจืดเตาหูนี่ของโปรดเขา 

 ถาเดาใจนองแพรวนะคะ ไอตัวเย็นครั้นชชี่เขาตองไปทาํยังไง นองแพรวถึงจะไมมี

นอกใจ แวบไปกินอันนูน อันนี ้ลองของใหม ทํายังไงเยน็ครั้นชชี่ถงึจะเปนแบบนม

จืดแอล็คตาไดบาง กนิยาวไดเลย 

1 คงไมไดหรอก เพราะเหน็ก็มีเขาหยุดไปพกัถึง ก็วาทาํไมไมกินไปเรื่อย ๆ 

คือเขาก็กินแลวมันก็มีอะไรดีนะ เหน็เขาอานอยูเมื่อกี้ เมือ่เชาเขากก็ิน

ของเขามา 

 ไอเย็นครั้นชชีน่ี่เหรอ 

 1 ใช เมื่อเชาก็กนิของเขามา เขาบอกวามันมีคารโบไฮเดรตใชไหม ก็บอก

แหม กนิวิตามนิเลยนะลูก อยางเงี้ยนองแพรวก็อานหนงัสือไมออกสิคะ

คุณแม  วัยเขา 

 แตอนาคตเขาจะทาํ...เห็นคุณแมคนอื่นเขาเสนอนะคะ ไมรูคุณแมฟงแลวจะรูสึก

ยังไง ถาเกิดเยน็ครั้นชชี่เนี่ยทาํออกมา ทกุวนันี้มนัชงออกมาจะเปนสีโอวัลตินใช

ไหมคะ 

 1 ใช 

 เปนสีน้าํตาลช็อกโกแลต ๆ โอวัลตินจริง ๆ 

 1 ใช 

 แตเดาวานองแพรวนาจะโดนใจ 

 โอวัลตินนี้นะคะ มันมีรุนไอเย็นครั้นชชี่มันมีรุนอื่นอีกปะคะ ในทองตลาดตอนนี้ 

 1 เหมือนมันมีผาน ๆ ตานะ แตวาไมคอยไดจํา 

 คือตอนนี้มนัมโีอวัลตินทรีวนั 

 1 ครับเปนเยน็ไหม 

 เมื่อกี้คุณแมบอกเปนรอน 

 1 ครับเปนรอน...แตมันมีเปนเย็นไหม 

 ไมรูสิ 

  1 อันนี้ไมรู เพราะวาไมคอยไดไปไอนี่เทาไหร อันไหนเจาะใจที่ลูกตองการ

ก็อันนั้น 

 คือคุณแมจะรูวามีอะไรใหม ๆ ออกมานี่คือรูจากนองแพรว 

 1 ใชะ รูจากลูกทั้งนั้นเลย เพราะวาทาํงานไมคอยไดสนใจดู 

 ไดดูทีวีบางปะ 

 1 ดูก็ดูนอยมากเลย 

 คือลูกดูเยอะกวา 

 1 ใช ดูก็สวนมากจะดูชอง 3 ดูหนงัเปนเรื่อง ๆ แคนั้นแลวกร็ีบนอนเลย 

สวนมากลูกหนะ ลูกจะมาจากโรงเรียนกอน เขาก็จะนั่งของเขาไปเลย

คนเดียว แมกลับมาก็ตองรีบ ไอนั่น ไอนีท่กุอยาง 

 คุณแมพอจะเดาใจนองแพรวนี่คือ สไตลโฆษณาที่เขาชอบดู เด็ก ๆ อยางเขาชอบดู

สไตลไหน 

 1 เกี่ยวกับหนงัใชไหม 

 หนงัโฆษณาทัว่ ๆ ไป 
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 1 พวกเกี่ยวกับ 

 ตลก ๆ เขาชอบไหม 

 1 ใช เขาชอบตลก 

 อยางเชนอันไหน เขาชอบมาเลาใหคุณแมฟงไหม 

 1 เขาชอบดูอะไรที่มันทําพิเรน ๆ หนะคะ เขาจะบอกคุณแมมาดูสิ ๆ คือ

เขาทาํอะไรพิเรน ๆ เลนกนัตลก ๆ แบบเลน ๆ ไปแลววิ่งชนกันอยางเงีย้ 

 ลาสุดเขามาเลาตัวไหนใหฟง 

 1 จําไมไดเลย 

 พอถามเขา ๆ ก็บอกวาจําไมไดเหมือนกนั 

 1 จําไมไดเลย มหีลายตัวมาก 

 มีตัวไหนไหมดูแลวปลื้มมากเลย ขํากลิ้ง หรือชอบมากมีไหม 

 1 จะมีตลก รายการตลก 

 เขาชอบหนังสไตลผูใหญปะ หมายถงึหนังโฆษณานะคะ 

 1 หนงัโฆษณาเหรอ 

 คะที่เขาชอบ 

 1 ไมคอยเทาไหรนะ นองแพรวไมคอยเทาไหร 

 เขาไมไดมีมาเลา 

 1 ใช ไมไดมีมาเลา แตสวนมากการตูน หรือไมจะเลาเรื่องการตูนอันนัน้ 

การตูนอันนี ้เขาจะชอบแบบนั้น การตูนญี่ปุนตอนเชา 6 โมงเชา 

 ยังมกีารตูนอยูใชไหม 

1  ใช ๆ ชอบดูการตูนตอนเชา แลวก็ดูพวกสังขทอง ดูเพื่อนเขา เขาวาดู

เพื่อนเขา แลวก็ไมมีอะไร ชวงเย็นก็มพีระพทุธเจา 

 อันนัน้เขาก็ชอบ 

 1 ชอบ เขาเรียนพระพทุธศาสนาอยู เขาจะดูแลวก็จําไว 

 มันมหีนงัโฆษณาที่แบบวา...ตอนนีม้ันจะมีสไตลการตูนเปนแนวการตูนออกมา

เลนเลย กับคนจริง ๆ ออกมาเลน ถาใหเดาใจนองแพรวคุณแมวานองแพรวนาจะ

ชอบแบบไหน 

 1 การตูนมากกวา ชอบจริง ๆ เลยการตูน แตนองแพรวเขาจะชอบดูดนิ้ว

ดวย 

 ตอนเนี้ยเหรอ 

 1 อือ แตเขาไมใหบอกใคร หมอนเขาเขาจะนั่งอยูที่โซฟา นอนอยางเงีย้ 

แลวก็จะกนิเยน็ ๆ ของเขาไป 

 เวลาคุณแมซือ้ตอนนี้ ซื้อทกีี่แพ็ค เยน็ครั้นชชี่เนี่ย 

 1 แพ็คหนึง่ 

 ซื้อใหแพ็คหนึง่อยูไดนานไหม 

 1 อยูไดอาทิตยหนึง่ 

 แสดงวาไปจายของเขาบานเนี่ยทุกอาทิตย 

 1 ใช เพราะเดอะมอลลอยูใกลกับทีท่ํางาน 

 เขาไดมีโปรโมชั่นอะไรบางปะ 

 1 มีครับ 

 ที่เคยเจอคืออันไหน 
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 1 เขาลดราคาชวงโปรโมชั่น 

 จากปกติ 

  1 ปกติมัน 200 เทาไหรนะ เปนแพ็คใหญ ๆ เลย 3 แพ็คขึ้นไป 200 กวา 

   บาทก็เหลือ 100 กวาบาท กซ็ื้อมาตุนใหเขา 

 หรือเคยเหน็มนัมีของเลนของแถมมีปะ 

 1 ไมมีนะ แตมีกระดาษเปนแผนโบรชัวนะแปะใหดูนิดหนอยเอง เปน

การตูนหรือภาพอะไรเนี่ยจาํไมไดไมแนใจ 

 เปนภาพการตูนแปะ 

 1 ใช  

 การตูนมนัเปน 

 1 มันเปนภาพเหมือนไมแนใจ 

 ไอโบรชัวพยายามจะบอกเราวา 

 1 วิธีการชง ใหยกดื่ม  

 แปะไวขางหนาหรือขางหลัง 

 1 ขางหนา ชวงที่เขาโฆษณาใหดูที่บูทนะแตชวงนี้รูสึกไมคอยมีมีแต

ธรรมดาแลว ใสหอธรรมดาแลวก็มีลวดลายที่ซองที่ดูสีสันเฉย ๆ  

 อันนี้มนัจะเปนของ....คุณแมเคยเหน็ไหม 

 1 นี่แหละคะเคยเห็นอันนี้แหละเคยเหน็ 

 มันเปนตัวอะไรคุณแม หมีเนีย่อะไรนะ 

 1 รูสึกจะตัวนี้คะ 

 มันคืออะไร 

 1 ไมรูมันตัวอะไร สัตวประหลาดใชไหม 

 เขาบอกวาฟรีการดพลังกังฟแูพนดา  

 1 อันนี้ม ีนองแพรวเขามีอยู รูสึกจะม ี

 เขาสะสมเหรอ เขาใชหรือเขาทิ้ง 

 1 เขาเลน เขาเกบ็ไวประมาณ...เยอะนะเปนปงแลว 

 แลวหนาตาเปนหมีอยางเงี้ยเหรอ 

 1 มีหลายแบบเลยคะ เขาจะเก็บของเขาไว เอามาเลนเปนไพกัน 

 คือแปลวาในซองเนีย่คือ 

 1 มันมีแผนเนีย่ 

 มีแหละแลวนองแพรวเขาเก็บ 

 1 ใช แตมีถุงละแผนเอง 

 เขาชอบไหมคุณแม 

 1 ชอบครับ 

 แตถงึกับรองใหซื้อ 

 1 ไม ๆ ขนาดนัน้ 

 แตคือเหมือนมีแลวเขาเก็บ 

 1 ใช ๆ เขาเกบ็ แลวเขาก็จะไปอวดเพื่อน แลวเพื่อนเขากจ็ะมาอวด

เหมือนกนั ไปโรงเรียนตอนเชาอยางเงี้ย เชิญผูปกครองไป เหน็เด็กเอา

อันเนีย้มาอวดกันเปนแผน ๆ เต็มเลยที่โรงเรียนหนะ เขากําลังนิยม 

 เขาไมไดมาบอก คุณแมซื้อที 3 ซองเลยหนูจะได 3 แผน  

 1 ไม ๆ 
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 คุณแมอายุเทาไหร 

 1 43 

 ตอนมีลูกอายุเทาไหร 

 1 รูสึกจะ 35 

 ไมเยอะหรอก มีลูกกอนดิฉันอีก 

 1 อายุเยอะ ไมเยอะอะไรคุณหมอเจาะน้าํคร่ําเจ็บจะตาย ทรมานแสนจะ

ทรมาน 

 มีคําถามนิดหนอยที่อยากจะทราบ เมื่อกีฟ้งแลวนองแพรวกท็ํากินเองไอโอวัลติน

เนี่ยนะ ทาํเองได นอกจากโอวัลตินแลวมีเครื่องดื่มอะไรที่นองแพรวทําเองได 

 1 ไมมีเลยเนาะ 

 ชงเองเนี่ยทาํเปนไหมอยางอื่น 

 1 โอวัลตินรอนกช็งเปนนะ แตสวนมากจะไมกลาใหเขาทาํ กลัวน้าํรอน

ลวก 

 แตถาเปนของเย็นจะกลา 

 1 ปลอยเขา 

 แลวถาเปนอยางอื่นมีไหมในจักรวาลนี่ที่ฉันทาํกนิเองไดนอกจากโอวัลติน 

 2 ก็เปนโอวัลตินเย็นครั้นชชี่เนีย่แหละคะ 

 อันเดียวเอง..ของกินก็ไดไมเอาเปนเครื่องดื่ม อาหารการกินอะไรทีท่ําเองได 

 2 (เงียบ) 

 อันหนึ่งที่เราอยากไดชัด กเ็ลิกกินมาชวงหนึ่งแลว ใชไหมคุณแม 

 1 ใช 

 คราวนี้ไมเขาใจ อะไรมันเปนแรงบันดาลใจทําใหเอาวะมาเสียตังคซื้ออีกครั้งหนึ่ง 

 1 สงสัยคงจะเปนไอแผนนี่แหละคะ สะสมกนัจัง 

 เหรอไอแผนนี ่

 2 เลนไดคะ ไวเลนอยางเงี้ยแลวก็อยางเงี้ย แลวก็มีใหมันงอ ๆ แลวก็อยาง

เงี้ย ๆ  

 นองแพรวทาํใหดูไดไหม..เปดออกมานองแพรวแกะออกมาซิ มันมกีี่แผนนองแพรว 

 2 มีหลายแผนเลยคะ  

 นองแพรวเชิญ 

 2 (เลนใหดู) 

 ออเพื่อจะใหคว่ํามาอีกดานหนึ่ง เพื่ออะไรคะนองแพรว 

 2 คว่ํามามันจะไดตีลังกา กินเพื่อนไดเลย 1 ใบ 

 ถาเราตีลังกาไดเราก็ไดกินเพือ่น ถาเพื่อนตีลังกาไดก็ไดกนิเรา ออเลนอยางงี ้

 2 ครับ 

 แผนพลังเขาเลนกนัอยางงีเ้หรอ 

 2 ครับ 

 แผนพลังเขาไมใชเอาพลังมาสูกันเหรอ 

 2 ไมใช 

 อันนี้ใครสอนคะ เลนแบบนี ้

 2 เลนกับเพื่อนเอา ทีโ่รงเรียนเขาเลนกนัอยางงี ้

แลวตอนนีห้นมูแีผนพลังอยางงี้กี่แผนคะ 

 2 มันไมใชเปนแบบนี้ แตมนัเปนการดยกู ิ
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 หนูมเียอะไหม ยูกกิารด 

 2 เยอะ 

 เยอะขนาดไหน 

 2 มันเปน 3 ชุดเลย 

 คุณแมรูจักไหม 

 1 ไมคอยรูจักหรอกคะ เขาหาซื้อของเขาเอง 

 2 แบบแผนเล็กกองหนึง่ แลวก็แผนใหญกองหนึ่ง แลวกโ็ปเกมอนกองหนึง่ 

 หนูไปซื้อจากไหน 

 2 ก็เจอมาคะ 

 แตซื้อมาใชไหมเสียตังคซื้อมา 

 2 (พยักหนา) 

 แมไมรูเรื่องกับเขาหรอก 

 1 ไมรูเลยเขาเลนอะไร บางครั้งก็เลน เหน็เต็มไปหมด 

 แลวเด็กผูหญิงเขาเลนกนัอยูเหรอไอยูกิการดเนี่ย นกึวาเลนแตเด็กผูชาย 

 2 เลนครับ 

 คําถามคือวาไอยูกิการดมีตั้ง 3 กอง แลวไอแบบเนี้ยหนูมกีี่กอง 

 2 ไมมี 

 ไมมีเลย 

 2 ครับ 

 ออเนี่ย เพิง่มีอันเนีย้ 

 1 อันนี้เคยมีอยู 2 แผนใชไหมคะแลวหนูทิง้ไป 

 เคยมีแลว 

 1 เคยแลวก็ไมเอา ทิ้งไป 

 อาว 

 1 มันไมมีแบบนี ้มันเปนตัวอะไรก็ไมรูอันนั้นหนะ 

 หนทูิ้งอันไหนไปลูก 

 2 ไมไดทิ้งแตวามันหาย 

 เปนแบบนี้เลยปะ 

 2 ครับ 

 หนูเอามาจากไหนแบบนี ้

 2 กิน 

 กินเพื่อนมาใชไหมคะ 

 2 ครับ 

 คําถามคือหนเูคยไดอยางเงีย้จากของโอวลัตินไหม 

 2 ไมมีครับ 

 ซื้อลาสุดมันไมมีหรือ 

  1 มันมีในซองไหมคะ 

 2 ไมมีแตซองใหญ ไอเนี่ยอยางเนีย้มนัจะได แตวาแบบเล็กมันจะไมได 

 หนูซื้อแบบเล็กใชไหม 

 2 ครับ 

 แลวทําไมหนซูือ้แบบเล็ก 

 1 ลอง..เขาหนะ 
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 ซื้อที่ไหน 

 2 ซื้อที่โลตัส 

 ก็ไมไดซื้อแบบใหญ แลวคุณแมทําไมไมใหเขาซื้อแบบใหญ 

 1 พักหลังนี่ซื้อแบบใหญมา 3 แพ็คแตก็ไมเหน็มีนะ 

 แบบใหญขนาดนี้เลยปะ 

 1 เล็กกวานีห้นอย ก็ไมเห็นมีนะ 

 2 มันไมมี กลองเล็กเขาบอกแลววามันจะไมมี 

 แตวาทาํไมแมไมซื้ออันใหญ คิดอะไรในใจ 1. วนันัน้เกินงบแลว 2. ซื้อไปมันก็

เปลือง 

 1 คุณแมเกินงบ เพิ่งนึกได 

 เวลาไปหางแมมีงบตั้งไวไหม 

 1 ไมไดกะอะไรเลย 

 2 มีแค 200 ครับเอาไป 

 1 ตองบอก ไมไดเลยนะ อยางงัน้หนะแหมบารบี้อะไรก็ไมรู กระโปรง 

รองเทา ไมรูจะเอาใหไดของอะไรที่แปลก 

 จริงไหม เราเหน็ดวยวาไปกบัลูกเนีย่เปลืองสุด ๆ 

 1 ตองบอกวาตังคมีนอยนะ หามเอานูนเอานีน่ะ ปดบัง 

 แลวจริงไหมเวลาไปแลวหนูชอบรองซื้อนูน ซื้อนี ่

  2 ครับ 

 เพราะฉะนัน้ครั้งสุดทายที่ซื้อที่เอา Size เล็กเนีย่แหละ 

 1 ซื้อเล็ก ๆ 2 หอ 2 ซอง 

 มันตกซองเทาไหรจําไดมะ 

 1 รูสึกจะ 37 หรือไงเนี่ย 

 แสดงวาการดมันก็ดึงดูดเหมือนกนัเนาะ เพียงแตวาแมไมให...ไมรูวาเด็กเขาจะฮิต

ไหมการดเนี่ยหนวูา 

 1 เต็มโรงเรียนเลย เต็มโรงเรียนโสมนา กลองขาว ๆ วางเต็มไปหมดเลย 

 การดเนีย่เหรอ 

 1 ครับ 

 คือการดของโอวัลตินเนี่ยเหรอ 

 1 ใช 

 จริงเหรอหน ู

 1 ตลับสีเนี้ย ยี่หอนี้เลย เต็มไปหมดเลย  

 ซึ่งคุณแมเนี่ยไมรู วาลูกอยากไดเพราะการด ถูกปะ 

 1 ไมรูเลยคะ ไมทราบ 

 ถาวนันี้ดิฉันไมเปดใหดู คุณแมรูไหมวานองคิดในใจวานองเนีย่อยากไดเพราะ

การด 

 1 ไมทราบเลย 

 เพราะวาแมก็ไมรูเนอะ 

 1 ไมรูเลย 

 แลวตอนที่รูความจรงิแลวคุณแมรูสึกยังไง 

 1 ก็ธรรมดาเฉย ๆ สงสัยความสุขของเขา 

 คําถามเมื่อกี้บอกมีการดที่เจงสุดคืออันไหน 
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 2 คืออันนี ้

 แปลวาอะไรเจงสุด 

 2 เพราะวามนัมทีอง ๆ คะ เพราะนอกนัน้มนัของปลอมหมดเลย 

 ทอง ๆ แปลวาเอาไปทําอะไรไดจะ 

 2 ก็ถาใครกนิเพือ่นไดเยอะสุดก็ถือวาสุดยอด 

 เพื่อนหนูที่โรงเรียนมีคนกินไอนี่เยอะไหม 

 2 ไมคอยกินกนันะ แตเขาไปซื้อกลองแลวก็อันนีก้ันมาเอง 

 1 เขาซื้อแหละเนาะ 

 แสดงวาไมใชซื้อโอวัลตินอันนี้ถงึไดเหรอ 

 1 ใช ๆ  

 2 คะ ๆ เขาไปหาซื้อที่อื่นกนัแลวเขาก็ไมบอกดวยวาซื้อที่ไหน 

 แตเปดมาเปนลายโอวัลตินอยางงี้ปะคะ 

 2 ครับ 

 คือไมไดซื้อโอวัลตินแตไดการด อาวมีดวยเหรอ 

 2 ครับ แตของเขาไมมีของแทเลย เขามีแตของปลอมอยางเดียว 

 แบบนี้มีของปลอม..แลวหนดููยังไงวาอันไหนของแทของปลอม 

 2 อันนี้ของแทคะเพราะวามันเปนอยางงี้ แตถามนัเปนของปลอมมันจะ

เปนแบบนี ้

 ออของแทตองเปนสีแดง 

 2 นี่ของแทมนัจะเปนแบบนี้ดวย 

 ใครบอกหนู 

 1 ความคิดของเด็กเนาะ 

 แลวหนูรูไดไงวาเพื่อนไปซื้อมา 

 2 เพราะวาเขาบอกวาไปซื้อมา...หนูถามวาซื้อโอวัลตินเย็นครั้นชชี่ปะ เขา

บอกวาเปลาซื้อมาเอง 

 1 แสดงวาเขาหลอก 

 2 ไมไดหลอกเขาพูดจริง 

 การดของโอวลัตินเนีย่นะ 

 2 ครับ 

 จริงเหรอ 

 2 ครับ 

 การดแบบนี้เลยนะ ถาพรุงนีไ้ปดูที่โรงเรียนมีเลยนะ 

 2 อาว 

 มีหนูคนเดียวสิที่ไมมี เพราะหายไปแลว 

 2 แตเพื่อนบางคนก็ไมมีมีแตผูชาย 

 1 ผูหญิงไมคอยมี 

 2 ผูหญิงกม็ีเปนบางคน 

 ผูหญิงจะไมมีเทาผูชาย 

 2 คะ 

 แลวจะอยากมีไปทําไมไอการดเนี่ย 

 2 เอาไวเลนคะ ไมตองแบงใคร พอเวลาไมมีเพื่อนกเ็ลนอันนี ้

 แตโรงเรียนนั่งเลนการดอยางงี้ครูไมวานะ 
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 2 คะ แตวาเดี๋ยวนี้ครูไมใหเอาไปโรงเรียนแลว 

 ทําไม 

 2 เพราะวาจะสอบแลว 

 แตถาสอบเสร็จก็เอาไปได 

 2 ครับ 

 แลวเขาเลนกนับอยไหมไอการดเนีย่ 

 2 บอยมาก 

 1 เขาจะฮิตอะไรกันแปลก ๆ  

 อันนี้ฮิตมานานยงัแม 

 1 เขาจะมีอะไรไอที่โยน ๆ หนะ 

 โยโย ๆ 

  1 คะ แบบนัน้ก็เห็นเต็มไปหมดเลย 

 อันนี้ฮิตมานานยงั 

 1 นานแลวครับ 

 งั้นแสดงวาก็ไมไดชอบกินโอวัลตินเทาไหรหรอกอยากไดการดเฉย ๆ  

2 ไมใช ก็อยากกินเหมือนกนัคะ แลวก็อยากไดดวย 

 คุณแมดูตัวนี้กอนคุณแมคิดไง อยากรูจังเลยตัวนีถ้าออกมาขายคุณแมคิดยังไง 

 1 ตองถามลกูนะแตคุณแมคิดวา.. 

 2 ไมเอา มนัไมอรอย 

 1 ยังไมไดลองเลย 

 ทําไมไมอรอย 

 2 เพราะวาตอนนั้นครูเขาทําใหกนิแลวไมอรอยเลย 

 1 แบบนี้เหรอคะ 

 2 (พยักหนา) 

 มีผง ๆ อยางงีด้วยเหรอ 

 1 มีเหรอครับ มแีบบนี้ที่โรงเรียนใชไหม 

 2 มี 

 แลวครูไปเอาที่ไหนมาทําใหกิน 

 2 ที่โรงเรียนภัทราบุตรไง 

 1 ออที่โรงเรียนเกาเขา 

 เปนปหรือยังทีก่นิ 

 2 ก็ปแลวครับ ไมอรอยเลย 

 1 อันนี้เขาเคยมขีายเหรอ 

 2 มี 

 นี่มันเพิง่ออกใหมนะ 

 2 ออนั่นมนัเปนอะไร 

 เนสวีตา 

 2 ครับ 

 นี่ไมใชอันนั้น อันนี้มนัคลายเนสวีตาเหรอ 

 2 ออกคลาย แตไมคลายตรงเนี้ย 

 ตรงสีน้ําตาล มีหลายคนพอเหน็ปบจะนึกถึงเนสวีตากอนเลย  แตนองแพรวดูแลว

นากนิไหมหรือไม 
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 1 ดูแลวมันนาไหม 

 ถาเทียบกับไอเนี่ย 

 2 เอาอันนี้มากกวา (โอวัลตินเย็นครั้นชชี่) 

 ทําไม 

 2 มันมีขาวเนี่ย 

 ซึ่งอันนี้เรียกวาขาวไหม 

 2 อันนีก้็ขาวครับ แตมันเปนอยางงัน้มันไมอรอย สูกับขาวพองนี่ไมได 

 อันนี้มนัพองไหม 

 2 ไมพอง 

 1 อันนี้มนัดูเหมอืนโจก เหมือนเนสวีตา 

 มันไมไดดูเปนขาวพองใชไหม 

 1 อันนัน้พอชงเสร็จแลวมันลอยตัว 

 คุณแมเคยเหน็โฆษณาของโอวัลตินเย็นครั้นชชี่ยังคะ 

 1 เคยแตวาไมมัน่ใจ ดูแวบ ๆ  

 2 มันมีเพลงดวยใชไหม 

 1 มันมีเพลงเหรอ 

 กินแลวมนัเปนไงนะนองแพรว 

 1 นองแพรวกนิแลวเปนไงคะ 

 จากโฆษณากนิแลวมนัทาํไมนะ ที่เขาทาํปากอยางเงี้ย 

 2 เคี้ยว ๆ ครับ 

 กินแลวมนัเปนไงนะบอกคุณแม 

 1 กรอบ ๆ ครับ 

 กินแลวมนัจะเคี้ยวมันจะกรอบ..เด็กจะเขาใจนะ แตคุณแมจะงงๆ วามันอะไรหวา 

 1 ใช ๆ คุณแมกนิแตกาแฟ อันนี้ไมไดเลย 

 เมื่อกี้มีแจกพลังใชไหม แลวอันนี้แจกอะไรรูไหม 

 2 อันนี้ปนพลังสายฟา ซปุเปอร 

 แลวอันนี ้

 2 อันนี้เปนเกมสสไปรเดอรแมน อุยมี มีภาค 3 ดวย 

 อันไหนที่เห็นแลวมันดึงดูดสุด ๆ 

 2 อันนี ้

 สไปรเดอรแมนเหรอ ชอบมาก 

 2 เพราะมนัเปนภาค 3 

 แลวยังไงภาค 3 

 2 เพราะมนัไตตึก 

 แสดงวาการดพลังก็ไมเทาไหรเมื่อเทยีบกบัอันนี ้

 2 ครับ 

 จะไดรูไง จะไดไปแถม คุณแม 100 กวาบาทนะ ถาเกิดอยากไดเนีย่นะ คุณแมก็

รูสึกวาไมตองหรอกซื้อหอเล็ก ๆ ไปทีละหอก็ดีกวา 

 1 เล็ก ๆ จะตองใหเขาลอง ๆ ไปกอน 

 แตจริง ๆ เขาก็เคยกนิแลวไง 

 1 ใช แตพอเขากินนาน ๆ คุณพอก็บอกใหซือ้หอใหญไปเลย ถาซื้อหอใหญ

ไปเลยนองแพรวก็ชงทั้งวนั 
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 คือมีเยอะก็กนิเยอะพูดงาย ๆ 

 1 ใช 

 ซึ่งคุณแมก็รูสึก 

 1 กลัวเขาไมกินขาว เพราะวามันอิ่มใชไหม 

 แลวมันกเ็ปลืองดวยนะ การที่คุณลูกกนิบอย ๆ คุณแมวาไหม 

 1 คือไอเรื่องกินไมเทาไหร แตขาวนี่ไมเอาเลย 

 จริงเหรอนองแพรว พอกนิอันนี้แลวมนัอิ่มเหรอ 

 2 ครับ 

 งั้นตอนที่เลิกไป ลึก ๆ คุณแมก็ดีใจดิ เลิกไปก็ดีจะไดกินขาว 

 2 อุย 

 1 คือเขาไมเลิกอันนี้เลย เขาไปเอาตัวอื่น 

 ตัวไหน 

 1 ไปชิมไอติม ไอติมแพ็ตเดิ้ลปอปมา จะเปนของอะไรเย็น ๆ 

 คือเสียตังคอยูดีพูดงาย ๆ 

1 เสียตังคอยูดี บางครั้งเขากส็ลับไปสลับมา 

 2 เลื่อนไอโอวัลตินเยน็ครั้นชชีน่ี่แหละคะ 

 ทําไมมนัเลื่อนได 

 2 มันเปนอะไรกไ็มรูถึงเลื่อนได นาจะเปนกลมากกวา 

 เปนกลใชไหม...ระหวางเลือกเลื่อนไดนะกบัเรื่องรองเพลงเรื่องแรกเอาเรื่องไหนฟน

ธงทีช่อบ 

 2 กล 

 แมชอบเรื่องไหน 

 1 ชอบกลมากกวา ดูมนัเขาใจงาย 

 คุณแมจะเขาใจมากกวาเรื่องที่เปนรองเพลง 

 1 ใช 

 เพราะ 

 1 บางครั้งไมคอยไดฟง เพลงอะไรของเขา  สวนอันนัน้เปนครอบครัวเลย

เขาก็นัง่เขาก็ดู สวนมากจะเด็กมากกวานะของพวกแบบเนี้ย 

 ขอบคุณนะคะสําหรับความอดทนที่มีใหพี ่

 

….………………………………………. 
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IS Project: Ovaltine Yen Crunchy 
 

   Session Name:     Mother + Kid 8 – 12 Yrs : Regular Users                   

 

 

 

 

    

   2. Full  Name   :    Somchai Nonthabut  Age  :  8 

       Nick  Name   :     Pae                 H/H  Income  :  - 

       Status    :   Single 

       Occupation   :   Suankularp/ Grade 3 

 

 

 

 

 

 

    

   1. Full  Name   Benjamas Nonthabut Age  :  46 

       Nick  Name   :    Ben              H/H  Income  :  55,000 

       Status    :   Married + Kids (8 Yrs – Boy) 

       Occupation   :   Teacher 
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 How old are you 

 2 8 years 

 What grade are you studying? 

 2 Grade 3 

 Where have you been studying? 

 2 KuLarb Wittay school 

 Where is your school located 

 2 Sukhaphibal 

 What do you do when you have free time and where is mom love to go 

with you? 

 2 Lotus and The Mall Bangkapi 

 What did you do at The Mall? Is it fun? 

 2 Going to see Ovaltine Yen Crunchy as I known from TV and 

brochure 

 How about Lotus any interesting activities at there? 

 2 Ball home 

 What do you do during weekend stay at home or go out? 

 2 Sometime I am at home 

 What do you do when you stay at home? Are there having some toys 

for you? 

 2 A lot 

 What is your favorite toy or something to collect? 

 2 Nothing 

 Do you have any superman toys at home? 

 2 Yes, I have superman and mass rider 

 Do you like these cartoons? 

 2 Yes 

 Does your mom allow you to watch TV? 

 2 Yes she allows me 

 What’s your favorite TV program? 

 2 I love “Larn-Poo-Koo-E-Joo” 

 Do your have another favorite TV program? 
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 2 “Krob-Krua-Phor-Pheng 

 When is “Krob-Krua-Phor-Pheng” show? 

 2 Weekend 

 Do you watch cartoon? 

 2 Yes 

 What’s channel? 

 2 channel 3 

 Is it show on weekend? 

 2 Yes 

 Do you see any advertising program? 

 2 Yes 

 There is some advertising during your cartoon, right 

 2 Yes 

 Do you have any favorite advertising program? 

 2 I love “Nok-Khun-Thong” cartoon on Thu -Sat morning 

 Do you have any special advertising program except ovaltine yen?  

 2 I love ovaltine 3in1 

 Can you remember ovaltine 3in1 story? 

 2 No, I can not 

 Have you ever seen any advertising after that you asked mom that you 

really want it? 

 2 Yes I have 

 Any example? 

 2 I can not remember 

 Nowadays, Have you ever seen any advertising that you asked mom 

that you really want it? 

 2 Ovaltine Yen Crunchy  

 Do you have another advertising program? 

 2 Nop 

 Is there only Ovaltine Yen Crunchy that you asked mom to buy it? 

 2 Yes 

 What’s your mom said? 
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 2 She said it’s ok 

 Is your mom refuse for your request? 

 2 No, she said it’s ok if it’s useful 

 Have mom ever refuse your request? 

 2 She refused to buy toy in this time but I can get if after the 

exam 

 That’s mean if you see an advertising and back to ask mom, she will 

refuse to buy it, right 

 2 After an exam and I get a good grade I will get it 

 So you have a negotiation with mom? 

 2 Yes 

 As I known from you, there is only Ovaltine that you get from mom as 

per your request  

 2 Yes 

 Normally you have to eat rice, right 

 2 Yep 

 Beverage you have to drink ,right 

 2 Yep 

 Snack you have to eat, right 

 2 Yep but doctor is not allow to eat snack, he suggests bread 

instead of snack 

 So., I will ask your beverage in detail 

 2 Yes 

 What do u drink except pure water? 

 2 I drink ovaltine yen crunchy and ovaltine 3in1 

 How is ovaltine 3in1 packaging? 

 2 Red package design 

 Is it hot or cool? 

 2 It’s hot 

 Anything else that u always drink? 

 2 Yoghurt 

 Can you remember your Yoghurt’s brand? 
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 2 Dutchmilk 

 Anything else? 

 2 Unief orange 

 Unief is a brand of fruit juice, right 

 2 Yes 

 Anything else, Do u drink Coke, Pepsi, Sprite 

 2 Just only Sprite 

 Why drink only Sprite? 

 2 Because of soft drink like Coke and Pepsi my dad is not allow 

to drink cause it hurt to my stomach 

 The No.2 is? 

 2 Ovaltine 3in1 

 No.3 is? 

 2 Unief orange juice  

 Fruit juice is your ranking no.3, Why have to drink and why do you 

like? 

 2 There is an vitamin 

 Why vitamin is good? 

 2 There is vitamin A  

 Your ranking no.2 is Ovaltine 3in1 

 2 It’s hot and can refresh my throat 

 When you will drink Ovaltine 3in1? 

 2 Mostly in the morning 

 What’s thing do u eat with ovaltine? 

 2 with bread 

 What’s kind of bread do u have? 

 2 Cruasong 

 Do you eat with ovaltine everyday? 

 2 Yes everyday 

 In the morning? 

 2 Yes 

 So your breakfast is the same everyday? 
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 2 Yes 

 Is it Ovaltine and bread? 

 2 Yes 

 Is there sometime you didn’t drink ovaltine? 

 2 Yes  

 What’s day? 

 2 Sunday 

 Do you drink something instead of ovaltine? 

 2 I drink Yen crunchy 

 It’s mean you drink ovaltine everday 

 2 Yes 

 What’s kind of ovaltine do you like? 

 2 Yen crunchy 

 Why you like it? 

 2 It’s rich and enjoyable 

 Is it delicious? 

  2 Yes, it’s krispy 

 Why you know it’s called ovaltine yen crunchy 

 2 I know from TV 

 Do you know it from TV? 

 2  Yes 

 From TV advertising program? 

 2 Yes 

 How is the story? 

 2 I see it during my movie program 

 How many actors? 

 2 3 person 

 Male or female? 

 2 2 males 1 kid and 1 woman 

 what are they doing? 

  2 Kid act like her daughter and drinking ovaltine 

 Are they preparing ovatline yen crunchy, right 



    500 

  2 Yes 

 How do you feel when see this advertising? 

 2 I like it and want to try so I asked mom to buy it 

 What did you tell mom after see this advertising? 

 2 I said mom I want to try it 

 Why you want to try 

 2 It seem likely rich and enjoyable 

 

 Do you go to buy it at Lotus? 

 2 Yes 

 Why you said you want to try it 

 2 It’s rich and enjoyable 

 The kid in the advertising act till you want to try or because of the 

product? 

 2 Because of product  

 What’s crunchy? 

 2 Crunchy is a krispy kreme 

 How is the krispy’s taste? 

 2 crisp 

 How is the taste? 

 2 Delicious 

 Do you buy after you try? 

 2 Yes 

 How long do you know it? 

 2 so long 

 What’s thing do you love the most? 

 2 krispy kreme 

 Taste when you think from TVC like taste when you try? 

 2 same 

 When you drink Yen crunchy 

 2 In the morning and evening 

 You said you drink 3in1 in the morning 
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 2 yes, sometime I drink both sometime I drink crunchy 

 How often do you drink ovaltine 3in1? 

 2 Ovaltine 3in1 2days, crunchy 5days 

 Do you drink crunchy for 5 days? 

 2 yes 

 Do you drink crunchy on weekend or other days? 

 2 school day (mon-fri) 

 How is the different between crunchy and 3in1? 

 2 It’s different because of krispy  

 Which one do you like? 

 2 I like Yen crunchy 

 Why you like the ovaltine yen? 

 2 I like the cold beverage   

 Do you drink in the evening? 

 2 yes 

 Drink after back from school? 

 2 Yes 

 Everyday? 

 2 Yes 

Is Yen crunch can fulfill your stomach? 

 2 Yes 

 Why you love to drink yen crunchy?  

 2 It’s tasty 

 Is it delicious than yoghurt? 

 2 yes 

 Is it delicious than yoghurt cause it’s a chocolate or it’s taste? 

 2 Cause of chocolate and sweet 

 Do you always drink yen crunchy or stop drink for sometime? 

 2 sometime I stop to drink it 

 Why ? 

 2 if I bored I will drink coco crunch instead of yen crunchy 

 How is Ovaltine coco crunch 
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 2 I put coco crunch in to my ovaltine 

 Do you put coco crunch in to ovaltine 3in1? 

 2 yes 3in1 

 Do you prepare it by yourself or mom do it for you? 

 2 My mom do it for me 

 Do you drink coco crunch in form of hot or cool? 

 2 Hot 

 Do you drink coco crunc in late evening? 

 2 no I eat meal in stead of coco crunch 

 Why you stop to drink? 

 2 I am bored 

 Which one do you like crunchy or coco crunch? 

 2 I prefer crunchy 

 How is the different between crunchy and coco crunch? 

 2 Crunchy is krispy kreme but coco crunch is rice  

 What’s the different between krispy kreme and coco crunch 

 2 Krispy kreme is crispy but coco crunch is not crispy when put 

in to the beverage 

 Do you want to continue drink it or stop when boring? 

 2 May be 

Interview with mom 

 What’s your name? 

 1 Ben 

 Do you select to buy by yourself? 

 1 Yes 

 Do your kid select to buy by themselves? 

 1 She just selects which one he likes and I will buy for him 

 Do you buy and your kid is the chooser? 

 1 She said this one is nice  

 Is she stubborn? 

 1 No 

 Is mom always response as he request? 
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 1 Not really I always give the punishment if he does the wrong 

thing 

 Do you know what the favorite beverage of your kid is? 

 1 She love everything 

 Do you prepare meal for your kid? 

 1 Yes I do 

 Do you work? 

 1 Yes breakfast is rice and vegetable  

 Your kid love to drink ovaltine yen crunchy 

 1 yes 

 Have you ever hear before? 

 1 yes 

 Where do u know ovaltine yen crunchy? 

 1 I know from my kid 

 Do your kid know this brand from TVC? 

 1 Yes 

 Can you remember what’s thing he come to tell you? 

 1 just asked me tomorrow do you go the mall or not 

 What did she do when arrived supermarket at The Mall? 

 1 Firstly she try to find crunchy and pick it to the basket 

 If there is no crunchy wet sampling,  will you buy crunchy or not? 

 1 I will buy it 

 Have you ever refuse to buy something to your kid? 

  1 Mostly I refuse to buy toy 

 If she request to buy beverage 

 1 No problem 

 Do you allow her to dink or eat anything she wants? 

 1 Yes for sure except toy 

 Why you are so spoil to your kid? 

 1 Not really, if she want toys sometime i will refuse 

 What you will do if here is no crunchy wet sampling on that’s day? 

 1 I will buy it 
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 Do you like it’s taste? 

 1 I feel so so because I love coffee 

 What is she said after try crunchy? 

1 Delicious never try it before there is krispy I like it 

 Do you your children like the crispy rice? 

 1 Like it since they like to test new things 

 Since then they become the consumer 

 1 Yes 

 When they eat it? 

 1 Any times in the morning or evening whenever they feel like 

to drink, but now not drink any more 

 What do they eat for breakfast 

 1 Konggee or boiled rice or plain UHT 1 brick 

 New Ovaltine 3in1? 

 1 Hot Ovaltine 3in1 

 What is the 3in1? 

  1 Instant Ovaltine 3in1 powder is ready to drink just mix with 

the hot water  

 How often do they drink the 3in1 

 1 Not very often, they don’t like it 

 Do they like it? 

 1 No, they don’t 

 Why? 

 1 Because they prefer Ovaltine Yen 

 That mean previously they drunk the Ovaltine 3in1 hot before? 

 1 Yes but rarely 

 They don’t like it 

 1 Yes they prefer milk,  yoghurts, or any others they like  

 Why “Praew” does not like Ovaltine 3in1? 

  1 Because it might be too hot or do not have the UHT 

 What else do they drink? 

 1 Drinking yoghurts 
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 Do they prefer cold drink? 

 1 Yes 

 Do they drink Ovaltine Crunchy after breakfast 

1 Yes after, but mother concern about stomachache 

 Why 

 1 Because too much different about temperature about having 

boiled rice for breakfast and then a cold drink 

 Are you really worried about cold drink in the morning? 

 1 Not really  

 Beside morning what other time they like to drink the cold drink? 

 1 Evening, after school about 3-4 pm 

 Why? 

 1 Don’t know but also prefer with crispy ice (from 7-11) not the 

ice box. They prefer to chew it. 

 How much do they eat for normal meal? 

 1 Not much, not more than 5 spoons 

 Why do they drink after school? 

 1 Familiar 

 What other reason do they drink? 

 1 Differences or Variety 

 Example? 

 1 Piddle Pop Ice cream 

 Who is the decision maker ? 

 1 Children 

 What occasion do they drink Ovaltine Cruncy more than 2 cups 

 1 Weekend, morning, afternoon, and Cartoon break 

 Hungry? 

 1 No just to enjoy it or thirty 

 What other drink they prefer to replace Ovaltine Crunchy 

 1 Plain Milk 

 With snack? 

 1 No only milk 
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 For plain milk how often? 

 1 2 times per day about 10 am 

 How many glasses per time 

 1 One  

 Why? 

  1 Boring, no variety 

 Do you stop buying product when they get bored? 

 1 No always have some stocked at home 

 What other reason they stop drinking 

  1 Boring, looking for new thing, seen AD 

 And how long they will come back to the current drink? 

  1 About 2 months  

 Why they stop drinking Ovaltine Crunchy  

 1 Ice Cream, Cold sweet beverage from the motor bike kiosk 

 What do they think about Ovaltine Crunchy 

 1 Snack drink 

 At 7-11? 

  1 Slerpy Coke 

 Drink Ovaltine Crunchy with ? 

  1 Food or Bakery but not snack 

 What things remind them to drink OV Crunchy again? 

 1 Hot weather 

 What other drink do they usually consumer  for a long time? 

  1 Plain Milk 

 Brand? 

 1 Alacta 

 Powder or UHT? 

 1 UHT 

 Chilled? 

 1 No 

 Why? 

 1 Familiar 
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 How often do you watch TV 

 1 Not often 

 Children? 

 1 More often and like to watch Japanese cartoon on channel 3 in 

the morning  

 What type of Advertising do you think they like it 

 1 Related to movie, some think fun and joke 

 Do they watch Thai cartoon? 

1  Yes such as morning “Sang Thong” and evening “ 

Praphuttachao” 

 How many do you buy OV Crunchy? 

 1 One pack, last about 1 week   

 Do you buy it when they have promotion? 

 1 Yes, when price discount buy 2 packs 

 Or with premium on pack? 

 1 Don’t know; do not notice it on the pack and just see the 

cartoon character 

 Do you have Kangfu Panda Power Card at home? 

 1 Yes they have it so many and many difference designs 

 For collective or play? 

 1 Play with friends (mostly) and family  

 Do they ask to buy more and getting more cards? 

 1 No 

 How old are you? 

 1 43 

 How old is your child 

 1 8 

 What other drink they like to do it by themselves beside Ovaltine? 

 1 No 

 Ovaltine Hot? 

 1 No afraid about hot water 

 How do you play the power card? 
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1. Flip Flop and winner taken card from friend, the power points 

do not mean any things for them 

 What other cards do they have? 

  1 3 set of Yuki Card & Pokemon 

 Do you know & how do you buy it? 

 1 Do know they buy it themselves 

 Power card for boy or girl? 

 1 Universal sex but mostly boy 

 Do you ever get this kind of card as a premium from Ovaltine? 

 1 No 

 What size do you usually buy? 

  1 Small for trial at Tesco and more than the budget 

 What basket do you pay for 1 time 

 1 No plan 

 2 200 Baht 

 Recently what size do you buy and how many pack? 

 1 Small 2 packs 

 Do you remember the price? 

 1 37 Baht 

 How much attractive for the power card? 

 1 Not to mom, but kids and school friends like it very always 

any where at school but not to cry for it  

 How do you feel when your kid likes it? 

 1 So so 

 What definite for the cool card to Kid 

 1 Gold design and authentic cartoon character 

 Meaning of Golden card 

 1 Cool a legend winner 

 How they can get the gold card? 

 1 Buy it 
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