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งานววิจลัยเชวิงครุณภาพนทนื้มาจากกระแสความนวิยมในการสรที่อสารทางการ ตลาดดผู้วยเทคนวิค
การเลช่าเรรที่อง (Storytelling) โดยถรอเปห็นการศรึกษากลยรุทธยการเลช่าเรรที่องภายใตผู้บรวิบทผลวิตภลัณฑยผผผู้
หญวิง มทวลัตถรุประสงคย 2 ขผู้อครอ (1) ศรึกษารผปแบบของการเลช่าเรรที่องของตราสวินคผู้าผลวิตภลัณฑยผผผู้หญวิง
และ (2) เพรที่อศรึกษาองคยประกอบการเลช่าเรรที่องของตราสวินคผู้าผลวิตภลัณฑยผผผู้หญวิง กลรุช่มตลัวอยช่างเปห็น
ภาพยนตรยโฆษณาของตราสวินคผู้าผลวิตภลัณฑยผผผู้หญวิงจจานวน 4 เรรที่อง 4 รผปแบบ โดยมทการคลัดเลรอก
ดผู้วยววิธทการสรุช่มแบบแบช่งกลรุช่มหลายขลันื้นตอน และใชผู้ววิธทการสรุช่มตลัวอยช่างแบบเจาะจงในแตช่ละขลันื้นตอน
กช่ อ น ททที่ จ ะ นจา ไ ป ววิ เ ค ร า ะ หย ดผู้ ว ย เ ท ค นวิ ค ก า ร ววิ เ ค ร า ะ หย เ นรนื้ อ ห า เ ชวิ ง ครุ ณ ภ า พ
สจา หรลับผลการววิเคราะหยรผปแบบของการเลช่ าเรรที่องพบวช่ า รผปแบบการเลช่ าเรรที่องในบรวิ บท
ผลวิตภลัณฑยผผผู้หญวิงสช่วนใหญช่แบช่งออกไดผู้เปห็น 4 รผปแบบครอ แนวตลกขบขลัน (Comedy) แนวแรง
บลันดาลใจ (Inspiration) แนวชทววิต (Drama) และแนวโรแมนตวิก (Romance) ซรึที่งแตช่ละแนวจะมท
ลลักษณะเดช่นททที่แตกตช่างกลันออกไป จรึงมทความเหมาะสมลงตลัวททที่จะใชผู้เลช่าเรรที่องในวลัตถรุประสงคยททที่แตก
ตช่างกลันดผู้วยเชช่นกลัน ในสช่วนของผลการววิเคราะหยองคยประกอบการเลช่าเรรที่องทลันื้ง 7 องคยประกอบ พบ
วช่าการเลช่าเรรที่องนลันื้นจะประกอบไปดผู้วย 7 องคยประกอบททที่ไมช่อาจขาดไดผู้แมผู้แตช่องคยประกอบเดทยว
แมผู้วช่าแตช่ละผลงานภาพยนตรยโฆษณาจะมทลลักษณะองคยประกอบททที่เหมรอนกลัน แตช่จะมทจรุดเดช่นททที่สรผู้าง
ความแตกตช่างใหผู้กลับผลงาน นลัที่นครอแกช่นความควิด (Theme) ซรึที่งเปรทยบเสมรอนเงาสะทผู้อนความเปห็น
ตลั ว จ น ข อ ง เ รรที่ อ ง เ ลช่ า แ ล ะ ต ร า สวิ น คผู้ า ช นวิ ด นลันื้ น ๆ
ผลการววิจลัยสอดคลผู้องกลับขผู้อมผลตลัวอยช่างความควิดเหห็นททที่ของผผผู้รลับชมภาพยนตรยโฆษณาททที่
บช่งชทนื้วช่า การเลช่าเรรที่องผช่านภาพยนตรยโฆษณาของกลรุช่มตลัวอยช่างทลันื้ง 4 สช่งผลกระทบตช่อความควิดเหห็น

(5)

และความรผผู้สรึกของผผผู้รลับชมจากสรที่อออนไลนยอยช่างเหห็นไดผู้ชลัด ในแงช่ของการรลับชม การสช่งตช่อกลันใน
โลกอวินเตอรยเนห็ต โดยภายใตผู้บรวิบทผลวิตภลัณฑยผผผู้หญวิงในสลังคมไทย พบวช่า ผลงานแนวผลงานแนว
ชทววิต (Drama) และแนวโรแมนตวิก (Romance) ไดผู้รลับการพผดถรึงหรรอสช่งตช่อกลันในโลกออนไลนย

(6)
มากกวช่า ผลงานแนวตลกขบขลัน (Comedy) และแนวแรงบลันดาลใจ (Inspiration) จาก
ขผู้อมผลดลังกลช่าวผผผู้สรผู้างสรรคยผลงานการเลช่าเรรที่องจจา เปห็นตผู้องทจา ความเขผู้าใจในความแตกตช่างของ
บรวิบทและประเภทของเรรที่องเลช่าเพรที่อนจา ไปสผช่การสรผู้างสรรคยการเลช่าเรรที่องททที่มทประสวิทธวิภาพสผงสรุด
นอกจากนทนื้ในแงช่ของครุณคช่าตราสวินคผู้าแลผู้ว การเลช่าเรรที่องททที่เนผู้นการสรที่อสารครุณคช่าทางอารมณยจะมท
สช่วนชช่วยใหผู้เกวิดการรลับรผผู้เสรวิมสรผู้างการรลับรผผู้ประโยชนยเชวิงอารมณยของกลรุช่มเปผู้ า หมายอลันจะนจาไปสผช่
ก ร ะ บ ว น ก า ร ตลั ด สวิ น ใ จ ซรนื้ อ ตช่ อ ไ ป ใ น อ น า ค ต
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This qualitative research is based on the trend of marketing communications
with a storytelling technique within the context of women’s product. The two objectives
of this thesis are (1) to study the styles of the storytelling for women’s products (2) to
study the elements of storytelling for women’s products in commercial spots. The
sample is the four commercial spots from four brands of women’s product in Thailand.
This study used multi-stage cluster sampling, purposive sampling and qualitative
content analysis techniques.
According to the result, there are four styles of storytelling within the woman's
product context; Comedy, Inspiration, Drama and Romance. Each style is different from
one another and can be applied to serve different objectives. The analysis of the
storytelling elements found that a story is always composed of seven elements. Even
though the stories share some of the same points, they are also clearly different in
“theme”
It is also found that the storytelling styles and elements affect opinions and
feelings of the audience, especially in terms of viewing, sharing and word of mouth.
Namely, the number of views varied on the number of comments from the audience
while it is inversely proportional to the number of online share rates. In the context of

(8)

women’s products in Thailand, it is found that the clips that used drama and romance
styles were discussed or shared in the online world more than clips that used comedy
and inspiration styles. The creators need to understand the difference of context and
styles of the stories that lead to effective and creative storytelling. Moreover, in terms of
brand value, the storytelling that focuses on emotional communication is able to
contribute to the perceived emotional benefits within the target group that can potentially
affect decision making in the future.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของงานวิ จยั
ในพระคัมภีรไ์ บเบิล พระธรรมปญั ญาจารย์ บทที่ 1 ข้อที่ 9 ได้กล่าวไว้ว่า "…There's
nothing new under the sun." (Holy Bible, 2011) หรือไม่เคยมีอะไรใหม่ใต้ดวงทิวา ถือเป็ น
จุดเริม่ ต้นการเดินทางค้นหาคําตอบของงานวิจยั เล่มนี้ได้เป็ นอย่างดี เพราะหากจะตัง้ คําถามว่า
เทคนิคสื่อสารด้วยการเล่าเรื่อง (Storytelling) เกิดขึน้ ได้อย่างไร? และใครเป็ นผูร้ เิ ริม่ ? อาจพบ
กับอีกหนึ่งความจริงอันน่ าประหลาดใจที่ว่า เทคนิคดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด หากแต่
เป็นเทคนิคการสื่อสารทีถ่ ูกส่งต่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาแต่ครัง้ บรรพกาล ด้วยสัญชาตญาณการ
เอาตัวรอดของมนุ ษย์และเพื่อการดํารงเผ่าพันธุส์ บื มาถึงทุกวันนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การเล่าเรื่อง
(Storytelling) หาใช่เทคนิคการสื่อสารแบบใหม่แต่อย่างใด
และการเล่าเรื่องนี้เองทีเ่ ป็ นหนึ่งในหลายๆกุศโลบายแห่งการสื่อสารระหว่างมนุ ษย์ทต่ี ก
ทอดสืบต่อกันมาจากรุน่ สู่รนุ่ ไม่ว่าจะชนชาติใด ภาษาใด วัฒนธรรมใด ต่างก็มวี ถิ กี ารเล่าเรื่องใน
แบบของตนเองทัง้ สิน้ จึงจะเห็นได้ว่า การเล่าเรื่อง (Storytelling) คือส่วนหนึ่งของการดํารงชีวติ
และการดํารงเผ่าพันธุข์ องมนุ ษย์มาโดยตลอด
ในยุคปจั จุบนั ยุคที่สงั คมมนุ ษย์ถูกเติมเต็มทุกนาทีของการใช้ชวี ติ ด้วยข้อมูล ข่าวสาร
และการเปลีย่ นแปลง อาจพบว่าในหนึ่งวันมีโอกาสได้รบั ข่าวสารหรือข้อความ (Message) จาก
ตราสินค้าต่างๆ มากกว่า 3,000 ข้อความต่อวัน (ธาตรี ใต้ฟ้าพูล, 2556) ซึ่งแน่ นอนว่าเกิน
ขีดจํากัดความทรงจําของโดยเฉลีย่ ของมนุ ษย์อย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยข้อจํากัดดังกล่าวทําให้นัก
สื่อสารการตลาดทุกหมู่เหล่า ต่างพยายามคิดหาหนทาง สารพัดวิธกี ารทีจะสื่อสารกับผูบ้ ริโภค
ในรูป แบบต่ า งๆ ที่ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส ร้า งความโดดเด่ น แต่ ต้อ งสร้า งการจดจํา และเข้า ถึง จิต ใจของ
ผูบ้ ริโภคได้ ประหนึ่งฟงั แล้วต้องกดปุ่มซือ้ ในสมอง (Buying Button) สังให้
่ ร่างกายทํางานเลย
ทีเดียว
ในยุคแห่งพลวัตที่ทุกสรรพสิง่ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มรี ะบบระเบียบ ผู้คน
เปลี่ยนแปลงความคิด ความต้อ งการ และความคาดหวัง กันได้ว นั ละหลายล้านรอบ ภายใต้
เงื่อ นไขของอารมณ์ ช ัว่ ขณะจิต ที่พ ลิก ชีว ิต ไปตลอดกาล ซึ่ง ทุ ก คนไม่อ าจปฏิเ สธได้ว่ า การ
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เปลีย่ นแปลงดังกล่าวทําให้เกิดผลกระทบสําคัญต่อกระบวนการทางธุรกิจในหลากหลายส่วนทัง้
การตลาด การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ธุรกิจ การขนส่ง การเงินการบัญชี เป็ นต้น แต่หาก
จะตัง้ คําถามถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในครัง้ นี้ อาจพบว่าคําตอบสําคัญของคําถามนี้คอื
เทคโนโลยี และสารสนเทศ นันเอง
่
การมาถึงของ เทคโนโลยี และ สารสนเทศ ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลของผูบ้ ริโภคเป็ นไป
อย่างง่ายดาย เมื่อข้อมูลต่างๆของตราสินค้าถูกเข้าถึงได้จากผู้บริโภคทัง้ ข้อมูลของสินค้าและ
บริการ ข้อมูลสถานภาพของตราสินค้า หรือแม้แต่ขอ้ มูลสถานภาพทางการเงินของตราสินค้าเอง
ก็ตาม สิง่ เหล่านี้ส่งผลกระทบเป็ นลูกโซ่ต่อไปยัง กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
(Buying Process) ของผู้บริโภคทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ ที่ผู้บริโภครูต้ วั และไม่รตู้ วั เมื่อ
กระบวนการตัด สิน ใจของผู้ บ ริโ ภคถู ก กระทบ กระเทือ น จากที่เ คยจ่ า ยเงิน ซื้อ สิน ค้า กลับ
กลายเป็ น การปฏิเ สธการจ่ า ย มัน จึง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การวางแผนงานทางการตลาดแบบ
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ดังคํ
่ ากล่าวทีว่ ่า เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและอัตราการแข่งขันของภาค
ธุรกิจทีท่ วีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆจากหลายๆปจั จัยทีก่ ล่าวมาในข้างต้น ทําให้หลายตราสินค้าเร่ง
ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ออกวางจําหน่ ายด้วยความหวังทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและก้าว
ขึ้น มาเป็ น อัน ดับ หนึ่ ง ในประเภทสินค้า นั น้ ๆ แต่ แ ล้ว ภายในระยะเวลาไม่ ถึง ปี กลับมีส ิน ค้า
เลียนแบบหน้ าตาเหมือนกันแต่ราคาถูกกว่าออกวางขายในตลาดเดียวกัน ทําให้เจ้าของตรา
สินค้าดัง้ เดิมแก้ไขสถานการณ์ไม่ถูกก็มใี ห้เห็นบ่อยครัง้ หากจะถามถึงสาเหตุท่เี หตุการณ์เป็ น
เช่นนี้ อาจพุ่งเป้าไปที่ปจั จัยหลักสําคัญสองประการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วภายในระยะ
ทศวรรษทีผ่ ่านมานันคื
่ อ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยเหตุดงั กล่าว ทําให้นักสื่อสารการตลาดจําเป็ นต้องปรับแนวคิดและปรับกลยุทธ์การ
สื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในครัง้ นี้ หลายตราสินค้าพยายามตัง้ คําถามกับ
ตัวเองหลายประเด็นสําคัญเช่นว่า จะสื่อสารอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด? ต้องสื่อสารด้วย
ข้อความแบบใดผูบ้ ริโภคจึงจะจดจําตราสินค้าได้? ต้องใช้กลยุทธ์ใดเพื่อให้การสื่อสารครัง้ นี้ไม่
เหมือนครัง้ ก่อนๆ? และหนึ่งในกลยุทธ์ทน่ี ่ าสนใจเหล่านัน้ ก็คอื การใช้เทคนิคการสื่อสารทีต่ ดิ ตัว
เผ่ าพัน ธุ์มนุ ษ ย์นัน่ คือ การเล่าเรื่อ ง (Storytelling) เพราะจากผลการวิจยั และบททบทวน
วรรณกรรมในอดีตหลายชิน้ ต่างชีใ้ ห้เห็นว่า มีความเชื่อทีย่ งิ่ ใหญ่และแข็งแกร่งในประสิทธิภาพ
เชิงบวกของการเล่าเรื่องในตลาดและการสร้างตราสินค้า (Marzec, 2007; Love, 2008;
Woodside, Seed, & Miller, 2008; Fog, Budtz, Munch, & Blanchette, 2010) รวมไปถึง
แนวคิดทีว่ ่าการเล่าเรือ่ ง (Storytelling) คือกลยุทธ์การสื่อสารทีเ่ ข้าถึงผูบ้ ริโภคด้วยวิถที แ่ี ตกต่าง
โดยการผสมผสานข้อเท็จจริงและข้อมูลข่าวสาร ให้เป็ นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้สารถูกสื่อออกไป
อย่างกว้างขวางในระดับทีเ่ พิม่ ขึน้ เรื่อยๆ (Baker, & Boyle, 2009, p.81). และ การเล่าเรื่อง
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(Storytelling) คือเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถใช้ส่อื สารข้อความทีต่ ราสินค้าต้องการเพื่อ
เชื่อมโยงผูร้ บั สารอย่างแนบแน่ นโดยผ่านกลยุทธ์น้นี นั ่ เอง (Love, 2008, p.27)
ข้อมูลสนับสนุ นจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ดา้ นสมองต่อไปนี้คอื หลักฐานยืนยัน
ความน่ าเชื่อถือในประสิทธิภาพของ รูปภาพ (Visual Media) และการเล่าเรื่อง (Storytelling) ใน
การสื่อสารโดยพบว่าจากอดีตถึงปจั จุบนั การใช้งานรูปภาพและการเล่าเรื่องมีอตั ราเพิม่ ขึน้ อย่าง
มีนัยสําคัญ สาเหตุท่ที ําให้เทคนิคการสื่อสารชนิดนี้มปี ระสิทธิภาพสูงจนได้รบั ความนิยมอย่าง
แพร่หลายเพราะ เทคนิคนี้สอดคล้องกับการทํางานของระบบประสาทและสมองของมนุ ษย์ โดย
นักประสาทวิทยา พบว่า กว่า 50% ของการทํางานของสมองมนุ ษย์เป็ นรูปภาพและประมวลผล
ได้เร็วกว่าข้อความถึง 60 เท่า, 70% ของประสาทสัมผัสของมนุ ษย์อยู่ทด่ี วงตานัน่ หมายความว่า
มนุ ษย์รบั รูไ้ ด้จากประสาทสัมผัสทางตาได้ง่ายที่สุด นอกจากนี้ยงั พบอีกว่า จากผลการวิจยั ของ
Social Media Business Academy ในปี 2557 (Parke, 2014). ระบุชดั เจนว่าเทคนิคการเล่า
เรือ่ งมีผลต่อการหลังของฮอร์
่
โมนบางชนิดทีม่ ผี ลต่อระบบประสาทและสมองของมนุ ษย์ เช่น เมื่อ
สมองถู ก กระตุ้ น ด้ว ยเรื่อ งราว เหตุ ก ารณ์ ห รือ สิ่ง เร้า ที่ก ระทบต่ อ อารมณ์ ฮอร์โมนโดปามีน
(Dopamine) จะหลังออกมา
่
ส่งผลให้สามารถจดจําเรื่องราว หรือเหตุการณ์นัน้ ได้อย่างง่ายดาย
หรือในช่วงทีส่ มองได้รบั ข้อมูลเรื่องราวเข้ามาใหม่ พืน้ ที่ 2 ส่วนในสมองจะถูกกระตุ้น แต่หาก
เป็ นเรื่องราวที่ถูกรังสรรค์ข้นึ อย่างประณีตและมีคุณภาพ จะส่งผลกระตุ้นสมองได้มากกว่า 2
ส่วน ซึง่ จะเห็นได้ว่าในปจั จุบนั หลายตราสินค้าดังในธุรกิจแบบ B2B หรือ B2C เริม่ มีนโยบาย
ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหา
(Content Marketing) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว (Parke, 2014)
จะเห็นได้ว่าการสื่อสารการตลาด (Marketing Communications) และ การเล่าเรื่อง
(Storytelling) มีจุดร่วมที่เหมือนกันคือ การสร้างรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจในมุมมองของ
ผูบ้ ริโภคเป้าหมาย และมีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างตามจุดประสงค์ท่วี างไว้
และการเล่าเรื่องทีด่ จี ะส่งผลทีช่ ดั เจนต่ออารมณ์ (Emotion) และ ความรูส้ กึ (Feeling) ของผูฟ้ งั
เป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจุดประสงค์ทแ่ี ท้จริงของการเล่าเรื่องนัน้ คืออะไร แต่ผลลัพธ์ทผ่ี เู้ ล่าจะได้เห็น
ชัดเจนมากทีส่ ุดคือ การสร้างความผูกพัน (Engagement) ดังนัน้ จึงไม่แปลกและมีความเป็ นไป
ได้ท่จี ะประสบความสําเร็จในการนํ าเทคนิคการเล่าเรื่องมาใช้ในการสื่อสารการตลาด (Parke,
2014)
นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าในช่วง 3-5 ปี ท่ผี ่านมานี้ ในแวดวงการตลาดทัวโลกต่
่
างตื่น
ตระหนกระคนสงสัยและตื่นเต้นไปกับการปรากฏตัวของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ท่ี
ขนานนามกันว่า โซเชียล มีเดีย (Social Media) แต่หากสังเกตดีๆในช่วงทีส่ ่อื ประเภทนี้ปรากฏ
ตัวขึน้ และเริม่ แผ่ขยายอิทธิพลของมันไปอย่างเงียบๆ ในฐานะนักสื่อสารการตลาดในยุคดิจทิ ลั
(Digital-Age Marketing Communicator) มักได้ยนิ คําๆหนึ่งอยู่บ่อยครัง้ จนอาจกล่าวได้ว่ามัน
เป็ น สิ่ง ที่ทุก คนคุ้น หู และกลายเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของชีว ิต การทํางานไปแล้ว ก็ว่ าได้ คํ าๆนั น้ คือ
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การตลาดด้ว ยเนื้อ หา (Content Marketing) และจากการศึก ษาวิจยั ในช่ ว งที่ผ่ านมาทําให้
ค่อนข้างมันใจว่
่ า การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) นัน้ แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่แต่
อย่างใดเช่นกัน เพราะมันถูกใช้ในวงการการตลาดมาตัง้ แต่ปี 2539 แล้ว (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญ
ทอง, 2557)
ปจั จุบนั จํานวนผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตในฐานะสื่อใหม่ (New Media) เพิม่ จํานวนขึน้ เรื่อยๆ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากผลการสํ า รวจพฤติก รรมของผู้ใ ช้อิน เทอร์เ น็ ต ในประเทศไทยประจํา ปี
2557 โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ระบุชดั เจนว่าจากการเปิ ดโอกาสให้อาสาสมัคร
ชายหญิงและเพศที่ส ามตอบแบบสอบ ถามในระบบออนไลน์ ในช่วงเดือ นเมษายนถึงเดือ น
พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2557 มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต สนใจเข้ามา ตอบแบบสํารวจทัง้ สิ้น 16,596
คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนข้าราชการ, พนักงานหรือลูกจ้างเอกชน และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
เป็ น 3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็ น เพศหญิงร้อยละ 56 เพศชายร้อยละ 43.1 และเพศทีส่ าม
ร้ อ ยละ 1.3
เท่ า นั ้น ทัง้ นี้ ส ามารถแบ่ ง ผลการสํ า รวจออกเป็ น ประเด็ น ต่ า งๆ ดัง นี้
ภาพรวมของการใช้งานอินเทอร์เน็ต:
จากผลการสํารวจครัง้ นี้ พบว่า ค่าเฉลีย่ ของการใช้อนิ เทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิม่ สูงขึน้ จากการใช้
งานโดยเฉลีย่ 32.3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ หรือประมาณ 4.6 ชัวโมงต่
่
อวัน ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ เป็ น
50.4 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ หรือใช้เวลาประมาณ 7.2 ชัวโมงต่
่
อวัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ปจั จุบนั นี้
คนใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยม:
ในปีน้ีเครือข่ายสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันยอดนิ
่
ยม 3 อันดับแรก ได้แก่ Facebook (ร้อย
ละ 93.7) LINE (ร้อยละ 86.8) และ Google+ (ร้อยละ 34.6)
นอกจากนี้ ห ากพิจ ารณาจํา นวนประชากรจากการทะเบีย นจํา แนกตามเพศในเขต
กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2547 – 2556 ของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สสช.)(2557) จะพบว่า
ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่ ่านมา ประชากรไทยผูอ้ ยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้
5,686,252 คน โดยแบ่งเป็ น เพศชาย จํานวน 2,694,921 คน(ร้อยละ 47.4) และ เพศหญิง
2,991,331 คน (ร้อยละ 52.6) ซึง่ เป็ นเป็ นตามคาดหมายว่าประเทศไทยมีจาํ นวนผูห้ ญิงมากกว่า
ผูช้ ายมาโดยตลอด และมีแนวโน้มว่าจะมีอตั ราเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต
ถึงแม้ว่าพวกนักการตลาดระดับแนวหน้ าของไทยส่วนใหญ่ จะเรียนรู้ ทําความเข้าใจ
ทฤษฎีและหลักการของกลยุทธ์การเล่าเรื่อง (Storytelling) ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
ด้วยเนื้อหา (Content Marketing) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว แต่สงิ่ หนึ่งทีย่ งั ไม่รนู้ นั ่ คือ ความต้องการ
ลึกๆในใจของผูบ้ ริโภคยุคดิจทิ ลั ยุคทีท่ ุกอย่างเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมดุจพลิกฝ่ามือ ผูผ้ ลิตอาจ
พบว่าผู้บริโภคอาจเปลี่ยนแปลงความต้องการได้ตลอดเวลาเหตุ เ พราะข้อความใหม่ๆ (New
Message) ทีเ่ ข้ามากระทบพวกเขา ทําให้การสื่อสารทีใ่ ช้เพียงทฤษฎีทน่ี ักการตลาดรํ่าเรียนมา
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จากต่ างประเทศในบริบทที่ผู้บริโภคแตกต่ างกัน การทํางานจริง จึง มัก ไม่เ ป็ นผลดีเหมือนใน
ทฤษฎีทก่ี ล่าวไว้
ในโลกของความแตกต่างระหว่างผูบ้ ริโภค บางกรณี ผูบ้ ริโภคบางกลุ่มมีโอกาสใช้ตรรกะ
เป็ นหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ แต่ในขณะเดียวกันอาจพบว่าผู้บริโภคบาง
กลุ่มกลับมีแนวโน้ มที่จะจะใช้อารมณ์ และความรู้สกึ ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
จากความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจนเห็นได้ชดั ดังที่กล่าวไปในข้างต้น ทําให้หลายๆครัง้ นัก
สื่อสารการตลาดมือใหม่ท่ตี ้องการสื่อสารกับผูบ้ ริโภคในกลุ่มทีส่ องเกิดอาการมึนงง เดาทางไม่
ถูกเหมือนการสื่อสารกับผูบ้ ริโภคกลุ่มแรกนัน้ เอง โดยธรรมชาติแล้วผูบ้ ริโภคกลุ่มทีส่ องมีโอกาส
เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สาเหตุทเ่ี ป็ นเช่นนัน้ เพราะมีอะไรบางอย่างในสมองของผูบ้ ริโภค
เพศหญิง และผู้บริโภคเพศชายที่ทํางานแตกต่ างกัน จึง ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการแสดงออกที่
แตกต่างกันของทัง้ สองเพศอย่างเห็นได้ชดั (Himeno, 2013) จากรายงานจากสภาอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยระบุว่า แม้จะมีทงั ้ ภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว ส่งผลให้ผบู้ ริโภคชะลอการซือ้ หรือ
กระทังสถานการณ์
่
ความวุ่นวายทางการเมืองทีเ่ ข้ามากระทบให้หลายภาคธุรกิจต้องสันสะเทื
่
อน
แต่สาํ หรับในเรือ่ งของ “สุขภาพ ความงาม” นัน้ วิกฤติใด ๆ ก็มอิ าจส่งผลกระทบให้ธุรกิจเหล่านี้
เกิดการสะทกสะท้านได้ คนไทยยังคงให้ความสําคัญกับสุขภาพและความสวยความงามเป็ น
เรือ่ งใหญ่ (พยุงศักดิ ์ ชาติสุทธิผล, 2556) สิง่ หนึ่งทีน่ ักสื่อสารการตลาดพึงต้องยอมรับคือ แม้ว่า
กาลเวลาจะเปลี่ยนไป และเทคโนโลยีจะช่ ว ยให้ก ารสื่อ สารดีข้นึ อย่างไร แต่ ส ิ่งหนึ่ ง ที่ไ ม่เ คย
เปลี่ยนแปลงไปคือ ผูบ้ ริโภคเพศชายและเพศหญิงยังคงมีแนวคิดและพฤติกรรมการตอบสนอง
ต่อการสื่อสารที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนี้เองที่นักการตลาดเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ท่นี ่ า
ค้นหา นักการตลาดมืออาชีพทุกคนทราบดีว่าหากสามารถเข้าใจความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของ
ผู้ชายและผู้หญิงได้ ย่อมนํ าไปสู่การสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดยี งิ่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม
การค้นหาขุมทรัพย์ในครัง้ นี้ไม่ง่ายอย่างทีค่ ดิ เพราะการสื่อสารแบบเดิมๆทีเ่ คยทํากลับไม่ให้ผล
เพราะผู้หญิงในปจั จุบนั ได้มวี วิ ฒ
ั นาการทางด้านความคิดและจิตใจเปลี่ยนแปลงไปมาก จาก
งานวิจยั พฤติกรรมเชิงลึกของผูบ้ ริโภคเพศหญิงชาวไทยอายุระหว่าง 18 – 25 ปี พบว่า ผูห้ ญิง
เป็ นเพศทีป่ ากไม่ตรงกับใจ โดยผูบ้ ริโภคเพศหญิงมีพฤติกรรมและทัศนคติท่แี ตกต่างกับผู้ชาย
อย่างชัดเจน ซึง่ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 8 พฤติกรรม นัน่ คือ (1) สะท้อนตัวตนและความรูส้ กึ
ผ่านสิ่ง เล็ก ๆน้ อ ยๆในชีวติ ประจําวัน (2) จากคนธรรมดากลายเป็ น “ใครสัก คนในสังคม
(Someone)” (3) เป็ นเจ้าของกิจการพร้อมรายได้ก้อนโต (4) ความไม่สมบูรณ์แบบคือความงาม
ทีแ่ ท้จริง (5) 69% ต้องการทําศัลยกรรม (6) เคล็ดลับความงามภายใต้ความพยายาม (7) ไม่ได้
รักกันเสมอไป (8) ยิง่ เครียด ยิง่ ต้องสนุ ก (JWT, กรุงเทพฯ, 2557) จากข้อมูลงานวิจยั ความ
ซับซ้อนทางพฤติกรรมและทัศนคติดงั กล่าว พบว่าการนํ าศาสตร์ของการเล่าเรื่อง (Storytelling)
มาช่วยในการสื่อสารกับผูห้ ญิงถือเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ท่กี ําลังได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายใน
ปจั จุบนั ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงอื่นๆ ระบุ 4 แนวโน้ มธุรกิจสําคัญในตลาดเครื่องสําอางในปี

6
2557 ดังนี้ (1) ตลาดเครื่องสําอางในปี น้ีคาดว่าจะเติบโต 7-8% สูงกว่า GDP ของประเทศ (2)
กลุ่มเครื่องสําอางระดับกลางเป็ นกลุ่มที่มขี นาดใหญ่และมีการเติบโตสูง จากการนํ าเสนอสินค้า
และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มคี ุณภาพใกล้เคียงเครื่องสําอางตราสินค้าชัน้ นํ าที่มจี ุดจําหน่ ายหลักใน
แผนกเครื่องสําอางในห้างสรรพสินค้า (Counter Brand) ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกมากขึน้ (3) พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเครื่องสําอางประเภทสีสนั และการแต่งหน้า
(Make-Up Cosmetics) ในปจั จุบนั ส่วนใหญ่จะไม่มคี วามจงรักภักดีใ นตราสินค้า (Brand
Loyalty)
ตราสิน ค้ า อย่ า งที่ผ่ า นมา โดยเน้ น ไปที่ค วามหลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์ (4)
เครื่องสําอางประเภทบํารุงผิวจะเป็ นเครื่องสําอางทีผ่ บู้ ริโภคส่วนใหญ่ม ี Brand Loyalty สูง ถ้า
ตราสินค้าที่ใช้อยู่เหมาะสําหรับผิวจะไม่มคี ดิ เปลี่ยนตราสินค้า เพราะกลัวเรื่องอาการแพ้หรือ
ผิวหน้าทีแ่ ย่ลงจากการใช้เครือ่ งสําอางตราสินค้าอื่น (เพิม่ พล โพธิ ์เพิม่ เหม, 2557)

ภาพที่ 1.1 4 แนวโน้มหลักของตลาดเครือ่ งสําอางในประเทศไทย ปี 2557
ในแง่ของการโฆษณา (Advertising) ประเทศไทยในปจั จุบนั พบว่ามีหลายตราสินค้า
จากหลายค่ายพยายามประยุกต์ใช้เทคนิคการเล่าเรือ่ งนี้เข้ามาเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดด้วย
เนื้อหา (Content Marketing) เพื่อสามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคเป้าหมายได้ดขี น้ึ ในช่วงสองปีทผ่ี ่าน
มา มีสถาบัน กลุ่มบุคคล นักวิชาการและผูเ้ ชียวชาญในวงการโฆษณาหลายท่านได้ออกมาให้
ความเห็นในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการโฆษณาในยุคดิจทิ ลั ทีใ่ ช้เทคนิคการเล่าเรือ่ งมาเป็ นกลยุทธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ในงาน ‘Cannes Lions 59th International Festival of
Creativity 2012’ ได้เพิม่ ประเภทรางวัลสําหรับงานโฆษณาอีก 2 สาขาได้แก่ Branded Content
and Entertainment และ Mobile Lions โดยทางกรรมการผูต้ ดั สินได้ให้คาํ จํากัดความของ
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Branded Content ว่าเป็ นการเล่าเรือ่ งผ่านตราสินค้า ซึง่ จะให้ความสําคัญกับ ‘เนื้อหา
(Content)’ ทีจ่ ะนํ าไปสู่การเล่าเรือ่ ง (Storytelling) ให้เกิดความประหลากใจแก่ผบู้ ริโภคใน
หลากหลายรูปแบบการนํ าเสนอ (สมสมร โพธิ ์เพิม่ เหม, 2556) ถือเป็นหนึ่งในคํายืนยันใน
ศักยภาพของเทคนิคการเล่าเรือ่ งทีม่ ผี ลต่อการโฆษณาในปจั จุบนั
นักการตลาดต้องเรียนรูว้ ่าการโฆษณาออนไลน์ ท่ดี คี อื จะต้องมีผเู้ ข้าชมจํานวนมาก จึง
ต้องเน้นการเล่าเรือ่ งทีด่ ี ซึง่ จะต้องทําให้การโฆษณาไม่ใช่การโฆษณา การเล่าเรื่องทีด่ จี ะต้องทํา
ให้ลูกค้าเชื่อและชอบ เพราะจะทําให้เกิดการขยายความต่อ และทําให้ช่นื ชมตราสินค้า (กฤษติ
กา คงสมพงษ์, 2557)
ในการทําการรณรงค์เพื่อการโฆษณา (Advertising Campaign) ตราสินค้าส่วนใหญ่
ต้องการให้เกิด Word of Mouth หรือ Viral ขึน้ กับสินค้าเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายไปซือ้ หรือ
ทดลองใช้ส ิน ค้า มากขึ้น แต่ สํ า หรับ ตราสิน ค้า เครื่อ งสํ า อางโอเรีย นทอล พริ๊น เซส (Oriental
Princess) นัน้ ต้องการสร้างเนื้อหา (Content) และกระจายออกไปสร้างความสุขให้กบั ผูห้ ญิงซึง่
เป็นสมาชิกและกลุ่มเป้าหมายมากกว่าด้วยการมอบเรือ่ งราวดีๆให้ (สาธิต จันทร์ทวีวฒ
ั น์, 2556)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลอันน่ าเชื่อถือ จากการวิเคราะห์ของ
นักวิชาการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาการโฆษณา จากงานวิจยั ของนักวิจยั ชื่อดังทัวโลกว่
่
า เทคนิค
การเล่าเรื่อง (Storytelling) และ การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) คือเครื่องมือชัน้ ดีท่ี
ช่วยให้การสื่อสารการตลาดง่ายขึน้ และรูว้ ่าการสื่อสารด้วยเทคนิคดังกล่าวสามารถสื่อสารโน้ ม
น้าวใจผูบ้ ริโภคเพศหญิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่คาํ ถามสําคัญที่เป็ นดังกุ
่ ญแจไขปริ ศนาที่
ยังไม่มีเอกสารทางวิ ชาการชิ้ นใดรับรองหรือให้ คาํ ตอบที่ ชดั เจนได้ในบริ บทดังกล่าวคือ
นักการสื่ อสารการตลาดจะรู้ได้ อย่างไรว่าจะต้ องเล่าเรื่องแบบใดผู้บริ โภคเพศหญิ งชาว
ไทยจึงจะประทับใจมากที่ สุด? ต้องใช้เนื้ อหาแบบใดจึงจะโน้ มน้ าวใจผู้บริ โภคเพศหญิ ง
ชาวไทยได้ มากที่ สุด? การเล่าเรื่องแบบใดที่ ถกู ใจผู้บริ โภคเพศหญิ งชาวไทยและทําให้
ตัดสิ นใจซื้ อได้ ในทันที ? ปั จจัยใดบ้างที่ ทําให้ การเล่าเรื่องดึ งดูดผู้บริ โภคเพศหญิ งชาว
ไทย? สิง่ เหล่านี้คอื ประเด็นคําถามทีไ่ ม่ว่าจะศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศผูเ้ ป็ นจุดเริม่ ต้นของกล
ยุทธ์อย่างละเอียดมากเพียงใดแต่ก็ไม่อาจทําความเข้าใจความต้องการลึกๆของผู้บริโภคเพศ
หญิงชาวไทยได้อย่างแน่ นอน เว้นเสียแต่ว่าจะทําการวิจยั ในบริบททีเ่ ป็ นของผูบ้ ริโภคเพศหญิง
ชาวไทย ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อผูห้ ญิงไทยอย่างแท้จริง

1.2 คําถามนําวิ จยั
ั หานํ า วิจ ัย ในข้ า งต้ น ผู้ ว ิจ ัย สามารถกํ า หนดคํ า ถามนํ า วิจ ัย ได้ ด ัง ต่ อ ไปนี้
จากป ญ
คําถามที่ 1: รูปแบบการเล่าเรื่อ งของตราสินค้าผลิต ภัณ ฑ์ผู้ห ญิง มีล กั ษณะเป็ น อย่างไร?
คําถามที่ 2: องค์ประกอบการเล่าเรือ่ งของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร?
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1.3 วัตถุประสงค์งานวิ จยั
1) เพื่อศึกษารูปแบบของการเล่าเรือ่ งของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง
2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการเล่าเรือ่ งของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง

1.4 ขอบเขตและข้อจํากัดงานวิ จยั
งานวิจยั ชิน้ นี้ถูกจัดทําขึน้ ภายใต้ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างแบบย่อย (Micro Segment)
นันคื
่ อ ภาพยนตร์โฆษณาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับผูห้ ญิงในประเทศไทย จํานวน 4 ตราสินค้า
โดยเน้นไปทีต่ ราสินค้าผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลายในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้
การเลือกข้อจํากัดดังกล่าวให้กบั งานวิจยั เช่นนี้กเ็ พื่อให้งานวิจยั สามารถดําเนินการไปได้อย่าง
ราบรืน่ มีอุปสรรคน้อยลง สามารถทําให้งานวิจยั สําเร็จลุล่วงและมีความน่าเชื่อถืออย่างมี
นัยสําคัญ สุดท้าย งานวิจยั ฉบับนี้ถอื เป็นงานวิจยั ในหัวข้อดังกล่าวฉบับต้นๆ ทีต่ งั ้ ใจศึกษาค้นหา
ความจริงภายใต้บริบททีเ่ ป็ นผูบ้ ริโภคเพศหญิงชาวไทย 100% แต่เนื่องจากแนวคิด ทฤษฎี หรือ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในอดีตทีผ่ ่านมายังไม่มชี น้ิ ใดระบุถงึ หรือได้ทาํ การวิจยั กับผูบ้ ริโภคเพศหญิง
ชาวไทยตามทีผ่ เู้ ขียนต้องการมาก่อน ผูเ้ ขียนจึงต้องอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารจากต่างประเทศ
เป็ นส่วนใหญ่ แล้วนํามาประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากเอกสารต่างๆให้เข้ากับบริบทผูบ้ ริโภคเพศหญิง
ชาวไทยให้มากทีส่ ุด โดยจะเพิม่ น้าหนักไปทีก่ ารเก็บข้อมูลด้วยตนเองแบบปฐมภูม ิ จึงทําให้ม ี
โอกาสทีผ่ ลลัพธ์ของงานวิจยั อาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจยั ที่
เกียวข้องในอดีตก็เป็ นได้

1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ผูว้ จิ ยั เชื่อว่างานวิจยั ชิน้ นี้ถูกวิจบั ขึน้ ด้วยความตัง้ ใจเพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อหลายฝ่ายที่
เกีย่ วข้อง ดังต่อไปนี้
1) ผูป้ ระกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สําหรับผูห้ ญิง เพื่อเป็ นอีกหนึ่งข้อมูลในการ
ทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเป้าหมาย และแนวทางการสื่อสารในรูปแบบการเล่า
เรือ่ ง
2) ผูป้ ระกอบการธุรกิจผูว้ างแผนสื่อ (Media Agency) เพื่อเป็ นอีกหนึ่งข้อมูลที่
ช่วยให้ท่านสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือนํ าไปใช้เสริมสร้างให้แผนการสื่อสารของท่าน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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3) นักเรียน นักศึกษา นักวิจยั หรือผู้สนใจในหัวข้อ สามารถนํ าข้อมูลในวิทยา
นิพนธ์ เล่มนี้ไปใช้อ้างอิงเพื่อศึกษาหรือต่อยอดงานวิจยั เพื่อเป็ นประโยชน์ แก่ตนเอง สังกัด
สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

1.6 นิ ยามศัพท์
1) การเล่าเรื่อง (Storytelling) หมายถึง
กลุ่มของถ้อยคําทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทําหรือเหตุการณ์ต่างๆ หรือ กลุ่มของเหตุการณ์
ทีเ่ ชื่อมโยงถึงกันได้อย่างเรียบง่าย ในมุมมองของการทําตราสินค้า (Branding) เรื่องเล่าถือเป็ น
ถ้อยแถลงทีม่ คี ุณค่ายิง่ ของบริษทั โดยมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับตัวบริษทั หรือสิง่ ที่พวกเขากําลังทํา
อยู่ โดยมากมักเป็ นการสื่อสารถึงประโยชน์และ คุณค่าทีไ่ ด้จากสินค้าหรือบริการของตราสินค้า
ผ่านการเล่าเรื่อง โดยองค์ประกอบของเรื่องเล่าที่ด ี ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบด้วยกัน
ดังต่อไปนี้ (1) โครงเรื่อง (Plot) (2) จุดขัดแย้ง (Conflict) (3) ตัวละคร (Characters) และ (4)
แก่นความคิด (Theme) (5) ฉาก (Settings) (6) สัญลักษณ์พเิ ศษ (Special Signs) (7) จุดยืนใน
การเล่าเรื่อง (Point of View) สําหรับความหมายของการเล่าเรื่องในงานวิจยั ชิน้ นี้จะเน้นไปที่
การเล่าเรื่องและเรื่องเล่าในบริบทของผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิง ทําให้การสื่อสารจะพุ่งไปที่ผรู้ บั
สารทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงเป็ นหลักเท่านัน้
2) การตลาดด้วยเนื้ อหา (Content Marketing) หมายถึง
กลยุทธ์การตลาดวิธหี นึ่งทีใ่ ช้การสร้าง และกระจายเนื้อหาทีค่ งที่ เกี่ยวข้อง และมีคุณค่า
ต่อ ผูร้ บั สารเพื่อดึงดูดและกระตุ้นให้เกิดการตีความของผูฟ้ งั ด้วยวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อน
ให้เกิดการกระทําของลูกค้าที่ก่อให้เกิดกําไร สําหรับงานวิจยั ชิ้นนี้ ผู้เขียนขอตีวงความหมาย
ของคํ า ให้ แ คบลง ด้ว ยการอิง กรอบความหมายไปที่บ ริบ ทของผลิต ภัณ ฑ์สํ า หรับ ผู้ห ญิง ที่
พิจารณาเพียงเนื้อหาในรูปของภาพยนตร์โฆษณาจาก 4 ตราสินค้า ได้แก่ DOVE, Rexona,
Wacoal และ Oriental Princess
3) ผลิ ตภัณฑ์ผห้ ู ญิ ง (Women's Products) หมายถึง
สิง่ ทีม่ รี ปู ร่างหรือมีคุณสมบัตทิ างกายภาพสามารถจับต้องได้ หรือคือสิง่ ทีม่ นุ ษย์ผลิตขึน้
เพื่อตอบสนองความจําเป็ น (Need) และความต้องการ (Want) ของผูบ้ ริโภคเพศหญิงในทางใด
ทางหนึ่ง มันอาจหมายถึงสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ และจับต้องไม่ได้ สําหรับความหมายในงานวิจยั ชิ้นนี้
จะขอเน้นไปทีผ่ ลิตภัณฑ์ในกลุ่มตัวอย่างจํานวน 4 ตราสินค้า ได้แก่ DOVE, Rexona, Wacoal
และ Oriental Princess เท่านัน้
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4) ภาพยนตร์โฆษณา หรือคลิ ปวีดีโอเพื่อการโฆษณา (Motion Picture in
Advertising / VDO Ads) หมายถึง
การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ เพื่อนํ าเสนอ ความคิดหรือการประกาศให้คนชวนเชื่อ และ
เข้าใจในตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ สิง่ ที่ต้องการสื่อออกไป โดยส่วนมากจะมีความยาว
ตัง้ แต่ 30 วินาที แต่ไม่เกิน 3-5 นาที มักพบเห็นทางโทรทัศน์ แต่ปจั จุบนั พบเห็นทางสื่อใหม่ดว้ ย
ซึ่ง ในงานวิจ ัย ฉบับ นี้ จ ะให้ ค วามสํ า คัญ กับ ภาพยนตร์โ ฆษณาที่พ บเห็น ได้ใ นสื่อ ใหม่ เช่ น
อินเตอร์เน็ตเป็ นหลัก

บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากหลักการและเหตุผล ปญั หานําวิจยั วัตถุประสงค์ ขอบเขตงานวิจยั ตลอดจนนิยาม
ศัพท์ในบทที่ 1 ทีก่ ล่าวมาในข้างต้นของการศึกษาวิจยั ในหัวข้อ “รูปแบบและองค์ประกอบของ
การเล่าเรือ่ งในฐานะกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง” ถือเป็ นข้อมูล
พื้นฐานที่เปรียบเสมือนเข็มทิศนํ าทางผู้วจิ ยั ไปสู่เส้นทางการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมในส่วนของ
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่มคี วามเกี่ยวเนื่องกันกับงานวิจยั ฉบับนี้ เพื่อนํ ามาใช้เป็ นข้อมูล
สําคัญในการสร้างกรอบแนวคิด (Conceptual framework) ในการทําวิจยั ซึง่ สามารถสรุปหัวข้อ
ทฤษฎี แนวคิ ด และงานวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ท ั ้ง หมด 6
หั ว ข้ อ ดั ง ต่ อ ไปนี้
1) ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการเล่าเรือ่ ง (StorytellingTheory)
2) ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหา (Content
Marketing Strategy)
3) แนวคิดและจิตวิทยาเกีย่ วกับผูห้ ญิง (Today’s Women Psychology)
4) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (Related Research)

2.1 ทฤษฎีและแนวคิ ดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง (Storytelling Theory)
2.1.1 การเล่าเรื่องในฐานะเครื่องมือการสร้างคุณค่าตราสิ นค้า
ความแตกต่ า งด้ า นกายภาพของสิน ค้า หรือ บริก ารไม่ ม ีค วามแตกต่ า งกัน อีก ต่ อ ไป
ผูบ้ ริโภคโหยหาสินค้าที่ดที ่สี ุดและสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ เรือ่ งราวจึง
กลายมาเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการใหญ่ ของกระบวนการสร้างความหมายในหัวใจของผู้บริโ ภคใน
ปจั จุบนั (Ardley, 2006, p.197 อ้างถึงใน Tarvainen, 2013)
ดัง นัน้ เมื่อ ตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่ ง เลือ กที่จะสื่อ สารกับผู้บริโ ภคผ่ านการเล่าเรื่อ ง
(Storytelling) ตราสินค้านัน้ ๆกําลังมุ่งความสนใจไปยัง อารมณ์ร่วม และ คุณค่าในสายตา ของ
ผูบ้ ริโภค การเล่าเรื่องของตราสินค้า (Brand Storytelling) กําลังค่อยๆกลายเป็ นคําๆเดียวกัน
กับคําทีผบู้ ริโภคให้ความหมายถึงตัวตนของพวกเขา (Fog et al., 2010, pp.17-24)
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ตราสินค้าในปจั จุบนั จําเป็ นต้องสื่อสารภายใต้แนวคิดของคุณค่า (Values) ประสบการณ์
(Experiences) และจําลองภาพให้เห็นถึงความแตกต่างของตราสินค้านัน้ ๆกับคู่แข่ง เพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยงทางอารมณ์ (Emotional Bonding) เรื่องราวของตราสินค้าและการเล่าเรื่องถือ
กําเนิดเกิดขึน้ จากจุดเชื่อมโยงเดียวกันนัน้ คือ อารมณ์ (Emotions) และ คุณค่า (Values) เพราะ
ตราสิน ค้า ที่แ ข็ง แกร่ง ย่อ มถู ก สร้างจากการกําหนดคุณ ค่า ที่ช ัด เจน จนทํา ให้เ รื่อ งราวต่ างๆ
(Stories) สามารถถ่ายทอดและรับรูไ้ ด้อย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าเรื่องราวที่ม ี
พลัง (Powerful Stories) สามารถสื่อถึงคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ในทิศทางทีเ่ ข้าใจ
ได้และพูดแทนอารมณ์ของผูบ้ ริโภคได้อย่างชัดเจน (Fog et al., 2010, pp.17-24, 69)
2.1.2 องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง (The Elements of Storytelling)
จากข้อมูลเอกสารงานวิจยั ของ Fog และคณะในปี 2553 ระบุว่า เรื่องราวทีด่ ี (Good
stories) ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ นัน่ คือ (1) ข้อความ (Message) (2)
จุดขัดแย้ง (Conflict) (3) ตัวละคร (Characters) และ (4) โครงเรื่อง (Plot) โดยทีอ่ งค์ประกอบ
ดังกล่าวสามารถผสมผสาน รวมกัน จับคู่ หรือประยุกต์เข้าหากันได้อย่างหลากหลายวิธ ี ขึน้ อยู่
กับบริบท (Context) ทีก่ ําลังเล่าถึง และจุดประสงค์ของการเล่า (Fog et al., 2010)
กล่าวคือ ในช่วงเริม่ ต้นของการเล่าเรื่อง ชีวติ ของตัวละครเอก (Protagonist) ดูเหมือน
จะลงตัว ไปเสีย ทุ ก มิติ จนกระทัง่ ตัว ละครเอกนั น้ ได้พ บกับ เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ค าดฝ นั บางอย่ า ง
(Inciting Incident) เมื่อนัน่ เองทีจ่ ุดขัดแย้ง (Conflict) จะบังเกิดขึน้ ซึง่ จุดขัดแย้งนี้จะต้องถูกทํา
ให้หายไปในเวลาต่อมาด้วยวิธใี ดวิธหี นึ่งเพื่อดําเนินเรื่องต่อไปสู่เป้าหมายหรือเพื่อบรรลุความ
คาดหวังของตัวละคร ในท้ายที่สุดของฉากจบ อาจพบว่ามันเป็ นการสรุปรวมตีความของสิง่ ที่
เกิดขึน้ ในเนื้อเรือ่ ง ซึง่ ความรูส้ กึ ผิดหวัง (Failure) สมหวัง (Success) อาจเกิดขึน้ ได้ในช่วงเวลา
ทีแ่ ตกต่างกัน (Woodside, & Megehee, 2010)
นอกจากนี้ งานวิจยั เชิงวิชาการหลายฉบับยังให้ความสําคัญเน้นไปที่องค์ประกอบของ
ตัวละคร (Persona/Character) โดยระบุว่ามันเป็ นองค์ประกอบทีส่ ําคัญทีส่ ุด จากงานวิจยั ของ
Herskovitz และ Crystal (2010) ระบุว่า การเล่าเรื่องของตราสินค้าทีด่ คี วรเริม่ ต้นจากตัวละครที่
น่ าจดจํา เชื่อมโยงง่ายและแข็งแกร่ง เพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์อ ันลึกซึ้งกับผู้ฟงั เข้า
ด้วยกันโดยผ่านจุดสัมผัส (Contact Points) ต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า ตัวละครเอกจะสะท้อนให้
ผู้ฟงั เข้าใจถึงคุณค่าและความเป็ นตัวตนของตราสินค้า โดยที่ตวั ละครในเรื่องราวอาจแสดงได้
หลากหลายรูปบทบาท เมื่อใดก็ตามที่ผูฟ้ งั สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ในอดีตของตนเองกับ
ความรูส้ กึ นึกคิดและการกระทําของตัวละครในเรื่องได้ เมื่อนัน้ ผู้ฟงั จะสามารถเชื่อมโยงตนเอง
กับเรือ่ งราวได้ดขี น้ึ (Escalas, 1998, pp.280; Fog et al., 2010, pp.167)
จากงานวิจยั ของ Herskovitz และ Crystal (2010) ระบุว่า คนส่วนใหญ่ต่างเชื่อมโยง
และระบุ ต ัว ตนของตนเองผ่ า น ตัว ละครเอก (Protagonist) อย่า งต่ อ เนื่ อ งและแนบแน่ น
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โดยเฉพาะเมื่อตัวละครนัน้ ๆมีการกระทําหรือคําพูดคล้ายคลึงกับตน ซึ่งจากหลักการนี้เองทีท่ ํา
ให้ หลายๆตราสินค้าชัน้ นํ าต่างพยายามกระตุ้นการตอบสนองทางด้านอารมณ์ จากลูกค้า ซึ่ง
หมายรวมไปถึงเรือ่ งของ ความเข้าใจ ความจงรักภักดี หรือแม้แต่การอุทศิ ตนให้กบั ตราสินค้าใด
ตราสินค้าหนึ่งอย่างหมดใจ เช่นเดียวกับที่ Fog และคณะ กล่าวไว้ว่า เรื่องราวที่ดจี ะพัฒนาไป
เรื่อยๆจากตัว ละครสู่บุคลิก ภาพ อุ ปนิสยั และในที่สุด ผู้ชมหรือผู้ฟงั จะเข้าใจเรื่องราวมากขึ้น
โดยเฉพาะหากตัวละครเป็ นทีร่ จู้ กั อยูแ่ ล้วด้วยจะยิง่ เข้าใจง่าย
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือ ละครโทรทัศน์เรื่อง มงกุฎดอกส้มสีทอง (2556) ทีม่ คี วามโดด
เด่นเรื่องของตัวละครเอก (Protagonist) นัน่ คือ เรยา สวมบทบาทโดย อารยา เอ. ฮาร์เก็ต ที่
สะท้อนความเป็ นตัวตนของเรยาออกมาได้อย่างจัดจ้าน ถึงพริกถึงขิง ทําให้คนดูเข้าใจว่า ตัว
ละครตัวนี้มอี ุปนิสยั อย่างไร และมีปมในชีวติ อันนํ ามาซึ่งการกระทําของตัวละครอย่างไร อีกทัง้
การกระทําของเรยาลึกๆแล้วเป็ นสิง่ ทีผ่ ู้หญิงหลายๆคนอย่างทํา แต่ไม่สามารถทําได้เนื่องด้วย
ม่านประเพณีของไทย ตลอดจนค่านิยมของสังคม ผู้ชมส่วนใหญ่จงึ เกิดความรูส้ กึ ร่วมและอย่าง
ติดตามผลของการกระทําของตัวละครตัวนี้ต่อไป และเมื่อเกิดกระแสการบอกต่อและส่งต่อผ่าน
โลกออนไลน์ ทําให้ละครเรือ่ งนี้ และเรยากลายเป็นกระแสโด่งดังในทีส่ ุด
จากรายงานผลการวิจยั ของ Lundqvist และคณะ (2013) พบว่าเรื่องเล่า (stories) มี
ส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจในประโยชน์ ของตราสินค้านัน้ ๆ และเพิม่ การเชื่อมโยงระหว่างตรา
สินค้า และผู้บริโภคได้อย่างโดดเด่นและน่ าพึงพอใจ ซึง่ การเชื่อมโยงที่ว่าเหล่านี้ นํ าไปสุความ
เข้าใจในความแตกต่างและ เพิม่ พูนคุณค่าตราสินค้าได้ เรือ่ งเล่าของแบรนดหลายๆเรื่องสามารถ
สื่อสารถึง ผู้บริโภคให้ทราบถึง คุณสมบัติเ ชิงบวกของสินค้าและบริการโดยปราศจากการรับรู้
อย่างการโฆษณาจริง นอกจากนี้งานวิจยั ยังชัดว่าเรื่องเล่าของแบรนดสามารถถูกใช้เพื่อสร้าง
การเชื่อ มโยงในแง่ บ วกกับ ตราสิน ค้า อีก ทัง้ ยัง เพิ่ม ความพึง พอใจของผู้บ ริโ ภคได้อีก ด้ว ย
(Lundqvist, Liljander, Gummerus, & Va Riel, 2013).
เรือ่ งเล่ายังสามารถทําให้ตราสินค้านัน้ แตกต่างได้ดว้ ยการเพิม่ การเชื่อมโยงทางอารมณ์
เข้าไป ซึง่ ถือเป็ นเรือ่ งยากในการลอกเลียนแบบ เพราะความเชื่อมโยงทางอารมณ์ไม่ได้เกิดจาก
คุณประโยชน์ ทางกายภาพของสินค้าหรือบริการเท่านัน้ แต่สร้างได้ดว้ ยแรงปรารถนาและความ
ใฝ่ฝนั ของผูบ้ ริโภค จากแบบแผนทางด้านล่าง (รูปภาพที่ 3) ชีใ้ ห้เห็นถึงพัฒนาการของคุณค่า
ตราสินค้าทีเ่ ริม่ ต้นจากคุณประโยชน์ทางกายภาพของสินค้าหรือบริการ
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ประโยชน์ทาง
กายภาพ

เรื่องเล่า

การเชื่อมโยง
กับตราสินค้า

ประสบการณ์
กับตราสินค ้า

คุณค่า
ตราสินค ้า

ภาพที่ 2.1 พัฒนาการของคุณค่าตราสินค้าทีเ่ กิดจากการเล่าเรือ่ งของตราสินค้า
เหล่าข้อมูลมากมายในเรื่องเล่าจะถูกจัดกลุ่มรวมกันเป็ นระบบอย่างมีความหมาย ทําให้
ผูร้ บั สารสามารถทําความเข้าใจและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเรื่อง
เล่าช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองทัง้ ส่วนตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ ไปในเวลาเดียวกัน.
กล่าวคือ ข้อมูลเหล่านัน้ จะถูกทําความเข้าใจอย่างมีเหตุผล และมีความพึงพอใจทางด้านอารมณ์
ไปพร้อมๆกัน (Fog et al., 2010, p.153)
ระดับสูง สุ ด ของคุณ ค่ าตราสิน ค้า คือ Brand Resonance ซึ่งชี้ใ ห้เ ห็นถึงระดับ
ความก้าวหน้าของแบรนด และระดับความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและเหล่าลูกค้าผูจ้ งรักภักดี
Keller (2009) ให้คําจํากัดความของความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและลูกค้า ว่าเป็ นความพึง
พอใจอย่างยิง่ ทีจ่ ะลงทุนกับตราสินค้าด้วยสินทรัพย์ส่วนตัว (Keller, 2009)
2.1.3 ลักษณะของเรื่องเล่า
จากการศึกษากรอบแนวคิดของนักปราชญ์โบราณ Frye (1957) ระบุว่ามี 4 โครงเรื่อง
หรือลักษณะการดําเนินเรื่องพื้นฐาน นัน่ คือ ตลกขบขัน (Comedy) โรแมนติก (Romantic)
โศกเศร้า (Tragedy) และ การเหน็บแนมปนระชดประชัน (Satire) (Shankar, & Gouldling,
2001, p.9 อ้างถึงใน Kaliszewski, 2013, p.11) จากนัน้ ไม่นาน Gabriel (2000) ได้ยนื ยัน
แนวคิดด้วยงานวิจยั ทีอ่ ้างอิงกับ 4 โครงเรื่องหรือลักษณะการดําเนินเรื่องพืน้ ฐานเช่นเดียวกัน
แต่ แ ตกต่ า งกัน ในรายละเอีย ดขององค์ ประกอบนั น่ คือ เรื่อ งราวเหนื อ จิน ตนาการ (Epic)
เรื่องราวตลกขบขัน (Comic) เรื่องราวโรแมนติก (Romantic) และ เรื่องราวโศกเศร้า (Tragic)
(Gabriel, 2000 อ้างถึงใน Tarvainen, 2013, p.64)
1) เรื่องราวมหากาพย์ (Epic) มักให้ความสําคัญกับความสําเร็จในแบบผูก้ ล้า
หรือ ฮีโร่ (Heroic Achievement) เช่น การทําภารกิจผูก้ ล้าสําเร็จ การชนะการแข่งขัน หรือการ
แก้ปญั หาร้ายแรง เรื่องราวประเภทนี้จะพุ่งเป้าหมายไปทีการแก้ไขสถานการณ์ของตัวละครเอก
ไม่ว่าจะด้วยความกล้าหาญหรือความจําใจต้องทําเองก็ตาม สําหรับผูช้ มแล้ว เรื่องราวประเภทนี้
จะกระตุนให้เกิดความภาคภูมใิ จ ความชื่นชม และความทรงจําทีด่ ใี นหลายเรื่องพบว่ามีตวั ละคร
เอก (Protagonist) เป็ นคนธรรมดาหรือมีขอ้ บกพร่องหรือมีประสบการณ์ในเชิงลบมาก่อน แต่สงิ่
ที่จําเป็ นต้องมีคอื ความซื่อสัตย์เยีย่ งวีรบุรุษ จึงทําให้หลายครัง้ ตัวละครเอกจะถูกบรรยายได้
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ด้ว ยคําว่า ซื่อสัต ย์ เด็ดเดี่ยว หลัก แหลม มีอํ านาจ และเต็มไปด้ว ยความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน
(Gabriel, 2000, p.74-76 อ้างถึงใน Tarvainen, 2013, p.64)
ตัวอย่างทีด่ สี ําหรับการเล่าเรื่องในลักษณะของเรื่องราวมหากาพย์ (Epic) ในแง่
ของภาพยนตร์ อาจเป็ นตัวอย่างของ The Hunger Games (2012-2015) ภาพยนตร์แนวกึ่งชีวติ
กึ่งจินตนาการทีเ่ ล่าถึงอาณาจักรแห่งหนึ่งทีแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็ น 13 เขต และ 1 เมืองหลวง โดย
ทุกเขตจะต้องส่งส่วยมาให้เมืองหลวงเพื่อแลกกับอิสรภาพและความปลอดภัย ซึง่ ทุกปีจะมีการ
จัดเกมแห่งชีวติ ทีเ่ กณฑ์ตวั แทนจากทุกเขตเข้าสู่สนามประลองเพื่อการเอาตัวรอด ด้านหนึ่งคือ
ความสนุ ก ของชาวเมือ งหลวง ส่ ว นอีก ด้า นหนึ่ ง คือ ความสูญ เสีย ของทัง้ 13 เขต ทว่ า
สถานการณ์เริม่ เลวร้ายเมื่อกลุ่มตัวละครเอกเริม่ รวมตัวกันเพื่อกอบกู้อสิ รภาพ โดยตัวละครเอก
ทัง้ หมดจะต้องต่อสู้กบั ฝ่ายเมืองหลวงเพื่อนํ าความสุขและสันติกลับคืนมา จากตัวอย่างทัง้ สอง
เรือ่ ง ตัวละครเอกไม่ใช่คนดีชนิดปราศจากอารมณ์ หรือความต้องการตามแบบของปุถุชนทัวไป
่
แต่ตวั ละครเอกทัง้ สองเรือ่ งมีสงิ่ ทีเ่ หมือนกันนันคื
่ อตัวละครเอกแฝงไปด้วยความซื่อสัตย์
สําหรับตัวอย่างการเล่าเรือ่ งในลักษณะของเรือ่ งราวมหากาพย์ (Epic) ในแง่ของ
การโฆษณาและการตลาด มีห ลายตัว อย่างที่น่าสนใจ เช่ น ภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘เทพเจ้า’
(2012) ของตราสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสุขภาพเนเจอร์กฟิ (NatureGift) ทีเ่ ล่าถึง สาวน้อย
ั หาเรื่อ งรูปร่างที่อ วบอ้ว นเกิน เด็ก ๆในวัย เดียวกัน
ชาวชนบทอันห่ างไกลความเจริญ ผู้มปี ญ
ปญั หานี้ทาํ ให้เธอถูกล้อเลียนจากเพื่อนๆ จนกระทังเธอทนไม่
่
ไหว และได้ทําตามคําบอกเล่าของ
คนในบ้านว่า หากตัดนํ้าไปเติมให้เต็มบ่อนํ้าบนเขาได้เธอจะได้พบกับเทพเจ้าผูป้ ระทานพรวิเศษ
ด้วยความหวังจะได้เจอเทพเจ้า เธอจึงตัดสินใจทําภารกิจนี้แม้ว่าจะยากลําบากมากแค่ไหนก็ตาม
วันแล้ววันเล่าจนในทีส่ ุดนํ้าก็เต็มบ่อ และแม้ว่าท้ายทีส่ ุดเธอจะไม่ได้พบกับเทพเจ้า แต่ความหวัง
ของเธอทีอ่ ยากมีหุ่นสวยกลับเป็ นจริงได้ดว้ ยตัวของเธอเอง พร้อมกับข้อความ (Message) จาก
ตราสินค้าท้ายเรือ่ งทีว่ า่ “คุณเท่านัน้ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวคุณได้” ภาพยนตร์โฆษณาเชิงให้ขอ้ มูล
ความปลอดภัย บนเครื่อ งบินของตราสินค้าสายการบินอย่า ง แอร์ นิ ว ซีแ ลนด์ (Air New
Zealand) ในชุด ‘The Most Epic Safety Video Ever Made’ (2014) ทีน่ ํ าเสนอการให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับความปลอดภัยบนเครือ่ งบินทีแ่ สนจะน่ าเบื่อผ่านการเล่าเรื่องราวในแบบเหนือจิตนาการ
เปรียบการเดินทางกับสายการบินเสมือนโลกของนิยายแฟนตาซี ทีต่ ลอดทัง้ เรื่องผูช้ มจะได้เห็น
ความคิดสร้างสรรค์ทเ่ี ชื่อมโยงข้อมูลความปลอดภัยบนเครื่องนัน้ ๆกับตัวละครในนิยายได้อย่าง
ลงตัว ก่อนทีจ่ ะจบลงด้วยข้อความ (Message) ทีว่ ่า “Your Middle-earth adventure is closer
than you think” หรือ “การผจญภัยใจกลางโลกนัน้ อยูใ่ กล้เกินกว่าทีค่ ุณคิด”
2) เรือ่ งราวตลกขบขัน (Comic) ให้ความสําคัญกับความโชคร้าย กําหนดภาพ
ของตัวละครเอกเป็ นผูเ้ คราะห์ผนู้ ่ าสงสารหรือผูเ้ บาปญั ญา ด้วยความรูส้ กึ เห็นใจกับตัวละครนี้เอง
ทีเ่ ป็นตัวกําหนดระดับความขบขันของเรือ่ ง ส่วนใหญ่ตวั ละครหลักจะเป็นผูน้ ําพาความโชคร้าย
มาหาตัวเขาหรือเธอเอง ซึง่ สามารถเป็ นได้ตงั ้ แต่ ผูโ้ ง่เขลา ผูห้ ลงตัวเอง ผูห้ ยิง่ ยโส ผูล้ ะโมบโลภ
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มาก หรือแม้แต่ผทู้ ม่ี นใจในตั
ั่
วเองมากจนเกินไป สําหรับผูช้ มแล้ว ความยากลําบากหรือความ
โชคร้ายทีต่ วั ละครพบเจอนี้คอื ความสนุกสนาน ตลกขบขัน ระคนสงสาร แต่ในบางเรือ่ งราว
เรือ่ งราวเหนือจินตนาการ (Epic) และ เรือ่ งราวตลกขบขัน (Comic) ถูกผสมผสานเข้าด้วยกัน
อย่างลงตัว โดยอาจนําเสนอตัวละครเอก ในรูปแบบของผูก้ ล้าทีม่ อี ารมณ์ขนั หรือเต็มไปด้วยเล่ห์
กล หรือในบางเรือ่ งเล่าตลกขบขัน ตัวละครเอกทีโ่ ง่เขลานันแหละที
่
ก่ ลายมาเป็ นผูก้ ล้าเสียเองใน
ตอนจบ อาจกล่าวได้ว่า ยิง่ ตลกขบขัน หรือยิง่ เต็มไปด้วยปญั หาทีต่ อ้ งแก้ ก็ยงิ่ ทําให้ผชู้ ม
ประทับใจในตัวละครเอก (Gabriel, 2000, pp.61-62, 66, 77 อ้างถึงใน Tarvainen, 2013,
pp.66-67)
ตัวอย่างทีด่ สี ําหรับการเล่าเรื่องในลักษณะของเรื่องราวตลกขบขัน (Comic) ใน
ด้านภาพยนตร์ อาทิเช่น ภาพยนตร์ชุดสัญชาติองั กฤษ Mr.Beans (1990-1995) ทีเ่ ล่าเรื่องถึง
ชายหนุ่ มที่ไม่ค่อยเหมือนใครและไม่มใี ครเหมือน มิส เตอร์ บีน (Mr.Bean) เขามักจะได้รบั
เคราะห์กรรม หรือผลร้ายแบบตลกๆจากความคิดที่ไม่เหมือนใครของเขาเสมอ ทําให้คนดูช่นื
ชอบและรูส้ กึ สนุ กสนานไปกับการดูพฤติกรรมแปลกๆของเขา ถือเป็ นภาพยนตร์ทเ่ี ล่าเรื่องแบบ
ตลกขบขันได้อย่างชัดเจน
สําหรับตัวอย่างการเล่าเรื่องในลักษณะของเรื่องราวตลกขบขัน (Comic) ในแง่
ของการโฆษณาและการตลาด เช่น ภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘Love Story Series 1-4’ (2010)
จากตราสินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสมูทอี (Smooth-E) ที่นับว่าเป็ นโฆษณาเรื่องแรกๆที่ตดั
แบ่งเป็ นตอนๆในแบบละครโทรทัศน์ ในเรื่องกล่าวถึงสาวน้อยแสนห้าวทีต่ ้องการเปลีย่ นตัวเอง
เพื่อนคนทีร่ กั แต่หนทางมันช่างยากเย็นนัก เพราะการเปลี่ยนแปลงในครัง้ นี้สาวน้ อยตัวละคร
เอกต้อ งผ่ านบททดสอบและจุด ขัด แย้งในเรื่อ งมากมาย ทัง้ ดี ทัง้ ร้าย ทัง้ ขํา และ ขําไม่อ อก
เรียกว่ากว่าจะได้ลงเอยท้ายเรื่องก็ทําให้ผู้ชมลุ้นไปตามๆกัน ภาพยนตร์ โฆษณาชุด ‘History’
(2011) ตราสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสุขภาพเนเจอร์กฟิ (NatureGift) ทีพ่ ูดถึงความแตกต่าง
ระหว่างยุค สมัยโบราณและสมัยป จั จุบนั ที่สาวสวย หุ่ นดีมกั เป็ นที่แ ย่งชิง จากหนุ่ มๆเสมอมา
จนกระทังในป
่ จั จุบนั สาวสวย หุ่นดีมมี ากมายเหลือเกินจนไม่ตอ้ งแย่งกันอีกต่อไปแล้ว เหตุเพราะ
สาวๆในป จั จุ บ ัน มีต ัว เลือ กในการรัก ษาหุ่ น มากมาย ท้า ยภาพยนตร์ล งท้า ยด้ว ยข้อ ความ
(Meassage) จากตราสินค้าทีว่ ่า “อีกระดับของการดูแล” ตามแบบฉบับของตราสินค้า
3) เรือ่ งราวโรแมนติก (Romantic) มักเป็นเรือ่ งราวทีน่ ่ าประทับใจโดยปราศ
จากจุดขัดแย้ง หรือวิกฤตการณ์ใดๆ โครงเรือ่ งโดยมากเกีย่ วข้องกับความรักทีห่ วานซึง้ ความ
กตัญ�ูรคู้ ุณ ความชื่นชม และเต็มไปด้วยบทเพลงทีส่ อดประสานเป็นหนึ่งเดียว ในระดับลึกลํา
เรือ่ งราวโรแมนติก (Romantic) จะสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสูก้ บั ปญั หาหรือความโชคร้ายต่างๆ
แต่แทนทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่าโชคร้ายเหล่ารัน้ เป็ นเรือ่ งทีส่ มควรแล้ว เช่นเรือ่ งราวตลกขบขัน
(Comic) เรือ่ งราวประเภทนี้จะชีช้ ดั ว่า ความรักและอารมณ์สามารถชนะได้ทุกสิง่ สําหรับผูช้ ม
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แล้ว เรือ่ งราวโรแมนติก (Romantic) เป็ นตัวแทนของความรัก ความห่วงใย ความใจดี ความ
กตัญ�ูรคู้ ุณ (Gabriel, 2000 อ้างถึงใน Tarvainen, 2013, pp.68-69)
ตัวอย่างที่ดสี ําหรับการเล่าเรื่องในลักษณะของเรื่องราวโรแมนติก (Romantic)
ในด้านภาพยนตร์ ได้แก่เรื่อง One Liter of Tears (2005) ภาพยนตร์จากประเทศญี่ป่นุ ทีท่ ําให้
ชาวญี่ปุ่น หลัง่ นํ้ า ตามากที่สุ ด แห่ง ปี เรื่อ งราวของเด็ก สาวผู้โ ชคร้า ยเป็ น โรคเกี่ยวกับ ระบบ
ประสาทสังการที
่
ไ่ ม่มที างรักษาหาย จากเด็กสาวที่ร่าเริง ร่างกายของเธอค่อยๆเริม่ ปฎิเสธการ
สังการจากสมอง
่
ในช่วงเวลาที่แสนสับสนและเศร้าหมองนัน้ เด็กสาวได้เรียนรูค้ วามหมายของ
ชีวติ ในทุกแง่มุม ในแบบทีเ่ ธอไม่คดิ ว่าจะได้เรียนรูม้ าก่อน แม้ว่าสุดทางคือความตายทีร่ ออยู่แต่
เธอและคนรอบขางต่างกลับให้ความสําคัญของการมีชวี ติ อยู่ในปจั จุบนั ร่วมกันมากกว่า หรือ
ตัวอย่างของ About Time (2014) เรื่องราวของหนุ่ มน้อยผูส้ บิ ทอดพลังพิเศษในการย้อนเวลา
ประจําตระกูล เพื่อค้นหาความหมายของการใช้ชวี ติ ทีส่ มบูรณ์แบบ ทัง้ เรื่องครอบครัว เรื่องงาน
และโดยเฉพาะเรื่องความรัก ซึง่ ในท้ายทีส่ ุดพลังพิเศษนี้เองคือคําตอบที่เขาพยายามตามหามา
โดยตลอด
สําหรับตัวอย่างการเล่าเรื่องในลักษณะของเรื่องราวโรแมนติก (Romantic) ใน
แง่ของการโฆษณาและการตลาด เช่น ภาพยนตร์โฆษณาชุด "Define Your Beauty" ของตรา
สินค้า ผลิต ภัณ ฑ์เ สริมอาหารแบล็ก มอส์ (Blackmores) เรื่อ งราวความประทับใจระหว่า ง
ช่างภาพหนุ่ มผู้เฝ้าค้นหาคําตอบของความงามและชีวติ คู่ จนเมื่อได้พบกับหญิงสาวที่ทําให้เขา
ต้องหยุด และทําให้เขารู้ว่าผู้หญิงทุกคนมีนิยาม "ความงาม" ในแบบของตัวเอง พร้อมกับ
ข้อความสําคัญจากตราสินค้าทิง้ ท้ายไว้ว่า “ไม่มใี ครกําหนดความงามของเราได้ นอกจากตัวเรา
เอง”
4) เรือ่ งราวโศกเศร้า (Tragic) เป็นเรือ่ งราวทีม่ สี ่วนคล้ายคลึงกัน มักให้ความ
สําคัญกับเรือ่ งราวตลกขบขัน (Comic) กล่าวคือ มักเน้นไปทีโ่ ชคร้ายและแสดงให้เห็นว่าตัวละคร
หลักนัน้ คือตัวดึงดูดโชคร้าย แต่อย่างไรก็ตาม ในเรือ่ งราวโศกเศร้า (Tragic) จะถือว่า โชคร้าย
หรือเคราะห์รา้ ย เป็นสิง่ ทีม่ าพร้อมกับความเศร้า ความเจ็บปวด และความเกรีย้ วโกรธ ซึง่ เป็ นสิง่
ทีไ่ ม่น่าจะเกิดขึน้ เลย เรือ่ งราวประเภทนี้มกั เล่นกับความกังวลใจของผูช้ ม (Dahlen et al, 2010,
p.221 อ้างถึงใน Kaliszewski, 2013) และสามารถทําให้ผชู้ มมีความรูส้ กึ ร่วมกันไปกับเรือ่ งราว
ได้ ทัง้ ความไม่พอใจในความยุตธิ รรม ความโชคร้ายของตัวละคร หรือแม้แต่การกนะทํา
บางอย่างทีไ่ ม่น่าพอใจของสังคม บางเรือ่ งราวถูกผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง เรือ่ งราวตลก
ขบขัน และ เรือ่ งราวโศกเศร้า (Tragic-Comic) โดยพูดถึงเรือ่ งโชคร้ายทีต่ วั ละครพบ แต่ถูกหัก
มุม (Twist) ด้วยความไม่คาดฝนั หรือความโชคดีหรือความขบขัน และให้ผลลัพธ์ทค่ี าดไม่ถงึ
แม้ว่าเรือ่ งราวผสมผสานเช่นนี้ จะสร้างคงวามตื่นเต้นให้กบั ผูช้ มได้ด ี แต่กฝ็ ากไว้ซง่ึ ความรูส้ กึ
เศร้าหรือความรูส้ กึ ผิดเล็กๆในใจเช่นกัน (Gabriel, 2000, pp.69, p.73 อ้างถึงใน Tarvainen,
2013, pp.70-71)
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ตัวอย่างที่ดสี ําหรับการเล่าเรื่องในลักษณะของเรื่องราวโศกเศร้า (Tragic) ใน
ด้านภาพยนตร์ อาทิเช่น Oshin (1983-1984) ภาพยนตร์ชุดของประเทศญี่ปุ่นที่พูดถึงความ
ลําบากในการดําเนินชีวติ ของเด็กหญิงทีม่ ชี ่อื ว่าโอชิน ทีโ่ ชคร้ายเกิดมาในครอบครัวทีย่ ากจน ซํ้า
ร้ายยังเกิดในยุคข้าวยากหมากแพงอันเป็ นผลจากสงคราม หลายครัง้ ที่โอชินพยายามทําทุก
อย่างตามหลักการและเหตุผล แต่ก็มกั จะมีปจั จัยบางประการที่ทําให้เรื่องราวไม่เป็ นไปอย่างที่
คาดหวังไว้ ถือเป็ นหนึ่งในภาพยนตร์แนวโศกเศร้า (Tragic) ทีช่ ดั เจนทีส่ ุดของญีป่ นุ่
สําหรับตัวอย่างการเล่าเรื่องในลักษณะของเรื่องราวโศกเศร้า (Tragic) ในแง่
ของการโฆษณาและการตลาด เช่น ภาพยนตร์โฆษณาชุด 'คุณค่าของผูห้ ญิง' (2012) โดยตรา
สินค้าเครื่องสําอางโอเรียนทอล พริน๊ เซส (Oriental Princess) ทีเ่ ล่าเรื่องถึงคําขึน้ ต้นง่าย แต่
นํามาซึง่ คําถามของหลากหลายอารมณ์ นันคื
่ อ ทําไม ทุกคําถามเริม่ ต้นทีค่ ําๆนี้ และตามมาด้วย
เนื้อเรื่องทีเ่ ป็ นปญั หาสําหรับผูห้ ญิง เช่น ทําไมต้องเงียบ? (เมื่ออยู่ในห้องประชุม) ทําไมต้อง
ขาว? ทําไมต้องหุ่นดี? ทําไมต้องผมยาว? พร้อมกับภาพประกอบการเล่าเรื่องด้วยภาพผูห้ ญิง
หลากหลายช่วงอายุ หลากหลายอาชีพ ที่กําลังสับสนในสิง่ ที่ทําอยู่และขมวดปมท้ายเรื่องด้วย
คําถามสุดท้ายว่า "ทําไมต้องสวย?" ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยประโยคเด็ดที่ถอื เป็ นข้อความสําคัญ
(Message) นัน่ คือ “คุณค่าของผู้หญิง สร้างได้ด้วยตัวคุณเอง” ภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘My
Beautiful Woman’ (2014) โดยตราสินค้าชุดชัน้ ในสตรีวาโก้ (Wacoal) ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง
แบบแบ่งตอน (Webisode) คือ แบ่งภาพยนตร์โฆษณาในชุดเป็ น 3 ตอนสัน้ ๆ นํ าเสนอผ่าน
เว็บไซต์โดยมีจุดแตกต่างกันตัง้ แต่ อารมณ์ ตัวละคร โครงเรื่อง และจุดขัดแย้ง แต่ทงั ้ 3 ตอน
นํ าเสนอผ่านเรื่องราวเบือ้ งลึกของความสวยในจิตใจของสาวๆ ทีห่ ากมองด้วยตาอาจไม่พบ แต่
ทัง้ หมดสัมผัสได้ หากทุกคนเปิ ดใจยอมรับความงดงามเหล่านัน้ ทัง้ สามเรื่องมีจุดเด่นตรงทีเ่ น้ น
ความเศร้าทีเ่ กิดจากเหตุไม่คาดฝนั ของตัวละครหลัก ทัง้ ภาวะมะเร็งในระหว่างตัง้ ครรภ์ของคุณ
แม่ผเู้ คราะห์รา้ ย เด็กหญิงที่ถูกทิ้งกับนักศึกษาสาวผู้เป็ นแม่บุญธรรม และสถานสงเคราะห์เด็ก
กําพร้ากับสาวออฟฟิ ศ ผู้เ งียบขรึม ทกเรื่อ งจบลงด้ว ยความสวยงามทางจิตใจที่ซ่อ นอยู่ของ
ผูห้ ญิง และข้อความโดนใจจากตราสินค้า (Message) ทีว่ ่า “ผูห้ ญิงทุกคนถูกสร่างให้สวย ‘สวย’
ทีไ่ ม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก”
ต่อมา Booker (2004) ได้เพิม่ ลักษณะทีน่ ่ าจะเป็ นเข้าไปอีก นัน่ คือ การเอาชนะ
สัตว์ประหลาด (Overcoming the Monster) รวยแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว (Rags to Riches) ภารกิจ
สําคัญ (The Quest) การเดินทางและการกลับบ้าน (Voyage and Return) และ การเกิดใหม่อกี
ครัง้ (Rebirth) (Booker, 2004 อ้างถึงใน Kaliszewski, 2013, p.11)
ในงานวิจยั ฉบับนี้ ได้นําแนวคิดของ Gabriel (2000) มาใช้ในการวิเคราะห์
เนื้อหา เนื่องจากเป็ นลักษณะของการเล่าเรื่องทีแ่ บ่งแยกชัดเจนในรายละเอียดการแบ่งแยก แต่
ไม่จาํ กัดขอบเขตแบบเฉพาะเจาะจง ดังนัน้ จึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในบริบทของงานวิจยั ชิน้
นี้ได้งา่ ย
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2.1.4 แนวคิ ดการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ (Film Narration)
การเล่าเรื่องช่วยให้มนุ ษย์เข้าใจเรื่องราวต่างๆ การเล่าเรื่องถูกนํ ามาใช้ในการอธิบาย
โดยไม่จาํ กัดรูปแบบและไม่จาํ กัดประเภทของสื่อ ไม่ว่าจะเป็ นนวนิยาย ละคร โทรทัศน์ ปาถกฐา
โฆษณา การเทศน์ การรายงานข่าว รวมทัง้ การพูด คุ ยกันในชีว ิต ประจําวัน (Lucaites, &
Condit, 1985, pp.96-103 อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิ าน, 2539, น.9)
สมัยโบราณผู้คนติดต่อสื่อสารกันโดยการเล่าเรื่อง ในหนังสือ The Poetics ของ
อริสโตเติล ได้จาํ แยกประเภทของการเล่าเรื่องบันเทิงคดีไว้ 2 ลักษณะ คือ การแสดง และ การ
เล่าเรื่อง การแสดง คือ การที่เหตุการณ์เล่าเรื่องด้วยตัวของมันเอง ส่วนการเล่าเรื่อง คือ การ
บอกเล่าเรื่องราวโดยมีผู้เล่า อาทิ มหากาพย์ หรือนวนิยาย ซึ่งการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ ถือ
กําเนิดมาจาก 2 สิง่ นี้ โดยการนํ าเอาวิธกี ารเล่าเรื่องทัง้ สองชนิดมาผสมผสานกัน ผ่านเทคนิค
เฉพาะอันซับซ้อนของสื่อภาพยนตร์ (Giannetti, 1990, p.82 อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิ าน,
2539, น.10)
สํ า หรับ วิธ ีก ารวิเ คราะห์ก ารเล่ า เรื่อ งในภาพยนตร์ก ระทํ า ได้โ ดยการวิเ คราะห์ผ่ า น
องค์ประกอบ ดังนี้
1) โครงเรื่อง (Plot)
ในการวิเ คราะห์ภ าพยนตร์ นวนิ ย าย รวมทัง้ การเล่ า เรื่อ งเกือ บทุ ก ชนิ ด โครงเรื่อ งนั บ เป็ น
องค์ประกอบสําคัญทีผ่ วู้ เิ คราะห์ต้องนํ ามาศึกษาเสมอ โดยปกติจะมีการลําดับเหตุการณ์ในการ
เล่าเรือ่ งไว้ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่
1.1) การเริม่ เรือ่ ง (Exposition) เป็นการชักจูงความสนใจให้ตดิ กับเรือ่ งราว
มีการแนะนํ าตัวละคร แนะนํ าฉากหรือสถานที่ อาจมีการเปิดประเด็นปญั หาหรือเผยปมขัดแย้ง
เพื่อชวนติดตามเรือ่ งราว
1.2) การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) คือการทีเ่ รื่องราวนัน้ ได้ดาํ เนิน
ไปอย่างต่อเนื่องและสมเหตุสมผล ปมปญั หาหรือขัดแย้งเริม่ ทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ ตัวละคร
อาจเผยให้เห็นถึงความลําบากใจ หรือ ช่วงสถานการณ์ทก่ี ลืนไม่เข้าคายไม่ออก
1.3) ภาวะวิกฤต (Climax) มักจะเกิดขึน้ เมือ่ เรือ่ งราวดําเนินมาถึงจุดแตก
หักและตัวละครอยูใ่ นสถานการณ์ทต่ี อ้ งตัดสินใจ
1.4) ภาวะคลีค่ ลาย (Falling Action) คือสภาพหลังจากทีจ่ ุดวิกฤต ได้ผ่าน
พ้นไปแล้ว เงือ่ นงําและปญั หาได้ถูกเปิดเผยหรือความขัดแย้งถูกกําจัดไปแล้ว
1.5) การยุตขิ องเรื่องราว (Ending) คือการสิน้ สุดของเรื่องราวทัง้ หมด การ
จบอาจหมายถึงความสูญเสีย อาจจบแบบมีความสุข หรือทิง้ ท้ายไว้ให้ขบคิดก็ได้
จากการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบในการเล่าเรื่องทัง้ หมด นักวิเคราะห์ชาว
เยอรมันได้เสนอโครงสร้างในการเล่าเรื่องรูปตัววี สําหรับเรื่องบันเทิงคดี (Fiction) ไว้ดงั นี้
(Giannetti, 1990, p.305 อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิ าน, 2539, น.10)
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2) ความขัดแย้ง (Conflict)
เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รบั การนํ ามาศึกษาอยู่เสมอ เพราะเมื่อทําการศึกษาความ
ขัดแย้งก็จะทําให้เข้าใจเรือ่ งราวได้กระจ่างชัดยิง่ ขึน้ อีกทัง้ โดยแท้จริงแล้วเรื่องเล่าคือการสานต่อ
เรื่องราวบนความขัดแย้ง เช่นที่ Muller and Williams ได้ให้คําอธิบายไว้ว่า โครงเรื่อง คือ การ
ลําดับเหตุการณ์หรือพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เหตุการณ์หรือพฤติกรรมนัน้ จะมีการพัฒนาขึน้
ท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆ ( Muller and Williams, 1985, pp.42-43 อ้างถึงใน. ฉลองรัตน์
ทิพย์พมิ าน, 2539, น.12) ซึง่ ความขัดแย้ง สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
2.1) ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คือการทีต่ วั ละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน
แต่ละฝ่ายต่างต่อต้านกัน หรือ พยายามทําลายกันและกัน เช่น ศึกระหว่างสองตระกูล การต่อสู่
ระหว่างนักรบเผ่าแสงสว่างกับเผ่าความมืด เป็นต้น
2.2) ความขัดแย้งภายในจิตใจ เป็ นความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวละคร
โดยจะแสดง ออกในรูปของความสับสน ความยุง่ ยากลําบากใจในการตัดสินใจทําบางสิง่ เช่น
ความขัดแย้งในจิตใจของเอลซ่า ราชินีน้ําแข็งทีต่ อ้ งปิดบังความสามารถทีแ่ ท้จริงของตนเอง ด้วย
คําสอนทีว่ ่าความสามารถนัน้ เป็ นสิง่ ต้องห้าม (Frozen, 2014 เทียบเท่ากับปี 2557)
2.3) ความขัดแย้งกับพลังภายนอก คือความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมหรือ
ธรรมชาติอ ัน โหดร้า ย ตัว อย่ า งเช่ น ความพยายามในการเอาตัว รอดจากมหาภัย วิบ ัติจ าก
ธรรมชาติของเหล่าตัวเอกในเรื่อง The Day after Tomorrow (2004 เทียบเท่ากับ ปี 2547)
ความสําคัญของความขัดแย้งที่มตี ่อโครงเรื่อง คือ มันเป็ นสิง่ ที่ทําให้เรื่องราวดําเนินไปอย่างมี
ทิศทาง หากเรือ่ งใดมีความขัดแย้งทีส่ มเหตุสมผล มีทม่ี าทีไ่ ปแน่ นอน เรื่องราวนัน้ ๆจะดําเนินไป
อย่างน่ าเชื่อถือ นอกจากนี้ สําหรับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอาจมีความขัดแย้งมากกว่าประเด็นเดียว
ก็เป็ นไปได้ ขึน้ อยู่กบั เจตนารมณ์ของผู้เล่าหรือผู้ประพันธ์เป็ นหลัก สําหรับวิธกี ารศึกษาความ
ขัดแย้งในภาพยนตร์นนั ้ Claude Levi-Strauss (1955 เทียบเท่ากับ ปี 2538) ได้เสนอวิธกี าร
แบ่งขัว้ ตรงข้ามหรือ Binary Oppositions ซึง่ เป็ นแนวคิดทีต่ งั ้ อยู่บนความเชื่อพืน้ ฐานทีว่ ่ามนุ ษย์
สามารถเข้าใจโลกได้โดยการแบ่งสิง่ ต่างๆออกเป็นส่วนๆเพื่อเปรียบเทียบกัน เช่น
ผูช้ าย | ผูห้ ญิง
แข็งแรง | อ่อนแอ
ใช้เหตุผล | ใช้อารมณ์
เชื่อถือได้ | เชื่อถือไม่ได้
ปา่ เถื่อน | อ่อนโยน
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และเมื่อนํ าเอาวิธกี ารแบ่ง ขัว้ ตรงข้ามมาใช้ศึก ษาภาพยนตร์ มันจะช่ วยให้เ รามองเห็นความ
ขัดแย้งในภาพยนตร์ได้กระจ่างชัดยิง่ ขึน้ (ปริญญา เกื้อหนุ น, 2537 อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์
พิมาน, 2539, น.12)
3) ตัวละคร (Character)
องค์ประกอบสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการเล่าเรื่องทุกชนิดคือ ตัว
ละคร (Character) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั กับเรื่องราวในเรื่องเล่า
นอกจากนี้ยงั หมายความรวมไปถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็ นรูปร่างหน้าตา หรือ
อุปนิสยั ใจคอของตัวละครด้วย (Perrine, 1978, p.1491 อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิ าน, 2539,
น.15)
ตัวละครแต่ละตัวจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนเสมอ นัน่ คือ ส่วนทีเ่ ป็ นความคิด
(Conception) และส่วนทีเ่ ป็ นพฤติกรรม (Presentation) (Swain, 1982, p.95-114 อ้างถึงใน
ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิ าน, 2539, น.15)
ความคิด ของตัว ละคร โดยปกติจะเป็ นสิ่ง ที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก จนกว่ าจะมี
เหตุผลทีส่ าํ คัญเพียงพอทีจ่ ะทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ตัวละครทีด่ จี ะมีความคิดเป็ นของตัวเอง
ซึ่งสิ่ง ที่จะเป็ นตัว กํ า หนดความคิดและจิต ใจของตัว ละครนั น้ อยู่ท่ีภูม ิห ลังของตัว ละคร ส่ว น
พฤติกรรมของตัวละคร จะเป็ นผลโดยตรงมาจากความคิดและทัศนคติของตัวละคร สําหรับการ
วิเคราะห์ตวั ละครในเรื่องเล่าชิน้ แรกๆ และเป็ นการศึกษาที่มกั ได้รบั การนํ ามาใช้อ้างอิงเสมอๆ
นันคื
่ อ ผลงานของ Vladimir Propp ทีว่ เิ คราะห์ การเล่าเรื่องในนิทานรัสเซีย พบว่า นิทานแต่ละ
เรื่องจะประกอบด้วยตัวละครทีม่ บี ทบาทแตกต่างกันเช่น ผู้รา้ ย ผูใ้ ห้ ผูช้ ่วยเหลือ เจ้าหญิง ผูส้ ่ง
สาร พระเอกพระเอกจอมปลอม เป็ นต้น สําหรับตัวละครตามเกณฑ์ของ Propp นี้ หนึ่งตัวละคร
อาจมีมากกว่าหนึ่งบทบาท หรือตัวละครอาจเปลีย่ นแปลงบทบาทของตัวเองจากบทหนึ่งไปสู่อกี
บทหนึ่งได้เช่นกัน (ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิ าน, 2539, น.15)
นอกจากนี้ ในการศึกษาเกีย่ วกับตัวละคร คุณสมบัตขิ องตัวละครยังเป็ นอีกส่วน
หนึ่งทีม่ กั ได้รบั การนํามาวิเคราะห์ถงึ อยู่เสมอ เราสามารถจําแนกตัวละครโดยแบ่งคุณสมบัตติ วั
ละครได้เป็ น 2 ชนิด คือ ตัวละครผูก้ ระทํา (Active) และตัวละครผูถ้ ูกกระทํา (Passive)
3.1) ตัวละครผูก้ ระทํา คือ ตัวละครทีม่ ลี กั ษณะทีเ่ ข้มแข็ง พึง่ พาตนเองได้
ไม่ถูกคุกคาม หรือ ครอบงําจากผูอ้ ่นื ได้โดยง่าย ส่วนใหญ่มเี ป้าหมายหรือมีการตัดสินใจเป็ นของ
ตนเอง ตัวละครชนิดนี้โดยมากเป็ นตัวละครทีม่ กี ารศึกษาดี และมักเป็ นเพศชาย
3.2) ตัวละครผูถ้ ูกกระทํา คือ ตัวละครทีม่ ลี กั ษณะอ่อนแอ ต้องพึง่ พาผูอ้ ่นื
หรือ ต้ อ งอยู่ภ ายใต้ การดู แ ลของตัว ละครอื่น ตัว ละครผู้ ถู ก กระทํ า ส่ ว นใหญ่ ม กั เป็ น ผู้ด้อ ย
การศึกษามีฐานะหรือมีสถานะตํ่าต้อย โดยมากเป็นหญิงมากกว่าชาย
สําหรับการพิจารณาตัว ละคร นอกเหนื อ จากลัก ษณะภายนอกอย่าง เสื้อ ผ้า
หน้าผล ผม ท่วงท่า และพฤติกรรมต่างๆแล้ว บทสนทนา (Dialogue) ระหว่างตัวละครเป็ นอีก
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ส่วนหนึ่งทีม่ คี วามสําคัญอย่างมาก ทัง้ นี้เพราะความคิด ทัศนคติ และเอกลักษณ์ของตัวละคร จะ
สะท้อนออกมาจากคําพูดของตัวละครทัง้ สิน้ (ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิ าน, 2539, น.15)
4) แก่นความคิ ด (Theme)
นับเป็ นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มคี วามสําคัญต่อเรื่องเล่าโดยเฉพาะเมื่อต้องการ
วิเคราะห์ถงึ ใจความสําคัญของเรือ่ ง จําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องจับใจความสําคัญของเรื่องไว้ให้ได มิ
เช่ นนัน้ จะไม่อ าจรู้ถึง แนวคิด หลัก ที่ผู้เ ล่ า ต้อ งการถ่ า ยทอดให้ทราบได้อ าจกล่า วได้ว่ า แก่ น
ความคิด คือ ความคิดหลักในการดําเนินเรื่อ ง เป็ นความคิดรวบยอดที่เ จ้าของเรื่องต้องการ
นําเสนอ ซึ่งจะเข้าใจแก่นความคิดได้จากการสังเกตองค์ประกอบต่างๆในการเล่าเรื่อง เช่น ชื่อ
เรื่อง ชื่อตัวละคร ค่ านิยม คําพูดในเรื่อ ง หรือสัญ ลักษณ์ พเิ ศษที่ปรากฏในเรื่อง สําหรับแก่ น
ความคิดที่ได้รบั ความนิยมและพบบ่อยมีอยู่ไม่มากนัก โดยมากวนเวียนอยู่กบั เรื่อง ความดีความชัว่ หรือ ความรัก-ความเกลียดชัง แต่ในรายละเอียดแล้ว แก่นความคิดของแต่ละเรื่องก็จะ
มีรายละเอีย ดหรือ องค์ป ระกอบแตกต่ างกัน ไป อาทิใ นภาพยนตร์มหากาพย์เ รื่อ ง Ben-Her
(1959) ทีม่ แี ก่นความคิดของเรื่องอยู่ท่ี ความดีชนะความชัว่ แต่การดําเนินเรื่องจะมีความคิด
ย่อยที่ช่วยสนับสนุ นความคิดหลักปรากฏอยู่จํานวนมาก เช่น ความศรัทธานํ าไปสู่การรอดพ้น
ความเกลียดนํ าไปสู่หายนะ หรือ ความเพียรจะทําให้เอาชนะอุปสรรคได้ ซึ่งแม้ว่าจะมีแนวคิด
ปลีกย่อยอยูห่ ลายความคิด แต่ความคิดย่อยทัง้ หมดจะมีลกั ษณะร่วมบางประการ หรือเดินไปใน
ทิศทางเดียวกันทัง้ สิน้ ดังนัน้ ในการพิจารณาแก่นความคิดใดๆ การแยกย่อยความคิดปลีกย่อย
จะทําให้เราเข้าใจเรื่องราวได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ (Hurtik, & Yarber, 1971, p.94 อ้างถึงใน ฉลองรัตน์
ทิพย์พมิ าน, 2539, น.16)
5) ฉาก (Events)
ฉากเป็ นอีกหนึ่งองค์ประกอบในเรื่องเล่าทุกประเภท เนื่องจากเรื่องเล่าคือการ
ถ่ายทอดเหตุการณ์ทต่ี ่อเนื่องกัน และเพราะเหตุการณต่างๆจะเกิดขึน้ โดยปราศจากสถานทีม่ ไิ ด้
ดังนัน้ เอง ฉากจึงมีความสําคัญเพราะทําให้มสี ถานทีร่ บั รองการกระทําหรือเหตุการณ์ต่างๆของ
เรื่อง นอกจากนี้ฉากยังมีความสําคัญในแง่ท่สี ามารถบ่งบอกความหมายบางอย่างของเรื่อง มี
อิทธิพลต่อความคิด หรือการกระทําของตัวละครอีกด้วย (ปริญญา เกื้อหนุ น, 2537, p.70 อ้างถึง
ใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิ าน, 2539, น.17) อาจสรุปประเภทของฉากในเรือ่ งเล่าไว้ 5 ประเภท ดังนี้
5.1) ฉากทีเ่ ป็ นธรรมชาติ ได้แก่ สภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติทแ่ี วดล้อมตัว
ละคร เช่น ปา่ ไม้ ขุนเขา ทะเล ลําธาร หรือแม้แต่ทงุ้ หญ้าหน้าบ้านเองก็ตาม
5.2) ฉากทีเ่ ป็ นสิง่ ประดิษฐ์ ได้แก่ ตึกระฟ้า คฤหาสน์ผสี งิ หรือสิง่ ประดิษฐ์
เหนือจิตนาการ เช่น ประตูยอ้ นเวลา ไฟฉายย่อขนาด เป็ นต้น
5.3) ฉากทีเ่ ป็นช่วงเวลาหรือยุคสมัย ได้แก่ ยุคสมัย หรือ ช่วงของกาลเวลา
ทีด่ าํ เนินไปตามท้องเรือ่ งนัน้ ๆ
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5.4) ฉากทีเ่ ป็ นการดําเนินชีวติ ของตัวละคร หมายถึง สภาพแบบแผนหรือ
กิจวัตรประจําวันของตัวละคร ของชุมชน หรือ ท้องถิน่ ทีต่ วั ละครอาศัยอยู่
5.5) ฉากทีเ่ ป็ นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม คือ สภาพแวดล้อมทีจ่ บั ต้อง
ไม่ได้ แต่มลี กั ษณะเป็ นความเชื่อ หรือ ความคิดของคนเช่นค่านิยม ธรรมเนียม ประเพณี เป็ น
ต้น เช่นฉากการต่อสูก้ นั ระหว่างเทวดาและซาตาน ตัวแทนความดีและความชัว่ (ธัญญา สังข
พันธานนท์, 2539, pp.191-193 อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิ าน, 2539, p.17)
6) สัญลักษณ์ พิเศษ
สําหรับการเล่าเรือ่ งในภาพยนตร์มกั จะมีการใช้สญ
ั ลักษณ์พเิ ศษ (Symbol) เพื่อ
สื่อความหมายอยูเ่ สมอ โดยสัญลักษณ์พเิ ศษ คือ การใช้สญ
ั ลักษณ์ในการสื่อความหมายทัง้ ในรูป
ของคําพูดและภาพ โดยในภาพยนตร์มกั พบ 2 ประเภท คือ สัญลักษณ์ทางภาพ และ สัญลักษณ์
ทางเสียง
6.1) สัญลักษณ์ทางภาพ คือ องค์ประกอบของภาพยนตร์ทถ่ี ูกนํ าเสนอซํ้าๆ
อาจเป็ นวัตถุ สถานที่ หรือ สิง่ มีชวี ติ เช่น สัตว์ หรือ มนุ ษย์กไ็ ด้ อาจเป็ นภาพเดียว หรือ กลุ่มของ
ภาพทีเ่ กิดจากการตัดต่อ เช่นในภาพยนตร์เรื่อง Old and New ของผูก้ ํากับรัสเซียนามว่าไอ
เซ่นสไตน์ ทีม่ กี ารใช้ลําดับภาพเพื่อสื่อความหมายพิเศษ เริม่ จากการจับภาพในระยะใกล้มากที่
ดวงตาของวัว แล้วตัดภาพไปยังดวงตาของเกษตรกร และตัดภาพไปยังดวงอาทิตย์ท่กี ําลังตก
ดิน เพื่อสื่อความหมายถึง ความสิน้ หวังของเกษตรกร ภาพความตายของวัว และดวงอาทิตย์ท่ี
กําลังลาลับขอบฟ้า ทัง้ หมดคือ ตัวแทนของการสิน้ สุดของชุมชนแห่งนัน้ ณ เวลานัน้ ๆ
6.2) สัญลักษณ์ทางเสียง คือ เสียงต่างๆทีถ่ ูกนํ ามาใช้เพื่อแสดงความหมาย
อื่นๆ เพื่อเปรียบ เทียบความหมาย หรือ เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของตัวละคร ไม่ใช่เพื่อสร้าง
อารมณ์ร่วมกับตัวละครและเรื่องเล่าเท่านัน้ เช่น การใช้เสียงเพลง Imagin ในภาพยนตร์เรื่อง
The Killing Field ทีถ่ ูกใช้เพื่อแสดงถึงความมุ่งหวังในสันติภาพของมนุ ษย์ หาใช่เพื่อสร้าง
อารมณ์ของตัวละครเพื่อการหลบหนภัยสงครามได้สําเร็จ
ซึ่ง การศึก ษาการใช้ส ญ
ั ลัก ษณ์ พ ิเ ศษนี้ เมื่อ นํ า มาวิเ คราะห์ป ระกอบการชม
ภาพยนตร์หรือเรื่องเล่า จะช่วยให้สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ดขี ้นึ โดยเฉพาะเมื่อตระหนักว่า
ความหมายที่ซ่อ นเร้นอาจสื่อ ความหมายได้ด ีก ว่ า ความหมายที่ปรากฏภายนอก (ปทั มวดี
จารุวร, 2538, น. 164 อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิ าน, 2539, น. 18)
7) จุดยืนในการเล่าเรื่อง (Point of View)
ในการเล่าเรือ่ งทัง้ นวนิยายและภาพยนตร์ มีการนําเสนอทีค่ ล้ายคลึงกันประการ
หนึ่ง คือ จุดยืนในการเล่าเรื่อง ซึง่ หมายถึง การมองเหตุการณ์ การทําความเข้าใจพฤติกรรมตัว
ละคร ในเรือ่ งผ่านสายตาของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง หรือหมายถึง การทีผ่ เู้ ล่ามองเหตุการณ์จาก
วงในใกล้ชดิ หรือจากวงนอกในระยะห่างๆ ซึ่งแต่ ละจุดยืนจะมีความน่ าเชื่อถือแตกต่ างกันไป
จุดยืนในการเล่าเรื่อ ง มีค วามสําคัญ ต่ อ การเล่าเรื่อ งเป็ นอย่างยิง่ เนื่ อ งจากจุดยืนจะมีผ ลต่ อ
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ความรู้ ส ึก ของผู้ ช ม และมีผ ลต่ อ การชัก จู ง อารมณ์ ข องผู้ เ สพเรื่อ งเล่ า หลุ ย ส์ จิอ ัน เน็ ต ตี้
ศาสตราจารย์ทางภาพยนตร์แห่งมหาวิทยาลัยคลีฟแลนด์ จัดแบ่งจุดยืนพืน้ ฐานในการเล่าเรื่อง
ของภาพยนตร์ไว้ 4 ประเภท คือ
7.1) เล่าเรื่องจากจุดยืนบุคคลทีห่ นึ่ง (The First-Person Narrator) คือการ
ทีต่ วั ละครเอกของเรื่องเป็ นผูเ้ ล่าเรื่องเอง ข้อสังเกตในการเล่าเรื่องชนิดนี้ คือ ตัวละครมักเอ่ยคํา
ว่า "ผม" หรือ "ฉัน" อยู่เสมอ ข้อดีของการเล่าเรื่องชนิดนี้คอื ตัวละครหลักเป็ นผู้เล่าเอง ทําให้
เกิดความรูส้ กึ ใกล้ชดิ กับเหตุการณ์ แต่มขี อ้ เสียคือเป็ นการเล่าเรื่องทีแ่ ฝงไปด้วยอคติส่วนตัวของ
ตัวเอก การเล่าเรือ่ งเช่นนี้ มักพบมากในภาพยนตร์นกั สืบ หรืออัตตชีวประวัติ
7.2) เล่าเรื่องจากจุดยืนบุคคลทีส่ าม (The Third-Person Narrator) คือการ
ทีผ่ เู้ ล่ากล่าวถึงตัวละครตัวอื่น เหตุการณ์อ่นื ที่ตวั เองพบเห็นหรือเกี่ยวพันด้วย เช่น ภาพยนตร์
เรื่อง Shawshank Redemtion (1994) ทีผ่ เู้ ล่าเรื่องเป็ นผูเ้ ห็นเหตุการณ์ในเรื่องโดยตลอด และ
เรือ่ งทีเ่ ล่าก็มคี วามเกี่ยวพันกับตัวผูเ้ ล่าเองด้วย แต่จุดสนใจทัง้ หมดของเรื่องไม่ได้ อยู่ทต่ี วั ผูเ้ ล่า
ทว่าอยูท่ เ่ี พื่อนของผูเ้ ล่าซึง่ เป็ นตัวเอกของเรือ่ งนันเอง
่
7.3) เล่าเรื่องจากจุดยืนทีเ่ ป็ นกลาง (The Objective) ซึง่ มักจะเป็ นจุดยืนที่
ผู้ส ร้างพยายามให้เกิด ความเป็ นกลาง ปราศจากอคติใ นการนํ าเสนอ เป็ นการเล่ าเรื่อ งที่ไ ม่
สามารถเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง เพราะเป็ นการเล่าเรื่องจากวงนอก เป็ นการ
สังเกตหรือรายงานเหตุการณ์ โดยให้ผชู้ มตัดสินเรื่องราวเอง ผูส้ ร้างมักไม่ใช้กล้องมุมสูง หรือใช้
ฟิ ลเตอร์ เพื่อปรุงแต่งภาพ เนื่องจากจะทําให้ขาดความสมจริง การเล่าเรื่องชนิดนี้ พบบ่อยใน
ภาพยนตร์ข่าว สารคดี รวมทัง้ ภาพยนตร์แนวสมจริง ตัวอย่างที่ดขี องการเล่าเรื่องชนิดนี้ คือ
The Bicycle Thief (1948) ภาพยนตร์แนว Neo-Realist ทีเ่ ล่าเรื่องให้ดูเหมือนเป็ นภาพยนตร์
สารคดี เกีย่ วกับชายทีอ่ อกตามหาจักรยานทีถ่ ูกขโมยไป
7.4) เล่าเรื่องแบบรูร้ อบทุกด้าน (The Omniscent) มักจะเป็ นการเล่าเรื่องที่
ไม่มขี อ้ จํากัดสามารถหยังรู
่ จ้ ติ ใจของตัวละครทุกตัว สามารถย้ายสถานที่ เหตุการณ์ และข้ามพ้น
ข้อ จํากัดด้านเวลา กล่าวคืออาจสามารถย้อนอดีต หรือ ก้าวไปยังอนาคตได้ และสามารถสํารวจ
ความคิดฝนั ของตัวละครไร้ขอบเขต การเล่าเรือ่ งแบบนี้เป็นการเล่าเรื่องทีภ่ าพยนตร์ใช้บ่อยทีส่ ุด
(ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิ าน, 2539, น.18-19)
นอกจากจุดยืนในการเล่าเรื่องแล้ว เพศของผูเ้ ล่าก็เป็ นปจั จัยสําคัญในการทําให้
การเล่าเรือ่ งระหว่างภาพยนตร์กระแสหลักกับภาพยนตร์เพื่อสตรีมคี วามแตกต่างกัน ทัง้ นี้เพราะ
ผู้เล่าเรื่องที่ต่างเพศกัน ย่อมมีค่านิยมและความคิดที่แตกต่ างกันด้วย ดังนัน้ ในการวิเคราะห์
ภาพยนตร์ การคํานึงถึงเพศของผูเ้ ล่าจะช่วยให้ทราบความแตกต่างของภาพยนตร์ทงั ้ สองชนิด
ได้ สําหรับภาพยนตร์ทเ่ี ล่าเรือ่ งจากจุดยืนของเพศหญิง จะต้องมีตวั ละครหญิงเป็ นศูนย์กลางของ
เรื่อง และเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวถูกนํ าเสนอขึน้ มา โดยผ่านจุดยืนของผูห้ ญิงเป็ นสําคัญ (ธิดา
ผลิตผลการพิมพ์, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2540 อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พมิ าน, 2539, น.20)
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2.1.5 เทคนิ คการเล่าเรื่องกับการโฆษณาในปัจจุบนั
ปจั จุบนั พบว่านักวิชาการต่างรุมให้ความสําคัญกับการบรรยายเรื่อง (Narrative) และ
การเล่าเรื่อง (Storytelling) ซึง่ ทัง้ สองแตกต่างกัน กล่าวคือ การบรรยายเรื่อง (Narrative) เป็ น
หนึ่งในวิธกี ารสื่อสารทีแสดงถึงลําดับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ หรือถูกประสบพบเจอโดยตัวละคร ส่วน
การเล่าเรือ่ ง (Storytelling) คือ การบรรยายเรือ่ งรูปแบบหนึ่ง โดยนําเสนอผ่านโครงเรื่องและ ตัว
ละคร เพื่อกระตุน้ ให้เกิดอารมณ์รว่ มระหว่างผูเ้ ล่าและผูฟ้ งั (Gabriel, 2000).

ภาพที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบรรยายเรื่อง (Narrative) และ การเล่าเรือ่ ง
(Storytelling)
เรื่องราวต่างๆถูกเล่าขานความเป็ นเอกลักษณ์ทางขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความรู้
และคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านวิถีการเล่าเรื่องของแต่ ละบริบท ทําให้มนุ ษย์เข้าใจอดีตและเข้าใจ
สังคมในปจั จุบนั มากขึน้ และด้วยการมาถึงของเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และการเปลีย่ นแปลงไปของ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อไม่ว่าจะเป็ นบทเพลง โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สื่อ
อินเตอร์เน็ต (Internet) จนอาจกล่าวได้ว่า สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) กลายเป็ นศูนย์กลางของ
การเล่าเรือ่ งในยุคนี้กว็ ่าได้ (Cooper et al., 2010, p.557 อ้างถึงใน Kaliszewski, 2013)
การเล่าเรื่อง (Storytelling) และ การทําความเข้าใจ (Sense making) ถูกพบว่าเป็ น
พืน้ ฐานที่มนคงในการโฆษณามาโดยตลอด
ั่
โดยผลงานการโฆษณาหนึ่งชิน้ อาจจะประกอบไป
ด้วย โครงเรื่อง (Plot) ทีถ่ ูกกําหนดให้เป็ นแกนของเรื่องเล่า ปญั หา (Conflict) ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
ดําเนินเรื่อง และการแก้ไขปญั หาของตัวละคร (Characters) พร้อมทัง้ ตบท้ายด้วยข้อความทีท่ ํา
ให้เกิดการจดจํา (Message) (Kaliszewski, 2013)
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งานวิจ ัย หลายชิ้น ระบุ ว่ า การโฆษณาที่ม ีโ ครงสร้า งของกลยุท ธ์ก ารบรรยายเรื่อ ง
(Narrative) หรือเล่าเรื่อง (Storytelling) มีความเป็ นไปได้ท่จี ะโน้มน้าวใจผู้ชมได้มากกว่าการ
โฆษณาแบบทัวๆไป
่
ทีก่ ล่าวถึงคุณสมบัตขิ องสินค้าหรือบริการแบบโต้งๆ (Escalas, 2007).
จากคํายืนยันของนักสังคมวิทยา ทําให้เข้าใจว่า สังคมในปจั จุบนั กําลังแตกตัวออกเป็ น
ชิ้นส่วนย่อยๆมากมาย (Fragmentation) ม่านประเพณีและความเชื่อที่มมี าแต่โบราณถูกลด
ระดับความสําคัญลงโดยปริยาย ในฐานะของมนุ ษย์คนหนึ่ง ทุกคนไม่จาํ เป็ นต้องถูกกักขังไว้ใน
กรอบแคบๆ ทีม่ ซี ล่ี ูกกรงที่เรียกว่าธรรมเนียมปฏิบตั อิ กี ต่อไป ทุกคนสามารถเลือกสิง่ ที่บ่งบอก
ความเป็ นตัวตนและเหมาะสมที่สุดให้กบั ชีวติ ได้ และหนึ่งในวิธกี ารที่จะทําให้ค้นพบคุณค่าและ
ความศรัทธาทีแ่ สดงออกถึงความเป็ นตัวตนนัน้ ก็คอื การใช้สญ
ั ลักษณ์ทส่ี ่อื แทนความหมาย เช่น
การใช้สนิ ค้าหรือบริการของตราสินค้าทีต่ อบโจทย์ความต้องการ การเลือกสิง่ เหล่านี้คอื เหตุผล
ทีว่ ่า ทําไมผูค้ นจึงมีรสนิยมในการใช้ชวี ติ แตกต่างกัน อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าทุกคนแสดงออก
ถึงความเป็นตัวตน หรือ สื่อสารถึงสิง่ ทีอ่ ยากให้คนอื่นมองตัวตนของตัวเองด้วยการใช้สญ
ั ลักษณ์
(Symbols) และการแสดงออกทีส่ งั เกตได้ (Visual Expression) (Fog et al., 2001, p.20)
จากปญั หาความอิม่ ตัวของตลาดสินค้าและบริการ (Saturated Market) และอัตราการ
แข่งขันทีท่ วีความรุนแรงขึน้ เรื่อยๆ (Fierce Competition) นักการสื่อสารการตลาดทัวโลกพบว่
่
า
การสื่อสารด้วยเหตุผลหรือตรรกะ ไม่สามารถทําให้ผบู้ ริโภคเชื่อในสิง่ ที่พวกเขากําลังพูดได้อกี
ต่ อ ไป ตราสินค้าต่ างๆจึง ถูก บัง คับให้นําเสนอคุ ณ ค่ าทางประสบการณ์ ท่ถี ู ก เพิ่มขึ้น (ValueAdded Experience) ที่เกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชดิ กับอารมณ์และความใฝ่ฝนั ตลอดจนการเพิม่
ความหมายเข้าไปในคําว่า "คุณภาพชีวติ ทีด่ "ี (Fog et al., 2010) จากจุดนี้เอง การเล่าเรื่องและ
การโฆษณาจึงอย่างมาเป็ นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ เรื่องราวที่ถูกเชื่อมโยงกับ
สินค้าหรือบริการอย่างประณีตบรรจง กลายเป็ นแรงขับเคลื่อนทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความสําเร็จของตรา
สินค้าและเป็ นสิง่ ทีแ่ ยกตราสินค้านัน้ ๆออกจากสินค้าอื่นๆในตลาด (Fog et al., 2010, p.164)
เรื่องราวทีด่ สี ามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้ และยังสามารถสร้างสัมพันธภาพ (Bond)
ระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภคได้ด้วย ซึ่งทําให้ตราสินค้าแข็งแกร่งขึน้ จากทัง้ ภายในและภาย
นอก (Fog et al., 2010, p.24). และแม้ว่าจะยังไม่มขี อ้ กําหนดตายตัวเกี่ยวกับการเล่าเรื่องที่
สร้า งความสํ า เร็จ ให้ก ับ ตราสิน ค้า แต่ พ อจะกํ า หนดเป็ น ข้อ แนะนํ า คร่า วๆได้จ ากการศึก ษา
งานวิจยั ในอดีตทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ต่างๆ ซึง่ ทําให้พบว่า การเล่าเรื่อง
ส่วนใหญ่ มีองค์ประกอบพืน้ ฐานสําคัญทีค่ ล้ายคลึงกันซ่อนอยู่และองค์ประกอบเหล่านัน้ สามารถ
ผสมผสาน จับคู่ และประยุกต์ใช้ได้อย่างอิสระ ขึน้ อยู่กบั บริบทในแต่ละเรื่องราว (Fog et al.,
2010, pp.32-33)
เรื่องราว (Stories) ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสําคัญ นัน่ คือ ข้อความ
(Message), จุดขัดแย้ง (Conflict), ตัวละคร (Characters), และ โครงเรือ่ ง (Plot)
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1) ข้อความ (Message) จะถือเป็ นเรือ่ งหลักเรือ่ งแรกทีม่ กั ต้องกําหนดให้ชดั
เจนลงไปเพราะเรือ่ ง ราวจะถูกสร้างสรรค์ขน้ึ อย่างไร จะประณีตในการเล่าเรือ่ งแค่ไหน จะไข
ปริศนาด้วยคติธรรมหรืออุดมคติ เป็นหน้าทีข่ องข้อความนัน่ เอง ยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวของ
Romeo & Juliet (Shakespeare, 1595) ใช้ขอ้ ความทีว่ ่า "รักแท้ทค่ี วามตายไม่อาจขวางกัน้ "
ด้วยข้อความทีเ่ ชื่อมโยงถึงอุดมคติในใจของผูฟ้ งั นี้เอง จะทําให้ผชู้ มเข้าใจเนื้อเรือ่ งได้ดยี งิ่ ขึน้
(Fog et al., 2010, p.34)
2) จุดขัดแย้ง (Conflict) อาจจะเรียกองค์ประกอบนี้ได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนให้
กับเรือ่ งราวทีด่ ี จากหลักการง่ายๆ ทีว่ ่า หากปราศจากจุดขัดแย้งหรืออุปสรรคขวางกัน้ เรือ่ งราว
ก็มอิ าจมีสสี นั ทีง่ ดงามได้ ความลับของเรือ่ งนี้เร้นกายอยูใ่ นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน เพราะ
มนุษย์มสี ญ
ั ชาตญาณแห่งการเอาตัวรอด และการต่อสูด้ น้ิ รนเพื่อความสงบสุขของชีวติ นัน่
แปลว่า เมือ่ เกิดเหตุเภทภัยผิดปกติตามธรรมชาติจะกําหนดให้มนุษย์พยายามหาทางแก้ไข
เพื่อให้สถานการณ์ กลับไปในจุดเริม่ ต้นก่อนทีป่ ญั หาจะเกิดขึน้ ซึง่ ในแนวคิดของการเล่าเรือ่ ง
จุดขัดแย้ง (Conflict) ไม่ใช่สงิ่ ทีม่ คี วามหมายในเชิงลบเสมอไปหลายครัง้ จุดขัดแย้ง แสดงถึงการ
หํ่าหันกันระหว่างความดีและความชัว่ และเป็ นอีกหนึ่งวิธกี ารเล่าเรือ่ งทีน่ กั เล่าต้องการสื่อถึง
วิธกี ารรับรูผ้ ดิ ชอบชัวดี
่ ของตนเอง อาจกล่าวได้ว่า จุดขัดแย้งสามารถทุเลาหรือกระตุน้ ความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้ (Fog et al., 2010, pp.34-37)
3) ตัวละคร (Characters) ในเรือ่ งเล่าหรือนวนิยายมักจะมีโครงสร้างทีช่ ดั เจน
ด้วยการมีตวั ละครหลักทีม่ บี ทบาทของตนเองเด่นชัด (Fog et al., 2001, p.39). ยิง่ ผูบ้ ริโภค
สามารถเชื่อมโยงตัวละครกับตนเองได้ เรือ่ งราวนัน้ จะยิง่ ทรงพลังมากขึน้ ดังคํ
่ ากล่าวของ Fog
ทีว่ ่า เรือ่ งราวเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งจะก่อตัวขึน้ จากตัวละครเอก (Main Characters) เพื่อดําเนินเรือ่ ง
ไปสู่จดุ หมาย ทว่าบนเส้นทางของตัวละครเอกนัน้ มักจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนาม
โดยมากอุปสรรคเหล่านัน้ จะเกิดขึน้ จากใครสักคนทีเ่ ป็ นปรปกั ษ์กบั ตัวละครเอก ซึง่ นําไปสู่จดุ
ขัดแย้ง (Conflict) อุปสรรคอาจเป็ นไปได้ทงั ้ ทางกายภาพและจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้า
เป้าหมายผูข้ าดความเชื่อมันในตนเอง
่
หรือ พนักงานบริษทั ผูข้ าดความศรัทธาในตนเองในฐานะ
ั่
ของหนึ่งในตัวละครทีข่ บั เคลื่อนเรือ่ งราว อุปสรรคมักยืนอยูฝ่ งตรงข้
ามกับตัวละครเอกเสมอ และ
ท้ายทีส่ ุดตัวละครเอกก็มกั จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ และพัฒนาตนเองไปสู่จุดหมายที่
วางไว้ เพื่อแก้ไขจุดขัดแย้งให้กลับมาเป็ นดังเดิ
่ ม (Fog et al., 2544, p.39-41)
4) โครงเรือ่ ง (Plot) อาจสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่วนหลักๆ นันคื
่ อ ช่วง
เริม่ ต้น, ช่วงกลาง, และช่วงท้าย ในช่วงเริม่ ต้น มักเป็ นการแนะนําเรือ่ งราว ผ่านตัวละครเป็น
หลัก จากนัน้ จึงนําไปสู่การมาถึงของจุดขัดแย้ง และดําเนินเรือ่ งไปสู่การแก้ไขในลําดับต่อไป
แน่นอนว่าเรือ่ งราวทีด่ ไี ม่จาํ เป็ นต้องเป็นเรือ่ งจริง (Fact) เสมอไปเพราะผูช้ มรับรูอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐาน
ทีว่ ่า จุดประสงค์ของการเล่าเรือ่ งโฆษณาคือ การขายสินค้าหรือบริการ และยิง่ ไปกว่านัน้
ผูบ้ ริโภคในปจั จุบนั ยังมีความรูเ้ กีย่ วกับการสื่อสารและการโฆษณาทีม่ ากกว่าแต่ก่อน พวกเขาจึง
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มีแนวโน้มทีจ่ ะเชื่อเรือ่ งราวต่างๆ ลดลง และให้คุณค่าทางความบันเทิงมากกว่าความเป็นจริง
(Fog et al., 2544, p.143)
2.1.6 การเล่าเรื่องที่เห็นได้ด้วยสายตา (Visual Storytelling)
ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปจั จุบนั ผู้บริโภค (Consumers) รับฟงั เสียงและข้อความจากเหล่า
นักการตลาดทีแ่ ข่งกันตะโกนอย่างเซ็งแซ่ไม่เว้นแต่ละวัน มากถึง 3,000 ข้อความต่อวัน (ธาตรี
ใต้ฟ้าพูล, 2556) และเผชิญหน้ากับล้านแปดกลยุทธ์วธิ กี ารโฆษณาผ่านสื่อนานาชนิด ทัง้ สื่อ
ดัง้ เดิม (Traditional Media) อย่าง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้น และสื่อใหม่ (New
Media) เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชดั จากการ
เปลีย่ นแปลงในพลวัตรสื่อในครัง้ นี้นํามาซึง่ ปญั หาการสื่อสารการตลาดทีย่ ากและท้าทายกว่าทุก
ยุค ทุก สมัยที่ผ่านมา ผู้ท่ตี ้อ งการชัยชนะในสงครามการสื่อ สารในครัง้ นี้ จําเป็ นต้อ งรู้จกั การ
วางแผน ทัง้ ทางด้านทรัพยากรเวลา พลังงาน และบุคคลให้เหมาะสมทีส่ ุด (Walter, & Gioglio,
2014). ตลอดจนต้องรูใ้ ห้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงในจิตใจของผู้บริโภคอีกด้วย และหนึ่งในกล
ยุทธ์ท่ถี ูกนํ ากลับมาใช้อีกครัง้ และดูเหมือนจะเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ ที่ประสบความสําเร็จสูงสุด
ตลอดกาล นัน่ คือ กลยุทธ์การเล่าเรื่องที่เห็นได้ด้วยสายตา (Visual Storytelling Strategy)
นันเอง
่
(Walter, & Gioglio, 2014)
กลยุทธ์การเล่าเรื่องทีเ่ ห็นได้ดว้ ยสายตา (Visual Storytelling Strategy) ไม่ใช่กลยุทธ์ท่ี
เกิด ขึ้น และประสบความสํ า เร็จ ในชัว่ ข้ามคืน แท้จ ริง แล้ว มัน คือ ผลลัพ ธ์ข องการพัฒ นาการ
ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทีอ่ ุบตั ขิ น้ึ พร้อมๆกับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคและตราสินค้า หากมองย้อนกลับไปในช่วงต้นปี 2533 – 2543 อาจจะพบว่ามีส่อื
เว็บไซต์ (Website) หลายตัวถือกําเนิดขึน้ เช่น Bloggang, My Space, Flickr หรือแม้แต่
Facebook เองก็ตาม สิง่ เหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นโอกาสก้าวสําคัญสําหรับการเติบโตของวงการการ
สื่อสารก็ว่าได้ และหากพิจารณาให้ลกึ ลงไปอีกนิด อาจพบว่า สื่อแขวงนี้ถูกสร้างสรรค์ขน้ึ เพื่อ
ตอบรับกับกระแสของเนื้อหา (Content) มหาศาลทีถ่ าโถมเข้าสู่โลกของการสื่อสารและการตลาด
อย่างต่อเนื่อง (Walter, & Gioglio, 2014, p.9)
นอกเหนือ จากความสามารถอันยอดเยี่ยมในการส่ งต่ อ เนื้อ หาในโลกสังคมออนไลน์
(Share) แล้ว ดูเหมือนว่าคุณสมบัตเิ ด่นทีท่ ําให้ส่อื ประเภทนี้ได้รบั ความนิยมอย่างล้นหลาม นัน่
คือ การเป็ นศูนย์รวมของคนทีม่ คี วามชื่นชอบคล้ายๆกัน ให้มาพบกัน และเปลีย่ นข้อมูลแก่กนั ใน
โลกออนไลน์ ด้วยความนิยมอันล้นหลาม ทําให้มผี ู้กําหนดความหมายของกลยุทธ์การเล่าเรื่อง
เสมือนจริงว่าเป็ น กลยุทธ์การนใช้ภาพ, วีดโี อ, อินโฟกราฟิค (Infographic), งานนํ าเสนอ, และ
สื่ออื่นใดทีส่ ามารถรับรูไ้ ด้ทางสายตา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อสร้างสรรค์เป็ น
เรือ่ งราวทีร่ บั รูได้ภายใต้คุณค่าหลักของตราสินค้า (Walter, & Gioglio, 2014, pp.9-10)
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จากผลการศึกษาวิจยั พบว่ามนุ ษ ย์มวี ิว ฒ
ั นาการเพื่อ ตอบสนองกับข้อ มูล ที่รบั รู้จาก
ประสาทสัมผัสทางตา มาเนิ่นนานมากกว่าความสามารถในการอ่านและการเขียนเสียอีก ยิง่ ไป
กว่ า นั น้ ข้อ มูล ที่เ ป็ น รูป ภาพยัง สามารถทํา ความเข้า ใจหรือ รับ รู้ไ ด้ร วดเร็ว กว่ า ข้อ มูล ที่เ ป็ น
ตัวหนังสือถึง 60,000 เท่า และ 90% ของข้อมูลทีถ่ ูกตีความผ่านการทํางานของสมองมนุ ษย์ยงั
เป็นข้อมูลรูปภาพอีกด้วย (Walter, & Gioglio, 2014, p.16)
จากการทบทวนงานวิจยั ตัง้ แต่ในอดีตถึงปจั จุบนั ทําให้ผเู้ ขียนทราบความสําคัญของกล
ยุทธ์การเล่าเรือ่ งเสมือนจริงนี้ โดยอาจสรุปผ่านตัวเลขอัตราส่วนเป็นข้อๆ ได้ดงั นี้
1) 40% ของคนส่วนใหญ่สามารถตอบสนองกับข้อมูลรูปภาพได้ดกี ว่าข้อมูลตัว
อักษร
2) เนื้อหาทีป่ ระกอบด้วยรูปภาพทีน่ ่ าสนใจจะได้รบั ความสนใจจากผูค้ นมาก
กว่าเนื้อหาทีม่ แี ต่ขอ้ ความถึง 94%
3) 76% ของเนื้อหาทีถ่ ูกแชร์ผ่านทวิตเตอร์ (Twitter) มีรปู ภาพเป็ นส่วนประ
กอบและ 18% มีวดี โี อ (VDO) เป็นส่วนประกอบ
4) 37% ของระดับความเชื่อมโยงของเพจ (Engagement Level) ในเฟสบุ๊ค
(Facebook) จะเพิม่ ขึน้ เมือ่ มีรปู ภาพเป็นส่วนประกอบ
5) 85% ของนักชอปออนไลน์ (Online Shopper) ยอมรับว่าคุณภาพของรูป
ถ่ายสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เป็นอย่างยิง่
6) 80% ของการส่งต่อข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าจะเกิดขึน้ เมื่อเพิม่ รูปภาพทีส่ วยงาม
และดึงดูดใจเข้าไปในหน้าแนะนํ าสินค้า (Landing Page)
จากบทสรุปทีก่ ล่าวมาในข้างต้นเป็ นคําตอบสําคัญทีช่ ่วยตอบคําถามทีว่ ่า ทําไม
กลยุทธ์การเล่าเรื่องทีเ่ ห็นได้ดว้ ยสายตา (Visual Storytelling) จึงกลายเป็ นทีน่ ิยมมากทีส่ ุดใน
ยุคนี้ (Walter, & Gioglio, 2014, pp.20-21)

2.2 ทฤษฎีและแนวคิ ดเกี่ยวกับการตลาดด้วยเนื้ อหา (Content Marketing
Theory)
ถ้าลองนึกย้อนกลับไปในอดีตแล้ว หลายๆคนจะพบประสบการณ์ของการหยิบโบรชัวร์
(Brochure) ของสินค้าต่างๆติดไม้ตดิ มือไปอ่านเพื่อศึกษาข้อมูลของสินค้านัน้ บ้างก็เคยอ่าน
บทความแนะนํ าสินค้าในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร หรือไม่ก็เคยนัง่ ดูรายการแนะนํ าสินค้าทาง
โทรทัศน์กนั มาก่อนแล้ว ทัง้ หมดนัน้ คือ การเสพข้อมูลต่างๆทีต่ ราสินค้าและบริษทั ต่างหยิบยื่น
ให้ผู้บริโภคผ่านช่องทางมากมายหรือไม่ผบู้ ริโภคก็วงิ่ เข้าหาช่องทางนัน้ ๆเองอย่างไม่รตู้ วั (ณัฐ
พัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557, น.13)
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ฉะนัน้ แล้วการตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) จริงๆนัน้ ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่าง
ใด มันคือกระบวนการทําการตลาดด้วยการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา (Content)
ซึ่งอาจ
หมายถึงเนื้อ หา สาระ ก็ได้ ไปสู่ก ลุ่มเป้าหมายของตนเองที่มโี อกาสจะเป็ นลูกค้า เพื่อดึงดูด
ความสนใจ สร้างปฏิสมั พันธ์และนํ าไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่ างๆ (ณัฐพัชญ์
วงษ์เหรียญทอง, 2557, น.14)
สาเหตุทท่ี ําให้ผบู้ ริโภคค้นหาข้อมูล (Search) หรือหยิบโบรชัวร์ (Brochure) ของสินค้า
นัน้ ๆขึน้ มาดูนนเป็
ั ่ นเพราะ พวกเขากําลังสนใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ซึง่
เมื่อความสนใจเหล่านัน้ เกิดขึน้ มันคงจะไม่ดแี น่ หากข้อมูลต่างๆ ที่พวกเขาต้องการไม่ถูกหยิบ
ยื่นให้ หรือไม่คู่แข่งของคุณ ก็ดนั ฉวยโอกาสหยิบยื่นข้อมูลของพวกเขาเองตัดหน้ าคุณไปเสีย
การตลาดสมัยก่ อนจึงจําเป็ นต้องใช้งบประมาณและความพยายามที่จะสร้างให้ช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลทีว่ ่านี้ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ ปริมาณการเข้าถึงหรือทีม่ กั เรียกว่า Reach จึงแลก
มาด้วยงบการตลาดก้อนโตในการซือ้ สื่อมากมายในการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าว ตลอดจนการใช้
Direct Mail และเทคนิคอีกมากมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายกลายเป็ น "ผูช้ ม" ให้ได้ การตอบสนอง
ความต้องการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ามนุ ษย์ลว้ นมีแรงขับทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเนื้อหา (Content) อยู่
ตลอดเวลาและไม่ได้มเี พียงมิตเิ ดียว แต่ยงั มีความหลากหลายซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะในแต่ละแรง
ขับอีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่ารอบตัวล้วนเต็มไปด้วย "เนื้อหา (Content)" ทัง้ ทีร่ ตู้ วั และไม่รตู้ วั
(ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557, น.14-15)
ในปี 2556 รายงานจากสถาบันการตลาดเนื้อหา (CMI, 2013) ระบุว่าการใช้การตลาด
ด้วยเนื้อหา (Content marketing) เป็ นเครื่องมือทางการตลาดทีก่ ําลังทวีความนิยมขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็ นบทความ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) บล็อก (Blog) หรือแม้แต่จดหมายข่าว
(Newsletter) นอกจากนี้ White Paper หลายต่อหลายชิน้ ยังลงความเห็นเป็ นเสียงเดียวกันและ
จากการผลการวิจยั ของ Customer Content Council พบว่า 68% ของ ผู้บริหารกลยุทธ์
การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing Officer) เผยว่าพวกเขาได้ตดั สินใจเพิม่ งบประมาณ
การโฆษณามาให้กบั การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) อย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้
60% ของ ผู้บริหารกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing Officer) ผู้ตอบ
แบบสอบถามเผยว่ า พวกเขามีแ ผนการจะเพิ่ม งบประมาณให้ก ับ การตลาดด้ว ยเนื้ อ หา
(Content Marketing) ในอีก 12 เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอน (Jefferson, & Tanton, 2013)
กระบวนการสื่อสารต่างๆนัน้ ล้วนแล้วแต่มจี ดุ ประสงค์ในทุกการสื่อสาร โดยหัวใจสําคัญ
นัน้ คือการให้ 'สาร' ถึงผูร้ บั สารและเกิดผลอะไรบางอย่างขึน้ ซึง่ สารทีว่ ่านี้คอื 'เนื้อหา (Content)'
เนื้อหาทีม่ กั พูดถึงกันนี้เป็ นอะไรมากกว่าตัวหนังสือแบบทีห่ ลายๆคนมักคิดกันว่ามันสามารถเป็ น
ในรูปแบบของภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ซึง่ มนุ ษย์สามารถรับรูจ้ ากประสาทสัมผัสต่างๆ
ได้นัน่ เอง เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว เนื้อหา (Content) จึงเป็ นแกนกลางสําคัญของปฏิสมั พันธ์ทางการ
สื่อสารไปโดยปริยาย (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557, น.54)
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การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) คือเทคนิคการทําการตลาดในการสร้างและ
เผยแพร่เนื้อหาที่มเี นื้อหา มีประเด็น และมีคุณค่ากับผู้รบั สารเพื่อที่จะสามารถดึงดูด และสร้าง
ปฏิส ัม พัน ธ์ ก ับ กลุ่ ม เป้ า หมายได้ โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ท่ีจ ะนํ า ไปสู่ก ารกระทํา กิจ กรรมที่เ ป็ น
ประโยชน์ทางธุรกิจ (Pulizzi, 2014 อ้างถึงใน ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557, น.55)
การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) เป็ นอะไรทีม่ ากกว่าแค่การขายของเพราะ
เอาเข้าจริงๆแล้ว มันคือ "การขายของโดยไม่ขายของ" โดย การตลาดด้วยเนื้อหา (Content
Marketing) จะทําหน้ าที่สําคัญในการให้ข้อมูล เพิม่ เติมกับกลุ่ มเป้ าหมายของธุ รกิจ รัก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ ตราสินค้า ซึ่ง เมื่อ กลุ่ มเป้าหมายตระหนัก ถึง คุณ ค่ าที่ได้รบั จาก
เนื้อหา (Content) แล้วพวกเขาจะตอบกลับมาในรูปแบบของความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
(Brand Loyalty) ในท้ายทีส่ ุด (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557, น.55)
ความสําคัญของการตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) จะเห็นชัดขึ้นในวันที่
ผูบ้ ริโภคสามารถหันหน้ าหนีส่อื แบบเก่าทีเ่ คยผูกขาดการเสพข่าวสาร พวกเขาสามารถเลือกจะ
เข้าเว็บไซต์ (Website) มองข้ามโฆษณาของสินค้าต่างๆ ไม่สนใจดูตวั อย่างหนังโฆษณาทีต่ รา
สินค้าทุ่มทุนสร้างมหาศาล เพราะมัน "ไม่น่าสนใจ" สําหรับพวกเขา (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง,
2557)
2.2.1 การตลาดด้วยเนื้ อหา (Content Marketing) กับการสร้างตราสิ นค้า
ในอดีต เนื้ อ หาของตราสิน ค้า อาจถู ก จํา กัด ด้ว ยพื้น ที่ข องสื่อ การลงทุ น ซื้อ สื่อ อย่ า ง
โทรทัศน์ วิทยุ หรือ นิตยสารมีข้อจํากัดทัง้ พื้นที่และเวลา ซึ่งบีบให้เนื้อหา (Content) อยู่ใน
รูปแบบของโฆษณาที่เน้นขายสรรพคุณ ของสินค้าเป็ นหลัก คงจะมีแต่ช่วงหลังๆทีห่ ลายๆตรา
สินค้า เริม่ ให้ความสําคัญกับการนํ าเสนอเนื้อหา (Content) ทีพ่ ูดถึงประโยชน์ทางด้านอารมณ์
(Emotional Benefit) มากกว่าประโยชน์ทางการใช้งาน (Functional Benefit) มากขึน้ จะเห็นได้
ว่ า เนื้อ หา (Content) คือ เครื่อ งมือ อย่างดีใ นการสร้างตราสินค้า ยิง่ สามารถสร้างเนื้ อ หา
(Content) ที่เชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ ได้มากเท่าไร ก็ยงิ่ ทําให้กลุ่มเป้าหมายมีภาพของตรา
สินค้าทีช่ ดั เจนมากขึน้ เท่านัน้ (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557, น.65-67)
2.2.2 การใช้การตลาดด้วยเนื้ อหา (Content Marketing) สร้าง Customer
Loyalty
หัวใจสําคัญทีท่ ําให้การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) สร้างความสัมพันธ์กบั
กลุ่มเป้าหมายได้คอื การรูแ้ ละเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร จากนัน้ จึง หยิบยื่น สิง่ ทีพ่ วก
เขาต้องการให้ การจะทําให้เกิดการเชื่อใจของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนํ าไปสูการเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ม ี
ความจงรักภักดีกบั ตราสินค้า (Brand Loyalty) นัน้ เนื้อหาทีต่ ราสินค้านํ ามาเผยแพร่จาํ เป็ นต้อง
อยู่ในเงื่อนไข สําคัญดังนี้ (1) Stability : เนื้อหา ต้องมีความน่ าเชื่อถือ (2) Sustainability :
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สามารถให้เนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง ยังยื
่ น (3) Security : ทําให้กลุ่มเป้าหมายรูส้ กึ ดี พึงพอใจ
และปลอดภัย (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557, น.68-69)

2.3 แนวคิ ดและจิ ตวิ ทยาเกี่ยวกับผูห้ ญิ งในปัจจุบนั (Today’s Women
Psychology)
2.3.1 สมองของผูห้ ญิ งคือระบบที่ซบั ซ้อน
จากข้อ มูลการค้นพบข้างต้น ทําให้เ กิดแนวคิด การศึก ษาวิจยั ในประสาทวิทยาและ
พฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวกับผูห้ ญิงมากขึน้ อันเป็ นข้อมูลหลักฐานชิน้ สําคัญที่จะบอกเล่าให้เข้าใจ
การกระทําและการตัดสินใจในแบบผูห้ ญิง เหตุใดผูห้ ญิงจึงหลงใหลในคําโฆษณาชวนเชื่อ เหตุใด
จึงยอมอดทนกับเจ็บปวดแสนสาหัสเพื่อแลกกับความสวย ทําไมคําโฆษณาบางคําจึงเข้าถึงจิตใจ
ของผูห้ ญิงได้มากกว่าผูช้ าย สิง่ เหล่านี้คอื กุญแจดอกสําคัญในการไขปริศนาเกี่ยวกับผูห้ ญิง ทีน่ ัก
สื่อสารการตลาดต้องการนํ ามาใช้เป็ นกลยุทธการเล่าเรื่องของสินค้าเพื่อผูห้ ญิงโดยเฉพาะ เรียก
ได้ว่ายิง่ รูจ้ กั กลไกและการทํางานของสมองพวกเธอมากเท่าไร การวางแผนการสื่อสารการตลาด
จะยิง่ มีประสิทธิภาพมากขึน้ เท่านัน้
จากแบบสอบถามผู้ชายในช่วงอายุ 30 - 50 ปีในเขตเมืองหลวง โดยกําหนดให้เติม
คําตอบอะไรก็ได้ในช่องว่าง ทีว่ ่า "ทําไมผูห้ ญิงถึง .... แบบนี้ทุกทีนะ" พบว่าคําตอบ 3 อันดับ
แรกทีช่ ายหนุ่ มร่วมกันตอบมากทีส่ ุดคือ (1) จู่ๆถึงอารมณ์แปรปรวน (2) ช่างพูด ช่างจา เจรจา
ไม่มหี ยุด (3) เอาแต่ใจตัวเองเหลือเกิน ซึง่ จากคําตอบดังกล่าวของผูช้ าย สามารถนํ ามาอธิบาย
ได้ดว้ ยหลักการทางชีววิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ได้ ดังต่อไปนี้ (Himeno, 2014, p.23).
ผูห้ ญิงอารมณ์แปรปรวนได้ตลอดเวลา เพราะธรรมชาติออกแบบให้โครงสร้างของผูห้ ญิง
และผู้ชายแตกต่างกัน โดยทีก่ ้านสมอง (Brainstem) มีเส้นเชื่อมต่อทําหน้าทีประสานสมองซีก
ซ้ายและขวาเข้าหากัน ซึง่ มีช่อื ว่า แอนทีเรียร์ คอมมิชเชอร์ (Anterior Commissure) สิง่ นี้เรียก
ได้ว่ าเป็ น สะพานเชื่อ ม ต่ อ ความรู้ส ึก ก็ว่ าได้ การแลกเปลี่ยนความรู้ส ึก ในฐานะข้อ มูล คือ
ความรู้สกึ รัก ชอบ เกลียด พอใจ ไม่พอใจ ซึ่งแน่ นอนว่า แอนทีเรียร์ คอมมิชเชอร์ (Anterior
Commissure) ของผูห้ ญิงมีขนาดใหญ่กว่าผูช้ าย พูดง่ายๆก็คอื ในสมองของผูห้ ญิงมีท่อลําเลียง
อารมณ์และความรู้สกึ ขนาดมหึมาซ่อนอยู่ ข้อ มูลมากมายในรูปของอารมณ์ แ ละความรู้สกึ จึง
สามารถหลังไหลออกไปพร้
่
อมๆกันได้ในคราเดียว ด้วยสาเหตุน้ีเองผู้หญิงจึงสามารถสื่อสาร
แสดงออก และรับรูอ้ ารมณ์และความรูส้ กึ ได้อย่างหลากหลาย และลึกซึง้ แถมยังโต้ตอบได้อย่าง
เข้มข้นได้อกี ด้วย หากเมื่อถึงภาวะคับขัน แต่สงิ่ ทีด่ ูเหมือนจะเป็ นปญั หามากทีส่ ุดสําหรับผูห้ ญิง
คือ เมื่อยิง่ ลําเลียงข้อมูลความรูส้ กึ ได้มากเท่าไร ข้อมูลด้านอื่นๆก็พร้อมใจกันหลังไหลออกมา
่
โดยทีไ่ ม่ทนั ตัง้ ตัว นันทํ
่ าให้แม้บางครัง้ ข้อมูลเล็กๆก็ถูกขยายให้ใหญ่ได้ เห็นได้จากเรื่องบางเรื่อง
ทีผ่ ชู้ ายมองว่าเล็กน้อย แต่ผหู้ ญิงกลับให้ความสําคัญกับมันมากเหลือเกิน ซึง่ ประเด็นนี้ยงั ไม่นับ
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รวมผลกระทบของฮอร์โมนที่เ ปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาของผู้ห ญิงด้ว ย สิ่งเหล่านี้ อธิบาย
ปรากฏการณ์การเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์อย่างฉับพลันของผูห้ ญิงได้ดที เี ดียว (Himeno, 2013
pp.23-27)
เหตุท่ผี ู้หญิงช่างพูด ช่างคุย ช่างเจรจานัน้ นักวิทยาศาสตร์กล่าวกันว่า สมองของเด็ก
ทารกเพศหญิงมีพฒ
ั นาการทางด้านภาษาทีด่ กี ว่าทารกเพศชายโดยธรรมชาต ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะ
เพศหญิงใช้สมองทัง้ สองซีกในการควบคุมการใช้ภาษา แตกต่างจากเพศชายทีใ่ ช้เพียงสมองซีก
ซ้ายเท่านัน้ ข้อ แตกต่างประการสําคัญ ในโครงสร้างคือ ขนาดของสะพานที่เ ชื่อ มต่อ ระหว่าง
สมองซีกซ้ายและซีกขวา ที่มชี ่อื เรียกว่า "คอร์ปสั คาโลซัม (Corpus Callosum)" โดยพบว่า
สะพานนี้ ใ นสมองของเพศหญิง มีขนาดใหญ่ ก ว่า เพศชาย สมองทัง้ สองซีก ของเพศหญิง จึง
เชื่อมต่อกันและทํางานสอดประสานกันได้ดกี ว่า ตัวอย่าง เช่นข้อมูลเกี่ยวกับภาษา เมื่อข้อมูล
ต่ างๆเดินทางได้อย่างไหลลื่น หมายความว่า สมองสามารถสร้างคําพูดป้อนออกมาได้อย่าง
ต่อเนื่องนันเอง
่
(Himeno, 2013, pp.33-34)
สําหรับผู้หญิงแล้วสิง่ นัน้ คือ ความรักและความสัมพันธ์ ยิง่ มีอุปสรรคในการได้มาของ
ความรักมากเท่าไร ร่างกายจะยิง่ หลังโดปามี
่
นมากเท่านัน้ เมื่อได้ครอบครอง ในทางเดียวกัน
เมื่อตกอยู่ในภาวะ "อยากได้แต่ไม่ได้เสียที" ร่างกายจะรูส้ กึ เครียดและระดับความไม่พอใจจะ
เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ฮอร์โมน นอร์อะดรีนาลีน (Noradrenalin) และ อะดรีนาลีน (Adrenalin) ซึ่ง
เกีย่ วข้องกับความโกรธและความเครียดหลังออกมา
่
แน่นอนว่าการหลังของฮอร์โมนสองชนิดนี้ม ี
ผลต่อการไหลเวียนโลหิตส่วนปลาย ทําให้สหี น้ าหมองคลํ้า ใต้ตาดําคลํ้า โทรมทัง้ ร่างกายและ
จิตใจ (Tomomi Himeno, 2013, pp.79-80)
2.3.2 ความรักมีพลังกระตุ้นสมองผูห้ ญิ ง
สําหรับ ผู้ห ญิง แล้ว ความรัก ในจินตนาการ เช่ น ละครโทรทัศ น์ หนัง สือ นวนิ ยาย ก็
สามารถกระตุน้ การหลังของฮอร์
่
โมนได้เช่นกัน หากเป็นสมัยก่อนเรือ่ งรักในจิตนาการ คงต้องยก
ให้กบั บทประพันธ์ความรักอมตะนิรนั กาล อย่างโรเมโอกับจูเลียต (Shakespeare, 1595) แต่
หากเป็ น สมัย นี้ ค งต้ อ งยกให้ก ับ ละครโทรทัศ น์ ข องเกาหลี สาเหตุ ท่ีเ ป็ น เช่ น นี้ เ พราะ ละคร
โทรทัศน์ของเกาหลี ส่วนใหญ่มตี วั ละครเอก (Protagonist) เป็ นผูห้ ญิง จึงสามารถเชื่อมโยงตัว
ละครเข้ากับชีวติ ตนเองได้ง่าย นอกจากนี้ ละครโทรทัศน์ ของเกาหลี ยัง มีพ้นื ฐานโครงเรื่อ ง
(plot) ทีค่ ล้ายคลึงกัน นันคื
่ อ (1) ความลับของการกําเนิดของนางเอก/พระเอก (2) ความขัดแย้ง
ของสองตระกูลหรือคนในตระกูล (3) โรคร้ายปริศนาที่ไม่มที างรักษา (4) อุบตั เิ หตุคร่าชีวติ ไม่
คาดฝนั (5) ความรักที่ไม่ลงตัวของตัวละครเอก แม้โครงเรื่องแบบนี้จะทําให้ผู้ชายหลา แต่
สําหรับสมองผูห้ ญิงแล้วมันคือขนมหวานชิน้ เอกเลยทีเดียว (Himeno, 2013, pp.81-83)
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2.3.3 ไขความลับทําไมผู้หญิ งจึงอยากได้สินคาตราสิ นค้าเนม (Branded
Products)
ต้นเหตุของพฤติกรรมนี้มาจากสมองเพราะสมองของผู้หญิงตื่นตัวต่อความปรารถนา
ทางวัตถุได้ง่ายมาก อย่างที่กล่าวไว้ในข้างต้นแล้วว่า โดพามีน (Dopamine) คือฮอร์โมนเจ้า
สําราญ ในช่วงทีพ่ วกเธอชอปปิ้ง โดพามีนจะวิง่ ไปตามวงจรประสาท โดยเฉพาะในสมองส่วนที่
โดพามีนดูแลควบคุมดูแลอยู่จะมีระบบที่เรียกว่า การให้รางวัล (Reward System) ระบบนี้คอื
วงจรทีร่ บั ความรูส้ กึ เกีย่ วกับความพึงพอใจเมือ่ ได้รบั การตอบสนองทางอารมณ์ตามทีค่ าดหวังไว้
เป็นต้นว่า ถ้าได้กระเป๋าตราสินค้าใบนัน้ มา ฉันจะต้องเป็ นคนสวยและทันสมัยทีส่ ุด ซึง่ วงจรทีร่ บั
ความรูส้ กึ เช่นนี้ของผูห้ ญิงมีขนาดใหญ่กว่าผูช้ าย ทําให้ผหู้ ญิงถูกดึงดูดได้ง่ายกว่า จะว่าไปแล้ว
เรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับแอนทีเรียร์ คอมมิชเชอร์ (Anterior Commissure) ทีเ่ ชื่อมต่อข้อมูล
ความรูส้ กึ ของผูห้ ญิงได้ละเอียดและว่องไวกว่าผูช้ ายนันเอง
่
(Himeno, 2013, p.214)
กล่าวได้ว่า สมองของผู้หญิงปกติก็มขี อ้ มูลความรู้สกึ ความปรารถนามากอยู่แล้ว ยิง่
ได้รบั แรงกระตุ้นจากโดพามีนทําให้ความอยากและอารมณ์ความต้องการของผู้หญิงพุ่งพล่าน
เมือ่ เห็นสิง่ เร้าอย่างสินค้าตราสินค้าเนม (Branded Products) นอกจากเหตุผลทางชีววิทยาทีท่ ํา
ให้ผู้หญิงชื่นชอบสินค้าติดตราสินค้า เหตุผลทางจิตวิทยายังอธิบายได้ว่า ผู้หญิงถูกสร้างมาให้
สนใจสัง คมรอบข้าง จึงอดไม่ไ ด้ท่จี ะเปรียบเทียบตนเองกับคนใกล้ต ัวเสมอ และสิ่งที่เป็ นตัว
เปรียบเทียบได้ง่ายและเร็วที่สุดก็คอื เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและ เครื่องสําอางนัน่ เอง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเธอได้ครอบครองสินค้าที่ไม่เหมือนใคร และไม่มใี ครเหมือน จําพวก
สินค้าจํานวนจํากัด (Limited Edition) พวกเธอจะรูส้ กึ มีความสุขมากเป็ นพิเศษเพราะสามารถ
เปรียบเทียบว่าตนเหนือกว่าคนอื่นได้สบายๆ (Himeno, 2013, pp.215-217)
2.3.4 การแต่งหน้ าหรือการบํารุงผิวคือส่วนหนึ่ งของชีวิตผูห้ ญิ ง
สมัย ก่ อ นการแต่ ง หน้ า มีค วามหมายหลากหลายตามบริบ ทสัง คมนั น้ ๆ เช่ น เป็ น
เครือ่ งรางปกป้องตนเองจากสิง่ ชัวร้
่ าย เป็ นเครื่องหมายแสดงออกถึงความเป็ นกลุ่มเดียวกันเป็ น
เครื่องบ่งบอกถึงวัยเจริญพันธุ์ แต่ในปจั จุบนั การแต่งหน้า ถือเป็ นหนึ่งในเครื่องมือเสริมสร้าง
ความมันใจให้
่
เพศหญิงเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้กบั เพศชายนัน่ เอง (Himeno, 2013, p.183)
ในธรรมชาติ สัตว์ส่วนใหญ่เรียนรูก้ ารเลือกคู่ผ่านระบบ Female Choice คือ ตัวเมียมี
หน้าทีเ่ ลือกตัวผู้ ตัวผูจ้ งึ จําเป็ นต้องตกแต่งตัวเองให้ดเู ด่นสะดุดตา สร้างความดึงดูดให้แก่ตวั เมีย
ฉะนัน้ จึงเห็น สิงโตตัวผูม้ แี ผงคอฟูฟ่อง นกยูงตัวผูม้ ลี วดลายสีสนั สวยงาม กวางตัวผูม้ เี ขาสง่าผ่า
เผย แต่ในกรณีของมนุ ษย์ ระบบทีว่ ่านี้กลับตาลปตั ร เรียกว่าเป็ นระบบ Male Choice เพศชาย
เป็ นผูเ้ ลือกเพศหญิง อาจเป็ นด้วยจํานวนทีม่ นี ้อยกว่าด้วยทีม่ ผี ลต่อระบบนี้ ซึง่ ธรรมชาติของการ
เลือกเพื่อสืบพันธุ์ คือ การเลือกเพศเมียทีอ่ ยู่ในวัยเจริญพันธุ์ จึงทําให้ธรรมชาติสร้างแรงดึงดูด
ในผูห้ ญิงทีย่ งั สาว ยังสวยกว่าผูห้ ญิงในวัยกลางคน ดังนัน้ ผูห้ ญิงจึงมีครีมรองพืน้ ทีท่ ําให้ผวิ หน้า
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เนียน สว่าง กระจ่างใส ราวกับเด็กสาววัยรุ่นนัน่ เอง ผู้หญิงจึงมีบรัชออน (Brush On) และ
ลิปสติก (Lipstick) ที่ทําให้พวงแก้มและริมฝี ปากแดงระเรื่อดูมสี ุขภาพดีตดิ ตราตรึงใจเพศตรง
ข้าม และมีอายไลน์เนอร์ (Eyes Liner) เพื่อแต่งเติมดวงตาให้โดดเด่น คมชัด ดูมมี ติ ิ (Himeno,
2013, p.183)
ผูห้ ญิงยอมทนต่อความเจ็บปวดเพื่อรูปร่างหน้าตาตัง้ แต่โลกอุบตั ขิ น้ึ คําจํากัดความของ
คําว่า "สวย" ในแง่ของรูปร่างได้เปลีย่ นไปตามกาลเวลาและวัฒนธรรม แต่การให้ความสําคัญกับ
ใบหน้า ตา ปาก สีผวิ และกลิน่ หอมเป็ นสิง่ ไร้พรมแดนสําหรับผูห้ ญิง (Underhill, 2010, p.257)
ความงามคือศิลปะของผูห้ ญิงมาตัง้ แต่โบราณกาลทีถ่ ่ายทอดจากมารดาสู่บุตรสาว จาก
พีส่ าวสู่น้องสาว และจากเพื่อนสู่เพื่อน หากสังเกตให้ด ี อาจพบว่าพิธกี รรมดังกล่าวนี้อาจเริม่ ต้น
ขึ้นที่กระจกโต๊ะเครื่อ งแป้งของคุณ แม่ สําหรับเด็กหญิงในวัย 5 ขวบครึ่ง หรือ เร็ว กว่านัน้
(Underhill, 2010, p.257)
แม้ว่าธุรกิจเครือ่ งสําอางจะเกิดขึน้ มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1900 (เทียบได้กบั ปี พ.ศ.2443) โดย
เน้ นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือ การขายตรงแบบที่ต้องเดินไปเคาะประตูบ้านเพื่อแนะนํ า
สินค้า ในกลางคริสต์ศตวรรษดังกล่าว การสร้างตราสินค้าเครื่องสําอางอย่างจริงจังได้กลายเป็ น
สิง่ จําเป็ น หนึ่งในสาเหตุหลักก็เนื่องจากโอกาสในการใช้เครื่องสําอางประทินโฉมของผู้หญิงมี
มากขึ้น ความคิดในการใช้เครื่องสําอาง เพื่อเสริมความงามของใบหน้ า อย่างแนบเนียนจนดู
เหมือนไม่ได้แต่งนัน้ ตกยุคไปแล้ว ลิปสติกไม่ใช่ของสงวนสําหรับดาราสาวหรือผู้หญิงที่แต่งตัว
จัดจ้านอีกต่อไป แต่เป็ นของใช้ประจําวันสําหรับผู้หญิงทุกคน และในขณะที่ความงามแทรกซึม
เข้าสู่วฒ
ั นธรรมมวลชน (Pop Culture) นี้เอง ผูห้ ญิงจํานวนมากทีเ่ คยแต่งหน้าในโอกาสพิเศษ
เริม่ แต่งเป็ นปนระจําทุกวัน (Underhill, 2010, p.258-259) จนปจั จุบนั ธุรกิจความงามและ
เครือ่ งสําอางยังคงเฟื่องฟูอย่างต่อเนื่อง โดยแปรผันตรงไปตามค่านิยมของคนในสังคมเป็ นหลัก
กล่าวคือ ยิง่ คนในสังคมให้คุณค่ากับรูปลักษณ์ภายนอกมากขึน้ เท่าไหร่ ธุรกิจนี้ก็ยงิ่ เติบโตขึ้น
เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็ นร้านขายยา (Drug Store) หรือ ร้านขายเครื่องสําอางโดยเฉพาะ (StandAlone Store) การซือ้ ผลิตภัณฑ์ความงามทุกครัง้ ต้องมีจนิ ตนาการหรือความเพ้อฝนั ในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง ผูบ้ ริโภคจะเชื่อมโยงระหว่างสิง่ ทีเ่ ป็ นอยู่กบั สิง่ ทีอ่ ยากเป็ น (Underhill, 2010, pp.
262-263)

2.4 แนวคิ ดและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึก ษาตัว ละครหญิง เฉพาะตัว ละครหลัก ในรายการโทรทัศ น์ ช่ว งเวลาทอง (The
Depiction of Women in Leading Roles in Prime-time Television) ผูว้ จิ ยั กําหนดให้ม ี
ประชากรในการศึก ษาเป็ นภาพยนตร์และละครโทรทัศ น์ จํานวน 13 เรื่อ ง ที่ออกอากาศในปี
1977 ช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม โดยเลือกศึกษาเพียงเรื่องละ 5 ตอน สําหรับเกณฑ์ทใ่ี ช้ใน

36
การศึกษา ใช้วธิ ีการแบ่ง ประเภทของภาพยนตร์ต ามแนวคิดของ Turow ซึ่งแบ่งชนิดของ
เรื่องราวในภาพยนตร์ไว้ 3 ชนิด คือ เรื่องราวแบบผู้หญิง ได้แก่ภาพยนตร์ท่มี เี นื้อหาเกี่ยวกับ
ความรัก ครอบครัว ชีว ิต ส่ว นตัว เป็ นหลัก เรื่อ งราวแบบผู้ช าย ได้แ ก่ ภาพยนตร์ท่มี เี นื้ อ หา
เกี่ยวกับ กฎหมาย ธุ รกิจ อาชญากรรมและการเมือ ง เป็ นหลัก ส่ วนเรื่องราวอีก ประเภทคือ
เรื่อ งราวแบบทัวไป
่ ซึ่ง ได้แ ก่ เ รื่อ งราวที่เ กี่ย วกับความขัด แย้ง ระหว่ างตัว ละครเป็ นหลัก ผล
การศึกษาพบว่า แก่นความคิดของรายการโทรทัศน์เป็ นเรื่องแบบผูห้ ญิง มักเป็ นเรื่องของความ
รัก ปญั หาครอบครัว และปญั หาส่วนตัว มีการนําเสนอตัวละครหลักในแง่บวก กล่าวคือ ตัวละคร
หญิง 3 ใน 4 มีการประกอบอาชีพทีแ่ น่ นอน และอาชีพของตัวละครมีการเปิ ดกว้างมากกว่าแต่
ก่อน ตัวละครหญิงบางตัวมีอํานาจในการสังการตั
่
วละครชาย ระดับชัน้ ของตัวละครหญิงส่วน
ใหญ่ เ ป็ น คนชนชัน้ กลาง สํา หรับตัว ละครหญิง ที่แ ต่ งงานแล้ว ส่ว นใหญ่ ม ิไ ด้ประกอบอาชีพ
ส่ว นตัว ที่ห ย่าร้างและมีลูกติด มัก ต้องรับภาระเลี้ยงครอบครัว เพียงลําพัง สรุปได้ว่า รายการ
โทรทัศน์ช่วงเวลาทองเริม่ มองผูห้ ญิงในมุมมองทีด่ ขี น้ึ และนําเสนอในรูปแบบทีต่ รงกับความเป็ น
จริงในสังคมมากขึน้ (Haskell, 1979)
บางตราสินค้ามีพฒ
ั นาการเล่าเรื่องมาจาก คํามันสั
่ ญญา (Promise) ที่ให้ไว้กบั ลูกค้า
เรื่องราวเหล่านัน้ จึงมักพูดถึงบุคลิกของตราสินค้า (Brand Personality) และมันอาจสามารถ
กล่าวถึงความเป็ นมา หรือผูก้ ่อตัง้ ตราสินค้าก็เป็ นได้ ในบางครัง้ สถานภาพและความเชื่อมันใน
่
ตราสินค้าอาจถูก พัฒนาต่ อ ยอดได้ด้ว ยการเล่าเรื่อ งจากปากต่ อ ปาก ของตัว แทนตราสินค้า
(Dowling, 2006, p.92)
เรือ่ งราว (Stories) จะยังคงอยูไ่ ด้กต็ ่อเมือ่ มีการพัฒนาการของเหตุการณ์และการกระทํา
ทีต่ ่อเนื่อง ความแตกต่างระหว่าง เรือ่ งราว (Story) และ โครงเรือ่ ง (Plot) มักเป็นเรื่องทีถ่ ูกเข้าใจ
ผิดเสมอ กล่าวคือ เรื่องราว (Story) คือการบรรยายถึงเหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็ นลําดับขัน้ ตอน
ของเวลาชัดเจน แต่โครงเรื่อง (Plot) จะเน้นไปทีก่ ารสัมพันธ์ของเหตุและผลของลําดับขัน้ ของ
เวลา โครงเรื่อง (Plot) ถ่ายทอดอารมณ์ของเรื่องราวและประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก นัน่
คือ (1) ความคาดหวัง (Anticipation) (2) จุดวิกฤต (Crisis) (3) ความช่วยเหลือ (Help) (4) การ
บรรลุเป้าหมาย (Goal Achieved) (Stern, 2537, p.603 อ้างถึงใน Tarvainen, 2013)
งานวิจ ยั หลายชิ้น พยายามจัด หมวดหมู่ข องโครงเรื่อ งเอาไว้เ ป็ น ระบบสากล เช่ น
ผลงานวิจยั ของ Frey แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ Comedy, Romance, Tragedy, และ Irony;
งานวิจยั ของ Gabriel (2000) แบ่งเป็ น 4 กลุ่มเช่นกัน คือ Epic, Comic, Tragic และ Romantic;
งานวิจยั ของ Lambert (2010) แบ่งเป็ น 7 กลุ่มโดยเน้ นไปทีเ่ รื่องราวในบริบทของยุคดิจทิ ลั
มากกว่า (Digital Environment) (Brown, & Patterson, 2010, p.544 อ้างถึงใน Tarvainen,
2013)
งานวิจยั ของ Chiu และคณะ ในปี 2555 ระบุ ชดั เจนว่ า จากการศึก ษาค้นคว้า
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการเล่าเรื่องของตราสินค้า (Elements of Brand
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Storytelling) พบว่าทัง้ 4 องค์ประกอบสําคัญสําหรับการเล่าเรื่องของตราสินค้าทีด่ ี มีประโยชน์
อย่างยิง่ ยวดในการเชื่อมโยง (Engage) ผูฟ้ งั กับสินค้าหรือบริการของตราสินค้า ตลอดจนการให้
ความรู้สกึ ที่แรงกล้ากับตราสินค้าในเชิงบวก ในด้านทัศนคติ และความตัง้ ใจจะซื้อสินค้าหรือ
บริการ (Chiu et al., 2012 อ้างถึงใน Tarvainen, 2013)
ในท้า ยที่สุ ด แล้ ว แม้ว่ า อาจพบว่ า องค์ป ระกอบของเรื่อ งราวที่ด ีอ าจมีห ลากหลาย
องค์ประกอบและดูเ หมือ นว่าจะไม่มกี ฎเกณฑ์ต ายตัว แต่ อ ย่างไรก็ด ี งานวิจยั หลายชิ้นเน้ น
ความสําคัญของลําดับขัน้ การกระทํา ในขณะทีห่ ลายชิน้ ก็เน้นไปทีจ่ ดุ ประสงค์ของการกระทําของ
ตัวละคร และบางชิ้นก็เน้ นไปที่ลําดับขัน้ ตอนของเวลา (Chronology) และความเป็ นเหตุผล
(Casuality) (Escalas, 1998)
กล่าวโดยสรุป ผลงานวิจยั ชิ้นนี้ผู้วจิ ยั ได้ทําการรวบรวมข้อมูลทฤษฎีและแนวคิดที่ได้
กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจยั ในหัวข้อ “รูปแบบและองค์ประกอบของการเล่าเรื่อง
ในฐานะกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง” ทัง้ สิน้ แล้วนํ ามาเรียบเรียง
ใหม่เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ โดยสรุปได้ว่า ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเล่า
เรื่อง (Storytelling Theory) ไม่เพียงแต่ถูกนํ ามาใช้เป็ นพืน้ ฐานในการออกแบบงานวิจยั ในบทที่
1, 2, 3 แต่ยงั ถูกนํ ามาเป็ นข้อมูลสนับสนุ นในการประมวลผลและวิเคราะห์ผลวิจยั ในบทที่ 4, 5
ด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีและแนวคิดการเล่าเรื่องถือเป็ นหัวใจของผลวิจยั ชิ้นนี้ก็ว่าได้ ใน
ส่วนของ ทฤษฎีและแนวคิด เกี่ยวกับกลยุทธ์ก ารตลาดด้วยเนื้อ หา (Content Marketing
Strategy) และแนวคิดและจิตวิทยาเกี่ยวกับผูห้ ญิงในปจั จุบนั (Today’s Women Psychology)
จะถูกยกมากล่าวถึงอย่างเข้มข้นในบทที่ 4, 5 เมื่อผูว้ จิ ยั ต้องการวิเคราะห์ให้เห็นถึงรูปแบบและ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเล่าเรือ่ งทีม่ ตี ่อทัง้ ตราสินค้า ความคิดเห็นของผูช้ ม

2.5 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
จากแนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในข้างต้น สามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิด
สําหรับงานวิจยั ชิน้ นี้ได้ดงั ต่อไปนี้
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กลยุทธ์การตลาด
ด้วยเนื้ อหา
รูปแบบ
การเล่าเรือ่ ง
4 ลักษณะเรื่องเล่า
• แนวตลก
ขบขัน
• แนวแรง
บันดาลใจ
• แนวชีวติ
• แนวโรแมนติก

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดการวิจยั

การวิ เคราะห์ 7
องค์ประกอบ
การเล่าเรือ่ ง
ในภาพยนตร์
•

โครงเรื่ อง

•

ความขัดแย้ ง

•

ตัวละคร

•

แก่นความคิด

•

ฉาก

•

สัญลักษณ์
พิเศษ

•

จุดยืนในการ
เล่าเรื่ อง

การวิ เคราะห์ความคิ ดเห็น
ผูร้ บั ชม
• จํานวนการเข้าชม
(view)
• จํานวนการแสดง
ความคิดเห็น
(comment)
• จํานวนการส่งต่อ
หรือ การพูดถึง
(share
/conversation)

กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ในการเล่าเรื่องเพื่อเสริมสร้าง
คุณค่าตราสินค้าในบริบท
ผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงในปจั จุบนั

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจยั
จากอดีตถึงปจั จุบนั มนุ ษย์มพี ฒ
ั นาการทางด้านการแก้ไขปญั หาทีด่ ขี น้ึ เรื่อยๆ ส่วนใหญ่
พบว่าการแก้ปญั หาของมนุ ษย์จะเกิดขึน้ ก็เมือ่ พวกเขาเหล่านัน้ ต้องการเรียนรู้ หรือค้นหาคําตอบ
เกี่ยวกับความจริงทีอ่ ยู่เบื้องหลังปญั หานัน้ และการค้นหาความจริงบนโลกก็มดี ้วยกันหลายวิธ ี
ซึง่ หนึ่งในวิธที น่ี ่ าเชื่อถือมากทีส่ ุดก็คอื "การศึกษาวิจยั (Research)" นันเอง
่
แม้ว่าจะรูว้ ่า การศึกษาวิจยั คือเครื่องมือค้นหาความจริงที่ดที ่สี ุด แต่สงิ่ ที่ต้องคํานึงถึง
หลังจากทีต่ ระหนักถึงความสําคัญของวิจยั และมีหวั ข้อในการวิจยั แล้ว นัน่ ก็คอื ขัน้ ตอนในการใช้
เครื่องมือชนิดนี้ หรือทีใ่ นภาษานักวิจยั เรียกกันว่า "ระเบียบวิธวี จิ ยั " นัน้ เอง งานวิจยั เล่มนี้เป็ น
งานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดและขัน้ ตอนอันจะอธิบายเป็ น
ข้อๆดังต่อไปนี้

3.1 แนวทางและขัน้ ตอนการทําวิ จยั
คําถามหลักของงานวิจยั ชิน้ นี้คอื "รูปแบบการเล่าเรื่องของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงมี
ลักษณะเป็ นอย่างไร?” และ “องค์ประกอบการเล่าเรื่องของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงมีลกั ษณะ
เป็ นอย่างไร?" จึงทําให้ การวิเคราะห์เอกสารด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
เป็นแนวทางการวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบให้กบั คําถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึง่ เป็ นเทคนิคการวิจยั ทีพ่ ยายามจะบรรยาย
เนื้อหาของข้อความหรือเอกสารโดยใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณอย่างเป็ นระบบและเน้นสภาพวัตถุวสิ ยั
(Objectivity) (Berelson, 1952 อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช, 2556, น.144) ถือเป็ นหนึ่งวิธกี าร
ในการวิเ คราะห์ข้อ ความที่ถูก สื่อสารผ่านรูปแบบการเขียน การพูด หรือ การมองเห็น (Cole,
1988, Elo, & Kyngäs, 2008)
Elo และ Kyngäs (2008) ได้กําหนดให้แบ่งกระบวนการในการวิเคราะห์เนื้อหาแบบ
อุปนัย (Deductive content analysis) ออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ (1) ขัน้ เตรียมการ (Preparation)
(2) ขัน้ จัดองค์ประกอบ (Organizing) (3) ขัน้ รายงานผล (Reporting) ซึง่ ในแต่ละขัน้ ตอนจะ
ประกอบไปด้วยการแยกแยะข้อมูล ที่แตกต่างกันออกไปขึน้ อยู่กบั ลักษณะของข้อมูลเป็ นหลัก
และแม้ว่าผูว้ จิ ยั จะกําหนดขัน้ ตอนการทําวิจยั ตามหลักการไว้แล้ว แต่การเก็บข้อมูลและการวิจยั
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จะเป็ นไปในเชิงเส้นตรง (Linear Approach) แต่ซบั ซ้อนและยืดหยุ่นได้มากกว่าการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ เพราะมีกฎเกณฑ์และสูตรทีต่ ายตัวน้อยกว่า (Elo, & Kyngäs, 2008, p.113)

ขัน้ เตรียมการ
(Preparation Phase)

เลือกหน่วยทีจ่ ะวิเคราะห์
(Unit of analysis)
ทําความเข้าใจข้อมูลทัง้ หมด
(Making sense of the data)
พัฒนาเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้วเิ คราะห์
(Developing analysis matric)

ขัน้ จัดองค์ประกอบ
(Organizing Phase)

ใส่รหัสข ้อมูลด ้วยการแบ่งหมวดหมู่
(Data coding and categorizing)
เปรียบเทียบกับงานวิจัยในอดีต
(Comparison to earlier studies)

ขัน้ รายงานผล
(Reporting & Results)

จัดแนวคิดหรือแบบแผนเพือ
่ นํ าเสนอ
(Model, Concept or Categories)

ภาพที่ 3.1 3 ขัน้ ตอนในการวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย (Tarvainen, 2013)
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อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงที่ผ่านมา ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อภูมทิ ศั น์ของสื่อ และ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ทําให้ส่อื ทีใ่ ช้ในการเลาเรื่องเพื่อ
การตลาดในปจั จุบนั ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นกัน โดยสื่อที่กําลังได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึ้น
เรื่อยๆ อันเนื่องมาจากการเติบโตของอัตราส่วนผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ทัวโลก
่
คือ สื่อ
ออนไลน์ และ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น youtube.com, facebook.com เป็ นต้น
แม้ว่าจะได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ แต่ท่ผี ่านมายังคงมีเพียงไม่ก่งี านวิจยั เท่านัน้ ที่
ให้ความสนใจในการศึกษาถึงการเล่าเรื่องในบริบทของสื่อออนไลน์ (Shelson, & Sheffield,
2009; Morgan et al., 2010) จากจุดนี้เองทีท่ ําให้ผวู้ จิ ยั งานวิจยั ฉบับนี้ตดั สินใจเลือกใช้ส่อื วิดโี อ
ออนไลน์ จาก Youtube.com เป็ นแหล่งข้อมูลหลัก โดยใช้หลักการในการแบ่งแยกวิดโี อเหล่านัน้
ออกเป็ น หมวดหมู่โ ดยใช้ ห ลัก เกณฑ์จ ากพื้น ฐานทฤษฎีก ารกํ า หนดคุ ณ ภาพของเรื่อ งเล่ า
Escalas (1998) ทีไ่ ด้ทําการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยวิธวี เิ คราะห์เนื้อหาในบริบทของการบรรยาย
เพื่อการโฆษณา เพื่อค้นหาว่าโฆษณาโทรทัศน์ ชน้ิ ใดบ้างที่มอี งค์ประกอบของการเล่าเรื่องและ
ตลอดจนระยะเวลาในการเปิ ดตัวโฆษณา ซึ่งพบว่า โฆษณาโทรทัศน์ท่ถี ูกเลือกมาวิเคราะห์ม ี
โครงสร้างการเล่าเรือ่ งทีน่ ่ าจดจํา ทําให้ Escalas (1998) พบว่าหมวดหมู่ของสินค้าทีถ่ ูกโฆษณา
มีผลต่อกระทบต่อโครงสร้างการบรรยายเรือ่ งอย่างมีนยั สําคัญ (Tarvainen, 2013)
นอกจากนี้ Escalas (1998) ยังได้พฒ
ั นาเครื่องมือหรือเกณฑ์การให้คะแนนโครงสร้าง
ของการบรรยายเรื่องไว้ 6 ข้อด้วยกัน เพื่อใช้วดั ระดับว่าโฆษณาชิ้นใด หรือ การสื่อสารใน
รูปแบบอื่นใด บ้างทีจ่ ดั อยูใ่ นรูปแบบของเรือ่ งเล่า (Escalas, 1998)
3.1.1 คําถามที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการให้คะแนนโครงสร้างการเล่าเรื่อง (Escalas,
1998)
1) To what extent do these thoughts consist of actors engaged in
actions to achieve goals? ขอบเขตใดในเนื้อหาเหล่านี้ทบ่ี ่งบอกว่าตัวละครเอกทีเ่ ชื่อมโยงกับ
การกระทําอันนํ าไปสู่เป้าหมายบ้าง?
2) To what extent do these thoughts let you know what the actors are
thinking and feeling? ขอบเขตใดในเนื้อหาเหล่านี้ทท่ี ําให้เข้าใจว่าตัวละครเอกกําลังคิดหรือ
แสดงความรูส้ กึ ?
3) To what extent do these thoughts provide you with insight about the
personal evolution or change in the life of a character? ขอบเขตใดในเนื้อหาเหล่านี้ทใ่ี ห้
ข้อมูลเบือ้ งลึกเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงตัวเองหรือการเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของตัวละครเอก
4) To what extent do these thoughts explain why things happen, that is,
what cause things to happen? ขอบเขตใดในเนื้อหาเหล่านี้ทอ่ี ธิบายว่าทําไมบางสิง่ จึงเกิดขึน้
หรือเกิดจากอะไร?
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5) To what extent do these thoughts have a well delineated beginning
(initial event), middle (crisis or turning point), and ending (conclusion)? ขอบเขตใดใน
เนื้อหาเหล่านี้ทบ่ี ่งบอกถึงการดําเนินเรือ่ งทีด่ ตี งั ้ แต่จดุ เริม่ ต้น จุดกลางเรือ่ ง และจุดจบของเรือ่ ง?
6) To what extent do these thoughts focus on specific, particular events
than on generalizations or abstractions? ขอบเขตใดในเนื้อหาเหล่านี้ทท่ี ําบ่งชีถ้ งึ ความสนใจ
ในเหตุการณ์พเิ ศษมากกว่าเหตุการณ์ทวไป?
ั่
จากคําถามทัง้ 6 ข้อในข้างต้น จะถูกนํ ามาใช้เพื่อกําหนดเป็ นเกณฑ์ในการ
คัดเลือกเล่าเรื่องเพียงหนึ่งเดียว สําหรับแต่ละเนื้อเรื่อง และเรื่องราวเหล่านัน้ จะถือเป็ นการเล่า
เรือ่ งทีด่ ไี ด้กต็ ่อเมือ่ ผ่านเกณฑ์การวัดโครงสร้างการเล่าเรื่องของ Escalas ทัง้ 6 ข้อ จากจุดนี้เอง
ที่ผู้วจิ ยั จะนํ ามาใช้เป็ นเครื่องมือในคัดเลือกเรื่องเล่าที่ถูกจัดว่ามีโครงสร้างที่ดี (Well-Formed
Story) (Escalas, 1998)
3.1.2 ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์เนื้ อหา จากแนวคิ ดของ Elo และ Kyngäs (2008)
ขัน้ ที่ 1: ขัน้ ตอนการค้นหาและรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เริม่ ต้นจากการเลือกเรื่องราวหรือหน่ วยทีจ่ ะวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดย
เลือกจากภาพยนตร์โฆษณาฯ จํานวนมากที่ถูกสร้างขึ้นโดยตราสินค้า และจํากัดขอบเขตไว้
เพียงภาพยนตร์โฆษณาที่ถู ก เผยแพร่ ส่งต่ อ หรือ แบ่งปนั กันผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ ได้แ ก่
youtube.com และ facebook.com เท่านัน้ การคัดเลือกออกมาใช้เป็ นหน่ วยในการวิเคราะห์
(Unit of Analysis) โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้ (1) ถูกเผยแพร่ในปี 2556 – 2557 เท่านัน้ (2) มียอดเช้า
ชม (View) ตัง้ แต่ 100,000 ครัง้ ขึน้ ไป (3) เป็ นลักษณะของการเล่าเรื่อง (4) เกณฑ์ของ Escalas
(1998) ในการแบ่งแยกผลงานที่เข้าข่ายการเล่าเรื่องทีด่ ี จากภาพยนตร์โฆษณาฯ 20 เรื่องที่
ได้รบั ความสนใจในระหว่างปี 2556 – 2557 จนสามารถคัดเลือกเหลือเพียง 10 ผลงาน เหตุ
เพราะท่ามกลางวิดโี อที่ถูก หยิบมาใช้ทงั ้ หมด จะมีเพียงไม่ก่ชี ้นิ งานที่ถู กสร้างสรรค์ข้นึ อย่าง
ประณีตและผ่านเกณฑ์ทจ่ี ะใช้วเิ คราะห์ในขัน้ ตอนนี้ได้ (Escalas, 1998, p.61, 276)
ขัน้ ที่ 2: ขัน้ ตอนของการจัดหมวดหมู่
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การแบ่งเรื่องเล่าตามเกณฑ์ของ Gabriel (2000) โดยหลังจากทบทวน
เรื่องราวทัง้ หมดอีกครัง้ เป็ นอย่างน้อย 2 ครัง้ ขึน้ ไป จึงได้ปรับเกณฑ์อกี ครัง้ เพื่อให้เข้ากับบริบท
ภาพยนตร์โฆษณาในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท นัน่ คือ (1) เรื่องราวแนวตลก
ขบขัน (Comedy) (2) เรื่องราวแนวแรงบันดาลใจ (Inspiration) (3) เรื่องราวแนวโรแมนติก
(Romance) (4) เรื่องราวแนวชีวติ (Drama) เพื่อจัดหมวดหมู่เรื่องราวทีถ่ ูกเล่าด้วยลักษณะ
ต่างๆ เพื่อใช้วเิ คราะห์ตอบคําถามหลักของงานวิจยั ในขัน้ ต่อไป จากผลงานภาพยนตร์โฆษณา
ทัง้ สิน้ 10 ผลงานในขัน้ ที่ 1 จะถูกคัดเลือกให้เหลือเพียง 4 เรือ่ ง 4 ประเภทเรื่องเล่าทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมมากที่สุดในแต่ ละประเภท หลังจากที่ได้เรื่องราวทัง้ 4 ที่แบ่งตามลักษณะของเรื่องเล่า
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มาแล้ว ผูว้ จิ ยั จะนํ าทัง้ 4 เรือ่ งมาสังเคราะห์และวิเคราะห์อกี ครัง้ ด้วยเกณฑ์องค์ประกอบทัง้ 7
ของการเล่าเรือ่ งในภาพยนตร์โฆษณา เพื่อหาคําตอบให้กบั คําถามของงานวิจยั
ขัน้ ที่ 3: ขัน้ ตอนของการรายงานผล
เป็ นขัน้ ตอนทีน่ ําผลจากขัน้ ที่ 2 มารายงานและวิเคราะห์ไปตามผลลัพธ์ทไ่ี ด้จริง
ตารางที่ 3.1 20 ผลงานภาพยนตร์โฆษณาฯ ทีจ่ ะถูกคัดเลือกให้เป็ นหน่ วยของการวิเคราะห์
ลําดับ

ภาพยนตร์โฆษณาฯ

ปี

จํานวนยอด
ชม ณ วันที
1/12/57 (ครัง)้

ประเภท
เรือ่ งเล่า

ผลิ ตภัณฑ์
สําหรับผูห้ ญิ ง
เท่านัน้

1

“การให้คอื การสือ่ สารทีด่ ที ส่ี ดุ ”
โดย True Move H

2557

17,903,565

Drama

2

“the power of love”
โดย Dtac

2557

17,422,927

Romance

3

“ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่”
โดย KrungSri Auto

2557

5,839,797

Romance

4

“A story of Friendship& Hope”
โดย Samsung

2557

4,128,248

Drama

5

“My Beautiful Woman :
ความลับของเจน” โดย Wacoal

2557

3,579,458

Drama

6

“แคสติง้ เป็ นสาวโดฟ ต้องถูกตัด
ผม.. ทําไม?” โดย DOVE
Thailand

2557

2,521,306

Comedy

7

“ถึงเวลาทีผ่ หู้ ญิงทุกคนจะลุกมา
ทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!”
โดย Rexona

2557

1,709,964

Inspiration

8

“พีม่ ากพระโขนง แก๊งพีม่ าก
กลับมาท้าพิสจู น์”
โดย L’Oreal Paris TH

2556

1,591,947

Comedy

44
ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ลําดับ

ภาพยนตร์โฆษณาฯ

ปี

จํานวนยอด
ชม ณ วันที
1/12/57 (ครัง)้

ประเภท
เรือ่ งเล่า

ผลิ ตภัณฑ์
สําหรับผูห้ ญิ ง
เท่านัน้

9

“ฉันหล่อไป”
โดย Nature Gift Coffee

2557

1,102,097

Comedy

10

“อนันดาเผยสเปกสาวในฝนั ” โดย
LUX Thailand

2557

870,566

N/A

11

“Sabina Women’s Story: ไม่เห็น 2557
‘อก’ แต่เห็นใจ” โดย Sabina

574,843

Drama

12

“Future Me”
โดย SK II Thailand

2557

470,236

Inspiration

13

“Define Your Beauty”
โดย Blackmores Thailand

2557

463,105

Romance

14

“เรื่องจริงทีค่ นเป็ นแม่...จะเข้าใจ”
โดย Dumex Thailand

2556

344,842

Drama

15

“Hot Asian girls kidnapped a
nerd guy” โดย Seoul Secret

2557

331,625

Fantasy

16

“ความหมายทีย่ งิ่ ใหญ่ของคําว่า
พีช่ าย” โดย Brother Thailand

2557

289,675

Inspiration

17

“สวยออร่า ล็อกใจหนุ่มหน้าใส”
โดย Maybelline Newyork

2557

198,013

Comedy

18

“ความรักของพ่อ”
โดย มัณฑนา Land & House

2557

193,025

Drama

19

“Miracle Double Aura Lucent”
โดย 12Plus

2557

174,713

Romance

20

“Save The Moment”
โดย Oriental Princess

2556

169,855

Romance
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ตารางที่ 3.2 4 ผลงานภาพยนตร์โฆษณาฯทีถ่ ูกคัดเลือกให้เป็นหน่วยของการวิเคราะห์สุดท้าย
ลํา

ภาพยนตร์โฆษณาฯ

ดับ

สําหรับผูห้ ญิ ง

เกณฑ์คาํ ถามของ Escalas
ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

1

2

3

4

5

6

ผล

ประเภท

ลัพธ์

เรือ่ งเล่า

1

“My Beautiful Woman
ความลับของเจน” โดย
Wacoal

ผ่าน
เกณฑ์

Drama

2

“แคสติง้ เป็ นสาวโดฟ
ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?”
โดย DOVE thailand

ผ่าน
เกณฑ์

Comedy

3

“ถึงเวลาทีผ่ หู้ ญิงทุกคน
จะลุกมาทําอะไรสักอย่าง
ให้ตวั เอง!”
โดย Rexona Thailand

ผ่าน
เกณฑ์

Inspiration

4

“Save the moment”
โดย Oriental Princess

ผ่าน
เกณฑ์

Romance

46
จากเกณฑ์ใ นเบื้อ งต้น ผู้ว ิจยั สามารถสร้างเป็ นแผนภาพลํ าดับขัน้ ตอนการคัด เลือ ก
หน่วยในการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ภาพยนตร์โฆษณาฯ จํานวนมากในประเทศไทย
ทีถ่ ูกเผยแพร่ทงั ้ ใน youtube.com

คัดเลือกเพียง 20 อันดับผลงาน ด้วยเกณฑ์ (1)
เป็ นผลงานของตราสินค้าสําหรับผูห้ ญิง ในปี 25562557 (2) มีจาํ นวนยอดเข้าชมขันตํ
้ ่า 1 แสนครัง้
20 ภาพยนตร์โฆษณาฯ
คัดเลือกเพียง 4 อันดับผลงาน ด้วยเกณฑ์ (1)
เกณฑ์การแบ่งโครงสร้างเรื่องเล่าทีด่ ี ของ
Escalas, (1998) (2) เป็ นภาพยนตร์โฆษณาฯ
ผลิตภัณฑ์สาํ หรับผ้หญิง
4 ภาพยนตร์โฆษณาฯ
หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
วิเคราะห์และสังเคราะห์รปู แบบของการเล่าเรื่องทัง้
4 ด้วยองค์ประกอบของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ 7
หัวข้อ
ผลการวิเคราะห์
(Results)

ภาพที่ 3.2 กระบวนการในขัน้ ตอนการเตรียมการ (Preparation Phase)
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3.2 การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้มกี ลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2 ประเภท ดังนี้
3.2.1 กลุ่มประชากร
กลุ่มที่ 1: ข้อมูลภาพยนตร์โฆษณา
ภาพยนตร์โฆษณาที่นํามาศึก ษาเป็ นภาพยนตร์โ ฆษณาที่เริม่ ถูก เผยแพร่ใ นช่ว งปี
2556- 2557
กลุ่มที่ 2: ข้อมูลประเภทเอกสาร
ใช้ขอ้ มูลเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับภาพยนตร์โฆษณาของประเทศไทย อันได้แก่ เรื่องย่อ
และรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์โฆษณา บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ บทสัมภาษณ์
ตามนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์
กลุ่มที่ 3: ข้อมูลความคิ ดเห็นของผูเ้ ข้าชมภาพยนตร์โฆษณาในระบบออนไลน์
ใช้ขอ้ มูลความคิดเห็นของผูเ้ ข้าชมภาพยนตร์โฆษณาทีแ่ สดงไว้ดา้ นล่างของภาพยนตร์
โฆษณาในเว็บไซต์ www.youtube.com
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ 1: ข้อมูลภาพยนตร์โฆษณา
ใช้ภาพยนตร์โฆษณาทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดเลือกมาแล้วทัง้ สิน้ 4 เรื่อง จากการคัดเลือก
ทัง้ หมด 20 ภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้เกณฑ์การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขัน้ ตอน (Multi-stage
cluster sampling) ซึ่ง การคัดเลือ กในแต่ ล ะขัน้ ตอนจะใช้ก ารเลือ กตัว อย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เป็ นเกณฑ์ ในขัน้ ตอนแรกจะคัดเลือก 20 ผลงานจากภาพยนตร์
โฆษณาจํานวนมากโดยคัดเลือกเฉพาะผลงานทีม่ ยี อดเข้าชมมากกว่า 100,000 คนในระยะเวลา
ทีก่ ําหนด ในขัน้ ตอนทีส่ องจะคัดเลือก 4 ผลงาน ทีผ่ ่านเกณฑ์การแบ่งโครงสร้างเรือ่ งเล่าทีด่ ี ของ
Escalas (1998) และเป็ นผลงานจากผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงเท่านัน้ จากขัน้ ตอนทัง้ หมดทําให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทีน่ ่ าเชื่อถือ ดังต่อไปนี้
1) “My Beautiful Woman ความลับของเจน” โดย Wacoal
2) “แคสติง้ เป็ นสาวโดฟ ต้องถูกตัดผม..ทําไม?” โดย DOVE
3) “ถึงเวลาทีผ่ หู้ ญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!” โดย Rexona
4) “Save the Moment” โดย Oriental Princess
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กลุ่มที่ 2: ข้อมูลประเภทเอกสาร
ใช้ขอ้ มูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์โฆษณาของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับภา
ยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรื่องได้ทค่ี ดั เลือกออกมาแล้ว ผูว้ จิ ยั จะใช้เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องอันได้แก่ เรื่อง
ย่อ บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ บทสัมภาษณ์ตามนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ โดยรวมทัง้
เอกสารทีท่ าํ การเผยแพร่ในระบบสิง่ พิมพ์และระบบออนไลน์
กลุ่มที่ 3: ข้อมูลความคิ ดเห็นของผูเ้ ข้าชมภาพยนตร์โฆษณาในระบบออนไลน์
ใช้ขอ้ มูลความคิดเห็นของผูเ้ ข้าชมภาพยนตร์โฆษณาทีแ่ สดงไว้ดา้ นล่างของภาพยนตร์
โฆษณาในเว็บ ไซต์ www.youtube.com โดยคัด เลือ กเฉพาะความคิด เห็น ที่แ สดงไว้ภ ายใต้
ภาพยนตร์โฆษณาทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 ผลงานทีก่ ล่าวไว้ในข้างต้น

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลประเภทภาพยนตร์โฆษณา
คัดเลือกภาพยนตร์โฆษณาทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดเลือกทัง้ สิน้ 4 เรือ่ ง 4 ลักษณะ
2) ข้อมูลประเภทเอกสาร
คัด เลือ กและเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อ มูลที่เ กี่ยวข้อ งและมีค วามน่ าเชื่อ ถือเพียงพอ
เพื่อเตรียมทําการวิเคราะห์ต่อไป
3) ข้อมูลความคิ ดเห็นของผูเ้ ข้าชมภาพยนตร์โฆษณาในระบบออนไลน์
คัด เลือ กและเก็บ รวบรวมจากเว็บ ไซต์ www.youtube.com ภายใต้ช่ อ งทางของ
ภาพยนตร์ โฆษณาของกลุ่มตัวอย่างเรือ่ งนัน้ ๆ เพื่อเตรียมทําการวิเคราะห์ต่อไป

3.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล
3.4.1 ข้อมูลประเภทภาพยนตร์โฆษณา
ส่ วนที่ 1: วิเคราะห์รูปแบบของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณากลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
สังเคราะห์เป็ นผลลัพธ์ความสอดคล้อง ความแตกต่าง จุดเด่น จุดด้อย และคุณค่าทีถ่ ูก
ส่งมอบให้กบั ผูช้ มผลงานในรูปแบบต่างๆ
ส่วนที่ 2: วิเคราะห์เอกลักษณ์พเิ ศษของโครงสร้างการเล่าเรือ่ งทัง้ 7
ภายหลังจากการรับชมภาพยนตร์โฆษณา 4 เรือ่ ง อย่างน้อย 10 ครัง้ ผูว้ จิ ยั จะนํา
ภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรือ่ งมาวิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์บริบท (Contextual Analysis) โดย
ใช้เกณฑ์ 7 ซึง่ ประกอบด้วย
1) โครงเรื่อง (Plot) – วิเคราะห์เพื่อหาการจัดวางลําดับเหตุการณ์ในเรื่องโดย
ใช้เกณฑ์ภาวการณ์ ซึง่ ในการวิเคราะห์จะเลือกใช้เฉพาะโครงเรือ่ งหลักเท่านัน้ (Main Plot)
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2) ขัว้ ขัดแย้ง (Conflict) – วิเคราะห์ถงึ จุดขัดแย้งของตัวละครและบริบทต่างๆ
โดยใช้เกณฑ์การแบ่งขัว้ ตรงข้าม (Binary Opposition) ในการวิเคราะห์
3) ตัวละคร (Character) – วิเคราะห์บทบาทของตัวละครในบริบทต่างๆ และ
วิเคราะห์คุณสมบัตขิ องตัวละครทีม่ ผี ลต่อเรือ่ งราวและบริบท
4) แก่นความคิด (Theme) – วิเคราะห์เพื่อทําความเข้าใจถึงความสําคัญของ
เรือ่ งเพราะแก่นเรือ่ งคือตัวสะท้อนแนวคิดของผูส้ ร้างผลงาน
5) สัญลักษณ์พเิ ศษ (Special Signs) – วิเคราะห์ความแตกต่างของสัญลักษณ์
ทางภาพและสัญลักษณ์ทางเสียงในแต่ละฉาก แต่ละช่วงเวลาเพื่อระบุถงึ ความหมายนัน้ ๆ
6) ฉาก (Settings) – ต้องวิเคราะห์ตามฉากทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลง
ฉากในแต่ละช่วงเวลา
7) จุดยืนการเล่าเรือ่ ง (Point of View) – แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
การวิเคราะห์จากจุดยืนของบุรษุ พจน์ และ การวิเคราะห์จากจุดยืนทางเพศ
ส่วนที่ 3: วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูร้ บั ชมการเล่าเรือ่ งผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณาของ
ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง โดยวิเคราะห์ร่วมกับส่วนที่ 1 แล้วผสานกับทฤษฎีสญ
ั วิทยา
ทฤษฎีก ารตลาดด้ว ยเนื้ อหา แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับผู้ห ญิงใน
ปจั จุบนั เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาและบริบทของผลงาน
3.4.2 ข้อมูลประเภทเอกสาร
วิเคราะห์ขอ้ มูลเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรือ่ ง อาทิเช่น เอกสาร
ประเภทบทวิจารณ์ภายยนตร์โฆษณา ข้อมูลการผลิต ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผูบ้ ริโภคเป้าหมาย
แนวโน้มของเศรษฐกิจ ตลอดจนความเห็นจากการให้สมั ภาษณ์ในสื่อต่างๆของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3.4.3 ข้อมูลความคิ ดเห็นของผูเ้ ข้าชมภาพยนตร์โฆษณาในระบบออนไลน์
ผูว้ จิ ยั จะรวบรวมข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านสื่อใหม่ (New Media) ในรูปแบบ
ต่างๆทีแ่ สดงความเห็นถึงภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลในการวิเคราะห์
โดยข้อมูลทัง้ หมดนี้ ผูว้ จิ ยั จะนํามาวิเคราะห์และ ตีความประกอบกับข้อมูลประเภทภาพยนตร์
โฆษณาในส่วนต้น

3.5 การนําเสนอข้อมูล
ในการนําเสนอข้อมูล ผูว้ จิ ยั จะนําเสนอรายงานการวิจยั โดยใช้วธิ กี ารพรรณนาวิเคราะห์
(Analysis Description) ซึง่ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์จะนํามาจากทัง้ ภาพยนตร์โฆษณา เอกสาร

50
ประกอบการวิเคราะห์ และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยในการเขียนรายงานการวิจยั จะอธิบาย
รายละเอียดทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ตามประเด็นทีต่ งั ้ คําถามไว้ตามลําดับ

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั ภายใต้หวั ข้อ “รูปแบบและองค์ประกอบของการเล่าเรื่องในฐานะกลยุทธ์
การตลาดด้ว ยเนื้ อ หาของตราสิน ค้าผลิต ภัณ ฑ์ผู้ห ญิง ” ในครัง้ นี้ ถือ เป็ น การวิจ ยั ที่จ ดั อยู่ใ น
กระบวนการงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่อค้นหาคําตอบให้กบั คําถามของงานวิจยั ในเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
สําหรับภาพยนตร์โฆษณาทีค่ ดั เลือกจาก 20 เรื่องเล่า สู่ 4 เรื่องเล่าทีถ่ ูกสร้างสรรค์มา
สําหรับผู้ห ญิง ผ่ านกระบวนการคัด สรรในมิติและเงื่อ นไขที่แ ตกต่างกัน เช่น เกณฑ์ก ารเป็ น
ผลงานของตราสินค้าสําหรับผูห้ ญิง ในปี 2556-2557, เกณฑ์การมีจํานวนยอดเข้าชมขัน้ ตํ่า 1
แสนครัง้ , เกณฑ์การแบ่งโครงสร้างเรื่องเล่าที่ดขี อง Escalas (1998) และ เกณฑ์การเป็ น
ภาพยนตร์โฆษณาฯผลิต ภัณ ฑ์สําหรับผู้ห ญิง เท่านัน้ ทําให้เ กณฑ์ก ารคัดเลือกแข็งแรงเพียง
พอที่จะกล่าวได้ว่า ผลงานภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรื่องที่ถูกคัดเลือกมาครอบคลุมคําจํากัด
ความของความเป็ นตัวแทนภาพยนตร์โฆษณาทีไ่ ด้รบั ความนิยมหรือประสบความสําเร็จได้อย่าง
น่ าเชื่อถือ
ภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรื่องทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดเลือก คือ (1) ภาพยนตร์โฆษณาชุด
“แคสติ้งเป็ นสาวโดฟ ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?” โดย DOVE Thailand (2) ภาพยนตร์โฆษณาชุด
“ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!” โดย Rexona Thailand (3)
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman ความลับของเจน” โดย Wacoal และ (4)
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save the Moment” โดย Oriental Princess
สําหรับเนื้อหาในบทนี้ จะประกอบไปด้วยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้เป็ นส่วนประกอบ
สําคัญในการค้นหาคําตอบให้กบั คําถามสําคัญทัง้ 2 ข้อของวิจยั นัน่ คือ (1) รูปแบบของการเล่า
เรื่องของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงเป็ นอย่างไร? (2) องค์ประกอบการเล่าเรื่องของตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร? โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นหัวข้อย่อยด้วยกัน ดังต่อไปนี้

4.1 การวิ เคราะห์รปู แบบของการเล่าเรื่องของตราสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์ผห้ ู ญิ ง
4.1.1 เรื่องย่อภาพยนตร์โฆษณา
1) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติง้ เป็นสาวโดฟ ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?” จาก
ตราสินค้า DOVE

52

ภาพที่ 4.1 ภาพตัวอย่างจากผลงานภาพยนตร์โฆษณาจาก DOVE
เรื่องราวความสนุ กสนานระคนปนความสงสัยในทุกวินาทีทภ่ี าพยนตร์โฆษณา
ดําเนินไปของสาวๆ ผมยาวทัง้ 10 คนทีต่ ดั สินใจเข้าร่วมโครงการค้นหากลุ่มตัวแทนผลิตภัณฑ์
โดฟ (Casting เป็ นสาวโดฟ) พวกเธอจึงต้องเผชิญหน้ าบททดสอบมากมายที่คาดไม่ถึง
เรื่องเริม่ ขึน้ ด้วยการกล่าวแนะนํ าตัวของสาวๆทัง้ 10 คน พร้อมกับการแสดง
ลักษณะทีส่ ่อื ให้เห็นถึงความมีเส้นผมทีส่ ุขภาพดีทช่ี ดั เจนและง่ายทีส่ ุดนัน่ คือ การสะบัดผมเบาๆ
ก่อนทีค่ ณะกรรมการจะเริม่ ต้นให้พวกเธอทําท่าทางแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มากขึน้ เช่น การ
เต้น การร้องเพลง การหัวเราะ ทว่าทันทีทก่ี ารแนะนําตัวและการแสดงความสามารถพิเศษจบลง
กรรมการเริม่ จู่โจมสาวๆด้วยคําขอทีพ่ วกเธอไม่คดิ มาก่อนและแน่ นอน เป็ นคําขอทีย่ ากจะทําใจ
ยอมรับในช่วงเวลาสัน้ นันคื
่ อ การตัดผมให้โดฟ
ดู เ หมือ นว่ า สาวๆผู้เ ข้า ร่ว มโครงการทุ ก คนจะยอมให้ต ัด แบบแบ่ ง รับ แบ่ ง สู้
มากกว่าทีจ่ ะยอมให้ตดั แบบเต็มใจ ภายใต้ความสงสัยคณะกรรมการได้ตงั ้ คําถามชวนฉงนให้กบั
การกระทําในครัง้ นี้ว่า “ทําไมต้องตัด?” ทําให้สาวๆหลายคนเริม่ ให้คําตอบกับกรรมการตาม
ความคิดในแบบของพวกเธอ แต่หนึ่งในคําตอบทีน่ ่าสนใจมากทีส่ ุด คือ “เอาไปทําไวโอลิน” แทบ
จะทันทีทส่ี น้ิ คําตอบของหญิงสาว กรรมการท่านหนึ่งรีบถามกลับมาทันควันว่า “แล้วคิดว่าจะทํา
ได้หรา?” “ก็…หลังจากใช้โดฟแล้วก็อยากจะบอกว่าได้สคิ ะ” ถือเป็ นคําตอบรับทีน่ ่ าประทับใจไม่
น้อยเลยทีเดียว
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คําถามของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ท่วี ่า “แคสติ้งเป็ นสาวโดฟ ต้องถูกตัดผม..
ทําไม?” ถูกเฉลยด้วยฉากต่อไปนัน่ คือ การสาธิตการทําไวโอลินจากเส้นผมของสาวๆผูเ้ ข้าร่วม
โครงการโดยผูเ้ ชีย่ วชาญการทําคันชักไวโอลิน Mr. Paul SJ Goh และ การบรรเลงเพลงจากคัน
ชัก ไวโอลินที่ทําจากเส้น ผมของสาวๆโดย คุณ เป้ ทวีเ วท ศรีณ รงค์ (วง Vietrio) ภายใต้
บรรยากาศความประทับใจและความประหลาดใจของสาวๆที่ไ ม่คาดคิด ว่ าผมของตัว เองจะ
แข็งแรงเพียงพอทีจ่ ะร้องเพลงไปพร้อมๆกับไวโอลินได้
2) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาทีผ่ หู้ ญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้
ตัวเอง!” จากตราสินค้า Rexona

ภาพที่ 4.2 ภาพตัวอย่างจากผลงานภาพยนตร์โฆษณาจาก Rexona
เรื่องราวของ “มิน-พิชญา วัฒนามนตรี” นางเอกสาวสวยอันดับต้นๆของวงการ
บันเทิงประเทศไทยทีก่ ําลังง่วนอยูก่ บั การจัดสรรตารางการทํางานของตัวเองในแต่ละวันให้ลงตัว
ทัง้ งานการแสดง งานถ่ายแฟชัน่ งานท่องบทละคร แต่แล้วเธอก็นึกขึน้ มาได้ว่าเธอเองก็มบี างสิง่
บางอย่ า งที่อ ยากทํ า แต่ ย งั ไม่ ไ ด้ ล งมือ ทํา อยู่เ หมือ นกัน และในวัน นี้ เ องที่ม ิน จะมาบอกเล่ า
ประสบการณ์ การตัดสินใจเริม่ ต้นทําบางสิง่ บางอย่างที่เธอคิดมาตัง้ นานแล้ว นัน่ คือการเริม่ ต้น
เรียนต่อยมวย
จากเหตุผ ลนานัปการที่ถูกยกขึ้นมาเพื่อเป็ น ‘ข้ออ้าง’ ในการจะเริม่ ต้นทําสิ่ง
ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ความเหนื่อยล้าจากงานประจํา ความเกียจคร้านส่วนตัว ตารางเวลาที่อดั
แน่ นในแต่ละวัน หรือแม้แต่ ความกลัวทีเ่ ร้นกายอยูใ่ นจิตใจลึกๆ สิง่ เหล่านี้ถูกก้าวข้ามด้วยความ
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แน่ วแน่ ทางจิตใจของนางเอกสาว เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายทีว่ าดฝนั เอาไว้ ด้วยประโยคหลักทีเ่ ป็ น
ดังฉนวนจุ
่
ดระเบิดความมันใจของผู
่
ห้ ญิงตัวเล็กๆ ทีว่ ่า “ถึงเวลาทีม่ นิ ต้องทําอะไรเพื่อตัวเองบ้าง
แล้วค่ะ”
เหตุผลที่นางเอกมินเลือกกีฬาชกมวยก็เพราะ เธอเชื่อว่ากีฬาชกมวยเป็ นอีก
หนึ่งวิธกี ารป้องกันตัวโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธ มันจึงเหมาะกับผู้หญิงทุกคน นอกจากนี้มนั ยังเป็ น
การออกกําลังกาย ช่วยให้เราลืมเรื่องเครียดๆ และฝึ กฝนสมาธิไปได้ด้วยในเวลาเดียวกัน มิ
นยังบอกอีกว่า สิง่ ที่ยากที่สุดในการเริม่ ต้นทําสิง่ ใหม่ๆคือ ‘ความกลัว’ ในจิตใจของเรานัน่ เอง
และสิง่ ทีจ่ ะเอาชนะความกลัวได้กค็ อื ความกล้าหาญ นันเอง
่
สุดท้าย นางเอกสาวทิง้ ท้ายไว้ว่า สุดท้ายแม้เธอจะไม่ได้ชกมวยเก่งแบบนักมวย
มืออาชีพ แต่อย่างน้อยเธอก็ได้เอาชนะใจตนเอง ซึง่ ทําให้เธอรูส้ กึ ภูมใิ จในตนเองแล้ว ก่อนจะจบ
เรื่องราวด้วยประโยคที่เป็ นดังแรงบั
่
นดาลใจให้กบั ผู้ชมสาวๆทุกคนว่า “มินทําได้ แล้วคุณละ?
เริม่ หรือยัง?”
3) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลับของเจน” จากตรา
สินค้า Wacoal

ภาพที่ 4.3 ภาพตัวอย่างจากผลงานภาพยนตร์โฆษณาจาก Wacoal
เรื่องราวของ “เจน” นักศึกษาสาวชัน้ ปี ท่ี 4 ผู้ตกเป็ นจําเลยของสังคมในฐานะ
‘คุณแม่วยั เด็ก’เพียงเพราะผูค้ นต่างเห็นว่าเจนต้องเลีย้ งดู “จูน” เด็กหญิงวัยอนุ บาลเพียงลําพังใน
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ขณะทีต่ วั เองก็เป็ นเพียงแค่นกั ศึกษาเท่านัน้ ภายใต้เรือ่ งราวไม่เคยมีใครล่วงรู้ ความลับของเจน
ทําให้ภาพทีค่ นอื่นเห็นและสิง่ ทีผ่ คู้ นพูดต่อกันกลายเป็ นเหมือนตราบาปของเจนไปโดยปริยาย
จนกระทังวั
่ นทีเ่ จนได้พบกับ “พุท” นักศึกษาหนุ่ มทีเ่ ข้ามารับบทเป็ น คุณครูสอน
ศิลปะให้กบั จูน พุท ได้เข้ามาเป็ นผูไ้ ขความลับของเจน แม้ในตอนแรกพุทจะเต็มไปด้วยคําถาม
เกีย่ วกับเจนและจูน แต่พุทเลือกทีจ่ ะไม่ตดั สินเจนจากภายนอก แล้วร่วมค้นหาความจริงด้วยคํา
บอกเล่าของเจน โดยมีกาลเวลาเป็ นเครื่องพิสูจน์ สิง่ ที่ทําให้พุทประหลาดใจมากที่สุดคือ การ
ปกปิ ดความลับของเจน ความลับที่ว่า จูนคือเด็กที่ถูกทิ้งในกองขยะ แล้วเจนคือคนที่รบั จูนมา
เลีย้ ง โดยเจนเลือกทีจ่ ะปิ ดบังความลับของจูนเอาไว้ลกึ สุดใจ ด้วยเหตุผลทีว่ ่า “ให้คนอื่นมองเรา
ไม่ดี ยังจะดีกว่าให้คนอื่นมองจูนไม่ดเี สียอีก” ถือเป็ นคําตอบสัน้ ๆแต่ตรงประเด็นและสื่อถึงความ
รักของแม่ได้ดที ่สี ุด ทําให้พุทมองว่า นี่แหละคือความสวยทีม่ าจากจิตใจของเจน และ เจนก็คอื
ผูห้ ญิงทีส่ วยทีส่ ุดโดยเฉพาะตอนทีเ่ จนยิม้ ให้กบั จูน
ภาพยนตร์โฆษณาชิน้ นี้เป็ นภาพยนตร์โฆษณาแบบชุด 3 ตอน (Trilogy) ทีต่ รา
สินค้าสร้างขึน้ เพื่อบอกเล่าความสวยของผูห้ ญิงทีไ่ ม่ใช่ความสวยจากภายนอกแต่เป็ นความสวย
ทีม่ าจากภายใน นอกจากเรื่อง ความลับของเจน แล้ว ในชุดยังประกอบไปด้วยภาพยนตร์อกี 2
เรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะความเป็ นภาพยนตร์โฆษณาแนวชีวติ (Drama) เช่นกัน
4) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The Moment : Ending Version” จากตราสิน
ค้า Oriental Princess

ภาพที่ 4.4 ภาพตัวอย่างจากผลงานภาพยนตร์โฆษณาจาก Oriental Princess
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เรื่อ งราวของคู่รกั หนุ่ มสาวที่แ ต่ ง งานกันมา 3 ปี แต่ ดูเ หมือ นว่ ากาลเวลาได้
พรากความโรแมนติกและความสุขในชีวติ คู่ของทัง้ สองไปอย่างน่ าเสียดาย เรื่องเริม่ ขึน้ ด้วยฉาก
การตัดสินใจหย่าร้างกันทีอ่ ําเภอของทัง้ คู่ ด้วยนํ้าเสียงชวนหดหู่ของ อั ๋น ตัวละครเอกฝ่ายชายที่
พูดขึน้ ว่า “วันนี้เมื่อสามปี ท่แี ล้ว…เราแต่งงานกัน” ก่อนที่จะแสดงให้เห็นภาพงานแต่งงานอัน
แสนน่ าประทับใจของทัง้ คู่ แล้วจึงตัดภาพกลับไปยังเหตุการณ์ต่างๆในชีวติ ประจําวันของทัง้ สอง
คน ทีด่ ูเผินๆอาจจะมองว่าเป็ นเรื่องเล็กน้อย แต่ในวันนี้ทงั ้ คู่กลับมองว่ามันเป็ นเรื่องใหญ่ท่ตี ้อง
หาคนผิด และต้องเอาชนะกันให้ได้ ราวกับว่าความรักของทัง้ คู่ได้จดื จางไปจากหัวใจเสียแล้ว
ระหว่ า งคนทัง้ สอง ไม่ว่ า จะเป็ น ตอนที่ฝ่า ยชายบ่ น ว่ า ฝ่า ยหญิง แต่ ง หน้ า ช้า
เกินไป ตอนที่ฝ่ายหญิงเจอกางเกงในม้วนเป็ นเลขแปดของฝ่ายชายนอกตะกร้าผ้า ตอนที่ฝ่าย
หญิงเริม่ แยกตัวออกจากบ้าน เปรียบเสมือนจุดแตกหักที่ทงั ้ คู่ต่างตัดสินใจไปจบปญั หากันที่
อําเภอนันเอง
่
4.1.2 รูปแบบของการเล่าเรื่องทัง้ 4 แบบ
1) การเล่าเรือ่ งแนวตลกขบขัน (Comedy)
การเล่าเรื่องแนวตลกขบขันมักกําหนดให้ตวั ละครเอกมีลกั ษณะเฉพาะตัวและ
เกิดปญั หาที่แตกต่ างไปจากรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะเป็ นปญั หาที่ติดตัวตัวละครเอกมาอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ เรือ่ งส่วนใหญ่ตวั ละครเอกจะเป็ นผูน้ ํ าพาความโชคร้ายมาหาตนเอง ซึง่ ทําให้ตวั
ละครเอกสามารถเป็ นได้ตงั ้ แต่ ผูโ้ ง่เขลา ผูห้ ลงตัวเอง ผูห้ ยิง่ ยโส ผูล้ ะโมบโลภมาก หรือแม้แต่ผู้
ที่มนใจในตั
ั่
วเองมากจนเกินไป สําหรับผู้ชมแล้ว ปญั หาที่เกิดขึ้นกับตัวละครเอกเหล่านัน้ คือ
ความสนุ กสนาน ตลกขบขัน ระคนสงสาร ถือเป็ นเทคนิคการเล่าเรื่องที่สร้างรอยยิ้มและเรียก
เสียงหัวเราะจากผูช้ มได้เป็ นอย่างดี ในอดีตส่วนใหญ่แล้วตัวละครเอกในภาพยนตร์โฆษณาแนว
เช่นนี้มกั เป็ นตัวละครเพศชาย ไม่บ่อยนักทีเ่ ราพบตัวละครเอกเป็ นเพศหญิง ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ภาพลัก ษณ์ความเป็ นผู้หญิงที่จําเป็ นต้องมีก ริยามารยาทเรียบร้อยงดงามตามแบบที่สงั คมตี
กรอบไว้ ซึง่ แตกต่างจากผลงานในยุคปจั จุบนั ทีเ่ ริม่ เห็นผลงานประเภทนี้ทม่ี ตี วั เอกเป็ นเพศหญิง
ออกมาโลดแล่นเรียกเสียงหัวเราะจากผูช้ มในหลายๆครัง้
สําหรับภาพยนตร์โฆษณาในกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั พบว่า เรื่องที่ถูกจัดให้อยู่ใน
รูปแบบตลกขบขัน (Comedy) นันคื
่ อ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติง้ เป็นสาวโดฟ ต้องถูกตัดผม
ทําไม?” เพราะเมือ่ พิจารณาการลักษณะของการเล่าเรื่องผ่านตัวละครเอกแล้ว จะพบว่าตัวละคร
เอกทัง้ หมดได้มาทํากิจกรรมร่วมกันตามที่ตราสินค้ากําหนด นัน่ คือ การคัดเลือกตัวแทนตรา
สินค้า (การแคสติง้ เป็ นสาวโดฟ) โดยทีท่ งั ้ หมดไม่ทราบมาก่อนว่าอาจจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์
การตัดสินใจครัง้ สําคัญที่สุดครัง้ หนึ่งของชีวติ นัน่ คือ การตัดผมเพื่อให้กบั โดฟ ทําให้กลุ่มตัว
ละครเอกเริม่ แสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันตามบุคลิกภาพของตนเอง เมืออยู่ต่อหน้าแรงกดดัน
บางคนยอมให้ตดั แต่โดยดี บางคนยอมให้ตดั แต่ไม่เต็มใจเท่าใดนัก บางคนยอมให้ตดั อย่างเต็ม
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ใจเพราะเธอคาดเดาได้ว่าจะนําเส้นผมของเธอไปทําอะไร จากเหตุการณ์ทเ่ี กินความคาดหมายนี้
เอง ที่เหมือนเป็ นจุดเปลี่ยนของเรื่อง (Climax) ที่ดงึ เอาพฤติกรรมเบือ้ งลึกออกมา พร้อมไหว
พริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าทีท่ าํ ให้ผชู้ มเผลออมยิม้ ให้กบั สาวๆไม่ได้ ตรงจุดนี้เองที่
ทําให้ ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ถูกจัดอยูใ่ นรูปแบบการเล่าเรือ่ งแบบตลกขบขัน
2) การเล่าเรือ่ งแนวแรงบันดาลใจ (Inspiration)
การเล่าเรื่อ งแนวแรงบันดาลใจจะเน้ นเล่ าเรื่อ งที่กระตุ้นให้เ กิดการสร้างแรง
บันดาลใจให้กบั ผู้ชม โดยเล่าเรื่องผ่านตัว ละครเอกและตัวละครรองที่มกั ต้องฝ่าฟนั อุ ปสรรค์
ยากๆ หรือเผชิญกับชะตากรรมทีเ่ ข้ามาขวางการดําเนินไปของเหตุการณ์นนั ้ ๆ ซึง่ เรื่องส่วนใหญ่
มักจะกําหนดให้ตวั ละครเอกต้องอยู่ในจุดทีส่ ้นิ หวังหรือไร้หนทางก่อนเพื่อให้เรื่องดําเนินต่อไป
แล้วพลิกกลับเมื่อถึงจุดเปลีย่ น (Climax) ในยุคก่อนๆ ภาพยนตร์โฆษณาทีเ่ ล่าเรื่องแนวนี้มกั มี
ตัวละครเอกเป็ นผู้ชาย เพราะผู้ชายในสมัยก่ อนคือสัญลักษณ์ ของผู้กล้า สัญลักษณ์ของความ
แข็งแกร่ง สัญลักษณ์ของผู้ชนะ ซึง่ จะส่งผลให้ผู้ชมเอาเป็ นเยีย่ งอย่างและเกิดแรงบันดาลใจใน
ตอนที่รบั ชมได้ด ี แต่ ในปจั จุบนั ตัวละครเอกในผลงานแนวนี้ไม่จําเป็ นต้องเป็ นผู้ชายอีกต่ อไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง ตัวละครเอกในผลงานแนวนี้ส่วนใหญ่เป็ นตัวละคร
เพศหญิง สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คนทีจ่ ะสร้างแรงบันดาลใจหรือจุดไฟในตัวผูห้ ญิงในยุค
ป จั จุ บ ั น ได้ นั น่ คื อ ผู้ ท่ี เ ข้ า ใจในสถานการณ์ ข องผู้ ห ญิ ง หรื อ ก็ ค ื อ ตั ว ผู้ ห ญิ ง นั น่ เอ ง
สําหรับภาพยนตร์โฆษณาในกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั พบว่า เรื่องที่ถูกจัดให้อยู่ใน
รูปแบบแรงบันดาลใจ คือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสัก
อย่างให้ตวั เอง!” จากตราสินค้า Rexona เพราะเมื่อพิจารณาจากโครงเรื่องและลักษณะของการ
เล่าเรื่องผ่านตัวละครเอกแล้ว พบว่าตัวละครเอกคือ นางเอกสาว มิน-พิชญา ซึง่ ในเรื่องใช้เป็ น
ตัวแทนหรือแรงบันดาลใจของผูช้ ม ทีอ่ อกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวส่วนตัวในแบบทีไ่ ม่เคยเปิดเผย
มาก่อน เธอเล่าถึงความกลัวที่จะเริม่ ต้น ซึ่งสื่อความนัยถึง สิง่ ทีท่ ุกคนต้องประสบพบเจอ จาก
นัน่ เรื่องจึงเล่าถึงความเพียรพยายามของนางเอกสาวในการฝึ กฝนศิลปะป้องกันตัวอย่างมวย
ไทย ทีน่ างเอกสาวต้องเข้าไปฝึ กซ้อมที่ค่ายมวยอย่างสม่าเสมอ ต้องออกวิง่ เพื่อฝึ กฝนร่างกาย
สื่อให้เข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็ นใคร ยิง่ ใหญ่แค่ไหน มีช่อื เสียงเพียงใด ก็ต้องฝ่าฟนั อุปสรรคในแบบ
ของตนเองเช่นกัน ก่อนที่จะจบลงด้วยคําพูดที่กระตุ้นแรงบันดาลใจ ที่เหมาะสําหรับทุกคนที่
กําลังต้องการที่เริม่ ต้นทําสิง่ ใหม่ๆให้กบั ชีวติ และภาพสินค้าในตอนจบ จึงถือเป็ นการสื่อสาร
สุ ด ท้ า ยที่ ค ร บค รั น ทั ้ง สร้ า ง แร งบั น ด าล ใ จแ ล ะ กร ะตุ้ น ก าร รั บ รู้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปด้ ว ย
3) การเล่าเรือ่ งแนวชีวติ (Drama)
การเล่าเรื่องแนวชีวติ ถือเป็ นอีกหนึ่งแนวการเล่าเรื่องที่เป็ นทีน่ ิยมอย่างมากใน
บริบทผลิตภัณฑ์ผู้หญิงในประเทศไทยในช่วงปี ทผ่ี ่านมา โดยธรรมชาติของภาพยนตร์โฆษณา
แนวชีวติ มักจะเล่าถึงความอาภัพ ความโชคร้าย ความซับซ้อน ความโศกเศร้าของชีวติ ตัวละคร
เอกหรือ ตัวละครรอง ไม่ว่าจะเป็ นความตาย โรคร้าย การพลักพราก ความผิด หวัง เป็ นต้น
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ทัง้ หมดอยู่ในกลุ่มการสื่อสารที่สร้างผลกระทบแก่อารมณ์ของผู้ชมได้เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ผูช้ มเพศหญิงทีส่ ามารถรับรูท้ างอารมณ์ได้ดกี ว่าเพศชายโดยธรรมชาติ ผลงานส่วนใหญ่มกั เป็ น
การเล่าเรื่อ งความโศกเศร้าของตัวละครเอกและตัว ละครรองเพศหญิง ซึง สะท้อนให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ของเพศหญิงในสังคมที่ถูกกําหนดให้สามารถร้องไห้ สะอึกสะอื้น โศกเศร้าได้อย่าง
เปิดเผยมากกว่าภาพลักษณ์ของเพศชายทีต่ ้องควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์เอาไว้ ในส่วน
นี้ เ อกที่ ทํ า ให้ ผู้ ช มภาพยนตร์ โ ฆษณารับ รู้ อ ารมณ์ ข องตัว ละครได้ อ ย่ า งชัด เจนมากกว่ า
สําหรับภาพยนตร์โฆษณาในกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั พบว่า เรื่องที่ถูกจัดให้อยู่ใน
รูปแบบแนวชีวติ คือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลับของเจน” จากตรา
สินค้า Wacoal จากการเก็บข้อมูลผู้วจิ ยั พบว่า ผลงานชิน้ นี้มลี กั ษณะของการเล่าเรื่องแนวชีวติ
อย่างชัดเจน เริม่ ต้นจากการแนะนํ าตัวละครเอกทีเ่ ป็ นเพียงนักศึกษาธรรมดาๆคนหนึ่ง เริม่ เรื่อง
ผูแ้ ต่งจงใจให้เป็ นดูเป็ นคนแปลกแยก สันโดษและไม่สุงสิงกับใคร โดยมีตวั ละครรองเป็ นปริศนา
ที่ไ ม่ มใี ครรู้ท่ีม าที่ไ ป มีเ พีย งคํ า นิน ทาจากคนรอบกายที่ใ นเรื่อ งสื่อ ถึง การพิพ ากษาจากคน
ภายนอก ซึง่ อาจเป็ นปมปญั หาทีก่ วนใจตัวละครเอกมาโดยตลอด จากนัน้ เรื่องจึงแนะนําตัวละคร
รองผูแ้ ก้ปญั หา ในเรือ่ งกําหนดให้เป็ นตัวละครเพศชาย สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการลึกๆของ
ผูห้ ญิงทีต่ อ้ งการคนเข้าใจไม่เพียงแต่เพศด้วยกันแต่รวมไปถึงความเข้าใจจากคนต่างเพศทีอ่ ยู่ใน
สังคมเดียวกันอีกด้วย สุดท้ายตัวละครรองเพศชายตัวนี้จะเป็นผูไ้ ขปริศนาทัง้ หมดทีต่ วั ละครหลัก
ปิดบังเอาไว้ ซึง่ ในปริศนาทีว่ ่าเต็มไปด้วยความลับทีไ่ ม่อาจบอกใครได้ เพราะเป็ นสิง่ ทีอ่ าจส่งผล
ต่อคนทีต่ วั ละครเอกรักและหวงแหน ด้วยเหตุน้ตี วั ละครเอกจึงตัดสินใจเก็บความลับไว้แต่เพียงผู้
เดียวตลอดมา ในจุดนี้เองทีเ่ มื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลง ผูช้ มจะพบว่าตัวละครเอกเป็ น
คนทีน่ ่ าชืน่ ชม แม้จะผ่านชีวติ ทีถ่ ูกกระทํามาโดยตลอด แต่ตวั ละครเอกก็ยงั คงยืนหยัดในความดี
ที่ตนเชื่อถือ แนวทางการเล่าเรื่องแบบนี้จะกระชากอารมณ์และความรูส้ กึ ร่วมของผู้ชมได้เป็ น
อย่างดี โดยเฉพาะในผู้ชมเพศหญิง ที่ส ามารถรับรู้เ รื่อ งราวแบบนี้ไ ด้ดกี ว่าเพศชาย จึง ไม่น่า
แปลกใจที่ผลงานชิ้นนี้จะได้รบั การพูดถึงและส่งต่อ กันอย่างแพร่หลายในช่วงเวลาที่เผยแพร่
ออกไป
4) การเล่าเรือ่ งแนวโรแมนติก (Romance)
การเล่าเรื่องแนวโรแมนติกหรือแนวความรักมักเต็มไปด้วยกลิน่ อายของความ
ผูกพัน ความลึกซึ้ง ความ และเซ็กซ์ของตัวละครเอกและตัวละครรอง เรื่องราวโรแมนติกจะ
สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสูก้ บั ปญั หาหรือความโชคร้ายต่างๆ โดยธรรมชาติแล้วเรื่องราวประเภท
นี้จะชีช้ ดั ด้วยการขมวดปมเป็ นแก่นของเรื่องได้ว่า ความรักและอารมณ์สามารถชนะได้ทุกสิง่ ได้
สําหรับผู้ชมแล้วเรื่องราวโรแมนติก เป็ นตัว แทนของความรัก ความห่วงใย ความใจดี ความ
กตัญ�ูรคู้ ุณทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานความต้องการของมนุ ษย์เราจึงสามารถรับรูก้ ารสื่อสารกันด้วยการเล่า
เรื่องแนวนี้ได้อย่างง่ายดาย ในยุคก่อนการเล่าเรื่องแนวโรแมนติกมักเป็ นไปอย่างราบรื่น โดยมี
ตัวละครเพศชายเป็ นตัวละครผูก้ ระทํา ขณะทีต่ วั ละครเพศหญิงเป็ นตัวละครผูถ้ ูกกระทํา แต่ทว่า
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ในปจั จุบนั บทบาทดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนไป ตัวละครเพศชายและเพศหญิงต่างสามารถเป็ นทัง้
ผูก้ ระทําและผู้ถูกกระทําได้ขน้ึ อยู่กบั สถานการณ์นัน้ ๆ สะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าความเท่า
เทียมกันของผูห้ ญิงและผูช้ ายในสังคมยุคปจั จุบนั ได้เป็ นอย่างดี
สําหรับภาพยนตร์โฆษณาในกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั พบว่า เรื่องที่ถูกจัดให้อยู่ใน
รูปแบบแนวโรแมนติก คือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The Moment : Ending version” จาก
ตราสินค้า Oriental Princess จากการเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั พบว่า ผลงานชิน้ นี้มลี กั ษณะของการเล่า
เรื่องแนวโรแมนติกอย่างชัดเจนที่สุดในกลุ่มตัวอย่าง เห็นได้จากการเริม่ ต้นเรื่องด้วยฉากงาน
แต่งงานระหว่างตัวละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิง แม้ว่าจะเป็ นการเล่าเรื่องในมุมที่กดดันทาง
อารมณ์แต่เรือ่ งเล่ายังบ่งบอกถึงความรักอันหอมหวานของตัวละครทัง้ สองในอดีตได้เป็ นอย่างดี
ผ่านทางภาพถ่ายที่ประดับไว้ในฉาก อีกทัง้ เรื่องราวยังนํ าเสนอแง่มุมปญั หาชีวติ คู่ท่สี ามารถ
เกิดขึน้ ได้กบั ทุกคู่รกั ทีแ่ ต่งงานกันไปสักระยะหนึ่งแล้ว กล่าวคือ เมื่อทัง้ สองฝ่ายต่างแสดงความ
เป็ นตัวของตัวเองมากขึน้ อันเนื่องมาจากความเคยชินทีใ่ ช้ชวี ติ อยู่ร่วมกัน ทําให้บางครัง้ ละลาย
ความเห็นอกเห็นใจซึง่ กันและกัน ก่อกําเนิดเป็ นความไม่พงึ พอใจในพฤติกรรมของอีกฝ่ายแต่ไม่
พูดคุยกัน ยิง่ นานวันยิง่ กลายเป็ นเหมือนดินพอกหางหมู จนในทีส่ ุดดินทีพ่ อกไว้กไ็ ด้ระเบิดออก
กลายเป็ นโศกทางความรักที่ต้องไปลงเอยทีก่ ารหย่าร้างในทีส่ ุด แก่นของเรื่องทีต่ ้องการสื่อสาร
กับผูช้ มคือ การรักษาทุกช่วงเวลาปจั จุบนั ให้ดที ส่ี ุด เพราะทุกการกระทําย่อมมีผลต่อเนื่องไปสู่
อนาคต โดยนํ าเสนอในแง่มุมของทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ ายที่ต่างฝ่ายต่างมีมุมมองในแบบของตัวเอง
อาจกล่าวได้ว่าผูเ้ ล่าต้องการจะสื่ออย่างชัดเจนว่าทัง้ สองฝ่ายไม่ว่าชายหรือหญิงต่างก็มมี ุมมองที่
แตกต่างกัน แต่เราสามารถเปลีย่ นสถานการณ์รา้ ยๆให้กลายเป็นดีได้ หากเรารูจ้ กั การให้อภัยซึง่
เป็ น หัว ใจของการใช้ชีว ิต คู่นั น้ เอง จากประเด็น นี้ ทํ าให้ผู้ชมที่ไ ด้รบั ชมผลงานชิ้น นี้ ส ามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์ในอดีตของตัวเองเข้ากับภาพยนตร์โฆษณาได้ดเี พราะเป็ นเรื่องใกล้ตวั ที
เข้าใจได้งา่ ย จึงเป็ นผลงานทีถ่ ูกพูดถึงและส่งต่อกันในโลกอินเตอร์เน็ตมากพอสมควร
4.1.3 รูปแบบของการเล่าเรื่องกับกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้ อหา
ในโลกยุคปจั จุบนั ทีก่ ารสื่อสารมีววิ ฒ
ั นาการแตกต่างไปจากในอดีตโดยสิน้ เชิง ทําให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่ขน้ึ ไม่เพียงแต่ในแวดวงการสื่อสารแต่ยงั ขยายผลกระทบไปยังแวด
วงธุรกิจอีกด้วย จากอดีตทีน่ กั การสื่อสารการตลาดเชื่อกันว่า อํานาจของการสื่อสารอยู่ทผ่ี สู้ ่งสาร
(Sender) เท่านัน้ ทําให้นักสื่อสารไม่ได้คํานึงถึงความสําคัญของผูร้ บั สาร (Receiver) และ ตัว
สาร (Message) มากนัก แต่ เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารได้ถูกพัฒนาขึน้ ตามความฉลาดของ
มนุ ษย์ ทําให้ปจั จุบนั อํานาจการสื่อสารไม่ได้ตกอยู่ในมือของผู้ส่งสารแต่ เพียงผู้เดียวอีกต่ อไป
เมื่อผู้บริโภคหรือผู้รบั สารสามารถเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจได้ง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส หรือ
แม้แ ต่ ส ามารถเลือ กรับ หรือ ไม่ ร ับ สารใดๆก็ ต ามที่ไ ม่ ต รงกับ ความต้ อ งการได้ ใ นปุ่ ม เดีย ว
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้นักการสื่อสารการตลาดในหลายๆภาคส่วนต้องหัน
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กลับมาสํารวจนโยบายการทําธุรกิจและการสื่อสารกันอีกครัง้ ว่าได้ดําเนินเดินทางไปในเส้นทาง
เดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงครัง้ สําคัญครัง้ นี้แล้วหรือไม่? ในช่วง 2-3 ปี ท่ผี ่านมา แวดวงการ
สื่อสารการตลาดและสื่อของประเทศไทยเริม่ ให้ความสําคัญกับ กลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหา
(Content Marketing Strategy) โดยยกย่องให้เป็ นหนึ่งในหลายๆกลยุทธ์ท่เี หมาะสมกับการ
สื่อสารและการทําธุรกิจในปจั จุบนั มากทีส่ ุด อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการรับสารของผูบ้ ริโภคที่
เปลีย่ นไป เมือ่ ผูบ้ ริโภคสามารถเลือกรับสารทีถ่ ูกใจได้เอง และเมื่อไรก็ได้ ทําให้ความสําคัญของ
การสื่อสารจึงย้ายมาอยู่ท่ตี วั สาร และ ผู้รบั สาร ซึ่งกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาได้ตอบโจทย์
ปญั หาข้อนี้ได้อย่างครบถ้วน ด้วยแกนกลางสําคัญของปฏิสมั พันธ์ทางการสื่อสารในกลยุทธ์น้ีคอื
ข้อมูลสาร หรือ คอนเทนต์ (Content) นันเอง
่
กลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing Strategy) ที่มกั ได้ยนิ กันจนชินหู
แท้จริงแล้วคือเรือ่ งเดิมทีม่ มี าแต่ครัง้ บรรพกาลแล้วแต่หากจะกําหนดความหมายทีเ่ ข้าใจง่ายและ
ตรงประเด็นทีส่ ุด อาจกล่าวได้ว่า กลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาคือเทคนิคการทําการตลาดในการ
สร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มเี นื้อหา มีประเด็น และมีคุณค่ากับผู้รบั สารเพื่อที่จะสามารถดึงดูด
และสร้างปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มเป้า หมายได้ โดยมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะนํ าไปสู่การกระทํากิจกรรมที่
เป็ นประโยชน์ทางธุรกิจ (Pulizzi, 2014 อ้างถึงใน ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557, p.55). ซึง่
หน้าทีข่ องการตลาดด้วยเนื้อหาไม่ใช่แค่การเขียนบทความเพื่อขายของแต่จะทําหน้าทีส่ ําคัญใน
การให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ รักษาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับตราสินค้า
ซึง่ เมื่อผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงคุณค่าของเนื้อหา (Content) แล้วพวกเขาจะตอบ
กลับมาในรูปของความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในทีส่ ุด (Brand Loyalty)
ด้วยความเหมาะสมและลงตัวของเทคโนโลยีการสื่อสารทีท่ าํ ให้ผบู้ ริโภคเข้าถึงข้อมูลและ
เนื้อหาผ่านเว็บไซต์ (Website) มากเป็ นอันดับต้นๆประกอบกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่ต้องการ
ความรวดเร็ว ต้องการตัดสินใจด้วยตนเองผ่านข้อเท็จจริงหรือเนื้อหา จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าไม่ม ี
ยุคใดทีก่ ลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาจะน่ าสนใจและเนื้อหอมทีส่ ุดเท่ายุคนี้อกี ต่อไป
สํ า หรับ งานวิจ ัย ชิ้น นี้ ไ ด้ก ล่ า วถึง รูป แบบของการเล่ า เรื่อ งในบริบ ทของตราสิน ค้า
ผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงโดยจากทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วในส่วนต้น การเล่าเรื่อง (Storytelling) แท้จริงแล้วได้
ถูกใช้ในการสื่อสารของมนุ ษย์มาช้านานแล้ว ดังนัน้ การเล่าเรื่องจึงเป็ นพื้นฐานของการสื่อสาร
เพื่อดํารงชีวติ ของมนุ ษย์ท่สี บื ทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสุ่รุ่น ทําให้การเล่าเรื่องเมื่อถูกนํ ามาใช้ใน
การสื่อสารเพื่อการตลาดจึงเป็ นสิง่ ที่เข้าใจได้ง่ายและประยุตก์ใช้ได้แทบทุกบริบท โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ บริบทกลุ่มผูบ้ ริโภคเพศหญิงอันเนื่อง มาจากกลไลการทํางานของสมองทีถ่ ูกสร้างขึน้ ให้
ผูห้ ญิงสามารถรับรูค้ วามรูส้ กึ และมีอารมณ์ร่วมไปกับการเล่าเรื่องหรือเนื้อหาทีผ่ ู้เล่าต้องการจะ
สื่อสารได้งา่ ย
ในช่วงหลายปีทผ่ี ่านมา แวดวงการสื่อสารการตลาดในประเทศไทยได้เริม่ ให้ความสนใจ
กับ แนวคิด การสื่อ สารด้ว ยการเล่ า เรื่อ งเพิ่ม มากขึ้น อย่า งเห็น ได้ช ัด ซึ่ง เป็ น ผลมาจากการ

61
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมดังที่กล่าวไป จนทําให้นักวิชาการและผูเ้ ชีย่ วชาญใน
แวดวงการสื่อสารหลายๆท่านได้ทําการศึกษาศาสตร์น้ีอย่างจริงจัง และให้เห็นต่อความสําคัญ
ของการเล่าเรื่องที่ดที ่มี ตี ่อการสื่อสารการตลาด ดังเช่น มีความเชื่อที่ยงิ่ ใหญ่และแข็งแกร่งใน
ประสิทธิภาพเชิงบวกของการเล่าเรื่องในตลาดและการสร้างตราสินค้า (Marzec, 2007; Love,
2008; Woodside et al., 2008; Fog et al., 2010) การเล่าเรื่อง (Storytelling) คือเครื่องมืออัน
ทรงพลังที่สามารถใช้ส่อื สารข้อความที่ตราสินค้าต้องการเพื่อเชื่อมโยงผู้รบั สารอย่างแนบแน่ น
โดยผ่านกลยุทธ์น้ีนัน่ เอง (Love, 2008, p.27) การเล่าเรื่องที่ดจี ะต้องทําให้ลูกค้าเชื่อและชอบ
เพราะจะทําให้เกิดการขยายความต่อและทําให้ช่นื ชมตราสินค้า (กฤษติกา คงสมพงษ์, 2557)
เป็ นต้น จากคํายืนยันเหล่านี้ทําให้เราเห็นภาพทีช่ ดั เจนว่า การเล่าเรื่องมีส่วนช่วยให้การสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื่น
หากพิจารณากันตามคุณสมบัตแิ ละธรรมชาติของการสื่อสารแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การ
เล่าเรื่อง (Storytelling) ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการตลาดด้วยเนื้อหา เหตุเพราะการเล่าเรื่องคือ
กลุ่มของเนื้อหา (Group of Content) ทีเ่ กี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆทีเ่ ชื่อมโยงถึงกันได้อย่าง
เรียบง่าย กล่าวคือ การเล่าเรือ่ งคือการสร้างกลุ่มของคอนเทนต์ (Content) ทีเ่ ชื่อมต่อกันอย่างไร้
ร่องรอย โดยมี 7 องค์ประกอบของเรื่องเล่าเป็ นสิง่ ประกอบสร้าง (1) โครงเรื่อง (Plot) (2) จุด
ขัดแย้ง (Conflict) (3) ตัวละคร (Characters) และ (4) แก่นความคิด (Theme) (5) ฉาก
(Settings) (6) สัญลักษณ์พเิ ศษ (Special Signs) (7) จุดยืนในการเล่าเรื่อง (Point of View)
แม้ว่าการเล่าเรื่องจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เหมือนกันทัง้ 7 องค์ประกอบ แต่
สิง่ ทีท่ ําให้เรื่องเล่าแตกต่างกันนัน่ คือ เหมือนกันรสชาติของอาหารแต่ละประเภทนัน่ คือรูปแบบ
ของการเล่าเรื่อง (Types of Story) ซึง่ ในงานวิจยั ชิน้ นี้ทเ่ี น้นไปทีบ่ ริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง ได้ทํา
การแบ่งประเภทของรูปแบบการเล่าเรื่องทีพ่ บบ่อยๆในออกเป็ น 4 รูปแบบ นัน่ คือ (1) แนวตลก
ขบขัน (Comedy) (2) แนวแรงบันดาลใจ (Inspiration) (3) แนวชีวติ (Drama) (4) แนวโรแมน
ติก (Romance) จากการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ทําให้ผู้วจิ ยั ทราบว่า รูปแบบแต่ละรูปแบบ
ต่างมีลกั ษณะเป็ นเอกลักษณ์และส่งผลต่อการนํ าไปประยุตก์ใช้ในฐานะกลยุทธ์การตลาดด้วย
เนื้อหาทีแ่ ตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
1) การเล่าเรือ่ งแนวตลกขบขันกับกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหา (Comedy)
มักเป็ นเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) ที่ถูกสร้างเพื่อให้ความบันเทิงเริงใจหรือ
คลายเคลียดแก่ผรู้ บั สารหรือผู้ชม การเล่าเรื่องแนวตลกมีด้วยกันหลากหลายวิธ ี เช่น ตลกด้วย
ท่าทางสีหน้ า ตลกด้วยคําพูด ตลกประชดประชัน ตลกร้าย ตลกสอดแทรกแง่คดิ เป็ นต้น จาก
การศึกษาพบว่าการเล่าเรื่องแนวตลกขบขันจะช่วยให้ผู้รบั สารรู้สกึ ผ่อนคล้ายอันเนื่องมาจาก
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ได้ระหว่างการเสพผลงาน ทําให้สมองหลังฮอร์
่ โมนแห่งความสุขที่
เรียกกันว่า ฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) ร่างกายและจิตใจจึงผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ และ
จากรายงานทางการแพทย์พบว่าลักษณะการทํางานของฮอร์โมนชนิดนี้จะทําให้ประสาทสังการ
่
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้่
เพิมความต้
องการขึน้ เรื่อยๆ จนกระทังกลายเป็
่
นพฤติกรรมชื่นชอบอันเป็ นที่มาของความชื่น
ชอบในผลงานการเล่าเรือ่ งประเภทนี้นนเอง
ั่
ตัวอย่างการเล่าเรื่องแนวตลกขบขัน จากการเก็บข้อมูลภาพยนตร์โฆษณาทีจ่ ะ
ถูกคัดเลือกให้เป็ นหน่ วยของการวิเคราะห์ของงานวิจยั ชิน้ นี้ พบว่ามีหลายชิน้ งานทีจ่ ดั อยู่ในแนว
ตลกขบขัน เช่น
“พีม่ ากพระโขนง แก๊งพีม่ ากกลับมาท้าพิสจู น์” โดย L'Oreal Paris TH
“ฉันหล่อไป” โดย Nature Gift Coffee
“สวยออร่า ล็อกใจหนุ่ มหน้าใส” โดย Maybelline Newyork
แต่ผลงานทีถ่ ูกคัดเลือกออกมาให้เป็ นตัวอย่างเดียวของการวิเคราะห์ในงานวิจยั
คือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติ้งเป็ นสาวโดฟ ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?” โดย DOVE Thailand
อันเนื่องมาจากเป็ นผลงานทีม่ ยี อดชมสูงทีส่ ุด เป็ นผลงานทีจ่ ดั อยู่ในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง และ
ผ่านการคัดเลือกด้วยเกณฑ์การเล่าเรื่องของ Escalas (1998) จะเห็นได้ชดั เจนว่า ผลงานของ
DOVE ได้ถูกบอกเล่าออกมาได้อย่างสนุ กสนานและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของตัวละคร พร้อม
กับโครงเรื่องที่นําพาให้ตวั ละครต้องแก้ไขสถานการณ์แปลกๆที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนจนเผลอ
แสดงความเป็ นตัวตนออกมา ในจุดนี้เองทีท่ าํ ให้เนื้อหาของผลงานดูเป็ นธรรมชาติและสร้างเสียง
หัวเราะและอมยิ้มที่มุมปากให้กบั คนดูได้ดที ่สี ุดในกลุ่มตัวอย่าง แม้ว่าจะไม่ใช่แนวตลกขบขัน
แบบการรับชมนักแสดงตลกมืออาชีพ แต่ผลงานชิน้ นี้นบั ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานแนวตลกขบขัน
ที่ประสบความสําเร็จด้ว ยยอมรับชมมากที่สุ ดตัง้ แต่ ต ราสินค้าทําภาพยนตร์โฆษณาตลอดปี
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ในปจั จุบนั การเล่าเรือ่ งแนวตลกได้รบั ความนิยมเพิม่ มากขึน้ ในสังคม สะท้อนให้
เห็นถึงวิธคี ดิ และความต้องการของผูร้ บั สารทีต่ ้องการลดภาวะเครียดจากชีวติ ประจําวันไม่ว่าจะ
เป็ น การเงิน การงาน การเรียนหรือความรักเองก็ตาม ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบที่จะรับ
สารที่เบาสมองมากกว่าสารที่อดั แน่ นไปด้วยสาระ แต่อย่างไรก็ตามในแง่มุมของการสื่อสาร
การตลาดยัง มีอ ะไรที่มากกว่ า แค่ เ สีย งหัว เราะของผู้ช มเสมอ นัก การสื่อ สารการตลาดต้อ ง
คํานึงถึงวัต ถุประสงค์ของการสื่อสารและจุดแข็งและจุดอ่อนของการเล่าเรื่องแนวตลกขบขัน
กล่าวคือ การเล่าเรือ่ งแนวตลกขบขันจะช่วยสร้างความบันเทิงให้แก่ผชู้ ม ส่งผลให้เกิดการจดจํา
ได้ดเี มื่อผูช้ มมีความสุข แต่จุดอ่อนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของการเล่าเรื่องแนวนี้คอื ความน่ าเชื่อถือ ความ
สมจริงของเนื้อหาและตราสินค้า หากไม่คาํ นึงถึงจุดนี้อาจนํามาซึง่ ความผิดพลาดได้
2) การเล่าเรือ่ งแนวแรงบันดาลใจกับกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหา
(Inspiration)
ผลงานการเล่าเรือ่ งแนวแรงบันดาลใจมักเป็ นเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) ทีถ่ ูก
สร้างเพื่อให้กระตุน้ แรงบันดาลใจ เสริมพลังทางจิตใจ ให้แง่คดิ คติสอนใจ พร้อมทัง้ ให้กําลังใจกับ
ผูท้ ก่ี ําลังท้อแท้กบั ชีวติ ในช่วงทีเ่ กี่ยวกับเรื่องเล่านัน้ ได้เป็ นอย่างดี จากการศึกษาพบว่าการเล่า
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เรือ่ งแนวแรงบันดาลใจจะช่วยให้ผรู้ บั สารรูส้ กึ มีกําลังใจ มีพลังใจพร้อมทีแ่ ก้ไขปญั หาหรือพร้อมที่
จะทําสิ่งใหม่ระหว่ างการเสพ โดยใช้ตวั ละครเอกเป็ นต้นแบบในการให้กําลังใจกับผู้ชม ทาง
วิทยาศาสตร์อธิบายการความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ว่าเป็ นผลมาจากการทีส่ มองหลังฮอร์
่ โมนแห่ง
ความสุขที่เรียกกันว่า ฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) เช่นเดียวกันกับการเล่าเรื่องแนวตลก
ขบขัน แต่จะให้ผลทีม่ ากกว่าคือ ผูร้ บั ชมจะรูส้ กึ มีพลังและอยากลุกขึน้ มาทําในสิง่ ทีต่ ดิ ค้างอยู่ให้
สําเร็จ นอกจากนี้ยงั พบอีกว่า การเล่าเรื่องแนวแรงบันดาลใจทุกเรื่องมักกําหนดให้ตวั ละครเอก
ต้องพยายามฝา่ ฟนั ปญั หาหรือความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในเรื่องอย่าหลีกเลีย่ งไม่ได้ ทัง้ ความขัดแย้ง
ที่มาจากภายในจิต ใจ ความขัด แย้ง จากบุ ค คลอื่น หรือ ความขัด แย้ง จากพลัง ธรรมชาติ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงปญั หาทีท่ ุกคนต้องเผชิญ ไม่มยี กเว้นให้กบั ใคร
สําหรับตัวอย่างการเล่าเรือ่ งแนวแรงบันดาลใจนัน้ จากการเก็บข้อมูลภาพยนตร์
โฆษณาทีจ่ ะถูกคัดเลือกให้เป็ นหน่ วยของการวิเคราะห์ของงานวิจยั ชิน้ นี้ พบว่ามีหลายชิน้ งานที่
จัดอยูใ่ นแนวแรงบันดาลใจ เช่น
“Future Me” โดย SK II Thailand
“ความหมายทีย่ งิ่ ใหญ่ของคําว่าพีช่ าย” โดย Brother Thailand
แต่ผลงานทีถ่ ูกคัดเลือกออกมาให้เป็ นตัวอย่างเดียวของการวิเคราะห์ในงานวิจยั
คือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!” โดย
Rexona Thailand อันเนื่องมาจากเป็ นผลงานทีม่ ยี อดชมสูงที่สุด เป็ นผลงานทีจ่ ดั อยู่ในบริบท
ผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง และผ่านการคัดเลือกด้วยเกณฑ์การเล่าเรื่องของ Escalas (1998) จะเห็นได้
ชัดเจนว่า ผลงานของ Rexona เต็มไปด้วยกลุยทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาที่วางแผนมาอย่างดี
ตัง้ แต่การเลือกใช้นางเอกสาวแนวหน้าของเมืองไทยคือ มิน-พิชญา โดยพืน้ ฐานแล้วมิน พิชญามี
ภาพลัก ษณ์ ข องนางเอกสาวหน้ าหวานแต่ บุค ลิก เต็มไปด้ว ยพลัง งาน คือ เป็ นนางเอกไม่ม ี
พลังงานในการทํางานเหลือล้น จึงเหมาะทีจ่ ะนํ ามาเป็ นแม่แบบในการสร้างแรงบันดาลใจให้กบั
ผูช้ มทีก่ ําลังท้อแท้หรือหมดไฟในการต่อสู่กบั บททดสอบของชีวติ เนื้อหาสําคัญอีกจุดในเรื่องคือ
การกําหนดให้ตวั ละครเอกตัดสินใจลุกขึน้ มาทําในสิง่ ที่ตงั ้ ใจไว้แต่ไม่เคยได้มโี อกาสทํามาก่อน
ซึง่ เปรียบเสมือนความตัง้ ใจหรือความฝนั ทีห่ ลบซ่อนตัวอยู่ในจิตใจของผูช้ มทุกคน ในเรื่องเลือก
ให้นางเอกสาวเรียนต่อยมวย ซึ่งถือเป็ นกิจกรรมที่คดั ต่อภาพลักษณ์ พอสมควร แต่สะท้อนให้
เห็ น ว่ า แม้ จ ะเป็ น ผู้ ห ญิ ง แต่ ก็ ส ามารถลุ ก ขึ้น มาทํ า ในสิ่ง ที่เ ข้ ม แข็ ง แบบผู้ ช ายได้ เ ช่ น กั น
นอกจากนี้กลุยทธ์ท่นี ่ าสนใจของผลงานชิ้นนี้อีกจุดหนึ่งคือ การสอดแทรกผลิตภัณฑ์เข้าไปใน
ภาพยนตร์โฆษณาในตอนจบได้อย่างแนบเนียน ส่งผลให้ผชู้ มสามารถรับรูถ้ งึ ตราสินค้าได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งคาดเดาหรือวิเคราะห์ต่อไปว่าต้องการจะสื่อสารถึงอะไร
การเล่าเรื่องด้วยเนื้อหาแนวแรงบันดาลใจไม่พบบ่อยนักในผลงานภาพยนตร์
โฆษณาในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเนื้อหาตัวอักษรหรือ
บทความเสียมากกว่า อันเนื่องมาจากปจั จัยประกอบหลายๆอย่างของผลงานแนวนี้ เช่น ตัว
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ละคร โครงเรื่อง จุดขัดแย้ง เป็ นต้น สําหรับจุดอ่อนทีส่ ุดของผลงานแนวนี้ทน่ี ักสื่อสารการตลาด
ควรคํานึงถึงคือ ความน่ าสนใจของเนื้อหา และตัวละคร ในบางครัง้ หากเลือกตัวละครไม่ดอี าจทํา
ให้ไม่สามารถกลายเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั ผู้ชมได้ และกลายเป็ นผลในแง่ลบแทน อย่างไรก็
ั หามากมายในชีว ิต สัก วันผู้บ ริโ ภค
ตาม ผู้ว ิจ ยั เชื่อ ว่า ตราบใดที่ผู้บ ริโ ภคยัง คงเผชิญ กับป ญ
เหล่ า นั น้ จะต้ อ งการกํ า ลัง ใจ และตราสิน ค้า ที่พ ร้อ มจะส่ ง มอบกํ า ลัง ใจให้ก ับ ผู้บ ริโ ภคในทุ ก
ช่วงเวลาคือผูช้ นะตัวจริง
3) การเล่าเรือ่ งแนวชีวติ กับกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหา (Drama)
ถือเป็ นอีก หนึ่งแนวทางการเล่ าเรื่อ งได้รบั ความนิ ยมอย่างล้นหลามในบริบท
ผลิต ภัณ ฑ์ ผู้ ห ญิง ในช่ ว งที่ผู้ ว ิจ ัย เก็ บ ข้อ มู ล การเล่ า เรื่อ งแนวชีว ิต มัก มีเ นื้ อ หาคอนเทนต์
(Content) ทีถ่ ูกสร้างเพื่อสะท้อนภาพความโหดร้ายของโชคชะตา ความไม่ลงตัวของชีวติ ความ
โศกเศร้าน่ าเห็นใจของชะตากรรมที่ตวั ละครต้องประสบพบเจอ หรือแม้แ ต่การถูกเอารัดเอา
เปรียบจากคนอีกฝ่ายอย่างไม่อาจขัดขืนได้ จากการศึกษาพบว่าการเล่าเรื่องแนวชีวติ จะช่วยให้
ผูร้ บั สารรูส้ กึ สะท้อนใจ รูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ รูส้ กึ เศร้าใจไปกับตัวละคร ไปจนถึงกระทัง้ รูส้ กึ โกรธ
แค้ น โชคชะตาแทนตัว ละคร ซึ่ง หลายครัง้ ผู้ ช มก็แ อบเอาใจช่ ว ยตัว ละครอยู่ล ึก ๆ ผลงาน
ภาพยนตร์โฆษณาแนวนี้มฉี ากจบหลากหลายรูปแบบทัง้ แบบที่จบแบบมีความสุขทุกฝ่าย จบ
แบบมีการสูญเสีย หรือจบแบบไร้ความสุข (คือเหตุการณ์ยงั ดําเนินต่อไปแต่ตวั เอกไม่สามารถทํา
อะไรมากไปกว่าทีเ่ รือ่ งเล่า) ส่วนสาเหตุทท่ี ําให้ผลงานแนวนี้ได้รบั ความนิยมอย่างมากในผลงาน
ภาพยนตร์โฆษณาในช่วงทีผ่ ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงในช่วงทีผ่ ่านมา
ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะธรรมชาติและกลไลการทํางานของสมองผูห้ ญิงทีส่ ามารถรับรูค้ วามรูส้ กึ ได้ดี
สามารถแสดงออกถึงอารมณ์สงสาร สมเพศเวทนาได้อย่างลุ่มลึก จึงทําให้หลายครัง้ พบว่า ผูช้ ม
ทีเ่ ป็ นผู้หญิงมีโอกาสร้องไห้ไปด้วยชมภาพยนตร์โฆษณาไปด้วยมากกว่าเพศชาย ก่อเกิดเป็ น
ประสบการณ์ ร่วมไปกับภาพยนตร์โฆษณา แล้วเกิดการนํ าไปพูดต่ อในวงสนทนา (Word of
Month) ส่งผลให้ผลงานยิง่ เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ เรื่อยๆ จนกลายเป็ นความสําเร็จของตราสินค้าๆ
นัน้ ๆในช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง
สําหรับตัวอย่างการเล่าเรื่องแนวชีวติ นัน้ จากการเก็บข้อมูลภาพยนตร์โฆษณา
ทีจ่ ะถูกคัดเลือกให้เป็ นหน่ วยของการวิเคราะห์ของงานวิจยั ชิน้ นี้ พบว่ามีหลายชิน้ งานทีจ่ ดั อยู่ใน
แนวชีวติ เช่น
“การให้คอื การสื่อสารทีด่ ที ส่ี ุด” โดย True Move H
“A Story of Friendship & Hope” โดย Samsung
“Sabina Women’s Story: ไม่เห็น ‘อก’ แต่เห็นใจ” โดย Sabina
“เรือ่ งจริงทีค่ นเป็ นแม่...จะเข้าใจ” โดย Dumex Thailand
“ความรักของพ่อ” โดย มัณฑนา Land & House
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แต่ผลงานทีถ่ ูกคัดเลือกออกมาให้เป็ นตัวอย่างเดียวทีด่ ที ส่ี ุดของการวิเคราะห์ใน
งานวิจยั ในแนวชีวติ คือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman : ความลับของเจน”
โดย Wacoal อันเนื่ อ งมาจากเป็ นผลงานที่มยี อดชมสูงที่สุด เป็ น ผลงานที่จดั อยู่ใ นบริบ ท
ผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง และผ่านการคัดเลือกด้วยเกณฑ์การเล่าเรื่องของ Escalas (1998) จะเห็นได้
ชัดเจนว่า เนื้อหาคอนเทนต์ของผลงาน นัน้ คละคลุง้ ไปด้วยกลิน่ อายของความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นลบต่อ
โลก เช่ น ความไม่ยุติธ รรมของโชคชะตา การติฉิ นนิ นทา การตัด สินผู้อ่ืนจากภายนอก แต่
กระนัน้ Wacoal ก็ได้สอดแทรกความหวังเล็กๆท่ามกลางความโหดร้ายของโชคชะตา นัน่ คือ
ความรักอันบริสุทธิ ์ของแม่ ที่ทําให้ตวั ละครเจนและจูนเชื่อมถึงกันได้อย่างไร้รอยต่อแม้จะไม่ใช่
แม่แท้ๆ ลูกในไส้ของกันและกัน ส่วนสําคัญอีกส่วนทีเ่ ป็ นเนื้อหาทีถ่ ูกสื่อสารออกมาได้ดเี ยีย่ มคือ
การใช้ต ัวละครชายเป็ นผู้เ ล่าเรื่อง สะท้อ นให้เ ห็นถึงความเข้าอกเข้าใจในความคิดลึกๆของ
ผูห้ ญิงทีต่ อ้ งการผูช้ ายหรือใครสักคนเข้าใจเธอในยามทีเ่ ธอขัดสนหนทาง จากการรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อผลงาน ผูว้ จิ ยั พบว่าผูห้ ญิงส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั ชมจะแสดงอารมณ์ร่วมไปกับตัว
ละครอย่างเป็ นธรรมชาติ เช่น ฉากทีเ่ จนอุ้มจูนขึน้ มาจากถังขยะ เป็ นฉากทีท่ ําให้ผหู้ ญิงหลายๆ
คนร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารและเห็นใจในโชคชะตา หรือแม้แต่ฉากทีเ่ จนบอกเหตุผลทีไ่ ม่
เปิดเผยเรือ่ งของจูนก็ทาํ ให้หลายๆคนถึงกับยิม้ นับถือในความเด็ดเดีย่ วของเจน ด้วยเหตุน้ีจงึ ทํา
ให้ผลงานภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จงึ กลายเป็ นหนึ่งในผลงานที่ดที ส่ี ุดของ Wacoal ในปี ท่เี ปิ ด
เผยแพร่
เทคนิคการเล่าเรือ่ งแนวชีวติ ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ในสังคมไทย เพราะหากพิจารณากัน
จริงๆแล้วเทคนิคการเล่าเรื่องที่ใช้ในภาพยนตร์โฆษณาก็ถูกพัฒนามาจากบทละครหรือบทนว
นิยายนัน้ เอง จึงอาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาแนวชีวติ เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ค่กู บั สังคมไทยมานานแล้ว ดังนัน้ จึง
ไม่น่าแปลกใจทีก่ ารนํากลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาโดยเฉพาะการเล่าเรื่องแนวชีวติ ได้รบั ความ
นิยมและเข้าถึงผูค้ นในสังคมได้อย่างง่ายดายและประสบความสําเร็จอย่างล้นหลาม แต่อย่างไรก็
ตามสิง่ ทีผ่ สู้ ร้างสรรค์ผลงานควรต้องคํานึงถึงในการใช้การเล่าเรื่องแนวชีวติ คือ ความเป็ นไปได้
ในความเป็ นจริง และความเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้าและภาพยนตร์โฆษณา เพราะสองปจั จัยนี้
คือปจั จัยที่นําไปสู่การรับรู้หรือพิจารณาของผู้รบั ชม หากปจั จัยทัง้ สองขาดนํ้ าหนักอาจทําให้
เรื่องราวดูเกินจริง จนไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถเชื่อมโยงกับสารที่ต้องการสื่อและตราสินค้าได้
เลยทีเดียว
4) การเล่าเรือ่ งแนวโรแมนติกกับกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหา (Romantic)
ผลงานการเล่าเรื่องแนวโรแมนติกมักมีเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) ทีถ่ ูกสร้าง
เพื่อสื่อถึงความรัก ความห่วงหา ความอาทร ความผูกพัน เซ็กซ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัว
ละคร ซึง่ ผลงานแนวนี้ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเรื่องของระหว่างคนหนุ่ มสาวเท่านัน้ อาจเป็ น ความรัก
ของแม่ลูก ความรักของเพื่อน หรือแม้แต่ความรักของคนและสัตว์แสนซื่อสัตย์ก็เป็ นได้เช่นกัน
จากการศึกษาพบว่าการเล่าเรือ่ งแนวโรแมนติกจะช่วยให้ผรู้ บั สารรูส้ กึ ถึงความรัก ความอบอุ่นใน
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จิตใจ โดยผู้ชมจะเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ของตนเองในอดีต เพราะความรักคือคุณค่า
พืน้ ฐานทีม่ นุ ษย์ตอ้ งการ ทําให้การเล่าเรื่องแนวโรแมนติกสร้างความประทับใจเกี่ยวกับความรัก
หรือชีวติ รักได้อย่างเต็มที่และแตกต่างจากแนวอื่น ในแง่ของกระแสตอบรับแม้ผลงานแนวนี้จะ
ได้รบั ความนิยมไม่มากเท่าแนวชีวติ แต่ก็เป็ นผลงานแนวที่เข้าถึงผู้ชมโดยเฉพาะผู้หญิงได้ง่าย
เป็ นเพราะธรรมชาติลกึ ๆของผู้หญิงทีต่ ้องดูแลครอบครัวและต้องเร่งสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์
แบบ ดังนัน้ ผูห้ ญิงจึงใส่ใจกับเรือ่ งของความสัมพันธ์และหว่างกันและกันมากกว่าผูช้ ายนัน้ เอง
สําหรับตัวอย่างการเล่าเรื่องแนวโรแมนติกนัน้ จากการเก็บข้อมูลภาพยนตร์
โฆษณาทีจ่ ะถูกคัดเลือกให้เป็ นหน่ วยของการวิเคราะห์ของงานวิจยั ชิน้ นี้ พบว่ามีหลายชิน้ งานที่
จัดอยูใ่ นแนวโรแมนติก เช่น
“The Power of Love” โดย Dtac
“ฉันไม่เคยเชื่อเรือ่ งเนื้อคู่” โดย KrungSri Auto
“Define Your Beauty” โดย Blackmores Thailand
“Miracle Double Aura Lucent” โดย 12Plus
แต่ผลงานทีถ่ ูกคัดเลือกออกมาให้เป็ นตัวอย่างเดียวทีด่ ที ส่ี ุดของการวิเคราะห์ใน
งานวิจยั ในแนวโรแมนติก คือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The Moment” โดย Oriental
Princess อันเนื่องมาจากเป็ นผลงานที่มยี อดชมสูงทีส่ ุด เป็ นผลงานที่จดั อยู่ในบริบทผลิตภัณฑ์
ผูห้ ญิง และผ่านการคัดเลือกด้วยเกณฑ์การเล่าเรื่องของ Escalas (1998) ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า ผลงานชิ้นนี้มคี วามพิเศษและแตกต่างจากเรื่องราวอื่นๆ สิง่ ทีเ่ ห็นชัดทีส่ ุดคือ การนํ า
เทคโนโลยีส มัย ใหม่ เ ข้า มาช่ ว ยให้เ กิด การปฏิส ัม พัน ธ์ก ับ ผู้ช ม โดยให้ผู้ช มสามารถรับ ชม
ภาพยนตร์โฆษณาทีม่ ี 2 แบบ 2 ฉากจบได้เอง ก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมไปกับตัวผลงาน อีกทัง้ ยัง
เข้มข้นด้วยเนื้อหา (Content) เชิงความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่ มสาวคู่แต่งงานทีป่ ระสบปญั หาใน
วัน ที่ค วามรัก ระหว่ า งกัน เริ่ม จืด จาง ซึ่ง เป็ น เรื่อ งที่อ ยู่ร อบๆตัว ผู้ร บั ชม ทํา ให้ผู้ช มสามารถ
เชื่อมโยงปญั หาที่ตวั ละครกําลังเผชิญอยู่กบั ประสบการณ์ ในอดีตของตัวเองได้อย่างง่ายดาย
จากจุดนี้เองที่ทําให้เนื้อหาของผลงานสามารถเข้าถึงจิตใจผู้ชมได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ชม
เพศหญิงที่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์มากเป็ นพิเศษอยู่แล้ว จากการรวบรวมข้อมูลความ
คิดเห็นทีม่ ตี ่อผลงาน ผู้วจิ ยั พบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั ชมจะแสดงอารมณ์ร่วมไปกับตัวละคร
อย่างเป็ นธรรมชาติ เช่น รูส้ กึ ผิดแทนตัวละครในตอนที่เรื่องราวไปจบลงที่การหย่าร้าง เพราะ
ลึกๆแล้วในท้ายทีส่ ุดก็ไม่มใี ครอยากให้ความสัมพันธ์จบลงด้วยการหย่าร้าง ผูช้ มจึงรูส้ กึ ผิดในสิง่
ทีต่ วั ละครกระทําและรูส้ กึ อย่างจะกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตด้วยตนเอง สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผูช้ มทีท่ ง้ิ ไว้ใต้ภาพยนตร์โฆษณาในเว็บไซต์
เทคนิคการเล่าเรื่องแนวโรแมนติกเป็ นการเล่าเรื่องอีกแนวทางทีไ่ ม่ใช่เรื่องใหม่
แต่อย่างใดในสังคม เพราะผลงานภาพยนตร์โฆษณาต่างได้แรงบันดาลใจหรือเค้าโครงเรื่องมาจา
กนวนิยายหรือบทละครเป็ นส่วนใหญ่ ส่งผลให้การพัฒนาเนื้อหา (Content) มาใช้ในผลงาน
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เป็นไปอย่างคุน้ เคย สามารถสื่อสารถึงผูช้ มได้งา่ ย โดยเฉพาะผูช้ มทีก่ ําลังอยู่ในช่วงแห่งความรัก
หรืออยู่ในช่วงที่กําลังเผชิญปญั หา สําหรับนักสื่อสารการตลาดทีต่ ้องการนํ าเทคนิคการเล่าเรื่อง
แนวโรแมนติก ไปใช้ก ับตราสินค้า ควรคํานึ ง ถึง ทัง้ ข้อ ดีแ ละข้อ เสียของผลงานแนวนี้ เพราะ
จุดอ่อนทีส่ ุดของผลงานแนวโรแมนติกคือ ความน่ าสนใจ ไม่น่าเบื่อของโครงเรื่อง ตัวละคร และ
การเชื่อมโยงกับตราสินค้า ปจั จัยทัง้ สองจะส่งผลต่อการรับรูเ้ รื่องราวอย่างราบรื่นของผูช้ ม และ
ระดับความยากง่ายในการระลึกถึงตราสินค้าที่ต้องการจะสื่อสาร หากไม่พจิ ารณาวางแผนการ
เล่าเรือ่ งทีร่ อบคอบอาจส่งผลให้เรือ่ งราวความสัมพันธ์กลายเป็นเรือ่ งราวความสับสนก็เป็นได้

4.2 การวิ เคราะห์เอกลักษณ์ พิเศษของโครงสร้างการเล่าเรื่องทัง้ 7
องค์ประกอบ
4.2.1 การวิ เคราะห์โครงเรื่องของภาพยนตร์โฆษณา (Plot Analysis)
1) ลักษณะของโครงเรือ่ ง
การเล่าเรื่องทีเ่ ล่าตามลําดับเวลาไม่ใช่ลกั ษณะทีเ่ ป็ นแบบแผนกล่าวคือ ไม่ต้อง
ยึดติดกับลําดับของเวลาในการเริม่ ต้น ตอนกลางเรื่อง และตอนจบอย่างเป็ นเส้นตรงเพียงแค่
เลือกจุดของเวลาในแต่ละช่วงตามทีต่ อ้ งการให้ผฟู้ งั รับสารได้กถ็ อื ว่าเพียงพอแล้ว จากการศึกษา
ประเภทของโครงเรือ่ งในภาพยนตร์โฆษณาทีใ่ ช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 เรือ่ ง พบว่า สามารถแบ่ง
โครงเรือ่ งของภาพยนตร์ได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
(1) โครงเรือ่ งทีล่ าํ ดับเหตุการณ์ตามภาวการณ์ เป็ นเรื่องเล่าทีม่ ลี กั ษณะการ
ดําเนินไปของเหตุการณ์ในแต่ละเรือ่ งครบถ้วนทัง้ 4 สภาวะ อันได้แก่ ภาวะสงบสุข ภาวะปญั หา
ภาวการณ์แก้ไขปญั หา และภาวะคลี่คลาย ซึ่งเป็ นโครงเรื่องทีไ่ ม่ซบั ซ้อนและสามารถพบได้ใน
ภาพยนตร์ห รือ ภาพยนตร์โ ฆษณาทัว่ ๆไป สํ า หรับ งานวิจ ยั ชิ้น นี้ ผู้เ ขีย นพบว่ า ภาพยนตร์
โฆษณาที่เข้าข่ายโครงเรื่องแบบนี้ คือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติ้งเป็ นสาวโดฟ ต้องถูกตัด
ผม.. ทําไม?” จากตราสินค้า DOVE
(2) โครงเรือ่ งทีป่ ราศจากสภาวะสงบสุข เป็ นโครงเรื่องทีถ่ ูกเริม่ ต้นเนื้อเรื่อง
ด้วยการเล่าถึงปญั หาเป็ นภาวะแรก ก่อนจะเดินเรื่องไปยังเหตุการณ์หรือภาวะถัดไป ส่วนใหญ่
เป็ นการบอกเล่าถึงปญั หาดัง้ เดิมของตัวละครที่ตดิ อยู่ในใจหรือยังไม่สามารถแก้ไขได้ สําหรับ
งานวิจยั ชิน้ นี้ ผูเ้ ขียนพบว่า ภาพยนตร์โฆษณาทีเ่ ข้าข่ายโครงเรือ่ งแบบนี้ คือ ภาพยนตร์โฆษณา
ชุด “ถึงเวลาทีผ่ หู้ ญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!” จากตราสินค้า Rexona
(3) โครงเรือ่ งทีส่ ลับสภาวการณ์ เป็ นโครงเรือ่ งทีเ่ ล่าเรื่องโดยนํ าภาวะการณ
ภายหลังการแก้ไขปญั หามาไว้ตอนต้นเรื่องเพื่อสร้างความสงสัยให้กบั ผู้ชม จากนัน้ จึงเริม่ เล่า
เรื่อ งย้อ นกลับ ในภาวการณ์ อ่ืน ๆต่ อ ไป ถือ เป็ น แนวโครงเรื่อ งที่ส ลับ ซับ ซ้อ นกว่ า แบบอื่น ๆ
สําหรับงานวิจยั ชิน้ นี้ ผูเ้ ขียนพบว่า ภาพยนตร์โฆษณาทีเ่ ข้าข่ายโครงเรื่องแบบนี้ คือ ภาพยนตร์
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โฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลับของเจน” จากตราสินค้า Wacoal" และ ภาพยนตร์
โฆษณาชุด "“Save The Moment: Ending Version” จากตราสินค้า Oriental Princess"
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลการเล่าเรืองของกลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์โฆษณา
ทัง้ 4 เรื่อง พบว่าทัง้ 4 เรื่องมีการลําดับสภาวการณ์ทงั ้ 3 รูปแบบตามที่กล่าวในข้างต้น โดย
โครงสร้างทีม่ จี าํ นวนมากทีส่ ุดในกลุ่มตัวอย่างคือ โครงเรือ่ งทีส่ ลับสภาวการณ์
2) รายละเอียดของโครงเรือ่ ง
จากข้อมูลในข้างต้น ผูเ้ ขียนพบว่ารูปแบบของโครงเรื่องของภาพยนตร์โฆษณา
นัน้ มีรูปแบบที่ชดั เจนอยู่ 3 ลักษณะ โดยอิงจากลําดับเหตุการณ์เป็ นหลัก ได้แ ก่ โครงเรื่องที่
จัด เรียงเหตุ การณ์ต ามสภาวการณ์ โครงเรื่องที่ปราศจากสภาวะสงบสุ ข และโครงเรื่อ งสลับ
สภาวการณ์
(1) โครงเรื่องทีจ่ ดั เรียงเหตุการณ์ตามสภาวการณ์ พบว่าเรื่องทีถ่ ูกจัดอยู่ใน
รูปแบบเช่นนี้ คือภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติง้ เป็ นสาวโดฟ ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?” จากตรา
สินค้า DOVE
DOVE ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องโดยเรียงลําดับเหตุการณ์ไปตามสภาวการณ์
โดยเริม่ ต้นจากการแนะนํ าตัวของตัวละครเอก หรือในเรื่องคือผูส้ มัครเข้าคัดเลือกเป็ นสาวโดฟ
(ภาวะสงบสุข) จากนัน้ จึงดําเนินเรือ่ งต่อไปเรือ่ ยๆจนกระทัง้ มาถึงสภาวการณ์ทผ่ี สู้ มัครต้องเลือก
ว่าจะตัดผมให้กบั กรรมการโดฟหรือไม่? (ภาวะปญั หา) และเมื่อตัดผมจึงเกิดคําถามขึ้นว่า
‘ทําไม’ ซึง่ นําไปส่งคําตอบทีว่ ่า ‘เอาไปทําคันชักไวโอลิน’ ในจุดนี้เองถือเป็ นจุดทีค่ ลีค่ ลายปญั หา
(ภาวการณ์แก้ไขปญั หา) ส่งผลต่อเนื่องไปยังการเผยให้เห็นถึงขัน้ ตอนการทําคันชักไวโอลินจาก
ช่างทําไวโอลินมืออาชีพ และการแสดงเดีย่ วไวโอลินของนักดนตรีมอื อาชีพ ทําให้เรื่องจบลงด้วย
ความรูส้ กึ ประหลาดใจ ประทับใจในตราสินค้าของสาวๆทัง้ 5 คน โดยสังเกตได้จากคําพูดที่
แสดงออก เช่น "ไม่น่าเชื่อว่า... " "อารมณ์มาเต็ม" ถือเป็ นการจบสภาวการณ์ ทนี ่ าประทับใจ
ทีเดียว (ภาวะยุติ หรือการกลับสู่สภาวะสงบสุข)
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ตารางที่ 4.1 แสดงโครงเรื่องและดัชนีคาํ ในบทสนทนา ภาพยนตร์โฆษณาชุด "แคสติง้ เป็ นสาว
โดฟ ต้องถูกตัดผม..ทําไม"
ภาวการณ์

เหตุการณ์

ตัวอย่างคําพูด/
ประโยค

ภาวะสงบสุข

สาวๆทีเ่ ข้าร่วมแคมเปญนี้ทุกคนเข้ารับการ
สวัสดีค่ะ ชื่อ ….
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการ ด้วยการแนะนําตัว
แสดงความสามารถพิเศษและไหวพริบ

ภาวะปัญหา

คณะกรรมการให้สาวๆทุกคนตัดผม ทําให้เกิด
ความตึงเครียดขึน้ ในจิตใจของสาวๆ

ภาวการณ์
แก้ไขปัญหา

ผูส้ มัครทุกคนต้องตัดสินในนาทีนนั ้ ว่าจะยอมให้ เอาไปทําไวโอลิน
ตัดผมหรือไม่? จากนัน้ ต้องพยายามคิดและตอบ โฆษณาทีส่ ไี วโอลินไง
คําถามว่า ตัดไปทําไม? โดยทันทีทม่ี ผี เู้ ข้าร่วม คะ
แคมเปญตัดสินใจตัดผม และสาวคนหนึ่งตอบ
ถูก ถือเป็ นคําตอบทีช่ ่วยแก้ไขปญั หานันเอง
่

กลับสู่ภาวะ
สงบสุข

เรือ่ งราวถูกเฉลยด้วยการพาไปชมขัน้ ตอนการ
ทําคันชักไวโอลินจากเส้นผม และชมการแสดง
เดีย่ วไวโอลินจากเส้นผมต่อไป เพื่อพิสจู น์ความ
แข็งแรงของเส้นผม ก่อนจะสัมภาษณ์ความรูส้ กึ
ของสาวๆทุกคน

ทําไม? ต้องตัดผม?

คิดว่าเอามาวิเคราะห์
ไม่คดิ ว่าจะเอามาทํา
ไวโอลินไม่คดิ เลยว่าผม
จะทนแรงเสียดสีได้
ขนาดนี้ผมเราทําได้
ขนาดนี้เลยเหรอ

(2) โครงเรื่องที่ปราศจากสภาวะสงบสุข พบว่าเรื่องที่ถูกจัดอยู่ในรูปแบบ
เช่นนี้ คือ ภาพยนตร์ โฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!”
จากตราสินค้า Rexona
Rexona เลือกที่จะเปิ ดเรื่องด้วยการเล่าถึงสภาวการณ์แห่งปญั หา ที่ถูก
ถ่ายทอดผ่านถ้อยคําของตัวละครหลัก (มิน พิชญา) โดยตัวเอกของเรื่องได้กล่าวถึงปญั หาหรือ
อุปสรรคทีฉ่ ุ ดรัง้ ตนเองไว้ไม่ให้กระทําในสิง่ ทีอ่ ยากทํา ซึง่ อุปสรรคแท้จริงแล้วมาจาก ความกลัว
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การเริม่ ต้น ของตนเองนัน่ เอง (ภาวะปญั หา) จนกระทังเมื
่ ่อตัวละครเอกตัดสินใจทีจะทําในสิง่ ที่
ตัง้ ใจไว้อย่างแน่ วแน่ จึงเข้าสู่สภาวการณ์แก้ไขปญั หาไปโดยปริยาย (ภาวการณ์แก้ไขปญั หา)
ในช่วงนี้เองทีเ่ รื่องเล่าแสดงให้เห็นถึงประโยชน์เชิงบวกของการตัดสินใจแก้ปญั หาของตัวละคร
ตลอดจนความตัง้ ใจ และผลทีไ่ ด้จากการตัดสินใจ ก่อนจะจบลงด้วยคําพูดโน้มน้าวใจหรือเชิงให้
กําลังใจ (Motivation) ให้ผชู้ ม
ตารางที่ 4.2 แสดงโครงเรื่องและดัชนีคาํ ในบทสนทนา ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาทีผ่ หู้ ญิง
ทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง”
ภาวการณ์

เหตุการณ์

ตัวอย่างคําพูด/ประโยค

ภาวะสงบสุข

ไม่ปรากฏ

ไม่ปรากฏ

ภาวะปัญหา

ตัวละครเอกเล่าถึงปญั หาของตนเองด้วยเสียง เรือ่ งยุง่ ๆ
ของตนเอง พร้อมยกตัวอย่างสาเหตุและ
พอเรารูส้ กึ เหนื่อยเราก็
อุปสรรคทีต่ นพบเจอ
เลยรูส้ กึ ว่าไม่อยากทําไร
อีกแล้ว

ภาวการณ์ แก้ไข จากเหตุผลต่างๆทีย่ กมาอ้าง ตัวละครเอก
ยอมรับและตัง้ ใจทีก่ ้าวข้ามข้ออ้างเหล่านัน้
ปัญหา
ด้วยการเริม่ ต้นทําสิง่ ทีต่ นเองตัง้ ใจ นันคื
่ อ
เรียนต่อยมวย

วันนี้มนิ ตัดสินใจทีจ่ ะทํา
ในสิง่ ทีม่ นิ อยากทํามาตัง้
นานแล้วค่ะ

กลับสู่ภาวะสงบ ตัวละครเอกเปิดใจถึงการเริม่ ต้นทําสิง่ ทีต่ วั เอง
ตัง้ ใจเอาไว้ โดยแสดงถึงความภูมใิ จของ
สุข
ตนเอง สุดท้าย ตัวละครเอกชักชวนคนดูให้
เริม่ ทําในสิง่ ทีต่ วั เองตัง้ ใจเอาไว้เช่นกัน

ถึงแม้มนิ จะไม่ได้ชกมวย
เก่งเป็ นมืออาชีพ แต่
แค่มนิ ได้ชนะใจตัวเอง ก็
ภูมใิ จมากแล้วค่ะ

(3) โครงเรือ่ งสลับสภาวการณ์ พบว่าเรือ่ งทีถ่ ูกจัดอยูใ่ นรูปแบบเช่นนี้ มี 2
ชุดภาพยนตร์โฆษณา ดังต่อไปนี้
(3.1) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลับของ
เจน” จากตราสินค้า Wacoal เรื่องราวของ นักศึกษาสาวปี 4 ผู้ตกเป็ นจําเลยของสังคมด้วย
เหตุผลง่ายๆ ทีส่ งั คมตัดสินเธอจากสิง่ ทีพ่ วกเขาเห็น เริม่ ต้นเรื่องด้วยการเล่าถึงตัวละครเอกจาก
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เสียงบรรยายของตัวละครรอง เนื้อเรื่องบรรยายถึงตัวละครเอกในแงมุมทีเ่ ต็มไปด้วยปริศนา ที่
คนภายนอกมองเห็นถือเป็ นสภาวะแห่งปญั หาทีต่ วั ละเอกต้องเผชิญ (ภาวะปญั หา) จากนัน้ เรื่อง
จึงดําเนินต่อไปในเชิงการเล่าถึงชีวติ ประจําวันของตัวละครเอก (ภาวะสงบสุข) ก่อนที่ตวั ละคร
เอกและตัวละครรองจะได้พบกัน ตัวละครรองจึงเป็ นเหมือนกุญแจที่เข้าไปไขความลับของตัว
ละครเอก ด้วยคําถามที่ค้างคาใจตัวละครรองมาโดยตลอดกับการกระทําของตัวละครเอก เนื้อ
เรื่องในตอนนี้จงึ เหมือนกับจุดทีต่ วั ละครรองพยายามไขความลับหรือแก้ปญั หาคาใจของทัง้ สอง
ฝา่ ย (ภาวะแก้ไขปญั หา) สุดท้ายคือช่วงทีท่ ุกอย่างคลีค่ ลาย คําถามได้รบั คําตอบ ความลับถูกไข
ออกจากปากของตัวละครเอก ทําให้เรื่องราวจบลงด้วยความพึงพอใจของทัง้ สองฝ่าย (ภาวะยุติ
หรือการกลับสู่สภาวะสงบสุข)
ตารางที่ 4.3 แสดงโครงเรื่องและดัชนีคาํ ในบทสนทนา ภาพยนตร์โฆษณาชุด
“My Beautiful Woman: ความลับของเจน” จากตราสินค้า Wacoal
ภาวการณ์

เหตุการณ์

ตัวอย่างคําพูด/ประโยค

ภาวะสงบสุข

บรรยายถึงลักษณะ ชีวติ ประจําวัน อุปนิสยั
ของตัวละครเอก

ภาวะปัญหา

บรรยายถึงปญั หาทีต่ วั ละครเอกพบเจอ จาก บางคนเขานินทากันว่า
การถูกนินทาของตัวละครเอก
เธอมีลกู ตัง้ แต่อายุ 18

ภาวการณ์
แก้ไขปัญหา

ตัวละครรองได้พบตัวละครเอก และตัวละคร ทําไมเธอไม่บอกความจริง
รองได้พยายามแนะนําทางออก
ทุกคนไปเลยล่ะ

กลับสู่ภาวะ
สงบสุข

ตัวละครเอกได้บอกเหตุผลของตัวเองให้กบั
ตัวละครรอง ทําให้ตวั ละครรองเข้าใจ และ
นับถือในความรักและความเป็ นแม่

เธอชื่อเจน เธอเป็ น
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 เธอ
เป็นคนเก็บตัว

ให้คนอื่นเขามองเราไม่ด ี
ยังดีกว่ามองจูนไม่ดปี ะ่ ?

(3.2) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save the Moment: Ending Version”
จากตราสินค้า Oriental Princess
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เรื่องราวของคู่รกั หนุ่ มสาวที่แต่งงานกันมา 3 ปี แต่ดูเหมือนว่ากาลเวลาได้
พรากความโรแมนติกและความสุขในชีวติ คู่ของทัง้ สองไปอย่างน่ าเสียดาย เรื่องเริม่ ขึน้ ด้วยฉาก
การตัดสินใจหย่าร้างกันที่อําเภอของทัง้ คู่ แสดงถึงตอนจบของเรื่องที่ถูกนํ าเสนอเป็ นฉากแรก
ก่อนทีจ่ ะกลับไปเล่าเรือ่ งถึงต้นต่อของปญั หาทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างคนทัง้ สอง ไม่ว่าจะเป็ นตอนที่ฝ่ายชายบ่นว่าฝ่ายหญิงแต่งหน้ าช้า
เกินไป ตอนที่ฝ่ายหญิงเจอกางเกงในม้วนเป็ นเลขแปดของฝ่ายชายนอกตะกร้าผ้า ตอนที่ฝ่าย
หญิงเริม่ แยกตัวออกจากบ้าน เปรียบเสมือนจุดแตกหักที่ทงั ้ คู่ต่างตัดสินใจไปจบปญั หากันที่
อําเภอนันเอง
่
อย่างไรก็ตาม ในอีกตอนจบของเรื่องที่จบลงด้วยดี (Happy Ending) ที่
เปรียบเสมือนภาพทับซ้อนของทัง้ 2 เรือ่ ง แสดงให้ผชู้ มเห็นว่าการเปลีย่ นหรือหารเลือกใช้คําพูด
ในสถานการณ์ขบั ขันช่วยให้บรรยากาศของเรื่องดีขน้ึ นําไปสู่บทสภาวการณ์ทด่ี ขี น้ึ ได้อย่างเห็น
ได้ชดั
Oriental Princess (OPS) เลือกใช้เทคนิคการเลาเรื่องแบบเปรียบเทียบ
เรื่องราว โดยแบ่งเรื่องเป็ น 2 แบบด้วยตอนจบที่แตกต่างกัน นัน่ คือ ฉากจบแบบลงเอยด้วยดี
(Happy Ending) และ ฉากจบแบบลงเอยด้วยไม่ด ี (Non-happy Ending) ซึง่ ผูช้ มสามารถเลือก
ชมได้ต่อกัน ทําให้เกิดการเปรียบเทียบ เชื่อมโยงเรื่องราวในจิตใจของผูช้ ม และเกิดความเข้าใจ
ในโครงสร้างทีส่ ลับไปมาของเนื้อเรือ่ งได้ชดั เจน
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ตารางที่ 4.4 แสดงโครงเรื่องและดัชนีคาํ ในบทสนทนา ภาพยนตร์โฆษณาชุด
“Save the Moment: Ending Version” จากตราสินค้า Oriental Princess
ภาวการณ์

เหตุการณ์

ตัวอย่างคําพูด/ประโยค

ภาวะสงบสุข

เป็ นเหตุการณ์ช่วงสัน้ ๆ ทีภ่ าพยนตร์
วันนี้เมือ่ 3 ปีก่อนเรา
โฆษณาฉายให้เห็นภาพงานแต่งงานเมือ่ 3 แต่งงานกัน
ปีก่อนของตัวละครเอกทัง้ คู่ เป็ นการฉาย
ภาพในอดีต

ภาวะปัญหา

ภาพยนตร์โฆษณาแสดงเหตุการณ์ทเ่ี ป็ น
ปมปญั หาทีส่ ะสมมาเรือ่ ยๆ เช่น
- ตอนทีแ่ จนแต่งหน้านาน
- ตอนทีแ่ จนพบกางเกงชัน้ ในชาย
- ตอนทีพ่ ยายามจะช่วยซักผ้าแต่ดนั ไม่ได้
แยกผ้าสี ผ้าขาว ผ้ายีนส์ออกจากกัน
- ตอนทีอ่ ั ๋นลืมวันครบรอบแต่งงาน

แต่งนานไปป่าว?
ขอโทษแล้วมันหายป่ะ?
รูป้ ะ่ วันนี้วนั อะไรอะ?
ไปนอนบ้านเพื่อน
สุขสันต์วนั ครบรอบ
แต่งงาน

ภาวการณ์ แก้ไข
ปัญหา

ฉากทีท่ งั ้ สองคนตัดสินใจไปจบปญั หาด้วย
การหย่าร้างกันทีส่ าํ นักงานเขต

หนังสือสัญญาการหย่า

กลับสู่ภาวะสงบสุข ไม่ปรากฏ

ไม่ปรากฏ

4.2.2 การวิ เคราะห์ขวั ้ ขัดแย้งของภาพยนตร์โฆษณา (Conflict Analysis)
ในการศึก ษาขัว้ ขัด แย้ง ของภาพยนตร์โ ฆษณาทัง้ 4 เรื่อ ง ทําให้ผู้ว ิจ ยั สามารถสกัด
สังเคราะห์ขวั ้ ขัดแย้งออกได้เป็ น 3 ขัว้ ดังต่อไปนี้
1) ขัว้ ขัดแย้งภายในจิตใจ พบในภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติ้งเป็ นสาวโดฟ
ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?” จากตราสินค้า DOVE และ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาทีผ่ หู้ ญิงทุก
คนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!” จากตราสินค้า Rexona
2) ขัว้ ขัดแย้งระหว่างบุคคล พบในภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save the Moment:
Ending Version” จากตราสินค้า Oriental Princess
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3) ขัว้ ขัดแย้งจากพลังภายนอก พบในภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful
Woman: ความลับของเจน” จากตราสินค้า Wacoal" ดังจะสามารถสรุปข้อมูลรวมไว้เป็ นระบบ
ได้ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5 แสดงขัว้ ขัดแย้งโดยรวมทัง้ 4 ภาพยนตร์โฆษณา
ขัว้ ขัดแย้ง

ภาพยนตร์โฆษณา

ขัว้ บวก

ขัว้ ลบ

ความกล้าเสียสละ

ความหวงแหน

DOVE

ความมันใจ
่

ความไม่มนใจ
ั่

DOVE / Rexona

ความกล้าที่จะเริ่ มต้ น

ความกลัวทีจ่ ะเริม่ ต้น

Rexona

ความรัก

ความเกลียดชัง

Wacoal / Oriental Princess

ความเห็นแก่ผอู้ ื่น

ความเห็นแก่ตวั

Wacoal

ความสวยจากภายใน

ความสวยจากภายนอก

ทุกเรือ่ ง

1) ขัว้ ขัดแย้งภายในจิตใจ
ขัว้ ขัดแย้งประเภทนี้พบในภาพยนตร์โฆษณา เป็ นจํานวน 2เรื่องจาก 4 เรื่อง
นัน่ คือ ภาพยนตร์โ ฆษณาชุ ด “แคสติ้งเป็ นสาวโดฟ ต้อ งถูก ตัด ผม.. ทําไม?” จากตราสินค้า
DOVE และ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาทีผ่ หู้ ญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!”
จากตราสินค้า Rexona แม้ว่าภาพยนตร์โฆษณา 2 เรื่องนี้จะมีลกั ษณะการเล่าเรื่อง หรือ จัดอยู่
ในคนละประเภท แต่ทงั ้ สองเรื่องมีจุดที่เหมือนกันตรงที่ ทัง้ สองเรื่องสะท้อนภาพขัว้ ขัดแย้งใน
จิตใจของผูห้ ญิงในปจั จุบนั ได้อย่างเฉียบขาด
DOVE นํ าเสนอเรื่องราวของเหล่าหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความหวังในใจ ที่
ต้องการเป็ นส่วนหนึ่งในแคมเปญ (Campaign) ค้นหาสาวโดฟ (Casting เป็ นสาวโดฟ) พวกเธอ
พกความมัน่ ใจมาเต็ ม กระเป๋ า และเส้น ผมยาวสลวยดุ จ แพรไหมมากับ พวกเธอ แต่ แ ล้ ว
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คณะกรรมการก็ไดส่งบททดสอบสุดหินมาให้พวกเธอด้วยการ ให้พวกเธอตัดผมให้กบั โดฟ จาก
จุดนี้เองที่ ผู้วจิ ยั สังเกตถึงอากัปกิรยิ าความกังวลใจ และความฉงนสงสัยจากใบหน้ าของสาวๆ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ทําให้ผวู้ จิ ยั สรุปได้ว่า ขัว้ ขัดแย้งของเรื่องนี้ เป็ นการปะทะกันของ ความหวง
แหน กับ การเสียสละ และ ความมันใจ
่ กับ ความไม่มนใจ
ั่
Rexona เล่าเรื่องของตัวเอกหญิง (มิน พิชญา) ที่เป็ นผู้หญิงที่มบี ทบาททาง
สังคมเป็ นคนของสังคม หรือ ดารานักแสดง ทําให้ชีวติ ของเธอค่อ นข้างยุ่ง ต้องทํางานแทบ
ตลอดเวลาดูเผินๆอาจทําให้เข้าใจได้ว่า ตัวละครเอกน่ าจะมีชวี ติ ทีย่ ุ่งเหยิงมากเสียจนกระทังไม่
่ มี
แม้แต่ เวลาจะทําสิง่ อื่นๆ แต่ แล้วตัวละครเอกก็ได้กล่าวเป็ นนัยถึง ความรู้สกึ เกียจคร้าน และ
ความกลัวในจิตใจ ที่เข้ามามีอทิ ธิพลเหนือความต้องการทําสิง่ ที่ตนเองตัง้ ใจ ผู้วจิ ยั จึงสรุปได้ว่า
ขัว้ ขัดแย้งของเรือ่ งเป็ นการปะทะกันของ ความกลัวทีจ่ ะเริม่ ต้นสิง่ ใหม่ กับ ความกล้าหาญในการ
เริม่ ต้นทําสิง่ ใหม่ และความมันใจกั
่ บความไม่มนใจ
ั่
ตารางที่ 4.6 แสดงขัว้ ขัดแย้งภายในจิตใจจากภาพยนตร์
ขัว้ ขัดแย้งภายในจิ ตใจของตัวละคร

ภาพยนตร์โฆษณา

ขัว้ บวก

ขัว้ ลบ

ความกล้าเสียสละ

ความหวงแหน

DOVE

ความมันใจ
่

ความไม่มนใจ
ั่

DOVE / Rexona

ความกล้าที่จะเริ่ มต้ น

ความกลัวทีจ่ ะเริม่ ต้น

Rexona

2) ขัว้ ขัดแย้งระหว่างบุคคล
ขัว้ ขัดแย้งประเภทนี้ พบในภาพยนตร์โฆษณา เป็ นจํานวน 1 เรื่องจาก 4 เรื่อง
นัน่ คือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The Moment: Ending version” จากตราสินค้า Oriental
Princess เนื่องจากเป็ นเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาหลังแต่งงาน จึงทํา
ให้ขวั ้ ขัดแย้งที่เห็นได้ชดั คือ ความขัดแย้งกันในชีวติ ประจําวันของผู้หญิงและผู้ชาย ในช่วงที่
ความรักเริม่ จืดจาง ซึง่ เป็ นเวลาทีผ่ ่านการแต่งงานมาแล้ว 3 ปี แม้ว่าทัง้ สองคนจะรักกันมากแค่
ไหน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป เมื่อความรักผ่านจุดทีส่ ุกงอมทีส่ ุดไปแล้ว ทัง้ สองฝ่ายต่างเริม่ เห็น
ความผิดเล็กๆน้ อยๆของอีกฝ่ายเป็ นเรื่องใหญ่ อาทิเช่น ความขัดแย้งทางทัศนคติการรอคอย
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ของอั ๋นทีมตี ่อการใช้เวลาแต่งหน้ าของแจน ทัง้ ๆทีแ่ จนก็ใช้เวลาในการแต่งหน้ าเท่าเดิมเหมือน
เมือ่ ก่อน แต่ตอนนี้มนั กลับเป็นระยะเวลาทีย่ าวนานของอั ๋น
หรือแม้แต่ตอนทีอ่ ั ๋นพยายามจะช่วยแจนซักผ้า แต่ดว้ ยความเป็ นผูช้ ายทําให้อ ั ๋น
ไม่รวู้ ่าเขาต้องแยกผ้าขาวและผ้าสีออกจากกันทําให้แจนโกรธ และว่ากล่าวอั ๋นเสียยกใหญ่ โดย
ไม่ได้มองเห็นถึงเจตนาทีด่ ขี องอั ๋นว่าเขาต้องการช่วยแบกเบาภาระงานบ้านของภรรยาที่เขารัก
เป็ นต้น จากข้อมูลตัวอย่างในเบื้องต้น ผู้วจิ ยั สามารถสรุปได้ว่า ขัว้ ขัดแย้งของเรื่องนี้ เป็ นการ
ปะทะกันของ ความโกรธ กับ การให้อภัย และ ความรัก กับ ความหมดรัก
ตารางที่ 4.7 แสดงขัว้ ขัดแย้งระหว่างบุคคลในภาพยนตร์โฆษณา

ขัว้ ขัดแย้งระหว่างบุคคล
ขัว้ บวก

ขัว้ ลบ

ความรัก

ความเกลียดชัง

ภาพยนตร์โฆษณา

Oriental Princess

3) ขัว้ ขัดแย้งจากพลังภายนอก
ขัว้ ขัดแย้งประเภทนี้ พบในภาพยนตร์โฆษณา เป็ นจํานวน 1 เรื่องจาก 4 เรื่อง
นันคื
่ อภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลับของเจน” จากตราสินค้า Wacoal
เรือ่ งราวของความสวยของผูห้ ญิงทีป่ จั จุบนั ถูกตัดสินแค่เพียงเปลือกนอก ทําให้
‘เจน’ ตัวละครเอก ตกเป็ นจําเลยของสังคม ด้วยคําครหาทีว่ ่า เจนคือคุณแม่เลีย้ งเดียวในวัยเรียน
ทีต่ ้องดูแล ‘จูน’ เด็กหญิงวัยอนุ บาลเพียงลําพัง ทุกทีท่ เ่ี จนกับจูนไปจะถูกนินทาและแววหยาม
เหยียดจากสังคมภายนอก ซึง่ จุดนี้เองที่เป็ นเหมือนรอยด่างในชีวติ ของเจนมาโดยตลอด ไม่ว่า
เธอจะสนใจหรือไม่กต็ าม
จนกระทัง่ ‘พุท’ ตัวละครรอง เข้ามาในชีวติ เจนและลูกสาว พุทคือผูท้ ่ไี ม่ตดั สิน
เจนและจูนจากสิง่ ทีเ่ ขาเห็น พุทเลือกทีจ่ ะเรียนรูเ้ รือ่ งราวของเจนจากสิง่ ทีเ่ จนทํา จากสิง่ ทีเ่ จนคิด
พุทให้โอกาสเจนได้เล่าเรื่องของเธอให้เขาฟงั แล้วพุทก็ได้รวู้ ่า แท้จริงแล้ว จูน คือลูกสาวที่ถูก
เก็บมาเลี้ยงของเจน และทีผ่ ่านมาเจนรูตวั ดีว่าผูค้ นมองเธออย่างไร แต่นัน่ ไม่สําคัญเลย เพราะ
ในฐานะแม่ เจนเลือกที่จะให้ผู้คนเข้าใจเธอผิดในสิงที่พวกเขาไม่รู้ ยังดีเสียกว่าบอกความจริง
แล้วคนทีต่ อ้ งโดนครหาไปตลอดชีวติ คือจูน
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จากข้อมูลตัวอย่างในเบื้องต้น ผู้วจิ ยั สามารถสรุปได้ว่า ขัว้ ขัดแย้งของเรื่องนี้
เป็ นการปะทะกันของ การให้ค วามสําคัญ ต่ อ คนในครอบครัว กับ การให้ค วามสําคัญ ต่ อ คน
ภายนอกครอบครัว และ ความเห็นแก่ตวั กับ ความเห็นแก่ผอู้ ่นื
ตารางที่ 4.8 แสดงขัว้ ขัดแย้งจากพลังภายนอก
ขัว้ ขัดแย้งจากพลังภายนอก
ขัว้ บวก

ขัว้ ลบ

ความเห็นแก่ผอู้ ื่น

ความเห็นแก่ตวั

ภาพยนตร์โฆษณา

Wacoal

4.2.3 การวิ เคราะห์บทบาทและคุณสมบัติตวั ละคร (Character Analysis)
ในการวิเคราะห์ตวั ละคร ผูว้ จิ ยั ได้จาํ แนกวิธกี ารพิจารณาตัวละครในภาพยนตร์โฆษณา
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ (1) วิเคราะห์ตวั ละครในภาพยนตร์โฆษณาโดยพิจารณาจากบทบาท
ของตัวละครตามท้อ งเรื่อ ง (2) วิเคราะห์ต ัว ละครในภาพยนตร์โ ฆษณาโดยพิจารณาตาม
คุณสมบัตขิ องตัวละคร ซึ่งจากการศึกษาภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรื่อง ผู้วจิ ยั พบว่ามีตวั ละคร
สําคัญๆที่ถูกกําหนดบทบาท และมีจํานวนแตกต่างกันในภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเรื่อง ดังจะ
สามารถแจกแจงได้ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.9 สรุปบทบาทของตัวละครทัง้ 4 ภาพยนตร์โฆษณา
บทบาท

ภาพยนตร์โฆษณาจากตราสิ นค้า
DOVE

Rexona

Wacoal

OPS

ตัวละครเอกหญิ ง

เหล่า
ผูเ้ ข้าร่วม

มิน พิชญา

เจน

แจน

ตัวละครเอกชาย

-

-

-

อั ๋น

ตัวละครรองหญิ ง

กรรมการ

-

จูน

-

ตัวละครรองชาย

กรรมการ

-

พุท

-

ตัวละครผูช้ ่วย

กวาง

มิน พิชญา

พุท

แจน/อั ๋น

ตัวละครประกอบ

ผูเ้ ชีย่ วชาญ
2 ท่าน

ครูมวย

-

เจ้าพนัก
งานที่
สํานักงานฯ

4.2.3.1 บทบาทของตัวละคร จากตารางสรุปจํานวนตัวละครและบทบาทของ
ตัวละครในด้านบน ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตดังนี้
1) ตัวละครเอก (Protagonist) ในเรื่องส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง กล่าวคือ
ภาพยนตร์โฆษณาใช้ตวั ละครทีด่ ําเนินเรื่องราวเป็ นตัวละครผูห้ ญิง เสียส่วนใหญ่ โดยจากข้อมล
ภาพยนตร์โ ฆษณา ทัง้ 4 เรื่อ ง มีต ัว ละครเอกที่ดํา เนิ น เรื่อ งเป็ น ผู้ห ญิง ถึง 3 เรื่อ ง นัน่ คือ
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติ้งเป็ นสาวโดฟ ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?” จากตราสินค้า DOVE ,
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาทีผ่ หู้ ญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!” จากตราสินค้า
Rexona และ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลับของเจน” จากตราสินค้า
Wacoal" ในขณะทีม่ เี พียง 1 เรือ่ งทีใ่ ช้ตวั ละครเอกในการดําเนินเรือ่ งเป็นทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย นัน่
คือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The Moment: Ending version” จากตราสินค้า Oriental
Princess
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2) นอกจากตัว ละครเอกแล้ว ภาพยนตร์โ ฆษณาผลิต ภัณ ฑ์สําหรับ
ผูห้ ญิง ไม่จาํ เป็ นต้องมีตวั ละครรอง (Antagonist) กล่าวคือ จะมีหรือไม่มกี ็ได้ และถ้ามีจะเป็ น
ชายหรือหญิงก็ได้ โดยจากข้อมูลภาพยนตร์โฆษณา ทัง้ 4 เรื่อง พบว่ามีตวั ละครรองปรากฏ
เพียง 2 เรือ่ งเท่านัน้ ส่วนอีก 2 เรือ่ งไม่ปรากฏตัวละครรอง
3) ตัว ละครหนึ่ ง ตัว ไม่ ว่ า จะบทบาทใด สามารถแสดงบทบาทได้
มากกว่าหนึ่งบทบาท ตัวอย่างเช่น ในภาพยนตร์โฆษณาชุด ผูว้ จิ ยั พบว่า ‘มิน พิชญา’ , ‘เจน’
และ ‘แจน’ มีบทบาทเป็ นทัง้ ‘ตัวละครเอก’ และเป็ น ‘ผู้ช่วย’ ไปด้วยพร้อมๆกัน แสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลายของบทบาทหน้าทีข่ องผูห้ ญิง ทีส่ อดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมทบริบทบีบ
บังคับให้ผหู้ ญิงต้องสามารถทําหลายบทบาทได้ในเวลาเดียวกัน ถือเป็ นจุดแตกต่างทีชดั เจนของ
ภาพยนตร์โฆษณาทีม่ ตี วั ละครเอกเป็นผูช้ าย
4) ตัวละครผูช้ ่วย (Helper) เป็ นตัวละครทีถ่ ูกพบในทุกชุดภาพยนตร์
โฆษณาผลิต ภัณ ฑ์สํ า หรับ ผู้ห ญิง เหตุ เ พราะโดยธรรมชาติของโครงสร้างการเล่ าเรื่อ งแล้ว
สภาวการณ์ปญั หา คือ เหตุ การณ์ท่ชี ่วยให้การเล่าเรื่องดําเนินไปอย่างมีเหตุ มผี ล ตัวละครมี
แรงจูงใจในการกระทํา เพื่อให้สามารถแก้ไขปญั หาได้นนั ่ เอง แม้ว่าตัวละครผูช้ ่วย ผูแ้ ก้ปญั หานี้
จะเป็นตัวละครทีข่ าดไม่ได้ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการการแก้ปญั หา หรือ ความต้องการคน
เข้าอกเข้าใจของผูห้ ญิง
5) สําหรับ ตัวละคร ผูช้ ่วย/ผูแ้ ก้ปญั หา จากการเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั พบว่า
ตัวละครชนิดนี้จะเป็ นผูช้ ายหรือผูห้ ญิงก็ได้ จากข้อมูลภาพยนตร์โฆษณา ทัง้ 4 เรื่อง มีตวั ละคร
ดังกล่าวที่เป็ นผูช้ าย 2 จาก 4 เรื่อง หรือ 50% (พุท, อั ๋น) สะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นผูห้ ญิงที่
แม้ว่าจะแข็งแกร่งสักเพียงใด แต่ลกึ ๆแล้วเธอก็ยงั ต้องการการปกป้อง ต้องการความช่วยเหลือ
จากผูช้ าย ซึง่ สอดคล้องกับสังคมในปจั จุบนั ด้วยเช่นกัน
6) ตัวละครประกอบ จากการเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั พบว่า ตัวละครชนิดนี้มกั
เป็นผูช้ าย โดยจากข้อมูลภาพยนตร์โฆษณา ทัง้ 4 เรือ่ ง มีตวั ละครดังกล่าวทีเ่ ป็ นผูช้ าย 2 จาก 4
เรื่อ ง จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัว ละครประเภทนี้ ส ามารถเป็ นได้ทงั ้ ผู้หญิง และผู้ชาย และแม้จะมี
ความสําคัญน้อย แต่กข็ าดมิได้เช่นกัน เพื่อเป็ นตัวละครทีเ่ ติมเต็มและดําเนินไปสู่จุดทีผ่ เู้ ล่าเรื่อง
ต้องการ เช่น ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The Moment: Ending version” จากตราสินค้า
Oriental Princess ตัวละครประกอบคือ นายอําเภอ ซึง่ ทําหน้าทีจ่ ดทะเบียนหย่าให้กบั แจนและ
อั ๋น หากไม่มนี ายอําเภอจะไม่มฉี ากยุตคิ วามสัมพันธ์ ของเรือ่ ง
การวิเคราะห์บทบาทของตัวละครในภาพยนต์ชุด “แคสติ้งเป็ นสาวโดฟ ต้องถูก
ตัดผม.. ทําไม?” จากตราสินค้า DOVE
1) ตัวละครเอก ได้แก่ สาวๆผู้เข้าร่วมโครงการ 10 ท่าน ภาพยนตร์
โฆษณามิได้เปิ ดเผยที่มาที่ไปของการคัดเลือกสาวๆกลุ่มนี้เข้ามา แต่จากที่เห็นในภาพ ผู้วจิ ยั
จากการสัง เกตว่า สาวๆทัง้ หมดมาในชุ ด สีขาวสะอาดตา กับผมเหยียดผมตรงทุ ก เส้น และ
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รอยยิม้ สดใสในแบบของตัวเอง เหมือนจะบอกเป็ นนัยว่า สาวๆกลุ่มนี้มคี วามสุขกับการดูแ ล
ตนเองให้มเี ส้นผมที่สวยงามอย่างที่เห็น เหตุการณ์ต่างๆในเรื่อง มักเน้นไปที่อากัปกิรยิ า และ
ความรูส้ กึ ของสาวๆกลุ่มนี้ ตัง้ แต่ช่วงแนะนํ าตัว ไปจนถึงช่วงตอนให้ตดั ผม แสดงให้เห็นว่า ตัว
ละครกลุ่มนี้ คือ กลุ่มตัวละครหลัก นันเอง
่
2) ตัว ละครรอง ได้ แ ก่ เหล่ า กรรมการผู้ ส ัม ภาษณ์ อย่า งไรก็ต าม
ภาพยนตร์โฆษณายังเปิ ดเผยในส่วนของเสียงให้เราได้ยนิ บ้าง ทัง้ ตอนนี้โห่รอ้ ง และตอนถาม
คําถาม และหนึ่งในนัน้ คือเสียงของผู้หญิงวัยกลางคน ที่ให้ความรูส้ กึ มันใจ
่ และดูเหมือนจะให้
ความรู้ส ึก ว่ า ตนถือ ไพ่ เ หนื อ กว่ า สาวๆผู้ถู ก สัม ภาษณ์ จากจุด นี้ เ องที่ทํ า ให้ผู้ว ิจ ยั ทราบว่ า
คณะกรรมการกลุ่มนี้มปี ระมาณ 4-5 คน มีทงั ้ ผูช้ ายและผูห้ ญิงและทุกคนถือเป็ นตัวละครรอง ทีม่ ี
บทบาทความสําคัญเป็ นอันดับสองรองมาจากตัวละครเอก นันเอง
่
3) ตัวละครประกอบ ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการทําคันชักไวโอลิน และ
นักไวโอลิน ทัง้ สองตัวละครเป็ นตัวละครเพศชาย รูปร่างหน้าตาไม่ได้หล่อเหลา ไม่ได้หุ่นดีแต่ดู
สมส่วน แต่ สงิ่ ที่ทําให้ทงั ้ สองตัวละครโดดเด่นออกมาจากตัวละครอื่นคือ ความสามารถพิเศษ
หรือความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เช่น ความเชีย่ วชาญในการทําคันชักไวโอลิน ความสามารถใน
การบรรเลงไวโอลิน สิง่ เหล่านี้ทาํ ให้ตวั ละคร มีบทบาททีส่ ําคัญแตกต่างจากตัวละครอื่นๆ นัน่ คือ
เป็ นผู้ต ัด สิน ความแข็ง แรงของเส้น ผมที่นํา มาทดลอง แม้ว่ าในภาพยนตร์โ ฆษณาเรื่อ งนี้ จ ะ
กําหนดให้ตวั ละครนี้ไม่มบี ทพูดแม้แต่คําเดียว และปรากฏตัวเพียงแค่ไม่กว่ี นิ าที แต่กถ็ อื ว่าเป็ น
ตัวละครทีม่ คี วามสําคัญ ในแง่ของการดําเนินไปของเรือ่ งราว
การวิเคราะห์บทบาทของตัวละครในภาพยนต์ชุด “ถึงเวลาทีผ่ หู้ ญิงทุกคนจะลุก
มาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!” จากตราสินค้า Rexona
1) ตัวละครเอก ได้แก่ มิน พิชญา (แสดงเป็ นตัวเองเธอเอง) มิน
พิชญา ในชีวติ จริง เธอคือนางเอกดาวรุง่ อันดับต้นๆของประเทศไทย ปจั จุบนั เธอมีอายุ ปี เกิด
วันท่ี เดือน ปี ราศี โดยข้อมูลเชิงสถิตพบว่าผูท้ เ่ี กิดในลัคนาราศีน้ีส่วนใหญ่มเี กณฑ์ ซึง่ จะด้วย
ความแม่นยําทางหลักการสถิตพยากรณ์ หรือ จะด้วยความบังเอิญ เราต่างเห็นภาพและรับรู้
ความเป็ นตัวตนของมิน แบบนัน้ เสียส่วนใหญ่ในฐานะนักแสดงแต่ในความเป็ นจริง เบือ้ งหลัง
ฉากการเป็ นนักแสดงเธอ มิน ถือเป็นเพียงผูห้ ญิงธรรมดาคนหนึ่งทีมคี วามฝนั มีสงิ่ ทีอ่ ยากทํา
นอกจากงานประจํา มีสงิ่ ทีเ่ ธอรัก มีความเกียจคร้านเป็ นอุปสรรคในชีวติ และมีสงิ่ ทีเ่ ธอกลัวในสิง่
ทีเ่ ธอไม่เคยทํามาก่อน ไม่ต่างอะไรกับผูห้ ญิงทัวไปเช่
่
นกัน ภาพยนตร์โฆษณาใช้จดุ นี้เป็นตัว
เชื่อมโยงความเป็ นมิน พิชญา ผูห้ ญิงต้นแบบของหลายๆคนกับผูช้ มทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงทัวประเทศ
่
แล้วเชิญชวนให้ผชู้ มกล้าทีจ่ ะเริม่ ตนในสิง่ ทีต่ งั ้ ใจเอาไว้ เหมือนกับมิน
2) ตัวละครประกอบ ได้แก่ ครูมวยในค่ายมวยทีม่ นิ ได้ไปเรียนต่อย
มวยเป็ นตัวละครเพศชาย รูปร่างลํ่าสัน ลําตัวหนาแต่แลดูไม่มไี ขมัน เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่อง
แคล่ว ร่างกายเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่ง พร้อมมีผวิ สีแทนแบบนักมวยไทยในภาพ
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การรับรูข้ องคนไทยทัวไป
่ แม้ว่าในภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้จะกําหนดให้ตวั ละครนี้ไม่มบี ทพูด
แม้แต่คาํ เดียว และปรากฏตัวเพียงแค่ไม่กว่ี นิ าที แต่กถ็ อื ว่าเป็นตัวละครทีม่ คี วามสําคัญ ในแง่
ของการดําเนินไปของเรือ่ งราว ทัง้ ยังแสดงให้เห็นถึงความตัง้ ใจจริงอันแน่วแน่ของตัวละครเอก
ตลอดจนความสําเร็จเล็กๆแต่สาํ คัญของตัวละครเอกในการเริม่ ต้นเรียนต่อยมวยอีกด้วย
การวิเคราะห์บทบาทของตัวละครในภาพยนต์ชุด “My Beautiful Woman:
ความลับของเจน” จากตราสินค้า Wacoal"
1) ตัวละครเอก ได้แก่ เจน จากชื่อเรื่อง ความลับของเจน ทําให้ผวู้ จิ ยั
และผู้ชม สามารถเชื่อมโยงได้ว่า เจน ต้องเป็ นหนึ่งในตัวละครทีม่ คี วามสําคัญอย่างมาก จึงจะ
สามารถนํ ามาตัวเป็ นชื่อเรื่องได้แล้วเรื่องก็เปิ ดเผยให้เห็นเจนตัง้ แต่ต้นเรื่อง เจนคือนักศึกษา
คณะบริห ารธุ รกิจ ชัน้ ปี ท่ี 4 สาวร่า งเล็ก หน้ า ตาน่ า รัก ผิว ขาว ดูจ ะเป็ น คํา คุ ณ ศัพ ท์ท่ีบ อก
ลักษณะของเจนได้ดที ่สี ุด เจนมักจะใช้ชวี ติ สันโดษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร ถึงเวลาเลิกเรียนก็ตรง
กลับบ้านทันที เพราะเจนต้องไปรับจูนที่โรงเรียนอีกทีหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มใี ครรูเ้ รื่องของ
เจนและจูนเท่ า ไร จึง ทํ าให้ผู้ค นต่ างลือ กัน ว่า เจนมีลูก กับ เสี่ย เรื่อ งราวทัง้ หมดที่ภาพยนตร์
โฆษณานํ าเสนอเป็ นเรื่องของเจนเกือบทัง้ สิน้ ทําให้ผู้วจิ ยั เข้าใจได้ว่า เจนคือตัวละครเอกของ
เรือ่ งนี้
2) ตัวละครรอง ได้แก่ จูน และ พุท จูน คือ เด็กหญิงตัวน้อยวัยอนุ บาล
ทีเ่ รียกเจนว่า แม่ ตัง้ แต่ต้นเรื่อง ทําให้ทุกคนเข้าใจว่า เจนและจูนเป็ นแม่ลูกกันจริงๆ แต่แท้จริง
แล้ว จูนคือเด็กหญิงทารกทีเ่ จนไปพบเข้าโดยบังเอิญทีก่ องขยะ แล้วเกิดความสงสารจึงตัดสินใจ
รับมาเลี้ยง ทําให้ภาพส่ว นใหญ่ในเรื่องนี้ จะเห็นว่ าเจนอยู่กบั จูนแทบจะตลอดเวลา จึงทําให้
เข้าใจได้ว่า จูนคือตัวละครรอง พุท คือ หนุ่ มศึกษาในรัว้ มหาลัยเดีย่ วกันกับเจน ภายนอกพุทดู
เหมือนนักศึกษาทีม่ คี วามเป็ นตัวของตัวเองสูง ไม่สนใจใคร ไว้ผมยาวเหมือนศิลปิ นวาดภาพ ใน
เรื่องพุทมีบทบาททีท่ บั ซ้อนกันหลายบทบาท เช่น บทบาทของเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยของเจน
คุ ณ ครู ข องจู น และผู้ ช ายที่เ ข้า มาไขความลับ ของเจน ทํ า ให้ บ ทบาทของพุ ท ค่ อ นข้า งมี
ความสําคัญ รองลงมาจากเจนและจูนแต่กถ็ อื เป็นตัวละครรองทีข่ าดไม่ได้เช่นกัน
การวิเคราะห์บทบาทของตัวละครในภาพยนต์ชุด “Save the Moment: Ending
Version” จากตราสินค้า Oriental Princess
1) ตัวละครเอก ได้แก่ อั ๋น และ แจน ทัง้ สองตัวละครคือ คู่แต่งงานชาย
หญิง ที่แ ต่ ง งานและอยู่กิน กัน มานาน 3 ปี ซึ่ง ภาพยนตร์โ ฆษณาแสดงให้เ ห็นถึงปญั หาทาง
ความสัม พัน ธ์ ท่ีท งั ้ สองคนกํ า ลัง เผชิญ อยู่ จากเรื่อ งเล็ก ๆที่ค ิด ว่ า น่ า จะให้อ ภัย กัน ได้ กลับ
กลายเป็ นเรื่องใหญ่โตที่ทงั ้ สองฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันและกัน อันเป็ นเหตุให้ทงั ้ สองต้องตัดสินใจ
สิน้ สุดความสัมพันธ์ลงทีท่ ว่ี ่าการอําเภอ ในภาพยนตร์โฆษณาจะเน้นไปทีเ่ หตุการณต่างๆทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ได้จริงในชีวติ ของคู่แต่งงาน จึงทําให้ตวั ละคร อั ๋น และ แจน มีบทบาทเป็ นตัวละครเอกใน
ทีส่ ุด
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2) ตัวละครประกอบ ได้แก่เจ้าพนักงานทีว่ ่าการอําเภอ ตัวละครเป็ น
ตัวละครเพศชาย ทีอ่ ยูใ่ นอาชีพข้าราชการ ทําหน้าทีล่ งบันทึกทะเบียนราษฎร์ให้กบั ประชากรใน
เขตนัน้ ๆ ในภาพยนตร์โฆษณาเผยให้เห็นภาพของเจ้าหน้าทีท่ านนี้เพียง 2 ครัง้ ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่าเขาเป็ นเพียงตัวละครทีไ่ ม่ได้มบี ทบาทอะไร แต่มคี วามสําคัญในแง่ของการกําหนดฉากจบของ
ตัวละครเอก
ตารางที่ 4.10 ตารางสรุปคุณสมบัตขิ องตัวละครทัง้ 4 ภาพยนตร์โฆษณา
เพศ

ภาพยนตร์โฆษณาจากตราสิ นค้า
DOVE
กระทํา

Rexona

รวม

Wacoal

OPS

ถูก กระทํา ถูก กระทํา ถูก กระทํา ถูก
กระทํา
กระทํา
กระทํา
กระทํา

ชาย

4

-

1

-

1

-

2

1

9

หญิ ง

2

5

-

1

-

2

1

1

12

รวม

6

5

2

-

1

2

3

2

4.2.3.2 คุณสมบัตขิ องตัวละคร จากตารางสรุปจํานวนตัวละครและคุณสมบัติ
ของตัวละครในด้านบน ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์คุณสมบัตติ วั ละครในภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติ้งเป็ นสาวโดฟ
ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?” จากตราสินค้า DOVE
1) ตัวละครผูก้ ระทํา ได้แก่ คณะกรรมการ 4-5 ท่าน และ กรรมการผู้
ตัดผม ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ มีตวั ละครผูก้ ระทํา คือ คณะกรรมการ 4-5 ท่าน และ กรรมการผู้
ตัดผมของสาวๆ ด้วยบทบาทที่มคี วามสัมพันธ์ท่เี หนือกว่าสาวๆ ในฐานะกรรมการผูส้ มั ภาษณ์
กับ ผู้ถูก สัมภาษณ์ ถือ เป็ นจุด เด่นที่ทําให้เ ห็นคุ ณ สมบัติกระทําได้ดีท่สี ุด นอกจากนี้ สําหรับ
กรรมการชายผู้ตดั ผมสาวๆ ด้วยกรรไกรสีเขียวถือเป็ นตัวละครผูก้ ระทําทีช่ ดั เจนมากๆอีกหนึ่ง
ตัว เพราะ การตัดผมถือเป็ นการตัดสินใจทีย่ ากลําบากของสาวๆ จึงทําให้ดูเหตุการณ์ของสาวๆ
จะด้อยกว่านันเอง
่
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2) ตัวละครผูถ้ ูกกระทํา ได้แก่ สาวสวยผูไ้ ด้เข้าร่วมแคมเปญนี้ทงั ้ 10
คน ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ มีตวั ละครผูถ้ ูกกระทํา คือ สาวๆผูเ้ ข้าร่วมแคมเปญ จากการ
วิเคราะห์ตวั ละครผูก้ ระทํา หรือ กรรมการผูส้ มั ภาษณ์ในข้างต้นทําให้ผวู้ จิ ยั พบตัวละคร
ผูถ้ ูกกระทําไปโดยปริยาย
การวิเคราะห์คุณสมบัตติ วั ละครในภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุก
คนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!” จากตราสินค้า Rexona
1) ตัว ละครผู้ก ระทํ า ได้แ ก่ ครูม วย ในแง่ ข องคุ ณ สมบัติต ัว ละคร
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนเมื่อมีตวั ละครอย่างน้อย 2 ตัวอยู่ในเหตุการณ์ สําหรับภาพยนตร์
โฆษณาชุดนี้ ครูมวย คือ ตัวละครผูก้ ระทําในแง่ของการฝึกฝนมิน ในแง่ของการสอนศิลปะมวย
ไทยให้กบั มิน คล้ายคลึงกับคุณสมบัตขิ องคุณครูและนักเรียน
2) ตัวละครผู้ถูกกระทํา ได้แก่ มิน พิชญา (แสดงเป็ นตัวเอง) จากการ
ค้นพบตัวละครผู้กระทํา เมื่อในเหตุการณ์ มีตวั ละครอย่างน้ อย 2 ตัวอยู่ในเหตุ การณ์นัน้ ๆ ซึ่ง
เมื่อครูมวยคือตัวละครผู้กระทํา มินจึงเป็ นตัวละครฝ่ายถูกกระทําในฐานะนักเรียนมวยไทย ที่
ต้องได้รบั การสังสอน
่
อบรมความรูเ้ กีย่ วกับทักษะมวยไทยจากครูมวย นันเอง
่
การวิเ คราะห์คุ ณ สมบัติต ัว ละครในภาพยนตร์โ ฆษณาชุ ด “My Beautiful
Woman: ความลับของเจน” จากตราสินค้า Wacoal"
1) ตัวละครผู้ก ระทํา ได้แ ก่ พุท ภาพยนตร์โ ฆษณาชุ ด นี้ มีต ัว ละคร
ผู้ก ระทํา คือ พุท นัก ศึก ษาหนุ่ มเพื่อร่ว มมหาลัยของเจน และคุ ณครูส อนศิลปะของจูน ด้ว ย
บทบาทที่เ กี่ย วข้อ งและสัม พัน ธ์ก ับ ทัง้ เจนและจูน ทํ า ให้ พุ ท ค่ อ นข้า งมีอิท ธิต่ อ เรื่อ งราว
พอสมควร พุท เป็ นผู้ชายคนเดียวที่เข้ามาค้นหาความจริงในความลับของเจน อีกทัง้ ยังคอย
ช่วยเหลือให้ชวี ติ ส่วนตัว และชีวติ การเรียนของผูห้ ญิงทัง้ สองผ่อนคลายและเป็ นไปอย่างราบรื่น
อีกด้วย ผูว้ จิ ยั จึงสามารถสรุปได้ว่า พุท คือตัวละครผูก้ ระทํา แต่เป็ นการกระทําในเชิงบวกต่อตัว
ละครผูถ้ ูกกระทํา
2) ตัวละครผูถ้ ูกกระทํา ได้แก่ เจน และ จูน เจน คือนักศึกษาสาวชัน้ ปี
ที่ 4 เธอถูกนินทาจากสังคมรอบกาย เหตุเพราะผู้คนเข้าใจว่า การที่เจนต้องคอยดูแลจูนเพียง
ลําพัง ด้วยวัยเพียงเท่านี้เป็ นเพราะเจนเป็ นเด็กผูห้ ญิงใจแตก มีลูกในวัยเรียน และท้องโดยไม่ม ี
พ่อ ทัง้ ๆที่ไม่มใี ครเคยถามความจริงกับเจน ทัง้ ๆที่ความลับนี้เจนไม่เคยบอกใคร แต่ทว่าเจน
กลับเลือกทีจ่ ะตกเป็ นขีป้ าก และทนการดูถูกเหยียดหยามจากคนรอบกาย เพื่อปกป้องจูนนัน่ เอง
จากสถานการณ์ของเจน ทําให้ผู้วจิ ยั สามารถสรุปได้ว่าเจนเป็ นตัวละครที่ถูกกระทําจากสังคม
รอบกาย ไม่ว่าเจนจะเดือดร้อนโดยตรงหรือไม่กต็ าม จูน คือเด็กหญิงวัยอนุ บาลผูแ้ สนร่าเริง และ
แจ่มใสตามวัยของเธอ ความลับของเจนก็คอื จูน เพราะความจริงเบื้องหลังรอยด่างในชีวติ ของ
เจนก็คอื จูนคือเด็กทารกทีเ่ จนเก็บมาเลีย้ งจากถังขยะด้วยความบังเอิญ ไม่ว่าเหตของการทอด
ทิง้ เด็กทารกแรกเกิดคืออะไร แต่ทา้ ยทีส่ ุดแล้ว มันคือการทําร้ายเด็กและเป็ นการตีตราให้กบั เด็ก
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ที่ถูกทิ้งว่า เป็ นเด็กที่ไม่มใี ครต้องการ เจนเข้าใจประเด็นนี้ดตี งั ้ แต่ครัง้ แรกที่เจอจูน ทําให้เธอ
ตัดสินใจในทันทีท่จี ะรับจูนมาเลี้ยงและไม่ว่าอย่างไรจะไม่มใี ครได้รู้ความจริงนี้ของจูน แม้ใน
เรื่องจะไม่ได้กล่าวว่าเจนบอกเรื่องความเป็ นมาให้กบั จูนหรือไม่ แต่นัน่ อาจไม่สําคัญอีกต่อไป
เพราะตอนนี้ใ นหัว ใจของจูนมีเ พียงเจนเท่านัน้ ที่เ ป็ นทัง้ เพื่อ น พี่ส าว พ่อ และ แม่ใ นเวลา
เดียวกัน
การวิเคราะห์คุณสมบัตติ วั ละครในภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save the Moment:
Ending Version” จากตราสินค้า Oriental Princess
การวิเคราะห์ตวั ละครด้วยองค์ประกอบคุณสมบัตติ วั ละคร ทําให้ผู้วจิ ยั ค้นพบ
ความพิเศษของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ นัน่ คือ ตัวละครสามารถสลับคุณสมบัตเิ ป็ นทัง้ ผูก้ ระทํา
และ ผูถ้ ูกกระทําได้ ขึน้ อยูก่ บั เหตุการณ์นนั ้ ๆ
1) ตัวละครผูก้ ระทํา ได้แก่ แจน และ อั ๋น แจน ตัวละครเอกฝ่ายผูห้ ญิง
ที่เ ป็ น ตั ว แทนของผู้ ห ญิ ง หลัง แต่ ง งาน เธอค่ อ นข้ า งแสดงออกชัด เจนว่ า รู้ ส ึ ก ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทัง้ ความเบื่อหน่ ายในพฤติกรรมของอั ๋น ทัง้ ความรู้ส ึก
น้ อ ยใจกับความไม่ใส่ใจของอั ๋นต่ อ วันสําคัญ ทําให้แจนเริม่ ใช้อ ารมณ์ ผ่านคําพูดที่เ ป็ นดังมี
่ ด
แหลมทิม่ แทงจิตใจของอั ๋นเรื่อยๆ ในจุดนี้ทําให้ผูช้ มเห็นภาพแจนเป็ นผูก้ ระทํา อั ๋น ตัวละคนเอก
ฝ่ า ยผู้ช ายที่เ ป็ น ตัว แทนของชายไทยสมัย ใหม่ บ้า งาน ไม่ ค่ อ ยจดจํา เรื่อ งราวเล็ก ๆน้ อ ยๆ
แสดงออกไม่ เ ก่ ง แต่ ห ากรัก ใครเค้า จะรัก จนหมดหัว ใจแต่ ใ นครัง้ นี้ เรากลับ พบว่ า ในบาง
เหตุการณ์อ ั ๋นแสดงความเป็ นตัวของตัวเองมากเกินไป จะด้วยความเคยชินทีอ่ ยู่กนิ กันมา หรือ
อะไรก็ตาม แต่ความเกรงใจและให้เกียรติคู่แต่งงานก็เป็ นสิง่ สําคัญ ยกตัวอย่างเช่น การใช้แจน
ไปอุ่นป็อปคอร์น (Popcorn) ในระหว่างดูโทรทัศน์ หรือ การทิง้ กางเกงในใช้แล้วไว้เกลื่อนกลาด
จนเป็ นเหตุให้แจนต้องเหนื่อย ในจุดนี้ถอื ว่า อั ๋นเป็นตัวละครผูก้ ระทํา
2) ตัวละครผูก้ ระทํา ได้แก่ แจน และ อั ๋น จะเห็นได้ว่าแจนนัน้ นอกจาก
จะเป็ นตัวละครผูก้ ระทําแล้ว ในบางเหตุการณ์ของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ยังเผยให้เห็นว่า แจน
เป็ นตัวละครผูถ้ ูกกระทําอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในตอนทีแ่ จนต้องการจัดงานดินเนอร์(Dinner)
ครบรอบวันแต่งงานของทัง้ คู่ เธอลงทุนตระเตรียมทุกอย่างทัง้ อาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ และ
บรรยากาศ แต่แจนกลับถูกปฏิเสธจากอั ๋นด้วยความที่อ ั ๋นจําไม่ได้หรือบางทีอาจจะไม่ได้ใส่ใจก็
เป็ นได้ อั ๋น สําหรับตัวละครผู้ชายแบบอั ๋น ด้วยความพิเ ศษของโครงเรื่องแนวนี้ บางครัง้ ก็
สามารถกลายเป็ นตัว ละครที่ถูก กระทําได้เ ช่ นกัน เช่ น ในตอนที อั ๋นเดินไปตามแจนที่กํ าลัง
แต่งหน้าอยูใ่ นห้องเพื่อหวังให้แจนกระวีกระวาดแต่งหน้าให้เสร็จโดยเร็ว แต่อ ั ๋นกลับถูกแจนตอก
หน้ากลับมาทัง้ 2 เวอร์ชนั ่ (Version) ของภาพยนตร์โฆษณา ทัง้ ถูกบอกเลิกไม่ไปงานแต่งงาน
เป็ นเพื่อน (Ending Version) หรือ ถูกเตือนสติแกมเย้ยหยันด้วยการให้ฟงั คําสอนธรรมะ
เกี่ยวกับการรอคอย (Happy Version) ในจุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพิเศษของภาพยนตร์
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โฆษณา และ สะท้อ นให้เ ห็นถึง คุ ณ ค่ าความเท่ าเทียมกันของผู้ห ญิง ในสัง คมปจั จุบนั ในบาง
บทบาทได้เป็ นอย่างดี
4.2.4 การวิ เคราะห์แก่นความคิ ดในภาพยนตร์โฆษณา (Theme Analysis)
แก่ น ความคิด ของเรื่อ ง (Theme) ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง องค์ ป ระกอบที่ข าดไม่ ไ ด้ ใ นการ
วิเคราะห์การเล่าเรือ่ งของวรรณกรรมใดๆ เพราะแก่นของเรื่องจะเป็ นดังกุ
่ ญแจดอกสําคัญในการ
ไขความลับของเรื่อง หากผู้ฟงั สามารถจับแก่ นความคิดของเรื่อ งได้ นัน่ หมายความว่า การ
สื่อสารของผูเ้ ล่าเรือ่ งประสบความสําเร็จไปแล้วเกินกว่าครึง่ หนึ่ง สําหรับการศึกษาแก่นความคิด
ของภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรื่องในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สามารถวิเคราะห์แก่นความคิดจากภาพยนตร์
โฆษณาได้ 4 รูปแบบ 4 รสชาติวรรณกรรม ตามแนวทางของแต่ละภาพยนตร์โฆษณา เพื่อ
ศึกษาความเป็ นภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิง ดังต่ อไปนี้ (1) แก่ นความคิด
เกีย่ วกับผูห้ ญิงและความกล้าหาญ (2) แก่นความคิดเกีย่ วกับผูห้ ญิงและเรื่องไม่คาดฝนั (3) แก่น
ความคิดเกีย่ วกับผูห้ ญิงและความสวยจากภายใน (4) แก่นความคิดเกี่ยวกับผูห้ ญิงและช่วงเวลา
หลังแต่งงาน
1) แก่นความคิดเกี่ยวกับผูห้ ญิงและความกล้าหาญ จากการเก็บข้อมูลพบว่า
ภาพยนตร์โฆษณาทีม่ แี ก่นความคิดในประเภทนี้คอื ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาทีผ่ หู้ ญิงทุก
คนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!” จากตราสินค้า Rexona ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ แก่น
ความคิดของเรือ่ ง คือ "ผูห้ ญิงทุกคนมีความกลัวเป็นอุปสรรคสู่เป้าหมาย และมีความกล้าหาญใน
จิตใจเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเดินทางสู่ความสําเร็จ"
ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เป็ นผลงานการสื่อสารจากตราสินค้าผลิตภัณฑ์ระงับ
กลิน่ กายสําหรับผู้หญิงเรโซนา (Rexona) ที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาด้วยจุดมุ่งหมายในการ
สื่อ สารกับกลุ่มผู้ห ญิง ในปจั จุบนั ที่มหี น้ าที่แ ละบทบาททางสัง คมเพิ่มมากดขึ้นทุ กวัน ทัง้ งาน
ประจํา ทัง้ งานในครอบครัว ตลอดจนความฝนั ทีค่ รัง้ หนึ่งต้องทําให้ได้อกี จากภาระอันหนักหน่ วง
ทีถ่ าโถมเข้าหาผูห้ ญิงในปจั จุบนั หลายครัง้ สิง่ เหล่านี้ทาํ ให้ผหู้ ญิงรูส้ กึ เหนื่อยล้า และหมดกําลังใจ
ในการตามหาความฝนั หรือสิง่ ที่ตนเองตัง้ ใจอยากจะทํา Rexona เข้าใจในประเด็นนี้เป็ นอย่างดี
จึงผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณาชุด โดยมี มิน พิชญา นางเอกดาวรุ่งมาเป็ นผูเ้ ล่าประสบการณ์
ตรงของตัวเองให้ก ับผู้ชมฟ งั ผลงานชุดนี้มจี ุด ประสงค์เพื่อเป็ นดังแรงบั
่
นดาลใจ หรือ เป็ นดัง่
แรงใจที่จะช่วยผลักดันให้ผู้หญิงที่กําลังเหนื่อยล้ากับชีวติ กลับมาตัง้ สติ ด้วยการตัดข้ออ้างทุก
ชนิดออกไปจากชีวติ แล้วเริม่ ต้นทําตามความฝนั ทีต่ งั ้ ใจไว้อย่างเต็มที่
จุดเด่นของแก่นความคิดของเรื่องนี้อกี จุดหนึ่งก็คอื ไม่ว่าคุณจะเป็ นใคร อาชีพ
ใด อยู่จุด ใดของโลก คุ ณ เองก็ส ามารถทําสิ่งที่ต งั ้ ใจไว้ใ ห้สําเร็จได้ ขอเพียงมีค วามกล้าที่จะ
เริม่ ต้นในหัวใจ แค่นนั ้ ก็ถอื ว่าคุณประสบความสําเร็จไปแล้วครึง่ หนึ่ง
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2) แก่นความคิดเกี่ยวกับผูห้ ญิงและเรื่องไม่คาดฝนั จากการเก็บข้อมลพบว่า
ภาพยนตร์โฆษณาทีม่ แี ก่นความคิดในประเภทนี้คอื ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติ้งเป็ นสาวโดฟ
ต้องถูกตัดผม..ทําไม?” จากตราสินค้า DOVE ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ แก่นความคิดของเรื่อง คือ
"โอ กา สใ นชี ว ิ ต เป็ นขอ ง ผู้ ห ญิ ง ที่ ดู แ ล ตั ว เ อ ง แ ล ะพร้ อ มเ สมอ สํ า หรั บ ทุ ก โอ กาส "
ในปจั จุบนั เราอยู่กนั ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว ทัง้ เทคโนโลยี ทัง้
กระแสแฟชัน่ ทัง้ ราคานํ้ามัน ราคาหุน้ ราคาทองคํา สิง่ เหล่านี้ทําให้ผหู้ ญิงหลายคนก้าวไปไม่ทนั
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก จึง ทําให้ห ลายคนพลาดโอกาสดีๆ มนชีว ิต ไปอย่างน่ าเสียดาย
สําหรับผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดและบํารุงเส้นผมอันดับต้นๆในใจของสาวๆทัว่
โลกอย่างโดฟ เข้าใจประเด็นนี้เป็ นอย่างดี เพราะโอกาสดีๆในชีวติ มักเป็ นของผูห้ ญิงทีพ่ ร้อม
เสมอ ทัง้ ด้านกายภาพ และด้านจิตใจ โดฟจึงจัดแคมเปญการตลาด (Marketing Campaign) ตัว
นี้ออกมา เพื่อค้นหาสาวโดฟ (Casting เป็ นสาวโดฟ) ที่มคี วามพร้อมทัง้ ทางด้านเส้นผมและ
บุค ลิกภาพ ทําให้สาวๆหลายคนต่ างให้ค วามสนใจสมัครเข้าร่ว มโครงการ จนในภาพยนตร์
โฆษณาคัดเลือกออกมาเพียง 5 คนที่ได้รบั สิทธิ ์ในการบันทึกเป็ นภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ แต่
สาวๆทัง้ 5 คนกลับไม่เคยรูเ้ ลยว่า การเข้าร่วมแคมเปญทางการตลาดในครัง้ นี้ จะทําให้เธอต้อง
ทําในสิง่ ที่พวกเธอไม่คดิ ว่าจะต้องทํามาก่อน นัน่ คือ การตัดผม เพื่อนํ าไปใช้ทําคันชักไวโอลิน
เพื่อพิสจู น์ความแข็งแรงของเส้นผม
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวทําให้หลายคนต้องชังใจก่
่ อนจะยอมให้ตดั ผม ผู้วจิ ยั
สังเกตว่าเหตุการณ์ในช่วงทีใ่ ห้ตดั ผม และ เหตุการณ์การตอบคําถามของสาวๆมีความเชื่อมโยง
กันกับแก่นความคิดของเรื่อง กล่าวคือ สาวๆทัง้ หมดแสดงออกถึงความมันใจในช่
่
วงแนะนํ าตัว
เป็ นอย่างดี ทัง้ ร้องเล่นเต้นรํา เพราะสิง่ นี้เป็ นสิง่ ที่พวกเธอคาดคิดเอาไว้อยู่แล้ว ผิดกับตอนที่
กรรมการให้ตดั ผม เห็นได้ชดั ว่า สาวๆบางคนทําหน้ าเหยเก เพราะหวงแหนและไม่แน่ ใจใน
สุขภาพเส้นผมของตนเอง ตลอดจนการตอบคําถามทีว่ ่า คิดว่าจะตัดไปทําอะไร? บางคนตอบว่า
เอาไปทดสอบ บางคนตอบว่าเอาไปทําไสยศาสตร์แสดงถึงความไม่มนใจเส้
ั่
นผมของตนเอง แต่ม ี
อยูห่ นึ่งสาวทีพ่ ดู ออกมาว่า เอาไปทําไวโอลิน ด้วยใบหน้ายิม้ แย้ม แล้วยังตอบอีกว่า เธอมันใจว่
่ า
เส้นผมของเธอทําได้แน่ นอนหลังจากใช้โดฟ สะท้อนให้เห็นถึงไหวพริบ ทัศนคติ และความมันใจ
่
ในเส้นผมและผลิตภัณฑ์โดฟของผู้ตอบแน่ นอนว่าหากมีการคัดเลือกเพียงผู้ชนะเพียงคนเดียว
ผูห้ ญิงคนนี้คงเป็ นคนทีก่ รรมการหลายท่านเลือกอย่างแน่นอน
ผูว้ จิ ยั สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เหตุการณ์ดงั กล่าวเปรียบเสมือนโอกาสดีๆในชีวติ
ทีเ่ ข้ามาหาเราโดยไม่ทนั ตัง้ ตัว แต่ผู้ทจ่ี ะคว้าโอกาสดีนัน้ ไว้ได้ มีเพียงผู้ทด่ี ูแลตนเองมาเป็ นอย่า
งดทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
3) แก่นความคิดเกี่ยวกับผูห้ ญิงและความสวยจากภายใน จากการเก็บข้อมล
พบว่ า ภาพยนตร์ โ ฆษณาที่ม ีแ ก่ น ความคิด ในประเภทนี้ ค ือ ภาพยนตร์โ ฆษณาชุ ด “My
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Beautiful Woman: ความลับของเจน” จากตราสินค้า Wacoal" ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ แก่น
ความคิดของเรือ่ ง คือ "เพราะความสวยทีแ่ ท้จริงของผูห้ ญิงคือความสวยทีม่ าจากภายในจิตใจ"
ภาพยนตร์ โ ฆษณาชุ ด นี้ ท่ี ต ราสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด ชั ้น ในสํ า หรั บ สตรี
(Wacoal) บรรจงสร้างสรรค์ขน้ึ เพื่อสื่อสารถึงความสวยทีแ่ ท้จริงของผูห้ ญิงเพราะปจั จุบนั ทุกคน
กําลังดําเนินชีวติ อยู่ในสังคมวัตถุนิยม สังคมทีว่ ตั ถุและภาพลักษณ์ภายนอกกลายเป็ นสิง่ ทีผ่ คู้ น
ใช้ตดั สินกันเป็ นอันดับแรก ทําให้ผหู้ ญิงไทยยุคใหม่หลายคนพากันเข้าใจผิดคิดว่าความสวยคือ
การดูแลรูปร่างหน้ าตาให้สวยครบตัง้ แต่ หวั จรดปลายเท้า จนลืมที่จะใส่ ใจกับเรื่องของความ
งดงามของจิตใจ ส่งผลให้สงั คมผู้หญิงในปจั จุบนั เปรียบเสมือนสังคมดอกไม้ประดิษฐ์ กล่าวคือ
ผูห้ ญิงทุกคนพึ่งพาความสวยจากการศัลยกรรมตกแต่ง ใช้บรรทัดฐานในการวัดความสวยจาก
มีดหมอ คนทีร่ ปู ลักษณ์ไม่สวยแต่จติ ใจงดงาม จะไม่มที ย่ี นื และกลายเป็ นคนอัปลักษณ์เสียเอง
ประเด็นนี้ถอื อีกหนึ่งประเด็นทีต่ ราสินค้าสําหรับผูห้ ญิงหลายตราสินค้าตระหนัก
ถึงและน่ าสนใจ เช่นเดียวกับ Wacoal ทีเ่ ข้าใจดีว่า ความสวยทีแ่ ท้จริงทีแ่ ต่งแต้มความงดงาม
ให้กบั โลกคือความสวยที่มาจากภายในจิตใจของผู้หญิง ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จงึ ไม่เพียงแต่
เป็ นโฆษณาสนับสนุ นตราสินค้าดาษดื่นธรรมดาทัวไป
่ แต่มนั เป็ นดังแสงสว่
่
างเตือนใจเล็กๆทีจ่ ะ
ช่วยให้ผู้ห ญิงไทยไม่ลมื ที่จะใส่ใ จกับความงดงามทางจิตใจ แม้ว่าภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้จะ
ไม่ไ ด้ใ ช้ด ารานั ก แสดงที่มชี ่ อื เสียง แต่ นัก แสดงทุก คนสามารถถ่ ายทอดเรื่อ งราวของผู้ห ญิง
ธรรมดาๆคนหนึ่งในสังคมออกมาได้อย่างชัดเจนและจับใจ สะท้อนให้เห็นว่า เรื่องราวแบบนี้
สามารถเกิดขึ้นได้กบั ผู้ห ญิงทุ กคน ผู้หญิงที่ไม่ได้รูปร่างหน้ าตาดี กับเบื้องหลังการกระทําที่
หลายคนมองว่ า ไม่ ถู ก กลับมีเ รื่อ งราวความลับซ่ อ นอยู่ จนกว่ าเราจะรับรู้เ รื่อ งราวของเธอ
เหล่านัน้ จึงไม่สามารถตัดสินเธอจากสิง่ ทีเ่ ห็นภายนอกได้เลยแม้แต่นิดเดียว เพราะความสวนที่
แท้จริงของผูห้ ญิงคือความสวยทีม่ าจากภายในจิตใจ
4) แก่นความคิดเกี่ยวกับผูห้ ญิงและช่วงเวลาหลังแต่งงาน จากการเก็บข้อมล
พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาทีม่ แี ก่นความคิดในประเภทนี้คอื ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The
Moment: Ending Version” จากตราสินค้า Oriental Princess ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ แก่น
ความคิด ของเรื่อ ง คือ "เพราะทุ ก ช่ ว งเวลาของชีว ิต คู่ ม ีค่ า เสมอ จงรัก ษามัน ให้ ดีท่ี สุ ด "
ภาพยนตร์โ ฆษณาชุ ด นี้ เป็ น หนึ่ ง ในผลงานที่ด ีท่ีสุ ด แห่ ง ปี ของผลิต ภัณ ฑ์
เครื่องสําอางชื่อดังของไทย นามว่า โอเรียนทอล พรินเซส (Oriental Princess) ภาพยนตร์
โฆษณาชุดนี้เล่าถึงเรือ่ งของความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาทีเ่ ริม่ จืดจางอันเนื่องมาจากกาลเวลา
ทําให้ทงั ้ สองฝ่ายเริม่ รูส้ กึ ถึงการเปลี่ยนแปลงไปของอีกฝ่าย จากปญั หาเล็กๆทีด่ ูเหมือนจะไม่ม ี
อะไร ทัง้ สองคนสามารถทําให้กลายเป็ นปญั หาใหญ่ไปได้อย่างน่ าประหลาดใจ อาทิเช่น ปญั หา
การแต่งหน้าของแจน ทีใ่ ช้เวลาเท่าเดิมแต่สงิ่ ทีเ่ ปลีย่ นไปคือความอดทนต่อการรอคอยทีล่ ดลง
ของอั ๋นตะหาก ปญั หาความตัง้ ใจอยากช่วยซักผ้าของอั ๋นแต่ดนั กลับทําให้เกิดเรื่องยุ่งมากขึ้น
เพราะอั ๋นนําผ้าสีและผ้าขาวซักร่วมกัน เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้คอื ตัวอย่างเหตุการณ์ทไ่ี ม่น่าจะ
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เกิดขึน้ หากแต่ต่างฝ่ายต่าง ประนีประนอมรอมชอมกันไว้ ลดการใช้คําพูดทีท่ ําร้ายกันและกัน
ลด แล้วหันมามองในมุมมองของอีกฝา่ ยมากขึน้ เรือ่ งราวคงไม่จบลงทีก่ ารหย่าร้าง
เพราะตราสินค้าเข้าใจประเด็นความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาเป็ นอย่างดี ไม่ว่า
จะรักกันมากแค่ไหน แต่หากต้องใช้ชวี ติ ร่วมกันตลอด 365 วันคงต้องมีสกั วันทีม่ คี วามเห็นไม่
ตรงกัน หรือเกิดการกระทบกระทังกั
่ นบ้างตามธรรมติ เหมือนดังลิ
่ น้ กับฟนั ซึง่ สิง่ สําคัญหาใช่การ
หาวิธปี ้ องกันไม่ให้เกิดปญั หา แต่มนั คือ การจับมือกันแล้วก้าวข้ามปญั หาของชีวติ คู่ไปด้วยกัน
มากกว่า เพราะช่วงเวลาเหล่านัน้ คือช่วงเวลาที่มคี ่า และควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ให้ดที ่สี ุด
เพื่อว่าหากมองกลับไปจะได้ไม่ต้องนึกเสียใจในสิง่ ที่ไม่ได้ทําให้ช้ําใจ จากประเด็นนี้เองทีต่ รา
สินค้า Oriental Princess เลือกนํ ามาสื่อสารกับผูห้ ญิงผ่านภาพยนตร์โฆษณาความยาว 7 นาที
เต็ม โดยเน้ นยํ้าไปทีก่ ารรักษาช่วงเวลาและความสัมพันธ์ของกันและกันไว้ให้ดที ส่ี ุด เพราะการ
กระทําในปจั จุบนั มีผลต่อทุกผลลัพธ์ในอนาคต
แต่การแสดงเพียงภาพเหตุการณ์ใดเหตุการณหนึ่งเพียงอย่างเดียว อาจยังไม่
ทําให้ผชู้ มเข้าใจแก่นความคิดทีแ่ ท้จริงของภาพยนตร์โฆษณา Oriental Princess จึงตัดสินใจทํา
ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ขน้ึ โดยแบ่งการดําเนินเรื่องราวและฉากจบออกมาเป็ น 2 แบบ (vision)
แบบแรกเป็ นเหตุการณ์แย่ๆทีเ่ กิดขึน้ จากความไม่ลดราวาศอกของทัง้ สองฝ่ายก่อนจะจบลงด้วย
การหย่าร้าง ส่วนแบบทีส่ อง เป็ นเหตุการณ์คล้ายๆกัน แต่ทงั ้ สองฝ่ายเลือกจัดการกับปญั หาด้วย
ความสร้างสรรค์ เห็นถึงความรูส้ กึ ของอีกฝ่ายก่อนจะทําอะไรลงไป ผลลัพธ์ คือ ทัง้ คู่ยงั คงครอง
รักกันต่อไป ถือเป็ นการเล่าเรื่องเชิงเปรียบเทียบเหตุการณ์ทช่ี ดั เจนและสื่อความรูส้ กึ ได้ด ี ทําให้
ผู้วจิ ยั คิดว่า แก่นความคิดของเรื่อง คือ การรักษาทุกช่วงเวลาแห่งชีวติ คู่ให้ดที ่สี ุด เพื่อให้วนั
พรุง่ นี้เร่าจะยังมีกนั และกันตลอดไป
4.2.5 การวิ เคราะห์สญ
ั ลักษณ์ พิเศษในภาพยนตร์โฆษณา (Special Signs
Analysis)
จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ของภาพยนตร์โ ฆษณาทัง้ 4 ชุ ด ผลงาน ผู้ ว ิจ ัย พบว่ า
ภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเรื่องมีการใช้สญ
ั ลักษณ์พเิ ศษเพื่อสื่อสารถึงความหมายที่ต้องการ ซึ่ง
สามารถแบ่งแยกได้ 2 ประเภท คือ (1) สัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพ (2) สัญลักษณ์พเิ ศษทางเสียง
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้ว่า ภาพยนตร์โฆษณากลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 เรื่อง มีการใช้สญ
ั ลักษณ์
พิเศษทางภาพมากกว่าทางเสียง ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะธรรมชาติของวรรณกรรมและสื่อทีเ่ น้นการ
เคลื่อนไหวของภาพหลักนัน่ เอง นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังสามารถแบ่งภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรื่อง
ออกเป็ น 2 กลุ่มภายใต้เงื่อนไขการใช้สญ
ั ลักษณ์พเิ ศษทางภาพและเสียง นัน่ คือ (1) การใช้
สัญลักษณ์พเิ ศษแทนความรูส้ กึ ตัวละคร (2) การใช้สญ
ั ลักษณ์พเิ ศษแทนความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวละคร ซึง่ รายละเอียดของการใช้สญ
ั ลักษณ์มดี งั นี้
การใช้สญ
ั ลักษณ์พเิ ศษแทนความรูส้ กึ ตัวละคร
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ความรูส้ กึ เป็ นลักษณะหนึ่งของจิต (ไสว เลีย่ มแก้ว, 2549) กล่าวคือ ภาวการณ์ต่นื พูด
ง่ายก็ค ือถ้าเราไม่รู้ส ึกตัวหรือหลับอยู่ เราจะไม่มคี วามรู้สกึ แต่ หากพิจารณาให้ลกึ ไปกว่าแค่
ความหมายนัน้ อาจพบว่าความรูส้ กึ ของมนุ ษย์ คือ ถือเป็ นสิง่ ทีซ่ บั ซ้อนและไม่อาจเข้าใจได้ดว้ ย
คํา พู ด อย่ า งเดีย ว ดัง นัน้ การสื่อ สารที่ชดั เจนเกี่ย วกับ ความรู้ส ึก ของมนุ ษ ย์ผ่ า นวรรณกรรม
ประเภทภาพยนตร์หรือภาพยนตร์โฆษณาจึงจําเป็ นต้องใช้ภาพแทนความรูส้ กึ บางอย่างทีค่ ําพูด
ไม่สามารถสื่อสารได้อาทิเช่น การใช้ภาพตัวละครร้องไห้อย่างเงียบๆในห้องนํ้า เป็ นสัญลักษณ์
พิเศษทางภาพทีต่ อ้ งการสื่อสารถึงความกดดันและโดดเดีย่ วของตัวละคร
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมนุ ษย์เป็ นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามซับซ้อน จึงสามารถรับรูค้ วามรูส้ กึ
ได้อย่างหลากหลาย ไม่เพียงแต่ความรูส้ กึ ในแง่ลบเท่านัน้ มนุ ษย์ยงั สามารถรับรูค้ วามรุส้ กึ ในแง่
บวกได้เช่นกัน โดยเฉพาะในเพศหญิงทีว่ ทิ ยาศาสตร์พสิ จู น์แล้วว่า ผูห้ ญิงสามารถแสดงออกทาง
อารมณ์ได้มากกว่าเพศชาย ทําให้ผู้วจิ ยั เชื่อว่า ภาพยนตร์โฆษณาที่ต้องการสื่อสารถึงผู้หญิง
จํ า เป็ น ต้ อ งใส่ ใ จกั บ รายละเอี ย ดของอารมณ์ ท ัง้ ด้ า นลบและด้ า นบวกให้ ล ึ ก ซึ้ ง กว่ า ปกติ
ตารางที่ 4.11 แสดงการใช้สญ
ั ลักษณ์พเิ ศษแทนความรูส้ กึ ตัวละคร
สัญลักษณ์ พิเศษ

ความหมาย

ลักษณะ

ภาพยนตร์โฆษณา

1) ลักษระการสะบัดผมของ
สาวๆในฉาก

ความมันใจ
่

ภาพ

DOVE

2) กรรไกรตัดผมสีเขียว

การตัดสินใจ

ภาพ

DOVE

3) สิ่ งของสีขาวในฉาก

ความเป็ นผูห้ ญิง

ภาพ

DOVE

4) ดอกไม้สีขาวบนเวที
สัมภาษณ์

ความแข็งแกร่ง
ของผูห้ ญิงปจั จุบนั

ภาพ

DOVE

5) การจับมือกันของช่างทํา
ไวโอลิ นและนักดนตรี

ความยินดี

ภาพ

DOVE

6) เพลงบรรเลงไร้คาํ ร้อง ใน
จังหวะไม่เร็ว ไม่ช้า

ความเป็ นกลาง

เสียง

DOVE
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
สัญลักษณ์ พิเศษ

ความหมาย

ลักษณะ

ภาพยนตร์โฆษณา

7) เพลงบรรเลงไร้คาํ ร้อง ใน
จังหวะเร็วขึ้น

ความตื่นเต้น

เสียง

DOVE

8) เสียงปรบมือ

ความสําเร็จ

เสียง

DOVE

9) กระดาษโน้ ตสีฟ้า

ความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจ

ภาพ

Rexona

10) มิ นเตะกระสอบทราย
อย่างช้าๆ

ความมีสมาธิ

ภาพ

Rexona

11) มิ นในชุดออกกําลังกาย
สีนํ้าเงิ น

ความเข้มแข็งแบบ
ผูช้ าย

ภาพ

Rexona

12) มิ นนัง่ พักข้างเวทีมวย

ความเหนื่อยล้า

ภาพ

Rexona

13) การวางขวด Rexona ใน
ตู้เก็บของแล้วปิ ดตู้

ความมันใจในการ
่
ทําบางสิง่

ภาพ

Rexona

14) เพลงจังหวะกลางๆ

ความเป็ นกลาง

เสียง

Rexona

15) เพลงจังหวะเร็วขึ้น

ความตื่นเต้น

เสียง

Rexona

16) เจนทาลิ ปสติ กสีเข้ม

ความเป็ นผูใ้ หญ่

ภาพ

Wacoal

17) จูนเดิ นฝ่ าฝูงนักศึกษา

ความไม่สนใจ
สังคม

ภาพ

Wacoal

18) เจนร้องไห้เมื่อเห็นจูนใน ความหดหู่ใน
โชคชะตา
กองขยะ

ภาพ

Wacoal

19) เจนร้องไห้ในวันแม่

ความปิตใิ นตัวลูก

ภาพ

Wacoal

20) พุทแอบยิ้ มให้เจน-จูน

ความนับถือ

ภาพ

Wacoal
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
สัญลักษณ์ พิเศษ

ความหมาย

ลักษณะ

ภาพยนตร์โฆษณา

21) เสียงเพลงจังหวะกลางๆ

ความเป็ นกลาง

เสียง

Wacoal

22) เสียงเพลงจังหวะเร็วขึ้น

ความตื่นเต้น

เสียง

Wacoal

23) เสียงเพลงวันแม่ใน
โรงเรียน

ความรักทีจ่ นู มีต่อ
เจน

เสียง

Wacoal

24) แจนแต่งหน้ า

ความเป็ นผูห้ ญิง

ภาพ

Oriential Princess

25) กางเกงในชายนอก
ตะกร้า

ความมักง่าย

ภาพ

Oriential Princess

26) ข้อความในโน้ ตบนโต๊ะ
อาหารของแจน

ความเป็ นห่วง /
การประชดประชัน

ภาพ

Oriential Princess

27) แจนหยุดชะงักกับคําขอ
โทษของอั ๋น

ความรักและการ
ให้อภัย

ภาพ

Oriential Princess

28) เสียงฝนตก

ความรูส้ กึ เครียด

เสียง

Oriential Princess

29) เสียงเซ็นชื่อในใบสัญญา
หย่า

ความไม่แน่ใจใน
สิง่ ทีท่ าํ

เสียง

Oriential Princess

1) ภาพการสะบัดผมของสาวๆ
โดยทัวไปในป
่
จั จุบนั แล้ว เส้นผมคืออวัยวะส่วนหนึ่งทีส่ ามารถใช้แบ่งแยกเพศชายและเพศหญิง
ออกจากกันโดยเร็วภายในเวลาเพียง 1-3 วินาทีกล่าวคือ ผูห้ ญิงส่วนใหญ่มกั มีผมยาว ในขณะที่
ผู้ชายส่วนใหญ่นิยมไว้ผมสัน้ เส้นผมอันยาวสลวยของผู้หญิงจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อย่าง
หนึ่งทีใ่ ช้บ่งบอกถึงความเป็ นผูห้ ญิงได้ดี ส่วนการสะบัดผมหรือการเสยผม ถือเป็ นอากัปกิรยิ าที่
ผูห้ ญิงสะบัดผม อาจตีความได้หลากหลายแบบ ทัง้ แสดงออกถึงความไม่มนใจหรื
ั่
อต้องลดความ
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ประหม่าของตนเอง ทัง้ แสดงออกถึงความมันใจในแบบผู
่
้หญิง เป็ นต้น แต่สําหรับภาพยนตร์
โฆษณาชุดนี้ การสะบัดผมเป็ นสัญลักษณ์แสดงความมันใจและความสวยได้
่
เป็ นอย่างดี
2) กรรไกรตัดผมสีเขียว
กรรไกรในภาพยนตร์ชุดนี้เป็ นกรรไกรที่ กรรมการจะตัดผมของสาวๆทุกคนเพื่อนําไปทําภารกิจ
ซึง่ ผู้เป็ นกรรมการผูช้ ายเป็ นผู้ถอื กรรไกร และกรรไกรมีสเี ขียวอ่อน โดยหน้าทีข่ องกรรไกรจะมี
ไว้สําหรับการตัด การแบ่ง การทําลายสิ่ง ของออกจากกัน ด้ว ยความคมของกรรไกรนัน่ เอง
ดังนัน้ ในฉากนี้กรรไกรจึงเป็ นสัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพทีแ่ สดงถึง ความรูส้ กึ แตกแยก และ การ
ตัดสินใจ กล่าวคือ ในภาพยนตร์สาวๆต้องตัดสินใจว่าจะยอมตัดผมให้กบั ตราสินค้าหรือไม่ แม้
คําขอนี้จะเป็ นคําขอร้องจากตราสินค้าทีเ่ ธอเข้าร่วมโครงการ แต่การตัดผมทีห่ กวงแหนก็ไม่ใช่
เรือ่ งทีจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ในภาพยนตร์จะไม่ฉายภาพครุ่นคิดของสาวๆ แต่เผย
ฉากที่ก รรมการชายท่ า นหนึ่ ง กํ า ลัง ตัด ผมสาวๆอยู่ ดัง นั น้ จึง เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ท่ีดีใ นการสื่อ
ความรูส้ กึ ที่ต้องตัดสินใจของตัวละคร อีกทัง้ สีเขียวเป็ นสีท่โี ดดเด่นจากสีขาวซึง่ เป็ นสีหลักของ
ตราสินค้า สะท้อนภาพความแตกต่างกันกับแนวคิดของผลิตภัณฑ์บํารุงเส้นผม ที่ต้องการเป็ น
ตัวช่วยในการดูแลเส้นผม มากกว่าการให้ตดั ผม
3) องค์ประกอบสีขาว
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลฉากและองค์ประกอบต่างๆในภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ พบว่าส่วน
ใหญ่มสี ่วนประกอบเป็ นสีขาว ดังที
่ ไ่ ด้ยกตัวอย่างไว้ถอื เป็ น สัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพทีแ่ สดงถึง
ความเป็ นผูห้ ญิง และ ความสะอาดบริสุทธิ ์ เพราะในการรับรูค้ ุณลักษณะของผูห้ ญิงในสังคมไทย
ปจั จุบนั โดยเฉพาะภาพของผูห้ ญิงสวย องค์ประกอบทีส่ ําคัญข้อหนึ่งคือจะต้องมีผวิ ขาว สะอาด
บริสุทธิ ์ดุจดอกไม้สขี าวทีน่ ่ าทะนุ ถนอม ทําให้คนไทยมักเปรียบเทียบผูห้ ญิงกับดอกไม้ หรือหาก
เป็ นสีสนั จะต้องเป็ นสีขาว เพื่อสื่อสารถึง สําหรับในภาพยนตร์เรื่องนี้ท่ตี ้องการสื่อสารถึงความ
สะอาดหมดจด ความอ่อนโยนของจิตใจ ความบอบบาง เปื้ อนง่าย ความเป็ นผู้หญิงจึงต้องใช้
องค์ประกอบต่างๆเป็ นสีขาว นอกจากนี้ สีขาวยังเป็นสีประจําตราสินค้าอีกด้วย
4) ดอกไม้สขี าวบนเวทีสมั ภาษณ์
เพราะผูห้ ญิงในปจั จุบนั ต้องมีบทบาทมากกว่าผูห้ ญิงในอดีต ผูห้ ญิงในปจั จุบนั ต้องทํางานทัง้ นอก
บ้ า นและในบ้ า น ทํ า ให้ นิ ย ามหน้ า ที่ข องผู้ห ญิง เปลี่ย น ดอกไม้ส ีข าวบนเวทีส ัม ภาษณ์ จึง
เปรียบเสมือนกับ ความแข็งแกร่งในจิตใจของผูห้ ญิง แม้รวู้ ่าข้างหน้าจะเป็ นอุปสรรค แม้จะกลัว
ว่าจะต้อ งกลับบ้านมือเปล่า แต่ส าวๆที่มาร่วมแคมเปญนี้ ทุก คนยินดีท่จี ะทํามัน เพื่อแลกกับ
โอกาสและความก้าวหน้าในชีวติ นันเอง
่
5) การจับมือกันของช่างทําไวโอลินและนักดนตรี
ั ่ นตกทีมคี วามหมายถึง การทักทาย หรือ การแสดง
การจับมือ ถือเป็ นภาษาสากลทางฝงตะวั
ความยินดี ถือเป็ นอวัจนภาษาที่สามารถสื่อถึงกันของคนระหว่างชาติไดโดยไม่ต้อง ใช้คําพูด
ใดๆ และรวดเร็วทีส่ ุด ในภาพยนตร์ชุดนี้จงึ เป็ น สัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพทีแ่ สดงถึง ความยินดี
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ความสําเร็จ เมือ่ ช่างทําคันชักไวโอลิน และนักไวโอลิน ได้รว่ มกันสร้างสรรค์ ผลงวานชิน้ เอกจาก
เส้นผมสาวๆ ออกมา ได้อย่างสวยงามและสามารถนํ าไปใช้ได้จริง ทัง้ สองฝ่ายจึงรูส้ กึ ปลาบปลืม้
กับผลงานในครัง้ นี้เป็ นนัก แต่การสื่อสารด้วยภาษาอาจจะไม่ทนั ใจเพราะทัง้ คู่ใช้ภาษาแม่คนละ
ภาษา การจับมือกันจึงเป็ นการแสดงออกถึงความรูส้ กึ ยินดีในความสําเร็จได้ดเี ยีย่ มและรวดเร็ว
6) เพลงบรรเลงไร้คาํ ร้อง ในจังหวะไม่เร็ว ไม่ชา้
เพลงบรรเลงในเรื่อ งใช้เ ป็ น พื้น หลัง ให้ก ับ ฉากนัน้ ๆของภาพยนตร์ บางครัง้ ถู ก ใช้เ พื่อ มิใ ห้
เหตุการณ์ในฉากนัน้ ๆขาดรสชาติหรือขาดความรูส้ กึ ที่จะนํ าสื่อสารกับผู้ชม สําหรับภาพยนตร์
โฆษณาชุดนี้ เลือกใช้บทเพลงบรรเลงโดยปราศจากคําร้อง (Instrumental) ในจังหวะไม่เร็ว ไม่
ช้าจนเกินไป เพื่อเป็ นสัญลักษณ์พเิ ศษทางเสียงทีส่ ่อื ถึง ความผ่อนคลาย ความเป็ นกลาง เพราะ
ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว โครงสร้า งภาพยนตร์โ ฆษณาที่เ รีย งลํ า ดับ สภาวการณ์ ม ัก จะเปิ ด เรื่อ งด้ ว ย
บรรยากาศสบายๆ ไม่เครียด
7) เพลงบรรเลงไร้คาํ ร้อง ในจังหวะเร็วขึน้
หลังจากการใช้บทเพลงบรรเลงไร้คําร้อง ในจังหวะไม่เร็ว ไม่ช้าจนเกินไป ในการเปิดเรื่องแล้ว
เมื่อภาพยนตร์โฆษณาดําเนินเรื่องมาถึงจุด Climax ได้มกี ารใช้เพลงบรรเลงในจังหวะเร็วขึน้
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ พเิ ศษทางเสียงที่ส่อื ถึง ความตื่นเต้น ความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งบทเพลง
ในช่วงนัน้ จะทําให้ผชู้ มเข้าใจและมีอารมณ์รว่ มไปกับตัวละครได้ดยี งิ่ ขึน้ ไปอีก
8) เสียงปรบมือจากคนทีร่ บั ชมการแสดงเดีย่ วไวโอลิน
หลังจากที่คนั ชักไวโอลินที่ทําด้วยเส้นผมของสาวๆ ถูกเนรมิตขึน้ มาด้วยฝี มอื ของผู้เชี่ยวชาญ
คันชักไวโอลินได้ถูกส่งต่อไปยัง คุณเป้ นักไวโอลินชื่อดัง ในนามวงทรีวโิ อเพื่อพิสูจน์ คุณภาพ
ของเส้นผมด้วยการบรรเลงเพลงจริง ทันทีทเ่ี ริม่ ต้นบรรเลงเพลงทุกคนในห้องต่างรับรูไ้ ด้ทนั ทีว่า
เสียงดนตรีทไ่ี ด้รบั ฟงั แทบไม่ต่างอะไรกับไวโอลินทัวไปเลย
่
ทําให้ทุกคนต่างปรบมือให้กบั ทัง้ นัก
ดนตรีแ ละคัน ชัด ไวโอลิน ดัง นั ้น เสีย งปรบมือ จึง เป็ น สัญ ลัก ษณ์ พ ิเ ศษทางเสีย งที่ส่ ือ ถึ ง
ความสําเร็จ ความประทับใจ นันเอง
่
9) ภาพกระดาษโน้ตสีฟ้าบนบอร์ด
โดยปกติแล้ว กระดาษโน้ตจะถูกใช้เพื่อทิง้ ข้อความให้กบั ผูท้ ต่ี อ้ งการติดต่อด้วย หรือ เพื่อใช้เป็ น
ข้อความเตือนความทรงจําในเรื่องทีเ่ ราใส่ใจ หรือเรื่องทีก่ ลัวว่าจะลืม แต่สําหรับจุดมุ่งหมายการ
ใช้ก ระดาษโน้ ต แผ่ นน้ อ ยของตัว ละครเอกในภาพยนตร์ชุด นี้ ค ือ การใช้เ ป็ นข้อ ความในการ
เตือนใจและให้กําลังใจตัวเอง ว่าเธอกําลังจะทําในสิง่ ทีเ่ ธอตัง้ ใจจะทํามาตัง้ นานแล้ว แต่ยงั ไม่ม ี
โอกาสได้ทาํ อาจกล่าวได้ว่าในภาพยนตร์เรือ่ งนี้ ภาพกระดาษโน้ตสีฟ้า ต้องการสื่อสารถึง ความ
มุ่งมันตั
่ ง้ ใจแบบผู้หญิง และ กําลังใจที่มอบให้กบั ตัวเองของผู้หญิง อีกทัง้ สีฟ้ายังมีความหมาย
แทนความเป็ นผูช้ าย หรืออุปนิสยั ความกล้าหาญของผูช้ ายอีกด้วย
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10) ภาพมินเตะกระสอบทรายอย่างช้าๆ
การเคลื่อนไหวในกีฬ าชกมวยเต็มไปด้ว ยท่ วงท่าและลีลาที่รวดเร็ว เพราะทุก วินาทีของการ
เคลื่อนไหวมีโอกาสทีจ่ ะเอาชนะคู่ต่อสู้ หรือ มีโอกาสถูกเอาชนะได้ ดังนัน้ ผู้ทเ่ี ล่นกีฬาชนิดนี้จงึ
ต้องมีสมาธิในอยูต่ ลอดเวลา แต่การสื่อสารให้ผชู้ มเข้าใจถึงการมีสมาธิเป็ นเรื่องยากและค่อนข้าง
เป็ นนามธรรม ผู้ส ร้างภาพยนตร์โ ฆษณาชุ ด นี้ จงึ เลือ กใช้เ ทคนิ ค ภาพเคลื่อ นไหวอย่างช้าๆ
(Slow motion) เข้ามาช่วย โดยเลือกฉากทีม่ นิ ต้องเตะกระสอบทราย ในจุดนี้เองทีผ่ วู้ จิ ยั พบว่า
ภาพในลักษณ์แบบนี้ เป็ นสัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพทีส่ ่อื ถึง ความมีสมาธิ และ ความแข็งแกร่ง
11) ภาพมินในชุดออกกําลังกายสีน้ําเงิน
ในภาพความเข้าใจผูค้ นโดยทัวไปแล้
่
ว ชุดออกกําลังกาย และ ฉากออกกําลังกายมักเป็ นฉากที่
เหมาะกับตัวละครเพศชายมากกว่าเพศหญิง ด้วยเหตุผลทีว่ ่าสรีระของผูช้ ายถูกออกแบบมาให้
เหมาะแก่การออกกําลังมากกว่านันเอง
่
แต่อย่างไรก็ตาม การออกกําลังกายถือเป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่
แบ่งเพศ สามารถทําได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะการวิง่ ทีส่ ามารถกระทําได้ทุกคน ยกเว้นผูท้ ม่ี ี
ปญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกาย สําหรับภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้้เลือกมินในชุดวอร์มสีน้ํ า
เงิน เป็ นสัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพ ทีส่ ่อื ถึงความเข้มแข็งแบบผูช้ ายในตัวตนของผูห้ ญิง ซึง่ สื่อได้
ผ่านทางชุดออกกําลังกาย และ สีน้ําเงินทีใ่ ช้แทนความเป็นผูช้ ายได้เป็ นอย่างดี
12) ภาพมินนังพั
่ กข้างเวทีมวย
การนังพั
่ กจากการทํากิจกรรมใดๆจะเกิดขึน้ เมื่อ ตัวละครรูส้ กึ เหนื่อย หรือต้องการเว้นวรรคจาก
การทําบางสิง่ บางอย่าง ซึง่ ในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ทีส่ ่อื ถึงการเรียนต่อยมวยซึง่ เป็ นการออก
กําลังกายอย่างหนัก ต้องใช้ทงั ้ สมาธิและกําลังจากร่างกาย อีกทัง้ ยังเป็ นกิจกรรมทีต่ วั ละครเอก
ไม่เคยทํามาก่อน อาการเหนื่อยล้า อาจเกิดขึน้ ได้เป็ นธรรมดา ภาพมินนัง่ พักข้างเวทีมวย จึง
เป็ น สัญ ลัก ษณ์ พ ิเ ศษทางภาพ ที่ส่ือ ถึง ความเหนื่ อ ยล้า และ ความรู้ส ึก ท้อ แท้ข องตัว ละคร
นันเอง
่
13) ภาพการวางขวด Rexona ในตูเ้ ก็บของแล้วปิดตู้
กลิ่นหอม หรือ ปราศจากกลิ่น ถือ เป็ นอีก หนึ่ งองค์ประกอบการรับรู้ภ าพของผู้ห ญิงสวยใน
ปจั จุบนั ซึง่ ถือเป็ นจุดทีส่ ามารถเชื่อโยงกับแบรนดสินค้าได้โดยตรง เพราะตามพฤติกรรมของผู้
ออกกําลังกายแล้ว หลังออกกําลงกายร่างกายจะขับเหงื่ออันเป็ นสาเหตุหนึ่งของการเกิดกลิน่
ดังนัน้ การดูแลตนเองด้วยสเปรย์ระงับกลิน่ กาย ถือเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิม่ ความมันใจ
่
ผูว้ จิ ยั จึงอาจสรุปได้ว่า ภาพการวางขวด Rexona ในตู้เก็บของแล้วปิดตู้ เป็ นสัญลักษณ์พเิ ศษ
ทางภาพ ที่ส่อื ถึงความมันใจในการทํ
่
าบางสิง่ บางอย่าง และ ความกล้าหาญในการเริม่ ต้นทํา
กิจกรรมนันเอง
่
14) เพลงบรรเลงไร้คาํ ร้อง ในจังหวะไม่เร็ว ไม่ชา้
เพลงบรรเลงในเรื่อ งใช้เ ป็ น พื้น หลัง ให้ก ับ ฉากนั น้ ๆของภาพยนตร์ บางครัง้ ถู ก ใช้เ พื่อ มิใ ห้
เหตุการณ์ในฉากนัน้ ๆขาดรสชาติหรือขาดความรูส้ กึ ที่จะนํ าสื่อสารกับผู้ชม สําหรับภาพยนตร์

95
โฆษณาชุดนี้ เลือกใช้บทเพลงบรรเลงโดยปราศจากคําร้อง (Instrumental) ในจังหวะไม่เร็ว ไม่
ช้าจนเกินไป เพื่อเป็ นสัญลักษณ์พเิ ศษทางเสียงที่ส่อื ถึง การดําเนินเรื่อง ความเป็ นกลางทาง
ความรูส้ กึ
15) เพลงบรรเลงไร้คาํ ร้อง ในจังหวะเร็วขึน้
หลังจากการใช้บทเพลงบรรเลงไร้คําร้อง ในจังหวะไม่เร็ว ไม่ช้าจนเกินไป ในการเปิดเรื่องแล้ว
เมื่อภาพยนตร์โฆษณาดําเนินเรื่องมาถึงจุด Climax ได้มกี ารใช้เพลงบรรเลงในจังหวะเร็วขึน้
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ พเิ ศษทางเสียงที่ส่อื ถึง ความตื่นเต้น ความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งบทเพลง
ในช่วงนัน้ จะทําให้ผชู้ มเข้าใจและมีอารมณ์รว่ มไปกับตัวละครได้ดยี งิ่ ขึน้ ไปอีก
16) ภาพเจนทาลิปสติกสีเข้ม
ด้วยวัยของเจนในภาพยนตร์โฆษณา นัน่ คือ วัยนักศึกษามหาวิทยาลัยชัน้ ปี ท่ี 4 บวกกับคณะ
บริหารธุรกิจทีเ่ จนเรียนอยู่ ทําให้เรื่องนําเสนอภาพเจนในชุดนักศึกษาเสือ้ พอดีตวั กระโปรงจีบ
รอบตัว ยาว รองเท้าหุ้มส้นถูกระเบียบ ใบหน้ าขาวสะอาดใส ปราศจากเครื่องประทินผิวใดๆ
เรียกได้ว่าเจนคือตัวอย่างของนักศึกษาเรียบร้อยคนหนึ่งก็ว่าได้แต่ดว้ ยอีกบทบาทหนึ่งทีเ่ จนต้อง
สวมเมื่ออยู่กบั จูน นัน่ คือ บทบาทของแม่ ทําให้ในบางเหตุการณ์เจนต้องทําตัวเป็ นผู้ใหญ่ เกิน
ความจริง ซึง่ วิธที เ่ี จนใช้คอื การใช้เครื่องสําอางประเภทลิปสติก เพื่อเติมแต่งริมฝีปากให้ดูเข้ม
โดยเชื่อว่ามันจะทําให้เธอดูเป็ นผู้ใหญ่มากขึ้น ผู้วจิ ยั จึงสรุปได้ว่า ภาพการทาลิปสติกของเจน
เป็นสัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพ ทีส่ ่อื ถึง ความเป็ นผูใ้ หญ่ และ ความมันใจ
่
17) ภาพจูนเดินฝา่ ฝูงนักศึกษาอย่างรีบร้อน
ทุกครัง้ ทีเ่ รียนเสร็จในแต่ละวัน เจนจะรีบพุ่งตัวกลับทันทีโดยไม่สุงสิงกับใคร เพราะเจนมีภารกิจ
สําคัญทีต่ อ้ งทํานันคื
่ อการไปรับจูนทีโ่ รงเรียน ทําให้ชวี ติ ของเจนค่อนข้างยุ่งและมีเวลาจํากัดกว่า
เด็กในวัยเดียวกันมากพอควร แม้ว่าจะมีคนนินทาว่าเจนเป็ นเด็กเสีย่ และมีลูกติด แต่เจนก็ไม่ได้
สนใจ และดูเธอมีความสุขทีจ่ ะทําสิง่ เหล่านี้เพื่อจูน ทําให้ภาพทีเ่ ห็นว่า เจนเดินฝ่าฝูงชนอย่างรีบ
ร้อน จึงเป็ นสัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพ ทีส่ ่อื ถึง ความไม่สนใจสังคมภายนอก ความเอาใจใส่ท่มี ี
ต่อจูน
18) เจนร้องไห้เมือ่ เห็นจูนในกองขยะ
ข่าวแม่ใจยักษ์ทม่ี กั ทิง้ ลูกทีเ่ กิดมาจากความไม่พร้อมไว้ในกองขยะ ถือเป็ นประเด็นข่าวทีโ่ ด่งดัง
มากในสมัยก่อน ผูค้ นต่างลงความเห็นกันว่าแม่ทก่ี ล้าทิง้ ลูกในไส้ทต่ี นอุ้มท้องมา 9 เดือนได้ ถือ
เป็ น แม่ท่ปี ราศจากจิตสํานึกของความเป็ นแม่ เป็ นแม่ใ จยัก ษ์ ส่ว นเด็กทารกที่ถูกทิ้งหากไม่
เสียชีวติ จากสภาวะเป็ นพิษหรือสัตว์ทาํ ร้าย ก็ถูกเก็บมาเลีย้ งด้วยตราบาปติดตัวว่า เป็ นเด็กทีไ่ ม่
มีใครต้องการ และดูเหมือนว่าเจนจะเข้าใจประเด็นนี้เป็ นอย่างดี เพราะในภาพยนตร์โฆษณาชุด
นี้ พยายามสื่อสารให้เห็นว่า ทันทีทเ่ี จนพบทารกน้อยในกองขยะ แทนทีเ่ จนจะตกใจและรังเกียจ
แต่เจนกลับร้องไห้ออกมา แล้วอุ้มเด็กน้อยมากอดไว้ ราวกับว่าเด็กทารกคือลูกของเธอเอง จาก
ภาพเหตุการณ์ดงั กล่าว ทําให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจได้ว่า ปฏิกริ ยิ าทีเจนร้องไห้เมื่อเห็นจูนในกองขยะ คือ
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สัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพที่ส่อื ถึง ความสงสาร ความหดหู่ในโชคชะตา และความไม่เข้าใจใน
ความโหดร้ายของแม่ผใู้ ห้กําเนิด
19) เจนร้องไห้ในวันแม่
ทุกปี ในวันที่ 12 สิงหาคม หรือ วันแม่แห่งชาติ คือวันสําคัญที โรงเรียนอนุ บาลหรือประถมส่วน
ใหญ่จะเรียนเชิญคุณแม่มาทํากิจกรรมวันแม่ร่วมกับลูกๆ ที่โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นพิธมี อบ
พวงมาลัยดอกมะลิให้กบั คุณแม่จากมือของลูกๆ ซึง่ ในภาพยนตร์โฆษณาพบว่าโรงเรียนของจูน
เองก็จดั กิจกรรมทํานองดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทําให้เห็นเหตุการณ์ทจ่ี นู มอบมาลัยดอกมะลิให้เจน
แล้วก้มกราบที่เท้า ทําให้เจนกลัน้ นํ้ าตาแห่งความปิ ตไิ ว้ไม่อยู่ ในเหตุการณ์น้ีเองที่ทําให้ผู้วจิ ยั
เข้าใจได้ว่า ภาพเจนร้องไห้ในวันแม่ คือ สัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพทีส่ ่อื ถึง ความปลืม้ ปิ ตใิ นตัว
ลูก ความภูมใิ จในตัวลูก
20) ภาพพุทแอบยิม้ เมือ่ มองไปทีเ่ จนและจูน
เพราะพุทแตกต่างจากคนอื่นที่ตดั สินเจนจากภาพภายนอกที่เห็น แต่พุทเลือกที่จะไขความลับ
ของเจน ผ่านเรื่องจริงทีเขาได้
่้
รบั รู้ ทําให้เขาพบว่า ความจริงแล้วเจนไม่ใช่ผหู้ ญิงแบบที่สงั คมตี
ตราเธอเลย ยิ่ง ไปกว่ า นั น้ พุ ท ยัง พบความงดงามของผู้ห ญิง ที่ถู ก เรีย กว่ า แม่ อีก ด้ว ย จน
ท้ายที่สุด ภาพยนตร์โฆษณาแสดงภาพพุทที่ยนื ยิ้มให้กบั เจนและจูนที่เดินจากไป ซึ่งถือเป็ น
สัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพทีส่ ่อื ถึง ความนับถือทีพ่ ุทมีให้เจน และ ความเข้าใจในความลับของเจน
21) เพลงบรรเลงไร้คาํ ร้อง ในจังหวะไม่เร็ว ไม่ชา้
เพลงบรรเลงในเรื่อ งใช้เ ป็ น พื้น หลัง ให้ก ับ ฉากนั น้ ๆของภาพยนตร์ บางครัง้ ถู ก ใช้เ พื่อ มิใ ห้
เหตุการณ์ในฉากนัน้ ๆขาดรสชาติหรือขาดความรู้สกึ ที่จะนํ าสื่อสารกับผู้ชมสําหรับภาพยนตร์
โฆษณาชุดนี้ เลือกใช้บทเพลงบรรเลงโดยปราศจากคําร้อง (Instrumental) ในจังหวะไม่เร็ว ไม่
ช้าจนเกินไป เพื่อเป็ นสัญลักษณ์พเิ ศษทางเสียงที่ส่อื ถึง การดําเนินเรื่อง ความเป็ นกลางทาง
ความรูส้ กึ
22) เพลงบรรเลงไร้คาํ ร้อง ในจังหวะเร็วขึน้
หลังจากการใช้บทเพลงบรรเลงไร้คําร้อง ในจังหวะไม่เร็ว ไม่ช้าจนเกินไป ในการเปิดเรื่องแล้ว
เมือ่ ภาพยนตร์โฆษณาดําเนินเรือ่ งมาถึงจุด climax ได้มกี ารใช้เพลงบรรเลงในจังหวะเร็วขึน้ เพื่อ
เป็ นสัญลักษณ์พเิ ศษทางเสียงที่ส่อื ถึง ความตื่นเต้น ความอยากรูอ้ ยากเห็น ซึ่งบทเพลงในช่วง
นัน้ จะทําให้ผชู้ มเข้าใจและมีอารมณ์รว่ มไปกับตัวละครได้ดยี งิ่ ขึน้ ไปอีก
23) เพลงบรรเลงวันแม่
หากต้องสื่อสารถึงวันสําคัญระหว่างแม่และลูก วันแม่ คือวันที่ดที ่สี ุดในการสื่อสาร ภาพยนตร์
โฆษณาชุดนี้จงึ ใช้เหตุการณ์ของพิธมี อบพวงมาลัยดอกมะลิให้กบั คุณแม่เป็ นภาพ แล้วใช้เพลง
บรรเลง ค่ า นํ้ า นม เป็ น พื้น เสีย ง ทํา ให้ผู้ว ิจ ยั สามารถเข้า ใจได้ว่ า เพลงบรรเลงวัน แม่ เป็ น
สัญลักษณ์พเิ ศษทางเสียงทีส่ ่อื ถึง ความรักทีจ่ นู มีต่อเจน
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24) แจนแต่งหน้า
จากอดีต การแต่งหน้ามีความหมายหลากหลายนัย เช่น การแสดงถึงยศฐาบันดาศักดิ ์ การแสดง
ความเป็ นพวกเดียวกัน การอําพรางตนเองจากภยันตราย หรือแม้แต่ การแสดงออกถึงความ
พร้อมในการผสมพันธ์ของสัตว์เองก็ตาม แต่สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ทอ่ี ้างอิงจากบทบาทความ
เป็นผูห้ ญิงในปจั จุบนั ทําให้สามารถเข้าใจได้ว่าการแต่งหน้าของแจนแสดงถึง ความเป็ นผูห้ ญิงที่
ต้องสวยก่อนออกงานสังคมทุกครัง้ และยังสะท้อนให้เห็นถึง ความละเอียดลออของผูห้ ญิงในการ
ทําสิงเล็กๆเช่นการแต่งหน้า อีกด้วย
25) ภาพกางเกงชัน้ ในชายตกอยูน่ อกตะกร้า
มนุ ษ ย์คอื สิง่ มีชวี ติ ที่มวี ิวฒ
ั นาการหลายๆสายพันธุ์ ทัง้ สามารถฝึ กสอนได้ สามารถเรียนรู้ไ ด้
สามารถปรับตัวได้ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นข้อด้อยของมนุ ษย์คอื มนุ ษย์มคี วามมักง่าย ความไม่เป็ นระเบียบ
เป็ นพืน้ ฐาน โดยเฉพาะมนุ ษย์เพศชาย เห็นได้จากหลายเหตุการณ์ เช่น ห้องนอนของชายโสด
ส่วนใหญ่จะไม่เป็ นระเบียบ รก และมีกลิน่ เหม็นอับ แต่หอ้ งนอนของสาวโสดจะเป็ นระเบียบกว่า
แถมยังมีกลิน่ หอมอ่อนๆจากเครื่องประทินผิวนานาชนิดด้วย เป็ นต้น สําหรับเหตุการณ์กางเกง
ชัน้ ในชายของอั ๋นตกอยู่นอกตะกร้าผ้า ในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ทําให้ผู้วจิ ยั เข้าใจได้ว่าเป็ น
สัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพทีส่ ่อื ถึง ความมักง่ายของอั ๋น และความเอือ้ มระอาของแจน
26) ข้อความในโน้ตบนโต๊ะอาหารของแจน
หลัง จากที่นั ง่ รอการกลับ บ้า นของอัน๋ แจนก็ห มดความอดทนและพบว่ า อัน๋ ลืม วัน ครบรอบ
แต่งงานไปแล้วแน่ นอน แจนจึงรูส้ กึ น้อยใจ และเลือกตัดสินใจทิง้ ข้อความไว้ในกระดาษแผ่นน้อย
แล้ว วางมัน ไว้ท่ีโ ต๊ ะ อาหาร จากเหตุ ก ารณ์ น้ี เรื่อ งราวได้ ทํ า การแบ่ ง แยกรูป แบบการไว้ 2
ข้อความด้วยกันซึง่ สะท้อนความรูส้ กึ และส่งผลกระทบต่อจุดจบของเรือ่ งทีแ่ ตกต่างกันชัดเจน (1)
ข้อความทีว่ ่า "สปาเก็ตตีอ้ ยูใ่ นตูเ้ ย็น สุขสันต์วนั ครบรอบแต่งงาน" เป็ นสัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพ
ทีส่ ่อื ถึง ความเป็ นห่วงปนความน้อยใจของแจน (2) ข้อความทีว่ ่า "ไปนอนบ้านเพื่อน สุขสันต์วนั
ครบรอบแต่งงาน" เป็นสัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพทีส่ ่อื ถึง การปนระชดประชัน และ ความน้อยใจ
ของแจน
27) แจนหยุดชะงักกับคําขอโทษของอั ๋น
หลายครัง้ เรื่องเล็ก ๆกลายเป็ นเรื่องใหญ่เมื่อขาดคําขออภัย ในขณะที่บางครัง้ เรื่องใหญ่ กลับ
กลายเป็ นเรื่องเล็กเมื่อลดทอนด้วยคําขออภัย เหตุการณ์น้ีในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ก็เช่นกัน
เพียงแค่อ ั ๋นสํานึกผิดและกล่าวคําว่าขอโทษ ทันทีท่สี ้นิ เสียงของอั ๋นทําให้แจนทีกําลังโกรธและ
หยุดคิด ทําให้ผู้วจิ ยั เจ้าใจได้ว่าท่าทีของแจนที่มตี ่อคําขอโทษของอั ๋นคือ สัญลักษณ์พเิ ศษทาง
ภาพทีส่ ่อื ถึง เยือ่ ใยและความรักระหว่างคู่รกั นันเอง
่
28) เสียงฝนตก
สภาวะอากาศทีม่ เี ม็ดฝนโปรยปรายลงมาจากฟ้า สามารถตีความได้หลากหลายอย่าง เช่น การ
ชําระล้าง ความชุ่มฉํ่ า ความสนุ กสนาน หรือแม้แต่ ความโศกเศร้าก็เป็ นไปได้ จากภาพยนตร์
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โฆษณาชุดนี้ ผูว้ จิ ยั สังเกตว่า ทุกครัง้ ทีใ่ นตก ฉากในภาพยนตร์จะเต็มไปด้วยภาวะความกดดัน
ความเครียด ระหว่างตัวละครทัง้ สอง ทําให้เชื่อได้ว่า เสียงฝนตก คือ สัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพที่
สื่อถึง ความเครียด และ ความเสียใจ ของตัวละคร
29) เสียงเซ็นชื่อในใบสัญญาหย่า
การหย่าร้างถือเป็ นสัญลักษณ์ของการแยกทาง การสิ้นสุดลงของชีวติ คู่ แต่การหย่าร้างไม่ใช่
สัญลักษณ์ของความเสียใจเสมอไป ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์และความรูส้ กึ ของตัวละครนัน้ ๆ แต่
สําหรับการลงนามในใบหย่าร้างของอั ๋นและแจนในภาพยนตร์ชุดนี้ เห็นได้ชดั ว่า ทัง้ คู่เต็มไปด้วย
ความลังเล ความไม่แน่ใจ และลึกๆแล้ว ทัง้ คู่ยงั รักกันอยู่ แต่ทม่ี าถึงอําเภอได้กเ็ พราะความมีทฐิ ิ
ในจิต ใจของทัง้ คู่ ดังนัน้ เสียงเซ็นชื่อ ในใบสัญญาหย่าร้างโดยปราศจากภาพการเซ็นจึงเป็ น
สัญลักษณ์พเิ ศษทางภาพทีส่ ่อื ถึง ความไม่แน่ ใจในสิง่ ทีท่ ําว่าเป็ นความต้องการที่แท้จริงหรือไม่
หรือ ภาวะทําบางอย่างเพื่อเอาชนะคนทีร่ กั หรือ ตีววั กระทบคราด นัน้ เอง
ตารางที่ 4.12 แสดงการใช้สญ
ั ลักษณ์พเิ ศษแทนความสัมพันธ์ตวั ละคร
สัญลักษณ์ พิเศษ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง

ลักษณะ

ภาพยนตร์โฆษณา

1) การแนะนําตัว

คณะกรรมการ และ
สาวๆ

ภาพ

DOVE

2) การซ้ อมมวย

นักเรียน และ คุณครู

ภาพ

Rexona

3) ภาพวาดของจูน

คุณแม่ และ ลูก

ภาพ

Wacoal

4) ภาพแปรงสีฟันสอง
ด้าม

คุณแม่เลีย้ งเดีย่ วและ
ลูก

ภาพ

Wacoal

5) ภาพจูนในกองขยะ
และเจนที่อ้มุ จูนขึ้นมา

แม่บุญธรรมและ
ลูกบุญธรรม

ภาพ

Wacoal
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
สัญลักษณ์ พิเศษ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง

ลักษณะ

ภาพยนตร์โฆษณา

อั ๋นและแจนทีก่ ําลังจะ
จบชีวติ คู่

ภาพ

Oriental Princess

7) งานแต่งงาน 3 ปี ก่อน อั ๋นและแจนทีเ่ พิง่
เริม่ ต้นชีวติ คู่

ภาพ

Oriental Princess

8) ภาพทัง้ คู่ใช้ชีวิตโดย
ไม่พดู กันในบ้านหลัง
เดียวกัน

ความรักทีย่ งั
หลงเหลืออยูใ่ นใจ

ภาพ

Oriental Princess

9) ภาพดอกไม้เหี่ยวเฉา

อั ๋นและแจนทีจ่ บลง

ภาพ

Oriental Princess

6) ใบสัญญาหย่าร้าง

1) การแนะนําตัวของเหล่าหญิงสาว
เนื่องจากทัง้ คณะกรรมการและสาวๆผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ไม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน ทําให้สงิ่ แรกทีทงั ้
สองฝ่ายต้องทําเมื่อพบกัน นัน่ คือ การทักทาย และ แนะนํ าตัว ดังนัน้ ฉากการแนะนํ าตัวของ
เหล่าหญิงสาวคือสัญลักษณ์พเิ ศษแทนความสัมพันธ์ตวั ละครระหว่างคณะกรรมการและสาวๆ
2) การซ้อมมวยของมินและครูมวย
เมือ่ กิจกรรมทีม่ นิ เลือกลงมือทําคือ ต่อยมวย และ เป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่ใช่ใครก็ได้จะสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ตัวละครที่เข้ามามีบทบาทในลําดับถัดไป จึงเป็ นบทบาทของครูมวยนัน่ เอง และ
แม้ว่ า ทัง้ คู่ จ ะไม่รู้จ กั กัน มาก่ อ น แต่ เ มื่อ ได้ล งปลงใจเรีย นต่ อ ยมวยแล้ว มินจึง มีส ถานะเป็ น
นักเรียน และครูมวย คือ คุณครู นัน่ เอง ดังนัน้ ภาพการซ้อมมวย จึงกดลายเป็ น สัญลักษณ์
พิเศษแทนความสัมพันธ์ตวั ละคร ระหว่าง นักเรียน และ คุณครู นันเอง
่
3) ภาพวาดของจูน
ภาพวาดของจูนปรากฏในเรื่องในช่วง วินาทีท่ี 02:32 และ 06:34 เป็ นภาพวาดแบบง่ายๆตาม
ฝี มอื ของเด็กวัยอนุ บาล ซึง่ จูนบอกกับพุทว่า มันคือ ภาพของ แม่และลูก และมีขอ้ ความอยู่ตรง
กลางของรูปว่า 'แม่' แม่รกั ลูก" ทําให้ผวู้ จิ ยั รับรูไ้ ด้ในทันทีว่า ความรักของเจนสามารถส่งผ่านไป
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ยังจูนได้จริง และจูนเองก็แสดงออกว่าเธอรับรูไ้ ด้ผ่านภาพวาดชิน้ นี้ ดังนัน้ ภาพวาดของจูนคือ
สัญลักษณ์พเิ ศษแทนความสัมพันธ์ตวั ละครระหว่าง แม่ และ ลูก
4) ภาพแปรงสีฟนั สองด้ามในแก้ว
โดยทัวไป
่ เมือ่ เราจะสังเกตว่าบ้านใดมีจาํ นวนสมาชิกเท่าไร หนึ่งในวิธที ง่ี ่ายและรวดเร็วทีส่ ุดคือ
การดูท่จี ํานวนแปรงสีฟนั ในห้องนํ้ า เพราะส่วนใหญ่ คนเราจะใช้แปรงสีฟนั ครัง้ ละ 1 ด้าม ใน
ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เผยให้เห็นภาพ แปรงสีฟนั 2 ด้ามในแก้วนํ้ าหน้ ากระจก เพื่อบอกเป็ น
นัยให้ทราบว่า บ้านนี้มเี พียงเจนและจูนเท่านัน้ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงสามารถบอกได้ว่า ภาพแปรงสี
ฟนั สองด้ามในแก้ว คือ สัญลักษณ์พเิ ศษแทนความสัมพันธ์ตวั ละคร ระหว่างเจนและจูนในฐานะ
ของครอบครัวคุณแม่เลีย้ งเดีย่ ว (Single Mother Family)
5) ภาพจูนในกองขยะและเจนทีอ่ ุม้ จูนขึน้ มา
ภาพนี้มคี วามสําคัญกับภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เป็ นอย่างมาก เพราะ มันคือความลับของเจนที่
เธอไม่เคยบอกใครมาก่อน ภาพยนตร์โฆษณาแสดงให้เห็นภาพของจูนทีน่ อนอยู่ในกระเป๋าทาง
เก่าๆในกองขยะ โดยมีเจนทีเ่ ข้าไปพบแล้วตัดสินใจเก็บจูนมาเลีย้ งในฐานะลูกสาว จากภาพ จูน
ในกองขยะและเจนที่อุ้ ม จู น ขึ้น มา ทํ า ให้ ผู้ ว ิจ ัย เข้า ใจว่ า ภาพนี้ ค ือ สัญ ลัก ษณ์ พ ิเ ศษแทน
ความสัมพันธ์ตวั ละคร ระหว่างแม่บุญธรรมและลูกบุญธรรม โดยที่ จูนคือส่วนเกินของใครสักคน
ทีไ่ ม่ตอ้ งการเธอ แต่เจนคือใครบางคนทีต่ อ้ งการและเห็นคุณค่าในตัวจูนจากใจจริง
6) ใบสัญญาหย่าร้าง
การหย่าร้างถือเป็ นสัญลักษณ์ของการแยกทาง การสิน้ สุดลงของชีวติ คู่ โดยใบหย่า คือ เอกสาร
ทางทีม่ ผี ลทางกฎหมาย และใช้เป็ นเอกสารยืนยันอย่างเป็ นทางการว่าคู่แต่งงานที่ได้ลงนามใน
หนังสือสัญญาฉบับนี้ ได้ตกลงขอสิน้ สุดความสัมพันธ์กนั แล้วทัง้ สองฝ่าย ดังนัน้ สัญญาฉบับนี้จงึ
เป็ น สัญลักษณ์พเิ ศษแทนความสัมพันธ์ตวั ละคร ทีก่ ําลังจะจบลงของอั ๋นและแจน เหลือเพียงแค่
การลงนามของทังสองคนเท่านัน้
7) ภาพงานแต่งงานเมือ่ 3 ปีก่อน
คือ ภาพที่แ ล่ นเข้า มาในหัว ของอั ๋น มนช่ ว งเริ่ม เรื่อ งโดยอัน๋ บอกกับ ผู้ชมว่า พวกเขาทัง้ สอง
แต่งงานกันเมื่อ 3 ปี ก่อนในวันนี้ ก่อนที่ภาพยนตร์โฆษณาจะแสดงภาพของงานแต่งงานที่ทงั ้
สองคนมีความสุข ภาพงานแต่งงานเมื่อ 3 ปี ก่อนของอั ๋นและแจนจึงเป็ น สัญลักษณ์พเิ ศษแทน
ความสัมพันธ์ทเ่ี ริม่ ต้นตัวละคร ระหว่างอั ๋นและแจน หรือ การเริม่ ต้นของชีวติ คู่นนเอง
ั่
8) ภาพทัง้ คู่ใช้ชวี ติ โดยไม่พดู กันในบ้านหลังเดียวกัน
ในช่วงนี้ของภาพยนตร์โฆษณาแสดงให้เห็นภาพการใช้ชวี ติ ของแต่ละคนเมื่อไม่มอี กี ฝ่าย อาทิ
เช่น อั ๋นต้องกินบะหมีก่ ่งึ สําเร็จรูปในถ้วย แจนต้องเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตนเอง อั ๋นต้องนอนที่
โซฟา แจนต้องนอนคนเดียวบนเตียงใหญ่ เหตุ การณ์ทงั ้ หมดดําเนินไปด้วยสีหน้ าที่ปราศจาก
ความสุขของตัวละคร แต่ทงั ้ สองคนยังเลือกทีจ่ ะอยู่ในบ้านเดียวกันราวกับว่าทัง้ สองคนกําลังรอ
อะไรบางอย่าง อะไรบางอย่างทีต่ ่างฝ่ายต่างคาดหวังในใจให้เกิดขึน้ ก่อนที่เวลาสุดท้ายจะมาถึง
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ภาพดังกล่าวจึงเป็ น สัญ ลักษณ์ พเิ ศษแทนความสัมพันธ์ตวั ละคร ที่สะท้อนถึง ความรัก ที่ยงั
หลงเหลืออยูใ่ นใจแต่ถูกความถือตนของแต่ละฝา่ ยบดบังไวนันเอง
่
9) ภาพดอกไม้ทเ่ี หีย่ วเฉาในแจกัน
ภาพดอกไม้ ส่วนใหญ่แสดงถึงความรัก ความมีชวี ติ ชีวา และความเป็ นผู้หญิง แต่เมื่อดอกไม้
เหี่ยวแห้งลงในแจกัน เป็ นภาพสะท้อนของความรักทีเ่ ฉาลงอันเนื่องมาจาก ทําให้ผู้วจิ ยั สรุปได้
ว่า ภาพดอกไม้ทเ่ี หีย่ วเฉาในแจกัน คือ สัญลักษณ์พเิ ศษแทนความสัมพันธ์ทจ่ี บลง
4.2.6 การวิ เคราะห์ฉากในภาพยนตร์โฆษณา (Settings Analysis)
ผูว้ จิ ยั ได้จาํ แนกฉากออกเป็ น 5 ชนิด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.13 สรุปการปรากฏของฉากในภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรือ่ ง
ฉาก

รวมทัง้ สิ้ น

ภาพยนตร์โฆษณาจากตราสิ นค้า
DOVE

Rexona

Wacoal

OPS

ฉากที่เป็ น
ธรรมชาติ

-

2

4

1

7

ฉากที่เป็ น
สิ่ งประดิ ษฐ์

4

9

14

7

34

ฉากที่เป็ นช่วงเวลา

-

-

1

2

3

ฉากการดําเนิ น
ชีวิต

-

9

9

10

28

ฉากสภาพแวดล้อม

-

3

6

3

12

รวมทัง้ สิ้ น

4

23

34

23

1) ฉากในภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติง้ เป็นสาวโดฟ ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?”
จากตราสินค้า DOVE
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จากข้อมูลในตารางในด้านบน พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติ้งเป็ นสาว
โดฟ ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?” จากตราสินค้า DOVE มีฉากทัง้ สิ้น 4 ฉาก และเป็ นฉากทีเ่ ป็ น
สิง่ ประดิษฐ์ทงั ้ สิน้ ไม่ว่าจะเป็ น ฉากเวทีสมั ภาษณ์ ฉากโต๊ะทําคันชักไวโอลิน ฉากเวทีแสดงการ
เดีย่ วไวโอลิน และฉากการสัมภาษณ์สาวๆ 5 คนในตอนท้าย โดยปราศจากฉากประเภทอื่นๆ
จากการเก็บข้อมูล ทําให้ผู้วจิ ยั สามารถสรุปได้ว่า สาเหตุ ท่ฉี ากในภาพยนตร์
โฆษณาชุ ด นี้ มีค วามหลากหลายน้ อ ย เป็ น เพราะ โครงเรื่อ งและแนวของภาพยนตร์ จาก
การศึกษาและจัดประเภท ภาพยนตร์ชุดนี้คอื แนวตลกขบขัน ทําให้โครงเรื่องค่อนไปทางฉาก
สบายๆ ไม่มคี วามซับซ้อน เพื่อให้ผชู้ มใช้สมาธิและความคิดในการรับชมน้อยทีส่ ุด ประกอบกับ
โครงเรื่องเป็ นเรื่องของการเข้าร่วมโครงการค้นหาสาวโดฟ (casting เป็ นสาวโดฟ) ทําให้การ
เลือกฉากควรเป็ นทีร่ โหฐานมากกว่าฉากแบบอื่นๆ เพื่อการดําเนินเรื่องที่ราบรื่นและสมเหตุผล
ตลอดจนเพื่อใช้งบประมาณน้อยทีส่ ุดด้วย
ยังพบว่า จากบุคลิกภาพทางกายภาพและทัศนคติท่แี สดงออกทางคําพูดของ
ตัวละคร ทําให้ผวู้ จิ ยั ทราบได้ว่าผูส้ ร้างภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ มีทศั นะว่า ผูห้ ญิงทีด่ ูแลตัวเองมา
เป็ นอย่างดี จะพร้อมสําหรับทุกความท้าทายและโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวติ ซึ่งสอดคล้องกับ
บทบาทของผูห้ ญิงไทยในปจั จุบนั ทีต่ อ้ งดูแลตนเองทัง้ ในด้านงานและภาพลักษณ์
นอกจากนี้ หากพิจารณาในแง่มุมของการเชื่อมโยงกับตราสินค้า พบว่า การ
เลือกฉากสีขาวล้วน ที่มคี วามเรียบหราคือ การเชื่อมโยงประสบการณ์ ของตัวละครให้เข้ากับ
บุคลิกภาพของตราสินค้าทีง่ า่ ยและชัดเจนทีส่ ุด
2) ฉากในภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาทีผ่ หู้ ญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสัก
อย่างให้ตวั เอง!” จากตราสินค้า Rexona
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ตารางที่ 4.14 แสดงการปรากฏของฉากในภาพยนตร์จากตราสินค้า Rexona
ฉาก

รายละเอียด

จํานวนครัง้ ที่ปรากฏ

ฉากที่เป็ น
ธรรมชาติ

ฉากการวิง่ ออกกําลังกายของมิน

2

ฉากที่เป็ น
สิ่ งประดิ ษฐ์

ฉากโรงยิม, ฉากบ้าน/ห้อง, ฉากกองถ่าย,
ฉากห้องนํ้าโรงยิม, ฉากค่ายมวย

9

ฉากที่เป็ นช่วงเวลา ไม่ปรากฏ

ไม่ปรากฏ

ฉากการดําเนิ น
ชีวิต

ฉากแต่งหน้าก่อนทํางาน, ฉากการอ่านบทที่
ห้องนอน, ฉากซ้อมมวย, ฉากวิง่ ออกกําลัง
กายทีส่ วน

9

ฉาก
สภาพแวดล้อม

ฉากเดินเข้าโรงยิม, ฉากสวนสาธารณะ

3

จากข้อมูลในตารางในด้านบน พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญิง
ทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!” จากตราสินค้า Rexona มีฉากทัง้ สิน้ 23 ฉาก และมี
4 ประเภทของฉาก โดยฉากทีม่ จี าํ นวนมากทีส่ ุดคือ ฉากที่เป็ นการดําเนินชีวติ จํานวน 9 ฉาก
และ ฉากทีเ่ ป็ นสิง่ ประดิษฐ์ จํานวน 9 ฉาก ฉากทีม่ จี าํ นวนมากเป็นอันดับสองคือ ฉากสภาพแสด
ล้อม จํานวน 3 ฉาก และอันดับสุดท้ายคือ ฉากทีเ่ ป็นธรรมชาติ จํานวน 2 ฉาก
ข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นทําให้ ผู้วจิ ยั ทราบว่า ภาพยนตร์โ ฆษณาชุ ดนี้เป็ น
ภาพยนตร์โฆษณาที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงวิธกี ารดําเนินชีวติ ในสังคมเมืองของตัวละครเอก
เป็ นหลัก เนื่องด้วยความเป็ นนางเอกสาวแสนสวยที่ต้องการทําสิง่ ที่ตนเองใฝ่ฝนั นัน่ คือ การ
เรีย นต่ อ ยมวย ภาพจึง มัก ปรากฏเป็ น ฉากของค่ า ยมวย และห้อ งนอนของตัว เอกทํ า ให้ดู
สมเหตุ สมผล และเชื่อมโยงกับความเป็ นได้ในใจของผู้ชมได้ด ี ในแง่ของการเชื่อมโยงกับตรา
สินค้า พบว่า ภาพยนตร์มกั เลือกใช้สสี นั ของวัตถุมาเป็ นตัวเชื่อมโยง เช่น กระดาษโน้ตสีฟ้า ชุด
อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย สี น้ํ า เ งิ น เ ป็ น ต้ น ทํ า ใ ห้ ผู้ ช ม ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ สี ป ร ะ จํ า ตั ว
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ตราสินค้าได้ง่าย ตลอดจนการตอกยํ้าด้ว ยฉากจบที่ปรากฏเป็ นภาพสินค้าในตู้เ สื่อ ผ้าอย่าง
ชัดเจน ยิง่ ทําให้ผชู้ มนึกถึงตราสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
3) ฉากในภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลับของเจน”
จากตราสินค้า Wacoal
ตารางที่ 4.15 แสดงการปรากฏของฉากในภาพยนตร์จากตราสินค้า Wacoal
ฉาก

รายละเอียด

จํานวนครัง้ ที่ปรากฏ

ฉากที่เป็ น
ธรรมชาติ

ฉากผีเสือ้ ตอมดอกไม้สขี าว, ฉากกองขยะข้าง
ถนน

4

ฉากที่เป็ น
สิ่ งประดิ ษฐ์

ฉากโรงเรียนอนุบาล, ฉากมหาวิทยาลัย,
ฉากบ้านเจนและจูน

14

ฉากที่เป็ นช่วงเวลา ฉากทีย่ อ้ นเวลาไปวันทีเ่ จนพบจูนทีก่ องขยะ

1

ฉากการดําเนิ น
ชีวิต

ฉากเจนวิง่ ไปโรงเรียนจูน, ฉากเจนเข้าเรียน
ฉากจูนรอเจนมารับ, ฉากเจนเดินกลับบ้านกับ
จูน, ฉากเจนทํากิจวัตรประจําวันกับจูนที่
ห้องพัก

9

ฉากสภาพแวดล้อม ฉากผูป้ กครองทีโ่ รงเรียนอนุ บาลม ฉากคน
นินทาเจนกับจูน, ฉากกองขยะ, ฉากจูนเล่นกับ
เพื่อนๆทีโ่ รงเรียน

6

จากข้อมูลในตารางในด้านบน พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful
Woman: ความลับของเจน” จากตราสินค้า Wacoal มีฉากทัง้ สิน้ 34 ฉาก และมี 5 ประเภทของ
ฉาก โดยฉากทีม่ จี าํ นวนมากทีส่ ุดคือ ฉากทีเ่ ป็นสิง่ ประดิษฐ์ จํานวน 14 ฉาก ฉากทีม่ จี าํ นวนมาก
เป็ นอันดับสองคือ ฉากทีเ่ ป็ นการดําเนินชีวติ จํานวน 9 ฉาก ฉากทีม่ จี าํ นวนมากเป็ นอันดับสาม
คือ ฉากสภาพแสดล้อม จํานวน 6 ฉากและอันดับสุดท้ายคือฉากทีเ่ ป็นธรรมชาติ จํานวน 4 ฉาก
ข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นทําให้ ผู้วจิ ยั ทราบว่า ภาพยนตร์โ ฆษณาชุ ดนี้เป็ น
ภาพยนตร์โฆษณาทีต่ ้องการสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันของผูห้ ญิง ในแง่ของการรับมือกับคํา
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นินทา ความรักของแม่และลูก สังเกตได้จากพฤติกรรมของตัวเอกที่พยายามปกปิ ดเรื่องราวที่
เกิดขึน้ จริง ด้วยการไม่สุงสิง ไม่สนใจโลกภายนอกเพื่อลดโอกาสในการบอกความจริง และลด
ความกดดัน ให้ ก ับ ลู ก และตนเอง และ ด้ ว ยความเป็ น นั ก เรีย น นั ก ศึก ษาทัง้ คู่ ทํ า ให้ ฉ าก
สิง่ ประดิษฐ์เช่น โรงเรียน และฉากการดําเนินชีวติ มีจาํ นวนมากกว่าฉากอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับบทบาทของตัวละคร และเพิม่ ความเชื่อมโยงกับผูช้ มมากขึน้ ในแง่ของการเชื่อมโยงกับตรา
สินค้า พบว่า ภาพยนตร์โ ฆษณาเลือกใช้ต ัวละครผู้ชายมาเป็ นผู้บอกเล่ าเรื่องราวการค้นพบ
ความสวยที่แ ท้จริงของตัว ละครเอก เพราะเชื่อ ว่าความสวยคือ ลัก ษณะเด่นของผู้ห ญิงที่ถูก
ค้นพบด้วยผูช้ าย โดยเฉพาะความสวยทีม่ าจากภายในจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับข้อความหลักจาก
ตราสินค้า นันคื
่ อ ผูห้ ญิงสวยทีส่ ดุ จากข้างในจิตใจ
4) ฉากในภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The Moment: Ending version” จาก
ตราสินค้า Oriental Princess
ตารางที่ 4.16 แสดงการปรากฏของฉากในภาพยนตร์จากตราสินค้า Oriental Princess
ฉาก

รายละเอียด

จํานวนครัง้ ที่ปรากฏ

ฉากที่เป็ นธรรมชาติ

ฉากสวนในรัว้ บ้าน

1

ฉากที่เป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์

ฉากสํานักงานเขต, ฉากบ้าน

7

ฉากที่เป็ นช่วงเวลา

ฉากวันแต่งงานเมือ่ 3 ปีก่อน,
ฉากไปว่ายนํ้า/ไปเทีย่ วด้วยกัน

2

ฉากการดําเนิ นชีวิต

ฉากทีต่ ่างฝา่ ยต่างแยกกันอยู่

10

ฉากสภาพแวดล้อม

ฉากฝนตกทีห่ น้าต่าง, ฉาก
บรรยากาศต่างๆในบ้าน

3

จากข้อ มูล ในตารางในด้านบน พบว่ า ภาพยนตร์โ ฆษณาชุ ด “Save The
Moment: Ending version” จากตราสินค้า Oriental Princess มีฉากทัง้ สิน้ 23 ฉากและมีครบทัง้
5 ประเภทของฉาก โดยฉากทีม่ จี าํ นวนมากทีส่ ุดคือ ฉากทีเ่ ป็ นการดําเนินชีวติ จํานวน 10 ฉาก
ฉากทีม่ จี าํ นวนมากเป็ นอันดับสองคือ ฉากทีเ่ ป็ นสิง่ ประดิษฐ์ จํานวน 7 ฉาก ฉากทีม่ จี าํ นวนมาก
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เป็นอันดับสามคือ ฉากสภาพแสดล้อม จํานวน 3 ฉาก ฉากทีม่ จี าํ นวนมากเป็ นอันดับสีค่ อื ฉากที่
เป็ นช่วงเวลา 2 ฉากและอันดับสุดท้ายคือ ฉากทีเ่ ป็นธรรมชาติ จํานวน 1 ฉาก
ข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นทําให้ ผู้วจิ ยั ทราบว่า ภาพยนตร์โ ฆษณาชุ ดนี้เป็ น
ภาพยนตร์โฆษณาที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมา
สักพักหนึ่ง แล้วก็พบว่า ความรักเริม่ จืดจางไปตามกาลเวลา ประกอบกับเป็ นภาพยนตร์โฆษณา
ทีม่ กี ารนําเสนอในรูปแบบของการเปรียบเทียบ กล่าวคือ มีการทําฉากจบ 2 แบบ โดยขึน้ อยู่กบั
การกระทําของตัวละครในแต่ละเหตุการณ์
ดังนัน้ ภาพยนตร์โฆษณาจึงเลือกแสดงภาพของการบ้าน และ การดําเนินชีวติ
ในแต่ละวันเช่นการทานอาหาร การซักผ้า การดูโทรทัศน์ เป็ นหลัก เพื่อสะท้อนถึงสถานทีก่ าร
ใช้ชวี ติ ร่วมกันของคู่แต่งงานตามชีวติ จริงในแง่ของการเชื่อมโยงกับตราสินค้า พบว่า ภาพยนตร์
โฆษณาเลือกใช้การเปรียบเทียบการกระทําของตัวละคร อันเป็ นเหตุให้เกิดความแตกต่างของ
ฉากจบ เพื่อสื่อสารว่า ทุกการกระทําและคําพูดของตัวละครมีผลกระทบต่อเหตุการณ์ในอนาคต
อย่างเห็นได้ชดั จึงควรคิดให้รอบคอบก่อนทําหรือพูดเพราะ บางสิง่ บางอย่างบางช่วงเวลาเมื่อ
ผ่านไปแล้วมันจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อกี สอดคล้องกับแนวคิด ในการสื่อสารและข้อความ
หลัก ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทใี ช้เป็ นสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ นัน่ คือ save the moment
นอกจากนี้กเ็ ป็ นการสอดแทรกผลิตภัณฑ์ลงไปในภาพยนตร์โฆษณาบางช่วงบางตอนเช่น ฉาก
การแต่งหน้าของแจน เป็ นต้น
4.2.7 การวิ เคราะห์จดุ ยืนการเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณา (Point of View
Analysis)
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรื่อง ทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถแบ่งจุดยืน
การเล่าเรือ่ ง (Point of View) ออกได้เป็ น 2 กลุ่มลักษณะ คือ (1) การเล่าเรื่องทีแ่ บ่งตามสายตา
ของบุรษุ พจน์ ซึง่ เป็ นการเล่าเรือ่ งจากการมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆผ่านบุรุษที่ 1, 3, จุดยืนความ
เป็นกลาง และ จุดยืนจากสายตาของผูร้ แู้ จ้ง (2) การเล่าเรือ่ งทีแ่ บ่งตามลักษณะของเพศผูเ้ ล่า
1) การเล่าเรือ่ งทีแ่ บ่งตามสายตาบุรุษพจน์ จากการเก็บข้อมูลภาพยนตร์โฆษณา
ผูว้ จิ ยั สามารถจําแนกข้อมูลของภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรื่อง โดยแบ่งตามสายตาบุรุษพจน์ ได้
ดังนี้
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ตารางที่ 4.17 แสดงการจําแนกภาพยนตร์โฆษณาด้วยเกณฑ์สายตาบุรษุ พจน์
ภาพยนตร์โฆษณา
จากตราสิ นค้า

บุรษุ ที่ 1

บุรษุ ที่ 3

ผูร้ ้แู จ้ง

X

DOVE
Rexona

X

Wacoal
Oriental Princess

ผูเ้ ป็ นกลาง

X

X

X

X

X

(1) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติง้ เป็นสาวโดฟ ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?”
จากตราสินค้า DOVE จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ใช้จดุ ยืนใน
การเล่าเรือ่ งเพียงจุดเดียว นัน่ คือ จุดยืนความเป็ นกลางในการเล่าเรือ่ ง กล่าวคือ ภาพยนตร์
โฆษณาเล่าเรือ่ งในแง่มุมของคนนอกทีร่ บั ชมเหตุการณ์ต่างๆ ทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งอะไรทัง้ สิน้ ให้ผชู้ ม
ประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆไปพร้อมๆกับตัวละคร สังเกตได้จากการขึน้ ข้อความชีน้ ํา หรือ
กระตุน้ ให้คดิ ตลอดเรือ่ ง อาทิเช่น แคสติง้ เป็นสาวโดฟต้องถูกตัดผม? ทําไม? ต้องตัดผม? ถือ
เป็นข้อความชวนฉงนสงสัยเร้าให้ผชู้ มคิดตามไปพร้อมๆกับตัวละคร ก่อนจะเฉลยเรื่องราวไปที
ละนิดๆ จนกระทังพบกั
่
บคําตอบ และฉากจบของเรือ่ ง จากลักษณะดังกล่าว ทําให้ผวู้ จิ ยั จัด
ประเภทจุดยืนการเล่าเรือ่ งของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เป็น การเล่าเรือ่ งทีแ่ บ่งตามสายตาบุรษุ
พจน์
(2) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาทีผ่ ูห้ ญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่าง
ให้ตวั เอง!” จากตราสินค้า Rexona จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้
ใช้จุดยืนในการเล่าเรื่องเพียงจุดเดียวเช่นกัน นัน่ คือ จุดยืนการเล่าเรื่องด้วยบุรุษที่ 1 กล่าวคือ
ภาพยนตร์โฆษณาเล่าเรือ่ งในแง่มมุ ของตัวละครเอก (มิน พิชญา) เพื่อสื่อสารเรื่องราวให้กบั ผูฟ้ งั
ตัง้ แต่ต้นจนจบ สังเกตได้จาก การแทนตัวเองด้วยคําว่า 'มิน' 'เรา' ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามี
ภาพยนตร์โฆษณาเรือ่ งนี้เพียงเรื่องเดียวเท่านัน้ ทีใ่ ช้รปู แบบการเล่าเรื่องจากบุรุษพจน์ท่ี 1 และ
จากลักษณะดังกล่าวทัง้ หมด ทําให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจได้ว่า ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้เป็ นลักษณะการ
เล่าเรือ่ งจากสายตาบุรษุ พจน์ท่ี 1 โดยแท้
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(3) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลับของเจน” จาก
ตราสินค้า Wacoal จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ใช้จุดยืนในการ
เล่าเรื่องตามสายตาบุรุษพจน์ จํานวน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ เล่าเรื่องจากสายตาบุรุษพจน์ท่ี 3
และ จากสายตาของผู้รแู้ จ้ง กล่าวคือ ผู้เล่าใช้มุมมองจากสายตาของบุรุษที่ 3 ในการเล่าเปิ ด
เรื่องราว สังเกตได้จากการใช้เสียงของพุท ตัวละครรองเป็ นผูเ้ ล่าเรื่อง เป็ นผูพ้ ูดถึงตัวละครเอก
ให้กบั ผูฟ้ งั จากนัน้ จึงสลับไปใช้การเล่าเรื่องจากสายตาของผูร้ แู้ จ้ง สังเกตได้จากการตัดฉากไป
มาอย่างอิสระ การแสดงออกถึงความรูส้ กึ ของตัวละครอย่างลึกซึง้ เช่น เหตุการณ์ทย่ี อ้ นภาพไป
ตอนที่เจนพบจูนในกองขยะ หรือ เหตุการณ์ท่เี จนแอบทาปาก สีเข้มในห้องนํ้ า ก่อนไปร่วมพิธ ี
วันแม่ เป็ นต้ น ข้อ ดีท่ีสุ ด ของการเล่า เรื่อ งในมุม มองจากสายตาผู้รู้แ จ้งคือ การเล่า ได้ล ึก ถึง
อารมณ์ของตัวละครทีต่ อ้ งการสื่อสารกับผูฟ้ งั ไร้ขอบเขตจํากัดใดๆในการเล่า ง่ายต่อการตัดฉาก
หรือ ข้ามเหตุการณ์ ลักษณะดังกล่าวทัง้ หมด ทําให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจได้ว่า ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้
เป็ นลักษณะการเล่าเรื่องจากสายตาบุรุษพจน์ ท่ี 3 และ สายตาของผู้รู้แจ้ง จากข้อมูลพบว่ามี
ภาพยนตร์โฆษณาจํานวน 2 เรื่องจาก 4 เรื่องที่ใช้ลกั ษณะการเล่าเรื่องแบบผสมผสานมากกว่า
1 ลักษณะ ซึง่ ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เป็นหนึ่งในสองของภาพยนตร์โฆษณานัน้
(4) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The Moment: Ending version” จากตรา
สินค้า Oriental Princess จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ใช้จุดยืนใน
การเล่าเรือ่ งตามสายตาบุรษุ พจน์ จํานวน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ เล่าเรื่องจากสายตาบุรุษพจน์ท่ี
1 เล่าเรื่องจากสายตาบุรุษพจน์ ท่ี 3 และ จากสายตาของผู้รแู้ จ้ง กล่าวคือ ผู้เล่าใช้มุมมองจาก
สายตาของบุรษุ ที่ 1 ในการเล่าเปิดเรือ่ งราว สังเกตได้จากการใช้เสียงของ 'อั ๋น' ตัวละครเอกฝ่าย
ชายเป็ นผูเ้ ล่าเรือ่ ง ก่อนจะเผยให้เห็นเหตุการณลําดับถัดมาในลักษณะของตัวละครแต่ละตัว เช่น
การเห็นภาพเหตุการณ์ความรูส้ กึ ของแจน หลังจากทะเลาะกับอั ๋น หรือ การเห็นภาพเหตุการณ์
ความรูส้ กึ ของอั ๋นตอนทีน่ งั ่ ดูรปู ในคอมพิวเตอร์ แล้วจึงผสมผสานกับการย้อนฉาก หรือ เร่งฉาก
เหตุการณ์ต่างๆ เสมือนว่ารับรูเ้ รื่องราวไปก่อนการเล่าเรียบร้อยแล้ว ลักษณะดังกล่าวทัง้ หมด
ทําให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจได้ว่า ภาพยนตร์โฆษณาเรือ่ งนี้เป็นลักษณะการเล่าเรื่องจากสายตาบุรุษพจน์ท่ี
1, 3 และ สายตาของผูร้ แู้ จ้ง อย่างผสมผสานกัน จากข้อมูลพบว่ามีภาพยนตร์โฆษณาจํานวน 2
เรื่องจาก 4 เรื่องที่ใช้ล กั ษณะการเล่าเรื่อ งแบบผสมผสานมากกว่า 1 ลัก ษณะ ซึ่งภาพยนตร์
โฆษณาชุดนี้เป็ นหนึ่งในสองของภาพยนตร์โฆษณานัน้
2) การเล่าเรือ่ งทีแ่ บ่งตามลักษณะของเพศผูเ้ ล่า จากการเก็บข้อมูลภาพยนตร์
โฆษณา ผูว้ จิ ยั สามารถจําแนกข้อมูลของภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรือ่ ง โดยแบ่งตามลักษณะของ
เพศผูเ้ ล่า ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4.18 แสดงการจําแนกภาพยนตร์โฆษณาด้วยเกณฑ์ลกั ษณะเพศผูเ้ ล่า
ภาพยนตร์โฆษณา
จากตราสิ นค้า

ชาย

หญิ ง

ไม่ระบุเพศ/เพศ
กลาง
X

DOVE
X

Rexona
Wacoal

X

Oriental Princess

X

(1) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติง้ เป็นสาวโดฟ ต้องถูกตัดผม..ทําไม?”
จากตราสินค้า DOVE จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ใช้จดุ ยืนการ
เล่าเรือ่ งแบบเป็ นกลาง หรือ ไม่ระบุเพศ กล่าวคือ เป็ นการเล่าเรือ่ งทีไ่ ม่ว่าผูเ้ ห็นเหตุการณ์จะเป็ น
เพศใด ก็สามารถเล่าเรือ่ งได้ในลักษณะเดียวกัน สังเกตได้จาก การวางตัวเป็นกลาง ไม่คาํ ที่
แสดงออกถึงเพศผูเ้ ล่า ในทุกเหตุการณ ถือเป็ นภาพยนตร์เพียงเรือ่ งเดียวจาก 4 เรือ่ งทีใ่ ช้
เทคนิคการเล่าเรือ่ งในลักษณะนี้
(2) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาทีผ่ ูห้ ญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่าง
ให้ตวั เอง!” จากตราสินค้า Rexona จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้
ใช้จุดยืนการเล่าเรื่องแบบผูห้ ญิง สังเกตได้จากการใช้เสียงของตัวละครเอก (มิน พิชญา) เป็ นผู้
เล่ าเรื่อ งราว ถือ เป็ นจุด สัง เกตที่ชดั เจนมากที่สุ ด นอกจากนี้ ก็เ ป็ น ภาพความเป็ นผู้ห ญิง ใน
เหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาพลักษณะการแต่ งตัวของตัวละครเอกทีเป็ นผู้เล่า ภาพการใช้สเปรย์
ระงับกลิน่ กายสําหรับผู้หญิง เป็ นต้น ถือเป็ นภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียว เรื่องจาก 4 เรื่องที่ใช้
เทคนิคการเล่าเรือ่ งในลักษณะนี้
(3) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลับของเจน” จาก
ตราสินค้า Wacoal จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ใช้จุดยืนการเล่า
เรื่องแบบผูช้ าย สังเกตได้จากการใช้เสียงของตัวละครรองที่เป็ นผูช้ ายในการเล่าเรื่อง (พุท) ถือ
เป็นจุดสังเกตทีช่ ดั เจนมากทีส่ ุด นอกจากนี้ จะสังเกตได้จากคําพูด หรือ แนวคิดของผูเ้ ล่าทีม่ อง
เหตุการณ์ทต่ี วั ละครเอกพบเจอ เช่น ตอนนี้พุทถามเจนว่าทําไมไม่บอกความจริงทุกคนไป เพื่อ
ตนเอง ซึ่งเป็ นแนวคิดแบบผูช้ าย ในขณะทีเ่ จนใช้แนวคิดแบบผู้หญิงผูเ้ ป็ นแม่คดิ เธอจึงกระทํา
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สิง่ ต่างๆที่แตกต่างและทําให้พุทประทับใจในความสวยที่มาจากจิตใจของเจน ลักษณะการเล่า
เรือ่ งแบบนี้ถอื เป็ นภาพยนตร์ 2 เรือ่ งจาก 4 เรือ่ งทีใ่ ช้เทคนิคการเล่าเรือ่ งในลักษณะนี้
(4) ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The Moment: Ending version” จากตรา
สินค้า Oriental Princess จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ใช้จุดยืน
การเล่าเรื่องแบบผู้ชาย สังเกตได้จากการใช้เสียงของตัวละครหลักที่เป็ นผู้ชายในการเล่าเปิ ด
เรื่อง (อั ๋น) ถือเป็ นจุดสังเกตที่ชดั เจนมากที่สุด นอกจากนี้ จะสังเกตได้จากคําพูด หรือ แนวคิด
ของผู้เ ล่ า ที่ม องเหตุ ก ารณ์ ท่ีต ัว ละครเอกพบเจอ เช่ น ความไม่ เ ข้า ใจของอัน๋ ในตอนที่แ จน
แต่งหน้านาน หรือ ตอนที่แจนหนีไปนอนบ้านเพื่อนด้วยความงอนที่เขาจํางันครบรอบแต่งงาน
ไม่ได้ ถือเป็ นอุปนิสยั แบบผูช้ าย เหตุการณ์เหล่านี้จงึ อาจเกิดขึน้ ได้กบั ผูช้ ายทุกคน ลักษณะการ
เล่าเรือ่ งแบบนี้ถอื เป็ นภาพยนตร์ 2 เรือ่ งจาก 4 เรือ่ งทีใ่ ช้เทคนิคการเล่าเรือ่ งในลักษณะนี้

4.3 ความคิ ดเห็นของผูช้ มที่มีต่อรูปแบบของการเล่าเรื่อง
จากการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้รบั ชมภาพยนตร์โฆษณาจากทัง้ ในเว็บไซต์
www.youtube.com , www.facebook.com, www.pantip.com, และเว็บไซต์ทค่ี ล้ายคลึงกันทีไ่ ด้
มีการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 ผลงาน ภายในปี 2556 – 2557 พบว่าภาพยนตร์
โฆษณาของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 ส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นและความรูส้ กึ ของผู้รบั ชมจากสื่อ
ออนไลน์อย่างเห็นได้ชดั โดยความคิดเห็นของรับชมเป็ นไปอย่างหลากหลาย มีทงั ้ เชิงบวกและ
เชิงลบปะปนกันไป
ผูว้ จิ ยั ได้จดั เรียงลําดับภาพยนตร์ท่มี จี ํานวนการรับชม (View) มากทีส่ ุด และจํานวน
ความคิดเห็น (Comments) มากทีส่ ุด ดังจะสามารถเรียงลําดับได้ดงั นี้
อันดับ 1: ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman : ความลับของเจน” จากตรา
สินค้า Wacoal ถือเป็นผลงานแนวชีวติ (Drama) จํานวน 6,440,371 ยอดชม
สืบค้นวันที่ 9 กรกฏาคม 2558
อันดับ 2: ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติง้ เป็นสาวโดฟ ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?” จากตรา
สินค้า DOVE ผลงานแนวตลกขบขัน (Comedy) จํานวน 2,535,183 ยอดชม
สืบค้นวันที่ 9 กรกฏาคม 2558
อันดับ 3: ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้
ตัวเอง!” จากตราสินค้า Rexona ผลงานแนวสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)
จํานวน 1,744,023 ยอดชม สืบค้นวันที่ 9 กรกฏาคม 2558
อันดับ 4: ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The Moment: Ending Version” จากตรา
สินค้า Oriental Princess ผลงานแนวโรแมนติก (Romance) จํานวน
188,621 ยอดชม สืบค้นวันที่ 9 กรกฏาคม 2558
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แต่ ห ากจัด เรีย งลําดับตามจํา นวนการแสดงความคิด เห็นหรือ ส่ ง ต่ อ ในโลกออนไลน์
(Share / Conversation) พบว่า ลําดับมีการเปลีย่ นแปลงไปเป็นดังนี้
อันดับ 1: ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman : ความลับของเจน” จากตรา
สินค้า Wacoal ถือเป็ นผลงานแนวชีวติ (Drama) สืบค้นวันที่ 9 กรกฏาคม
2558
อันดับ 2: ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The Moment: Ending Version” จากตรา
สินค้า Oriental Princess ผลงานแนวโรแมนติก (Romance) สืบค้นวันที่ 9
กรกฏาคม 2558
อันดับ 3: ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้
ตัวเอง!” จากตราสินค้า Rexona ผลงานแนวสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)
สืบค้นวันที่ 9 กรกฏาคม 2558
อันดับ 4: ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติง้ เป็นสาวโดฟ ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?” จากตรา
สินค้า DOVE ผลงานแนวตลกขบขัน (Comedy) สืบค้นวันที่ 9 กรกฏาคม
2558
จากชุ ด ตัว เลขในข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ผลจากการเก็บ ผลสํ า รวจได้ว่ า ยอดรับ ชม
ภาพยนตร์โฆษณา (View) แปรผันตามจํานวนความคิดเห็น (Comment) จากผู้รบั ชมใต้
ภาพยนตร์ในเว็บไซต์ www.youtube.com แต่ยอดรับชมภาพยนตร์โฆษณา (View) แปรผกผัน
กับ การแสดงความคิด เห็น หรือ ส่ ง ต่ อ ในโลกอิน เตอร์เ น็ ต ในเว็บ ไซต์ www.facebook.com,
www.pantip.com, ตลอดจนเว็บไซต์กระดานข่าวอื่นๆ (Web board) เป็นอาทิ
ตัวอย่างความคิดเห็นต่อรูปแบบการเล่าเรือ่ งแนวตลกขบขัน (Comedy)
จากการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติ้งเป็ นสาว
โดฟ ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?” จากตราสินค้า DOVE ผลงานแนวตลกขบขัน (Comedy) ใน
www.youtube.com จากทัง้ หมด 43 ความคิดเห็น สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 พบว่า ผูว้ จิ ยั
พบว่า ความคิดเห็นส่ว นใหญ่ เ ป็ นไปในแง่ลบที่มตี ่อ นัก แสดงและคุณ ภาพของตราสินค้า แต่
อย่างไรก็ตามยังมีส่วนน้ อยที่แสดงความคิดเห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความน่ ารักของ
นักแสดง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.19 แสดงตัวอย่างความคิดเห็นของผูช้ มภาพยนตร์โฆษณาจาก DOVE

ลําดับ

ชื่อ

เพศ

ความคิ ดเห็น

ระยะเวลา

ลักษณะ
ความเห็น

5 เดือน
ก่อน

บวก

1

Onwara
Eiamtabtim

2

FreeMaker2011 ไม่ระบุ น้าฝนน่ารักจัง

7 เดือน
ก่อน

บวก

3

Lookped Ducky

หญิง ไม่เห็นผมใครจะยาวพอเป็ นสาย
ไวโอลินอันนัน้ เลย เมคปะ่ เนี่ย
สงสัยเฉยๆ

6 เดือน
ก่อน

ลบ

4

Jang
Nacharoen

หญิง ผมร่วงไปครึง่ หัวอะ"ไม่ถกู กะโดฟ
แต่ชอบกลิน่ หอมมมม^^

6 เดือน
ก่อน

ลบ/บวก

5

Teemo on Duty

หญิง โฆษณาโดฟแทบทุกตัว ผูห้ ญิง
บ้องแบ้ว แอ๊บแบ้วจิง๊ ๆ 555

6 เดือน
ก่อน

ลบ

หญิง โฆษณาจะโดนว่าเฟคหรืออะไร
มันก็ไม่สาํ คัญเท่าคุณภาพสินค้า
เพราะถ้าของดีจริง ยังไงลูกค้าก็
ต้องเอาไปบอกต่ออยูแ่ ล้ว

นอกจากนี้ ในการศึกษารวบรวมข้อมูลจากบทความในระบบออนไลน์ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูล
จากการสืบค้นใน www.google.co.th โดยคัดเลือกบทความหรือเอกสารทีป่ รากฏภายใน 2 หน้า
แรกเท่านัน้ ในส่ว นของบทความในสิ่ง พิมพ์ ผู้ว ิจยั เก็บข้อ มูล จากการสืบค้นในสื่อ สิ่ง พิมพ์ท่ี
ตีพมิ พ์เกีย่ วกับภาพยนตร์โฆษณาภายใน 1 ปีหลังจากการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาชิน้ นี้ โดย
สืบค้นระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2558 ซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นหรือ
วิจารณ์ผลงานชิน้ ดังกล่าวดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.20 แสดงตัวอย่างบทความหรือเอกสารทีเ่ กี่ยวกับภาพยนตร์โฆษณาจาก DOVE
ลําดับ

สื่อ

การตีความ

สรุปเนื้ อหา

บวก กลาง ลบ
1

https://www.facebook.com/
DoveThailand/posts/
841706902527766

การแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่
เป็ นไปในแง่บวก และพูดถึง
คุณสมบัตทิ ด่ี ขี องผลิตภัณฑ์เป็ น
หลัก เช่น ใช้แล้วผมนิ่ม, ไม่แพ้

ตัวอย่างความคิดเห็นต่อรูปแบบการเล่าเรือ่ งแนวแรงบันดาลใจ ( I n s p i r a t i o n )
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าชมภาพยนตร์โฆษณาชุด
“ถึงเวลาทีผ่ หู้ ญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!” จากตราสินค้า Rexona ผลงานแนว
สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ทีแ่ สดงความคิดเห็นเอาไว้ด้านล่างของภาพยนตร์โฆษณาใน
สื่อเว็บไซต์ www.youtube.com จากทัง้ หมด 41 ความคิดเห็น สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2558 พบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่มลี กั ษณะเป็ นบวก โดยมักแสดงความเห็นไปในเชิงชื่นชม
ความน่ ารักสดใสของตัวละครเอกหรือนางเอกสาว มิน พิชญา มากกว่าตัวตราสินค้า ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.21 แสดงตัวอย่างความคิดเห็นของผูช้ มภาพยนตร์โฆษณาจาก Rexona
ลํา
ดับ

ชื่อ

1

เพศ

ความคิ ดเห็น

ระยะ
เวลา

ความ
เห็น

kanoktorn
yimsrisai

หญิง น้องมินเก่งครบเครือ่ งสวยใสมีเสน่หท์ กุ ๆ 9 เดือน
อิรยิ าบทปลืม้ สุดๆค่ะรอชมผลงานทุกๆ
ก่อน
เรือ่ งอยูน่ ะค๊ะ

บวก

2

Sureeporn
Duangchaiya

หญิง มินเก่ง สวย มีความสามารถ ชอบมาก
ค่ะ

9 เดือน
ก่อน

บวก

3

palida
taksinapan

หญิง หมัดหนักแน่ๆๆๆ

9 เดือน
ก่อน

บวก

4

Dyivu Lee

ชาย น่ารักก่ะ

9 เดือน
ก่อน

บวก

5

ขุนแผน ทรงทัน

ชาย น่าร้ากกกก ฝุดฝุด

9 เดือน
ก่อน

บวก

6

Nickizang
Dragkiller

ชาย ทีร่ กั กกกกก

9 เดือน
ก่อน

บวก

7

kesinee kh

หญิง คือว่าในแต่ละวันกูกม็ เี รือ่ งยุ๊งยุง่
เหมือนกัน กว่าจะข้ามโฆษณานี้ไป
เสียเวลา5วิเลยนะเฟร้ยยยย รําคาญ

9 เดือน
ก่อน

ลบ

ขณะทีก่ ารศึกษารวบรวมข้อมูลจากบทความในระบบออนไลน์ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากการ
สืบค้นใน www.google.co.th โดยคัดเลือกบทความหรือเอกสารที่ปรากฏภายใน 2 หน้าแรก
เท่านัน้ ในส่วนของบทความในสิง่ พิมพ์ ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลจากการสืบค้นในสื่อสิง่ พิมพ์ท่ตี ีพมิ พ์
เกี่ยวกับภาพยนตร์โฆษาภายใน 1 ปีหลังจากการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ โดยสืบค้น
ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นหรือ
วิจารณ์ ผลงานชิ้นดังกล่าว พบว่าเป็ นในแบบเดียวกันกับการแสดงความคิดเห็นใต้ภาพยนตร์
โฆษณาใน www.youtube.com ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.22 แสดงตัวอย่างบทความหรือเอกสารทีเ่ กี่ยวกับภาพยนตร์โฆษณาจาก Rexona
ลําดับ

สื่อ

การตีความ

สรุปเนื้ อหา

บวก กลาง ลบ
1

http://pantip.com/
topic/32336453

การแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่
เป็ นไปในแง่บวก โดยเน้นชืน่ ชม
ไปทีต่ วั นักแสดง หรือ มิน พิชญา
มากกว่าตัวสินค้า

2

https://www.facebook.com/
video.php?v=794920490
539524&permPage=1

การแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่
เป็ นไปในแง่บวก โดยเน้นชืน่ ชม
ไปทีต่ วั นักแสดง หรือ มิน พิชญา
มากกว่าตัวสินค้า

ตัวอย่างความคิดเห็นต่อรูปแบบการเล่าเรือ่ งแนวชีวติ (Drama)
จากข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful
Woman : ความลับของเจน” จากตราสินค้า Wacoal ถือเป็ นผลงานแนวชีวติ (Drama) ทีแ่ สดง
ความคิด เห็นเอาไว้ด้า นล่ า งของภาพยนตร์โ ฆษณาในสื่อ เว็บ ไซต์ www.youtube.com จาก
ทัง้ หมด 1,990 ความคิดเห็น สืบค้นเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 พบว่ามีความคิดเห็นส่วนใหญ่
มีลกั ษณะเป็ นความคิดเห็นเชิงบวกต่อตราสินค้าซึง่ มักแสดงความเห็นเชิงประทับใจ และอารมณ์
ร่วมทีม่ เี มือ่ รับชมผลงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.23 แสดงตัวอย่างความคิดเห็นของผูช้ มภาพยนตร์โฆษณาจาก Wacoal
ลํา
ดับ

ชื่อ

เพศ

ความคิ ดเห็น

ระยะเวลา ลักษณะ
ความเห็น

1

M.Dee

หญิง

A video that reminds you to think
before you judge a mother so
harshly. Why judge at all when you
don't know anything

4 เดือน
ก่อน

บวก

2

AtarahDerek

หญิง

In a country plagued by sex
trafficking, it's so good to see Thai
advertisers promoting true family
values, including the idea that all
life, even that of an abandoned
child, is precious.

1 ปี กอ่ น

บวก

3

Mimir KT

หญิง

สุดยอดเลยค่ะ ขอยกย่องในความดีของ
ผูห้ ญิงคนนี้ ^__^

1 ปี กอ่ น

บวก

4

Tang Mo

หญิง

ดูเป็ น 10 รอบ ร้องทุกรอบบอกเลย

1 ปี กอ่ น

บวก

5

Kaleb H

ชาย

The feeling I get is like the absolute
opposite of heartbreak, but it still
feels the same? I DON'T
UNDERSTAND THESE
EMOTIONS THIS VIDEO GIVES
ME

3 เดือน
ก่อน

บวก

6

Chris Baker

ชาย

This is beautiful and although that
adorable little girl doesn't know the
truth, you can see how much she
loves her "mom" and that in itself is
reward enough for rescuing that
poor baby.

1 เดือน
ก่อน

บวก

117
ตารางที่ 4.23 (ต่อ)
ลํา
ดับ

ชื่อ

เพศ

ความคิ ดเห็น

ระยะเวลา ลักษณะ
ความเห็น

7

หนุ่ม
บางระจัน

ชาย

เป็ นความรักทีใ่ หญ่ถงึ แม้จะไม่ได้เป็ นผู้
กําเนิดแต่สามารถทําให้อกี 1ชีวติ อยู่
รอดและอนาคตทีด่ ี แต่จะมีสกั กีค่ นที่
โชคดีเหมือนเด็กคนนี้ วันนึงมีเด็กถูก
ทิง้ เป็ นร้อยแต่จะมีสกั กีท่ ย่ี อมเสียสละ
และเวลาเพือ่ ดูแลอีกชีวติ หนึ่ง

5 เดือน
ก่อน

บวก

8

Debashish
“Dev”
Samaddar

ชาย

My Beautiful Woman – a short film
from Thailand Don't judge others
before you have heard their story
First of all, I love the colors of this
film. I always notice the colors of a
movie. I noticed that before the
movie got to its point that's why I
mention it first. Second, but most
important is the story itself. A young
girl, high school student perhaps,
becomes a mother, unexpectedly.
But, despite what society thinks of
her, she fulfills her motherly role in
a most admirable way.

1 ปี กอ่ น

บวก

9

Nicola
MacLeod

หญิง

Is it not illegal to keep some
random baby you found?

1 เดือน
ก่อน

ลบ

10

Tom Levit

ชาย

ตอแหล รัฐไม่มที างให้นกั ศึกษา
อุปการะเป็ นแม่หรอก หรือน้องจูนเป็ น
เด็กเถื่อน แล้วเด็กเถื่อนเข้าโรงเรียนได้
ไง ตอแหลๆๆๆๆๆๆๆ

1 เดือน
ก่อน

ลบ

118
ในขณะที่ขอ้ มูลจากการเอกสารหรือบทความในระบบออนไลน์ ที่ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลจาก
การสืบค้นใน www.google.co.th โดยคัดเลือกบทความหรือเอกสารทีป่ รากฏภายใน 2 หน้าแรก
เท่านัน้ ในส่วนของบทความในสิง่ พิมพ์ ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลจากการสืบค้นในสื่อสิง่ พิมพ์ท่ตี ีพมิ พ์
เกีย่ วกับภาพยนตร์โฆษณาภายใน 1 ปีหลังจากการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา พบว่าส่วนใหญ่
มุ่งประเด็นการวิจารณ์ ไปที่แนวคิดการเล่าเรื่อง โครงสร้างการเล่าเรื่อง และความสําเร็จของ
ผลงานชิ้นนี้ท่สี ร้างความประทับใจให้กบั ทัง้ ผู้ชมภายในประเทศและต่ างประเทศ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.24 แสดงตัวอย่างบทความหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วกับภาพยนตร์โฆษณาจาก Wacoal
ลํา

สื่อ

ดับ

การตีความ

สรุปเนื้ อหา

บวก กลาง ลบ

1

http://www.positioningmag.com

เล่าถึงลักษณะของภาพยนตร์
โฆษณา แนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน การสะท้อนภาพผูห้ ญิงใน
ปจั จุบนั ตลอดจนความสําเร็จของ
ผลงานทีด่ งั ไกลไปถึงต่างประเทศ

2

http://www.marketingoops.com/
ads-ideas/video/wacoal-shortfilm-my-beautiful-woman/

เนื้อหาพูดถึงลักษณะของ
ภาพยนตร์โฆษณา แนวคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ความสําเร็จที่
ปรากฏของผลงานชิน้ นี้ รวมไปถึง
สือ่ ทีใ่ ช้ในการสือ่ สารแคมเปญนี้

3

http://pantip.com/topic/
31518195

การแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่
เป็ นไปในแง่บวก และเน้นพูดถึง
อารมณ์ซาบซึง้ ทีเ่ กิดจากการ
รับชมภาพยนตร์ โดยเฉพาะผู้
แสดงความคิดเห็นเพศหญิงทีม่ ี
โอกาสพูดถึงอารมณ์ของตนเอง
มากกว่าเพศชาย

119
ตารางที่ 4.24 (ต่อ)
ลํา

สื่อ

ดับ

การตีความ

สรุปเนื้ อหา

บวก กลาง ลบ

4

http://www.dvdgameonline.com/
|forums/index.php?showtopic=
360608

เจ้าของกระทูต้ งั ้ คําถามในเชิง
เกีย่ วกับภาพยนตร์โฆษณา อาทิ
เช่น เรื่องนี้ไม่สมเหตุสมผล ผิด
หลักความเป็ นจริง

5

http://video.sanook.com/
player/523434

การแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่
เป็ นไปในแง่บวก โดยเน้นชื่นชม
พฤติกรรมของตัวละครในเรื่องเป็ น
หลัก

6

https://twitter.com/hashtag/
ความลับของเจน

เป็ นการส่งต่ออีกครัง้ (Retweet)
ภาพยนตร์โฆษณาผ่านทวิตเตอร์
โดยคนส่วนใหญ่แสดงความเห็น
ในแง่บวก ทัง้ การกระทําของตัว
ละครและโครงเรื่อง

ตัวอย่างความคิดเห็นต่อรูปแบบการเล่าเรือ่ งแนวโรแมนติก (Romance)
จากข้อ มูล การแสดงความคิด เห็นของผู้เ ข้าชมภาพยนตร์โ ฆษณาชุด “Save The
Moment: Ending Version” จากตราสินค้า Oriental Princess ผลงานแนวโรแมนติก
(Romance) ที่ แ สดงความคิ ด เห็ น เอาไว้ ด้ า นล่ า งของภาพยนตร์ โ ฆษณาในสื่ อ เว็ บ ไซต์
www.youtube.com จากทัง้ หมด 38 ความคิดเห็น สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 พบว่ามี
ความคิดเห็นส่วนใหญ่มลี กั ษณะเป็ นความคิดเห็นเชิงบวกต่อตราสินค้า ซึ่งมักแสดงความเห็น
เชิงประทับใจ และอารมณ์ร่วมที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบกับชีวติ ของตนเองเมื่อรับชม ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้

120
ตารางที่ 4.25 แสดงตัวอย่างความคิดเห็นของผูช้ มภาพยนตร์โฆษณาจาก Oriental Princess
ลําดับ

ชื่อ

เพศ

ความคิ ดเห็น

ระยะเวลา ลักษณะ
ความเห็น

1

Jarunlak
Jantamit

หญิง เหมือนคูเ่ ราเลย และตอนนี้มนั ก็จบ
แล้วเหมือนกัน

1 ปี กอ่ น

กลาง

2

Rungtip
Kamsingho

หญิง คือเราคิดว่าต่อให้เราจะรักกันแค่ไหน
ผูกพันกันยังไง แต่ถา้ ต่างฝา่ ยต่างไม่
พยายามทําความเข้าใจ หรือให้อภัยใน
ความผิดเล็กน้อยของกันและกันไม่ได้
มันก็ไม่แปลกหรอกทีม่ นั จะจบน่ะ

1 ปี กอ่ น

กลาง

3

zan r

หญิง พอดูเวอร์ชนนี
ั ่ ้แล้วไปดูอกี เวอร์...บ่อง
ตงซึง้ อะ

1 ปี กอ่ น

บวก

4

Tawit
moonjun

ชาย หลายคนอาจคิดว่าการแต่งงานคือ
ทีส่ ดุ แล้วในชีวติ แต่คณ
ุ รูห้ รือไม่ชวี ติ
หลังแต่งงานทีจ่ ะให้อยูด่ ว้ ยกันจนแก่
เฒ่า นัน้ ยากกว่า หลายเท่านัก

1 ปี กอ่ น

กลาง

5

Deco Koff

ชาย ชัดเจนครับ สําหรับผูช้ ายน่าจะไปซือ้
เอาดีกว่าครับ ราคาถูกกว่าได้ทกุ เวลา
และทุกรูปแบบ ไม่ตอ้ งเหนื่อยเบื่อและ
ทนเลย เอาเสร็จแล้วก็กลับบ้านสบาย
สําหรับผูห้ ญิง ถ้าไม่คดิ จะหาคนที่
จริงใจด้วย ก็ตอ้ งรีบมีลกู ครับ เอาไว้
เป็ นตัวประกัน เพราะเห็นชัดว่าถ้า
หมดสาวเมือ่ ไร คุณเทอก็จะโดนทึง้
และไม่มอี ะไรเหลือเลยแม้แต่โอกาส
ผูช้ ายมันเห็นเราเป็ นแค่สนิ ค้า ใช้เงิน
ซือ้ ตลอด

1 ปี กอ่ น

ลบ

121
ในขณะที่ขอ้ มูลจากการเอกสารหรือบทความในระบบออนไลน์ ที่ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลจาก
การสืบค้นใน www.google.co.th โดยคัดเลือกบทความหรือเอกสารทีป่ รากฏภายใน 2 หน้าแรก
เท่านัน้ ในส่วนของบทความในสิง่ พิมพ์ ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลจากการสืบค้นในสื่อสิง่ พิมพ์ท่ตี ีพมิ พ์
เกีย่ วกับภาพยนตร์โฆษณาภายใน 1 ปีหลังจากการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา พบว่าส่วนใหญ่
มุ่งประเด็นไปทีแ่ นวคิดการเล่าเรื่อง โครงเรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่องที่โดดเด่น และความสําเร็จ
หลังจากเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 4.26 แสดงตัวอย่างบทความหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วกับภาพยนตร์โฆษณาจาก
Oriental Princess
ลํา

สื่อ

ดับ

การตีความ
บวก กลาง

สรุปเนื้ อหา
ลบ

1

http://pantip.com/topic/
30975554

เป็ นกระทูท้ ถ่ี กู ตัง้ ขึน้ เพือ่ สอบถาม
ความคิดเห็นของสาวๆ ใน
ประเด็นทีว่ ่า “มาแชร์วธิ เี ด็ดๆ...
เพือ่ ให้แฟนไม่บ่นตอนแต่งตัว
นานกัน”

2

http://www.digitalatlas.in.th
/op-save-the-moment/

เนื้อหาพูดถึงลักษณะของ
ภาพยนตร์โฆษณา แนวคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานและความสําเร็จ

3

http://www.nuttaputch.com
/save-the-momentoriental-princess/

เป็ นการพูดถึงผลงานภาพยนตร์
โฆษณาชิน้ นี้ในแง่ของการทํา
Video content จากนักวิชาการ
อิสระทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ในวงการ

4

https://www.facebook.com
/orientalprincesssociety/po
sts/670474996297149

การแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่
เป็ นไปในแง่บวก โดยผูเ้ ข้ามา
แสดงความคิดเห็น 90%เป็ น
ผูห้ ญิง และแสดงความคิดเห็นถึง
พฤติกรรมของตัวละคร

122
ตารางที่ 4.26 (ต่อ)
ลํา

สื่อ

ดับ

การตีความ
บวก กลาง

สรุปเนื้ อหา
ลบ

5

http://ecommercemagazine.com/issue/179/
November-2013-eCoverJWT/print

เนื้อหาพูดถึงลักษณะของภาพยนตร์
โฆษณา แนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน วัตถุประสงค์ของการสร้าง
ภาพยนตร์โฆษณา ของ JWT ตลอด
จนผลกระทบทีต่ ราสินค้าจะได้รบั
จากภาพยนตร์โฆษณาชิน้ นี้ในระยะ
ยาว

6

http://thumbsup.in.th/2013/1
0/adapter-digital-agency-ofthe-year-adman-2013/

เนื้อหาพูดถึงการประกวดผลงาน
โฆษณาประจําปี ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ใน
เมืองไทย “Adman Awards &
Symposium 2013″ ซึง่ ในหมวด
ของ Best of Video including
Interactive Video: การสร้างสรรค์
โฆษณาผ่านวีดโี อออนไลน์ ซึง่
ภาพยนตร์โฆษณาชิน้ นี้ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ในหัวข้อ “รูปแบบและองค์ประกอบของการเล่าเรื่องในฐานะกลยุทธ์การตลาด
ด้วยเนื้อหาของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง” ในครัง้ นี้ กําเนิดขึน้ จากคําถามนํ าวิจยั อันเกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบสําคัญ 2 ประการคือ การเล่าเรื่อง (Storytelling) และ ตราสินค้า (Brand)
ภายใต้ บริบทของตลาดผลิต ภัณ ฑ์ผู้ห ญิง ถือ เป็ น งานวิจ ยั เชิง คุ ณ ภาพที่ม ีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ
รูป แบบและองค์ป ระกอบของการเล่ า เรื่อ งของตราสิน ค้า ผลิต ภัณ ฑ์ผู้ห ญิง ตลอดจนความ
แตกต่างของการเล่าเรื่องในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง โดยการวิจยั ครัง้ นี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั เป็ นกลุ่มย่อย คือ กลุ่มภาพยนตร์โฆษณาของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงจํานวน 4 เรื่องราว
4 ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง ซึง่ ทุกเรือ่ งราวได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในหลากหลายมิติ เพื่อให้
เกิ ด ความเชื่ อ มัน่ ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งดัง กล่ า วสามารถเป็ น ตัว แทนของประชากรได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ สํ า หรับ วิธ ีก ารเก็บ ข้อ มูล ผู้ว ิจ ัย เลือ กใช้ ก ารวิเ คราะห์ เ อกสาร (Document
Analysis) ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อเก็บรวบรวมและเตรียมนํ าเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบให้กบั งานวิจยั ชิน้ นี้
จากคําถามและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ทัง้ 2 ข้อ ทําให้การค้นหาคําตอบได้ถูกแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วนตามหัวข้อในการวิเคราะห์ขอ้ มูล นัน่ คือ ส่วนที่ 1: วิเคราะห์รปู แบบของการเล่า
เรื่องผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณาของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิง ส่วนที่ 2: วิเคราะห์เอกลักษณ์
พิเศษของโครงสร้างการเล่าเรื่อง อันประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบด้วยกัน คือ โครงเรื่อง ขัว้
ขัดแย้ง ตัว ละคร แก่ นความคิด สัญลักษณ์ พเิ ศษ ฉาก และจุดยืนการเล่าเรื่อ ง จากนัน้ จึงนํ า
ผลลัพธ์การวิจยั ทีไ่ ด้ทงั ้ หมดไปวิเคราะห์ในภาพรวม แล้วสังเคราะห์อกี ครัง้ เพื่อให้ได้เป็ นคําตอบ
ทีส่ มบูรณ์แบบของงานวิจยั

5.1 สรุปผลการวิ จยั
5.1.1 การวิ เคราะห์รปู แบบของการเล่าเรื่องผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณาของตรา
สิ นค้าผลิ ตภัณฑ์ผห้ ู ญิ ง
1) การเล่าเรือ่ งแนวตลกขบขัน (Comedy)
มักกําหนดให้ตวั ละครเอกมีลกั ษณะเฉพาะตัวและเกิดปญั หาทีแ่ ตกต่างไปจาก
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รูปแบบอื่นทําให้ตวั ละครเอกสามารถเป็ นได้ตงั ้ แต่ ผู้โง่เขลา ผู้หลงตัวเอง ผู้หยิง่ ยโส ผู้ละโมบ
โลภมาก หรือแม้แต่ผู้ท่มี นใจในตั
ั่
วเองมากจนเกินไป สําหรับผู้ชมแล้ว ปญั หาที่เกิดขึ้นกับตัว
ละครเอกเหล่านัน้ คือ ความสนุ กสนาน ตลกขบขัน ระคนสงสาร ถือเป็ นเทคนิคการเล่าเรื่องที่
สร้างรอยยิม้ และเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้เป็ นอย่างดี ในอดีตส่วนใหญ่แล้วตัวละครเอกใน
ภาพยนตร์โฆษณาแนวเช่นนี้มกั เป็ นตัวละครเพศชาย ไม่บ่อยนักทีเ่ ราพบตัวละครเอกเป็ นเพศ
หญิง สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ความเป็ นผู้หญิงที่จําเป็ นต้องมีกริยามารยาทเรียบร้อยตาม
แบบที่สงั คมกําหนด ซึ่งแตกต่างจากผลงานในยุคปจั จุบนั ที่เริม่ เห็นผลงานประเภทนี้ท่มี ตี วั เอก
เป็ นเพศหญิงมากขึน้ สําหรับภาพยนตร์โฆษณาในกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั พบว่า เรื่องทีถ่ ูกจัดให้อยู่
ในรูปแบบตลกขบขัน (Comedy) นันคื
่ อ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติ้งเป็ นสาวโดฟ ต้องถูกตัด
ผม.. ทําไม?” จากตราสินค้า DOVE
2) การเล่าเรือ่ งแนวแรงบันดาลใจ (Inspiration)
เน้นเล่าเรือ่ งทีก่ ระตุน้ ให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูช้ ม โดยเล่าเรื่องผ่าน
ตัวละครเอกและตัวละครรองที่มกั ต้องฝ่าฟนั อุ ปสรรค์ยากๆ หรือเผชิญกับชะตากรรมที่เข้ามา
ขวางการดําเนินไปของเหตุการณ์นนั ้ ๆ ในยุคก่อนๆ ภาพยนตร์โฆษณาทีเ่ ล่าเรื่องแนวนี้มกั มีตวั
ละครเอกเป็ นผู้ชาย เพราะผู้ชายในสมัย ก่อนคือสัญลักษณ์ของผู้กล้า จะส่งผลให้ผู้ชมเอาเป็ น
เยีย่ งอย่างและเกิดแรงบันดาลใจในตอนที่รบั ชมได้ด ี แต่ในปจั จุบนั ตัวละครเอกในผลงานแนวนี้
ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูช้ ายอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง ตัวละครเอกใน
ผลงานแนวนี้ส่วนใหญ่เป็ นตัวละครเพศหญิง สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คนที่จะสร้างแรง
บันดาลใจหรือจุดไฟในตัวผูห้ ญิงในยุคปจั จุบนั ได้นัน่ คือผูท้ เ่ี ข้าใจในสถานการณ์ของผูห้ ญิง หรือ
ก็คอื ตัวผู้หญิง สําหรับภาพยนตร์โฆษณาในกลุ่ มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั พบว่า เรื่องที่ถูก จัดให้อยู่ใ น
รูปแบบแรงบันดาลใจ คือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสัก
อย่างให้ตวั เอง!” จากตราสินค้า Rexona
3) การเล่าเรือ่ งแนวชีวติ (Drama)
โดยธรรมชาติของภาพยนตร์โฆษณาแนวชีวติ มักจะเล่าถึงความอาภัพ ความ
โชคร้าย ความซับซ้อน ความโศกเศร้าของชีวติ ตัวละครเอกหรือตัวละครรอง เพราะเหตุการณ์
ดังกล่าวทัง้ หมดถูกจัดอยู่ในกลุ่มการสื่อสารที่สร้างผลกระทบแก่อารมณ์ของผู้ชมได้เป็ นอย่าง
มาก โดยเฉพาะผู้ชมเพศหญิงที่สามารถรับรูท้ างอารมณ์ได้ดกี ว่าเพศชาย ผลงานส่วนใหญ่มกั
เป็ นการเล่าเรื่องความโศกเศร้าของตัวละครเอกและตัวละครรองเพศหญิง ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ของเพศหญิงในสังคมที่สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้มากกว่าเพศชาย สําหรับ
ภาพยนตร์โ ฆษณาในกลุ่ มตัว อย่าง ผู้ว ิจยั พบว่า เรื่อ งที่ถูก จัด ให้อ ยู่ใ นรูปแบบแนวชีว ิต คือ
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลับของเจน” จากตราสินค้า Wacoal
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4) การเล่าเรือ่ งแนวโรแมนติก (Romance)
การเล่าเรื่องแนวโรแมนติกหรือแนวความรักมักเต็มไปด้วยกลิน่ อายของความ
ผูก พัน ความลึก ซึ้ง ความ และเซ็ก ซ์ข องตัว ละครเอกและตัว ละครรอง โดยธรรมชาติแ ล้ว
เรือ่ งราวประเภทนี้จะชีช้ ดั ด้วยการขมวดปมเป็ นแก่นของเรือ่ งได้ว่า ความรักและอารมณ์สามารถ
ชนะได้ทุกสิ่ง ได้ สําหรับผู้ชมแล้วเรื่องราวโรแมนติก เป็ นตัว แทนของความรัก ความห่ วงใย
ความใจดี ความกตัญ�ูรคู้ ุณทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานความต้องการของมนุ ษย์เราจึงสามารถรับรูก้ ารสื่อสาร
กันด้วยการเล่าเรือ่ งแนวนี้ได้อย่างง่ายดาย ในยุคก่อนการเล่าเรื่องแนวโรแมนติกมักเป็ นไปอย่าง
ราบรื่น โดยมีต ัว ละครเพศชายเป็ น ตัว ละครผู้ก ระทํา ขณะที่ต ัว ละครเพศหญิงเป็ นตัว ละคร
ผูถ้ ูกกระทํา แต่ทว่าในปจั จุบนั บทบาทดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนไป ตัวละครเพศชายและเพศหญิง
ต่างสามารถเป็ นทัง้ ผู้กระทําและผู้ถูกกระทําได้ขน้ึ อยู่กบั สถานการณ์ นัน้ ๆ สําหรับภาพยนตร์
โฆษณาในกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั พบว่า เรือ่ งทีถ่ ูกจัดให้อยูใ่ นรูปแบบแนวโรแมนติก คือ ภาพยนตร์
โฆษณาชุด “Save The Moment : Ending version” จากตราสินค้า Oriental Princess
ในส่ ว นของการนํ า การเล่ า เรื่อ งในรูป แบบต่ า งๆไปใช้ง านในฐานะกลยุ ท ธ์
การตลาดด้วยเนื้อหา ผูว้ จิ ยั พบว่า แม้ว่าการเล่าเรือ่ งจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบทีข่ าดไม่ได้
เหมือนกันทัง้ 7 องค์ประกอบ แต่สงิ่ ที่ทําให้เรื่องเล่าแตกต่างกันนัน่ คือ เหมือนกันรสชาติของ
อาหารแต่ละประเภทนัน่ คือรูปแบบของการเล่าเรื่อง (Types of story) ซึง่ ในงานวิจยั ชิน้ นี้ทเ่ี น้น
ไปที่บ ริบ ทผลิต ภัณ ฑ์ผู้ห ญิงได้ทํา การแบ่ง ประเภทของรูป แบบการเล่ า เรื่อ งที่พ บบ่ อ ยๆใน
ออกเป็ น 4 รูปแบบ นันคื
่ อ
(1) แนวตลกขบขัน (Comedy) มักเป็ นเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) ทีถ่ ูก
สร้างเพื่อให้ความบันเทิงเริงใจหรือคลายเคลียดแก่ผรู้ บั สารหรือผูช้ ม ในปจั จุบนั การเล่าเรื่องแนว
ตลกได้รบั ความนิยมเพิม่ มากขึน้ ในสังคม สะท้อนให้เห็นถึงวิธคี ดิ และความต้องการของผูร้ บั สาร
ทีต่ อ้ งการลดภาวะเครียดจากชีวติ ประจําวันไม่ว่าจะเป็น การเงิน การงาน การเรียนหรือความรัก
เองก็ตาม ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบที่จะรับสารที่เบาสมองมากกว่าสารที่อดั แน่ นไปด้วย
สาระแม้จะเป็ นที่นิยมเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ แต่การเล่าเรื่องแนวตลกขบขันจะช่วยสร้างความบันเทิง
ให้แก่ผชู้ ม ส่งผลให้เกิดการจดจําได้ดเี มื่อผูช้ มมีความสุข แต่จุดอ่อนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของการเล่าเรื่อง
แนวนี้คอื ความน่ าเชื่อถือ ความสมจริงของเนื้อหาและตราสินค้า
(2) แนวแรงบันดาลใจ (Inspiration) มักเป็ นเนื้อหาคอนเทนต์ (Content)
ที่ถู ก สร้างเพื่อ ให้ก ระตุ้นแรงบันดาลใจ เสริมพลังทางจิต ใจ ให้แ ง่ค ิดคติส อนใจ พร้อ มทัง้ ให้
กําลังใจกับผู้ท่กี ําลังท้อแท้คอื ผู้รบั ชมจะรูส้ กึ มีพลังและอยากลุกขึน้ มาทําในสิง่ ที่ติดค้างอยู่ให้
สําเร็จ นอกจากนี้ยงั พบอีกว่า การเล่าเรื่องแนวแรงบันดาลใจทุกเรื่องมักกําหนดให้ตวั ละครเอก
ต้องพยายามฝ่าฟนั ปญั หาหรือความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในเรื่องอย่าหลีกเลีย่ งไม่ได้ สะท้อนให้เห็น
ถึงปญั หาที่ทุกคนต้องเผชิญ สําหรับจุดอ่อนที่สุดของผลงานแนวนี้ท่นี ักสื่อสารการตลาดควร
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คํานึงถึงคือ ความน่ าสนใจของเนื้อหา และตัวละคร ในบางครัง้ หากเลือกตัวละครไม่ดอี าจทําให้
ไม่สามารถกลายเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั ผูช้ มได้ และกลายเป็นผลในแง่ลบแทน
(3) แนวชีวติ (Drama) เป็ นการเล่าเรื่องแนวชีวติ มักจะมีเนื้อหาหรือคอน
เทนต์ (Content) ทีถ่ ูกสร้างเพื่อสะท้อนภาพความโหดร้ายของโชคชะตา ความไม่ลงตัวของชีวติ
ความโศกเศร้าน่ าเห็นใจของชะตากรรมที่ตวั ละครต้องประสบพบเจอ หรือแม้แต่การถูกเอารัด
เอาเปรียบจากคนอีกฝา่ ยอย่างไม่อาจขัดขืนได้ จากการศึกษาพบว่าการเล่าเรื่องแนวชีวติ จะช่วย
ให้ผรู้ บั สารรูส้ กึ สะท้อนใจ รูส้ กึ เห็นอกเห็นใจรูส้ กึ เศร้าใจไปกับตัวละคร ไปจนถึงกระทัง้ รูส้ กึ โกรธ
แค้นโชคชะตาแทนตัวละคร ส่วนสาเหตุทท่ี าํ ให้ผลงานแนวนี้ได้รบั ความนิยมอย่างมากในผลงาน
ภาพยนตร์โฆษณาในช่วงทีผ่ ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงในช่วงทีผ่ ่านมา
ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะธรรมชาติและกลไลการทํางานของสมองผูห้ ญิงทีส่ ามารถรับรูค้ วามรูส้ กึ ได้ดี
สามารถแสดงออกถึงอารมณ์สงสารได้อย่างลุ่มลึก เทคนิคการเล่าเรื่องแนวชีวติ ไม่ใช่เรื่องใหม่ใน
สังคมไทย กล่าวได้ว่า เนื้อหาแนวชีวติ เป็ นสิง่ ที่อยู่คู่กบั สังคมไทยมานานแล้ว ดังนัน้ จึงไม่น่า
แปลกใจทีก่ ารนํ ากลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาโดยเฉพาะการเล่าเรื่องแนวชีวติ ได้รบั ความนิยม
และเข้าถึงผูค้ นในสังคมได้อย่างงาย สิง่ ที่ผสู้ ร้างสรรค์ผลงานควรต้องคํานึงถึงในการใช้การเล่า
เรื่องแนวชีวติ คือ ความเป็ นไปได้ในความเป็ นจริง และความเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้าและ
ภาพยนตร์โฆษณา
(4) แนวโรแมนติก (Romance) ส่วนใหญ่ผลงานการเล่าเรื่องแนวโรแมน
ติกมักมีเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) ที่ถูกสร้างเพื่อสื่อถึงความรัก ความห่วงหา ความอาทร
ความผูกพัน เซ็กซ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร เช่นกัน จากการศึกษาพบว่าการเล่าเรื่อง
แนวโรแมนติกจะช่วยให้ผู้รบั สารรูส้ กึ ถึงความรัก ความอบอุ่นในจิตใจ โดยผู้ชมจะเชื่อมโยงเข้า
กับประสบการณ์ของตนเองในอดีต เพราะความรักคือคุณค่าพืน้ ฐานทีม่ นุ ษย์ต้องการ ในแง่ของ
กระแสตอบรับแม้ผลงานแนวนี้จะได้รบั ความนิยมไม่มากเท่าแนวชีวติ แต่ ก็เป็ นผลงานแนวที่
เข้าถึงผูช้ มโดยเฉพาะผูห้ ญิงได้งา่ ย เป็ นเพราะธรรมชาติลกึ ๆของผูห้ ญิงทีต่ อ้ งดูแลครอบครัวและ
ต้องเร่งสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบ ดังนัน้ ผู้หญิงจึงใส่ใจกับเรื่องของความสัมพันธ์และหว่าง
กันและกันมากกว่าผู้ชาย สําหรับนักสื่อสารการตลาดที่ต้องการนํ าเทคนิคการเล่าเรื่องแนวโร
แมนติกไปใช้กบั ตราสินค้า ควรคํานึงถึงทัง้ ข้อดีและข้อเสียของผลงานแนวนี้ เพราะจุดอ่อนทีส่ ุด
ของผลงานแนวโรแมนติกคือ ความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อของโครงเรื่อง ตัวละคร และการเชื่อมโยง
กับตราสินค้า
นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รบั ชมพบว่า การเล่าเรื่อง
ผ่านภาพยนตร์โฆษณาของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 ส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นและความรูส้ กึ ของผู้
รับชมจากสื่อออนไลน์อย่างเห็นได้ชดั โดยความคิดเห็นของรับชมเป็ นไปอย่างหลากหลาย มีทงั ้
ในเชิงบวกต่อตราสินค้า เชิงลบต่อตราสินค้า ตลอดจนเชิงเป็นกลางต่อตราสินค้า โดยภาพยนตร์
โฆษณาทีถ่ ูกรับชมและแสดงความคิดเห็นหรือถูกส่งต่อในโลกอินเตอร์เน็ตมากที่สุดเป็ นอันดับ
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หนึ่งคือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman : ความลับของเจน” จากตราสินค้า
Wacoal ถือเป็ นผลงานแนวชีวติ (Drama) อันดับสองคือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติ้งเป็ นสาว
โดฟ ต้องถูกตัดผม.. ทําไม?” จากตราสินค้า DOVE ผลงานแนวตลกขบขัน อันดับสามคือ
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสักอย่างให้ตวั เอง!” จากตรา
สินค้า Rexona ผลงานแนวสร้างแรงบันดาลใจ และ อันดับสีค่ อื ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save
the Moment: Ending Version” จากตราสินค้า Oriental Princess ผลงานแนวโรแมนติก โดย
ผลการวิจยั บ่งชีว้ ่า ยอดรับชมภาพยนตร์โฆษณาแปรผันตามจํานวนความคิดเห็นจากผูร้ บั ชมใต้
ภาพยนตร์ในเว็บไซต์ www.youtube.com แต่แปรผกผันกับการแสดงความคิดเห็นหรือส่งต่อใน
โลกอินเตอร์เน็ ต อาทิเช่น ในเว็บไซต์ www.facebook.com, www.pantip.com, ตลอดจน
เว็บไซต์กระดานข่าวอื่นๆ (Webboard)
5.1.2 การวิ เคราะห์เอกลักษณ์พิเศษของโครงสร้างการเล่าเรื่อง
จากการวิเ คราะห์ตามกระบวนการในข้างต้น ผู้วจิ ยั พบว่ า ในส่ วนของการวิเ คราะห์
เอกลักษณ์พเิ ศษของโครงสร้างการเล่าเรือ่ ง ได้ขอ้ สรุปดังต่อไปนี้
1) โครงเรื่อง (Plot) จากในภาพยนตร์โฆษณาทีใ่ ช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 เรื่อง
นัน้ สามารถแบ่งโครงเรื่องของภาพยนตร์ได้เป็ น 3 กลุ่ม นัน่ คือ (1) โครงเรื่องที่จดั เรียง
เหตุ ก ารณ์ ต ามสภาวการณ์ (2) โครงเรื่อ งที่ป ราศจากสภาวะสงบสุ ข (3) โครงเรื่อ งสลับ
สภาวการณ์ โดยที่การเล่าเรื่องในแต่ละกลุ่มจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป และไม่สามารถ
บอกได้ว่ากลุ่มใดคือกลุ่มที่ดกี ว่า หรือกลุ่มใดคือกลุ่มที่ดที ่สี ุด เนื่องจากการตัดสินจําเป็ นต้อง
พิจารณารวมทัง้ 7 องค์ประกอบเข้าด้วยกัน แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่ากลุ่ม (3) โครงเรื่องสลับ
สภาวการณ์ เป็ นกลุ่มทีต่ ราสินค้าผลิตภัณฑ์เลือกใช้ถงึ 2 ตราสินค้าด้วยกัน แตกต่างจากกลุ่ม
(1) และ (2) ทีม่ ตี ราสินค้าผลิตภัณฑ์เลือกใช้เพียงกลุ่มละ 1 เลือกเท่านัน้
2) ขัว้ ขัดแย้ง (Conflict) เป็ นองค์ประกอบทีข่ าดไม่ได้ในภาพยนตร์โฆษณาที่
ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 เรื่อง กล่าวคือ ทุกเรื่องนํ าเสนอขัว้ ขัดแย้งในมิตขิ องตัวเอง ซึ่งจาก
ข้อมูลสามารถจัดแบ่งขัว้ ขัดแย้งได้เป็ น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ (1) ขัว้ ขัดแย้งภายในจิตใจ (2) ขัว้
ขัด แย้ง ระหว่ า งบุ ค คล (3) ขัว้ ขัด แย้ง จากพลัง ภายนอก โดยพบว่ า ขัว้ ขัด แย้ง ที่ต ราสิน ค้ า
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากที่สุดคือ กลุ่ม (1) ขัว้ ขัดแย้งภายในจิตใจ โดยมีจํานวน
ภาพยนตร์โฆษณาทีถ่ ูกจัดในกลุ่มนี้ถงึ 2 เรือ่ งจาก 4 เรือ่ ง
3) ตัวละคร (Character) การวิเคราะห์ตวั ละครถูกแบ่งย่อยออกเป็ น 2 ส่วน
นันคื
่ อ บทบาทของตัวละคร และ คุณสมบัตขิ องตัวละคร โดยในส่วนของบทบาทของตัวละครใน
ภาพยนตร์โฆษณาทีใ่ ช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 เรื่อง พบว่า ตัวละครเอก (Protagonist) ในเรื่อง
ส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง โดยทีเ่ รือ่ งเล่าจะมีหรือไม่มตี วั ละครรอง (Antagonist) ก็ได้ ซึง่ ตัวละครหนึ่ง
ตัวสามารถแสดงบทบาทได้มากกว่าหนึ่งบทบาท สังเกตว่าตัวละครผูช้ ่วย (Helper) เป็ นตัวละคร
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ที่มคี วามสําคัญในระดับรองแต่ ถูก พบในทุก ชุ ดภาพยนตร์โ ฆษณา ตัวละครประกอบมักเป็ น
ผูช้ าย และ ในส่วนของคุณสมบัตขิ องตัวละครในภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4
เรื่อง พบว่า ตัวละครเพศหญิงมักเป็ นตัวละครที่มคี ุณสมบัตเิ ป็ นผู้ถูกกระทํา ทว่าตัวละครเพศ
ชายมักเป็ นตัวละครที่มคี ุณสมบัตเิ ป็ นผู้กระทํา แต่ อย่างไรก็ตามในบางกรณีตวั ละครสามารถ
แสดงคุณสมบัตทิ งั ้ 2 แบบได้ ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์นนั ้ ๆในเรือ่ งเล่า
4) แก่นความคิด (Theme) ผูว้ จิ ยั สามารถทําการแบ่งแก่นความคิดออกเป็ น 4
รูปแบบ 4 รสชาติวรรณกรรมตามแนวทางของแต่ละภาพยนตร์โฆษณา ดังต่อไปนี้ (1) แก่น
ความคิดเกีย่ วกับผูห้ ญิงและความกล้าหาญ (2) แก่นความคิดเกีย่ วกับผูห้ ญิงและเรือ่ งไม่คาดฝนั
(3) แก่นความคิดเกี่ยวกับผูห้ ญิงและความสวยจากภายใน (4) แก่นความคิดเกี่ยวกับผูห้ ญิงและ
ช่วงเวลาหลังแต่งงาน จากข้อมูลทําให้ผวู้ จิ ยั สรุปได้ว่า แก่นความคิดของแต่ละเรือ่ งมีความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกออกจากกัน ไม่มกี ฏเกณฑ์ทต่ี ายตัว โดยมากมักขึน้ อยูก่ บั ผูเ้ ล่าเรือ่ ง
หรือผูส้ ร้างภาพยนตร์โฆษณา
5) สัญลักษณ์พเิ ศษ (Special Signs) ผูว้ จิ ยั พบว่าจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของภาพยนตร์โ ฆษณาทัง้ 4 ชุด ผลงาน ผู้ว ิจยั พบว่ า ภาพยนตร์โ ฆษณาแต่ ล ะเรื่อ งมีการใช้
สัญลักษณ์พเิ ศษเพื่อสื่อสารถึงความหมายทีต่ ้องการซึง่ สามารถแบ่งแยกได้ 2 ประเภท คือ (1)
สัญลัก ษณ์ พ ิเศษทางภาพ (2) สัญลัก ษณ์ พ ิเศษทางเสียง นอกจากนี้ผู้ว ิจยั ยังสามารถแบ่ ง
ภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรื่องออกเป็ น 2 กลุ่มภายใต้เงื่อนไขการใช้สญ
ั ลักษณ์พเิ ศษทางภาพ
และเสียง นัน่ คือ (1) การใช้สญ
ั ลักษณ์พเิ ศษแทนความรูส้ กึ ตัวละคร (2) การใช้สญ
ั ลักษณ์พเิ ศษ
แทนความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร ซึง่ จากข้อมูลทําให้ผวู้ จิ ยั สรุปได้ว่า ภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4
เรื่องมีลกั ษณะการใช้สญ
ั ลักษณ์ พเิ ศษทางภาพมากกว่าเสียงและการใช้สญ
ั ลักษณ์พเิ ศษแทน
ความรูส้ กึ ตัวละครมีจาํ นวนมากกว่าการใช้สญ
ั ลักษณ์พเิ ศษแทนความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร
6) ฉาก (Settings) ผูว้ จิ ยั ได้ทําการจัดจําแนกฉากออกเป็ น 5 ชนิด อันได้แก่
ฉากที่เป็ นธรรมชาติ ฉากที่เป็ นสิง่ ประดิษฐ์ ฉากทีเ่ ป็ นช่วงเวลา ฉากทีเ่ ป็ นการดําเนินชีวติ และ
ฉากที่เป็ นสภาพแวดล้อม ซึ่งการเก็บข้อมูลและจัดประเภทจากภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรื่อง
พบว่ า เรื่อ งเล่ าส่ ว นใหญ่ 3 ใน 4 มัก ใช้ฉ ากอย่างหลายหลายชนิ ด ผสมผสานกัน แต่ มเี พียง
ภาพยนตร์โฆษณาเพียงเรือ่ งเดียวเท่านัน้ ทีม่ ฉี ากเพียงชนิดเดียวตลอดการเล่าเรื่อง สําหรับฉาก
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดเป็ นอันดับหนึ่ง คือ ฉากสิง่ ประดิษฐ์ อันดับสองคือ ฉากการดําเนินชีวติ
อันดับสามคือ ฉากสภาพแวดล้อม อันดับสีค่ อื ฉากทีเ่ ป็ นธรรมชาติ อันดับท้ายสุดคือ ฉากทีเ่ ป็ น
ช่วงเวลา
7) จุดยืนการเล่าเรื่อง (Point of View) ผูว้ จิ ยั ได้ทําการจัดจําแนกแบ่งจุดยืน
การเล่าเรื่องออกเป็ น 2 กลุ่มลักษณะ คือ (1) การเล่าเรื่องที่แบ่งตามสายตาของบุรุษพจน์ (2)
การเล่าเรื่องที่แบ่งตามลักษณะของเพศผู้เล่า สําหรับในกลุ่มแรกที่แบ่งจุดยืนของการเล่าเรื่อง
ตามสายตาของบุรษพจน์ จากข้อมูลภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรือ่ ง พบว่าภาพยนตร์โฆษณาส่วน
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ใหญ่ 3 ใน 4 เรื่อง ใช้จุดยืนการเล่าเรื่องอย่างผสมผสานตลอดทัง้ เรื่อง กล่าวคือ ใช้จุดยืนตาม
สายตาของบุรษุ พจน์มากกว่า 1 แบบ มีเพียง 1 ใน 4 เรื่องเท่านัน้ ทีใ่ ช้จุดยืนเพียงจุดเดียวตลอด
เรื่อง ซึ่งเป็ นจุดยืนในสายตาของผู้เป็ นกลาง สําหรับในกลุ่มทีส่ องที่แบ่งจุดยืนของการเล่าเรื่อง
ตามลักษณะของเพศผูเ้ ล่า จากข้อมูลภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรือ่ งพบว่าภาพยนตร์โฆษณาส่วน
ใหญ่ 2 ใน 4 เรือ่ ง ใช้จดุ ยืนการเล่าเรือ่ งในแบบเพศชาย

5.2 อภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั ที่ได้จากวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุ ประสงค์งานวิจยั พบว่า รูปแบบ
ของการเล่าเรือ่ งของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงในกลุ่มตัวอย่างจะถูกจัดแบ่งออกเป็ น 4 แนว
ทาง นันคื
่ อ ผลงานการเล่าเรือ่ งแนวตลกขบขัน (Comedy) แนวแรงบันดาลใจ (Inspiration) แนว
ชีวติ (Drama) และแนวโรแมนติก (Romance) ซึง่ แต่ละแนวจะมีลกั ษณะเด่นทีแ่ ตกต่างกันออก
ไป กล่าวคือการเล่าเรื่องแนวตลกขบขันจะมอบความรูส้ กึ สนุ กสนาน ผ่อนคลายให้กบั ผู้ชมแต่
ต้องคํานึงถึงความน่ าเชื่อถือและความสมจริง การเล่าเรื่องแนวแรงบันดาลใจส่งมอบความรูส้ กึ มี
พลัง เสริมกําลังใจ กระตุน้ ให้เกิดการลงมือทํา แต่ต้องคํานึงถึงความน่ าสนใจของเนื้อหา และตัว
ละคร การเล่าเรื่องแนวชีวติ พร้อมส่งมอบความรูส้ กึ ตื้นตัน ปิ ตยิ นิ ดี ความเห็นอกเห็นใจในชะตา
กรรมของผู้อ่ นื ในขณะที่ผู้สร้างต้องระมัดระวังเรื่องของความเป็ นไปได้ในความเป็ นจริง และ
ความเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้าและภาพยนตร์โฆษณา และสุดท้ายการเล่าเรื่องแนวโรแมนติก
มักจะส่งมอบความรูส้ กึ รัก ความรูส้ กึ อบอุ่น ความมันคงในความสั
่
มพันธ์ แต่กต็ ้องระวังเรื่องของ
การวางโครงเรือ่ ง ตัวละคร และการเชื่อมโยงกับตราสินค้า
จากความแตกต่างดังกล่าวการเล่าเรื่องทัง้ 4 รูปแบบจึงมีความเหมาะสมลงตัวทีจ่ ะใช้
เล่าเรือ่ งในวัตถุประสงค์ทแ่ี ตกต่างกันด้วยเช่นกัน และไม่อาจบอกได้ว่าแนวทางใดคือแนวทางที่
ดีท่สี ุด ขึ้นอยู่กบั การนํ าไปใช้งานและบริบทแวดล้อมของการเล่าเรื่องนัน้ ๆ ในส่วนของความ
คิดเห็นของผู้รบั ชมการเล่าเรื่องผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณาของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิง อาจ
กล่ า วได้ว่ า ยอดรับ ชมภาพ ยนตร์โ ฆษณาแปรผัน ตามจํา นวนความคิด เห็น จากผู้ร บั ชมใต้
ภาพยนตร์ในเว็บไซต์ www.youtube.com แต่แปรผกผันกับการแสดงความคิดเห็นหรือส่งต่อใน
โลกอินเตอร์เน็ตในแหล่งอื่นๆ โดยภายใต้บริบทผลิตภัณฑ์ผู้หญิงในสังคมไทย พบว่า ผลงาน
แนวผลงานแนวชีวติ (Drama) และแนวโรแมนติก (Romance) ได้รบั การพูดถึงหรือส่งต่อกันใน
โลกออนไลน์ มากกว่า ผลงานแนวตลกขบขัน (Comedy) และแนวแรงบันดาลใจ (Inspiration)
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงในปจั จุบนั และความลุ่มลึกทางอารมณ์ ของกลุ่มเป้าหมาย
ผูห้ ญิงทีม่ ตี ่อผลงานการเล่าเรือ่ ง
สําหรับองค์ประกอบการเล่าเรื่องนัน้ จะประกอบไปด้วยเอกลักษณ์พเิ ศษของโครงสร้าง
การเล่าเรื่องทัง้ 7 องค์ประกอบที่ไม่อาจขาดได้แม้แต่องค์ประกอบเดียว แม้ว่าแต่ละผลงาน
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ภาพยนตร์โฆษณาจะมีลกั ษณะองค์ประกอบของเรื่องเราที่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามแต่ ละ
ผลงานการเล่าเรื่องจะมีจุดเด่นของแต่ละผลงานทีส่ ร้างความแตกต่างให้กบั ผลงาน นัน่ คือ แก่น
ความคิด (Theme) ซึง่ เปรียบเสมือนเงาสะท้อนความเป็ นตัวจนของเรื่องเล่าและตราสินค้าชนิด
นัน้ ๆ
ในแง่มุมของตราสินค้า ส่วนใหญ่ตราสินค้าที่มอี ายุยาวนานในธุรกิจการเล่าเรื่องที่เน้น
คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Benefits) จะช่วยตอกยํ้าประสบการณ์ของผู้รบั ชมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของคุณค่าตราสินค้า (กุณฑลี รื่นรมย์, 2556) และตัวอย่าง
การแสดงความคิดเห็นของผูร้ บั ชมทีไ่ ด้แสดงไว้ในเว็บไซต์ทเ่ี กี่ยวข้องต่างๆ แต่ทว่าหากเป็ นตรา
สินค้าผลิต ภัณ ฑ์ท่เี กิด ใหม่ แผนงานการสื่อ สารการตลาดผ่ านการเล่าเรื่อ งที่เ น้ นคุ ณ ค่ าทาง
อารมณ์ (Emotional Benefits) จะมีส่วนช่วยให้ช่อื ตราสินค้าแพร่กระจายออกไปตามสื่อที่
กําหนด เกิดการพูดต่อกัน ทัง้ จากปากต่อปาก (Words of Mouth) และการส่งต่อกันผ่านระบบ
ออนไลน์ (Viral) จนเกิดเป็ นกระแสในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทัง้ นี้ต้องอาศัยปจั จัยสําคัญนัน่ คือ
ความถี่ (Frequency) และ ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม (Timeliness) เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงชื่อตรา
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การสร้างสรรค์ผลงานการ
สื่อ สารด้ว ยการเล่ า เรื่อ งภายใต้ บ ริบ ทผลิต ภัณ ฑ์ผู้ห ญิง จํา เป็ น อย่ า งยิ่ง ที่ผู้ส ร้า งหรือ ผู้เ ล่ า
จําเป็ นต้องทําความเข้าใจจุดเด่นที่ความแตกต่างของการเล่าเรื่อง (Storytelling) ในบริบทนี้
เสีย ก่ อ น ซึ่ง การเล่ าเรื่อ งในบริบทผลิต ภัณ ฑ์ผู้ห ญิงมีค วามโดดเด่น และแตกต่ า งจากบริบ ท
ผลิตภัณฑ์ผู้ชายหรือผลิตภัณฑ์ทวไปอย่
ั่
างลึกซึ้ง ด้วย 3 หัวข้อหลักคือ (1) กลุ่มผู้ฟงั /ผู้รบั สาร
(Receiver) (2) เนื้อหา/สาร (Content) (3) ตราสินค้า/ผูส้ ่งสาร (Sender) โดยสามารถอธิบาย
รายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
5.2.1 กลุ่มผูฟ้ ัง/ผูร้ บั สาร (Target Audience/Receiver)
เป็ นองค์ประกอบที่ทําให้การเล่าเรื่องในบริบทผลิตภัณฑ์ผู้หญิงแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
เพราะผู้รบั สารในกลุ่มนี้ค ือ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงซึ่ง มีล กั ษณะทางความคิด และพฤติกรรม
แตกต่างจากผู้บริโภคเพศชายอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางกายวิภาคของสมองและระบบ
ประสาท จากการศึก ษาโครงสร้า งสมองพบว่ า ผู้ห ญิง มีแ อนทีเ รีย ร์ คอมมิช เชอร์ (Anterior
Commissure) ที่ม ีข นาดใหญ่ ก ว่ า ผู้ ช าย ทํ า ให้ ส มองของผู้ ห ญิ ง สามารถรับ รู้ สัม ผัส และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างหลากหลาย ลึกซึง้ กว่าผูช้ ายหลายเท่า (Himeno, 2014, p.26).
สังเกตได้จากตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นที่มตี ่ อภาพยนตร์โ ฆษณาในเครือข่ายสัง คมคม
ออนไลน์ (Comments) ทีบ่ ่งชี้ว่า กลุ่มเป้าหมายเพศหญิงสามารถรับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ นัน้ ๆผ่าน
เรื่อ งเล่า ของแต่ ล ะแบรนดได้อ ย่างมีป ระสิทธิภาพ จากข้อ มูล ที่ก ล่ าวมา สามารถสรุ ปได้ว่ า
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ลักษณะความเป็ นผูห้ ญิงของกลุ่มเป้าหมาย คือปจั จัยสําคัญทีส่ ุดอันดับแรกที่ทําให้รปู แบบของ
การเล่าเรือ่ งในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงแตกต่างจากบริบทอื่นๆอย่างสิน้ เชิง
5.2.2 เนื้ อหา/สาร (Message/Content)
ปจั จุบนั การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) ก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่าง
เห็นได้ชดั กลุ่มธุรกิจในหลากหลายแขนงได้ปรับเพิม่ กลยุทธ์การตลาดลักษณะนี้มาใช้กนั มากขึน้
ในปีท่ผี ่านมา จากรายงานพบว่า ในช่วง 2-3 ปี ท่ผี ่านมามีจํานวนนักการตลาดในธุรกิจการค้า
ระหว่างหน่ วยงานธุรกิจกับหน่ วยธุรกิจ (B2B) และการค้าระหว่างหน่ วยงานธุรกิจกับลูกค้า
โดยตรง (B2C) หันมาใช้กลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหามากถึง 94% และ 92% ตามลําดับ
(Pulizzi, 2014, p.17). อาจกล่าวได้ว่ากลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาได้แทรกซึมเข้าไปใน
หลากหลายรูปแบบการสื่อสาร (Communication Platforms) แต่ส่อื ทีส่ ามารถถ่ายทอดเรื่องเล่า
ถึงผู้รบั สารกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบวงจรมากทีส่ ุด ภายใต้ขอบเขตของเทคโนโลยีในปจั จุบนั
นัน่ คือ ภาพเคลื่อนไหว หรือ ภาพยนตร์โฆษณา ผลงานวรรณกรรมประเภทนี้ต้องอาศัยทัง้ วัจ
นภาษาและอวัจนภาษาเป็ นเครื่องมือในการสื่อสาร เช่น ตัวอักษร เสียงเพลง ภาษากาย การ
แสดงออกทางสีหน้า ทําให้กลุ่มเป้าหมายเพศหญิงทีป่ กติรบั รูท้ างอารมณ์ได้ดอี ยู่แล้ว สามารถ
รับรูถ้ งึ เนื้อหาทีผ่ สู้ ่งสารต้องการสื่อสารได้ดกี ว่าเดิมมากทีเดียว
นอกจากนี้ เนื้อ หาของภาพยนตร์โ ฆษณาในบริบทผลิตภัณ ฑ์ผู้หญิง ในปจั จุบนั ยังมี
ความแตกต่ างจากอดีตอีกด้วย เพราะผู้หญิงในปจั จุบนั ซึ่งมีววิ ฒ
ั นาการทางบทบาท ความคิด
และทัศ นคติท่ีต่ า งไปจากผู้ห ญิง ในสมัย ก่ อ นมากพอสมควรทีเ ดียว ทํา ให้ก ารเล่ าเรื่อ งผ่ า น
ภาพยนตร์โฆษณาเป็ นเหมือนกระจกที่สะท้อนภาพความเป็ นผู้หญิงในปจั จุบนั ออกมาได้อย่าง
เด่นชัด โดยแสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงในปจั จุบนั ต้องดํารงบทบาททีห่ ลากหลายมิตแิ ตกต่างจากอดีต
กาลอย่างมาก ซึ่งจากการศึกษาการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิง ทัง้ ในบริบทของสังคมไทยหรือ
สังคมต่างประเทศ ต่างมีภาพสะท้อนออกมาตรงกัน กล่าวคือ ภาพยนตร์โฆษณามีลกั ษณะการ
นํ าเสนอเนื้อหา (Content/Message) ทีส่ อดคล้องกับความเป็ นไปของสังคม ซึง่ ตรงกับแนวคิด
บทบาทหน้ าที่ของสื่อที่ว่า สื่อมวลชนถ้าเปรียบเป็ นกระจก ก็จะหมายถึง เป็ นการตอบสนอง
สังคม ซึง่ จะสะท้อนความเป็ นจริงของสังคม และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบ (ปกรณ์ สุปินานนท์,
2551)
5.2.3 ตราสิ นค้า/ผูส้ ่งสาร (Brand/Sender)
องค์ ป ระกอบสุ ด ท้า ย แต่ ไ ม่ ไ ด้ม ีค วามสํ า คัญ ไม่เ ป็ น อัน ดับ ท้า ยสุ ด คือ ผู้ส่ ง สาร ใน
งานวิจยั ชิน้ นี้หมายถึงตัวตราสินค้าผลิตภัณฑ์ เป็ นความจริงทีค่ วามแตกต่างของชนิดผลิตภัณฑ์
ส่งผลต่ อรูปแบบการเล่าเรื่องที่แตกต่ างกันอย่างสิ้นเชิง ยกตัวอย่างเช่น ในบริบทผลิตภัณ ฑ์
ผูช้ าย ผู้เล่าเรื่องส่วนใหญ่จะใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบผูช้ าย เพื่อสื่อถึงความมันใจ
่ ความเป็ น

132
ผูน้ ํา และความเชื่อมันในตนเองของผู
่
ช้ าย แต่ในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง ผูเ้ ล่าอาจใช้มุมมองการ
เล่าเรื่องได้ทงั ้ ผูช้ าย และผูห้ ญิง แสดงให้เห็นถึงความต้องการความเข้าใจจากเพศเดียวกันและ
ต่ างเพศของผู้ห ญิง ความเข็มแข็ง แต่ อ่ อ นไหวของผู้ห ญิง ในอีก แง่มุ มหนึ่ ง พบว่ าในบริบ ท
ผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงด้วยกันเองก็ยงั สามารถใช้ลกั ษณะหรือประเภทของการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์
โฆษณาที่แตกต่างกันได้ เช่น การเล่าเรื่องแนวแรงบันดาลใจ แนวตลกขบขัน แนวชีวติ และ
แนวโรแมนติกซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การวางตําแหน่ งของตราสินค้า (Brand Positioning) และ บุคลิกภาพ
ของตราสินค้า (Brand Personality) ที่ประกอบสร้างเป็ นตราสินค้านัน้ ๆ เพราะตราสินค้าที่
ประทับ ใจไม่ รู้ล ืม คือ ตราสินค้า ที่ส ร้า งบุ ค ลิก และเลือ กจุด ยืนได้อ ย่า งโดดเด่น ในใจผู้บริโ ภค
(Gobe, 2010 อ้างถึงใน มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา, 2555, p.103) จึงกล่าวได้ว่า
ตราสินค้าคือองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจวางแผนการสร้างเรือ่ งเล่านัน่ เอง
หลังจากเข้าใจความแตกต่างและเอกลักษณ์ของการเล่าเรือ่ งในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง
แล้ว ผู้วจิ ยั พบว่า แนวทางการเล่าเรื่องในบริบทผลิตภัณฑ์ผู้หญิงแตกต่ างจากบริบทอื่นๆ ซึ่ง
ส่ ง ผลให้ ก ารดํ า เนิ น กลยุ ท ธ์ ก ารสื่อ สารแตกต่ า งออกไปด้ว ยเช่ น กัน ในส่ ว นต่ อ ไปคือ การ
สังเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมด จากทัง้ วัตถุประสงค์ และ ข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํ าเสนอกล
ยุทธ์การเล่าเรือ่ งในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงในปจั จุบนั ทีเ่ หมาะสม ซึง่ หลังจากการค้นคว้าและตก
ผลึกทางความรูผ้ ูว้ จิ ยั ได้นําเสนอเป็ นกลยุทธ์ ทีม่ ชี ่อื ว่า "STORY of HERS" ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ท่ี
เปรียบเสมือนเข็มทิศนํ าทางทีไ่ ด้กลันกรองมาจากองค์
่
ความรูจ้ ากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
เชื่อเหลือเกินว่ากลยุทธ์น้ีจะสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อแผนงานการสื่อสาร
การตลาดในบริบทผลิต ภัณ ฑ์ผู้ห ญิง ของประเทศไทยได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลยุทธ์น้ี
ประกอบไปด้วย 9 ตัวอักษรทีเ่ ป็ นตัวแทนขององค์ประกอบในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้
1) S - Standing Out หรือ เล่าเรือ่ งอย่างแตกต่าง
เพราะทุกตราสินค้าทราบดีว่าต้องเล่าเรื่อง ทุกตราสินค้าจึงมีเรื่องเล่า แต่นัน่
ไม่ได้หมายความว่าการเล่าเรื่องของทุกตราสินค้าจะประสบความสําเร็จ เพราะอย่าลืมว่าใครๆก็
เล่าเรือ่ งได้ แต่คนทีจ่ ะเล่าเรือ่ งได้อย่างทรงคุณค่า สื่อสารได้ตรงตามความต้องการของตราสินค้า
ในขณะเดียวกันก็สร้างความหมายที่แตกต่ างขึ้นในใจลูกค้าได้นัน้ ต้องเป็ นเรื่องเล่าที่มคี ุณค่า
(Valuable Content) ทีถ่ ูกทักทอมาอย่างประณีตงดงามจากตัวตราสินค้าเท่านัน้
ตัวอย่าง: จากผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากทัง้ 4 เรื่อง 4 รสชาติท่ถี ูกยกมา
เป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ถือเป็ นผลงานทีม่ คี วามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของตนเอง
ไม่มผี ลงานเรื่องใดมีแนวทางทีซ่ ้าํ กัน ทัง้ 4 เรื่องไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นตัวตนของ
ตราสินค้าผ่านการเล่าเรือ่ ง แต่ยงั สะท้อนภาพบทบาทของผูห้ ญิงในปจั จุบนั ได้เป็นอย่างดี
2) T - Timeliness หรือ เล่าเรือ่ งให้ถูกเวลาและถูกสื่อ
ในปจั จุบนั ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระบบนิเวศของสื่อทีเ่ ปิดกว้างอย่างเสรี
ทุกตราสินค้าสามารถทําการสื่อสารได้อย่างเต็มที่ การสื่อสารในปจั จุบนั จึงไม่แตกต่างอะไรกับ
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การทําสงครามทีต่ ่างฝ่ายต่างช่วงชิงอํานาจในการเรียกร้องความสนใจของเป้าหมายมาเป็ นของ
ตนเอง แต่สงิ่ ทีจ่ ะทําให้การสื่อสารผ่านเรื่องเล่าประสบความสําเร็จนัน้ หาใช่เพียงอํานาจในการ
สื่อสารเท่ านัน้ หากแต่เป็ นการคํานึ งถึงบทบาทและความสามารถในการรับสารของผู้บริโภค
ดังนัน้ การกําหนดช่วงเวลาไว้อย่างรอบคอบและมีแบบแผน จึงเป็ นอีกปจั จัยหนึ่งทีช่ ่วยให้ระบบ
การสื่อ สารเกิด ประสิท ธิสู ง สุ ด โดยการเล่ า เรื่อ งต้ อ งเล่ า เรื่อ งเดิม ซํ้ า ๆ ยํ้า ๆ ในช่ ว งเวลาที่
กลุ่มเป้าหมายอยู่ในสภาพนิ่ง พร้อมเปิ ดรับสารจากสื่อนัน้ ๆและต้องไม่ถูกหรือถูกรบกวนน้อย
ทีส่ ุดจากสารอื่น
ตัวอย่าง: จากผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากทัง้ 4 เรื่อง 4 รสชาติท่ถี ูกยกมา
เป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ถือเป็ นตัวอย่างทีด่ ใี นการเลือกเผยแพร่ผลงานได้ถูกช่วงเวลาและ
ถูกช่องทางสื่อ เพราะปจั จุบนั ผู้บริโภคสามารถค้นหาหรือเลือกรับชมภาพยนตร์โฆษณาจากสื่อ
ออนไลน์ อย่าง www.youtube.com ได้ตลอดเวลาตามต้องการ ทําให้ส่อื ออนไลน์ เช่นนี้คอื ข้อ
ได้เปรียบสูงสุดในสื่อปจั จุบนั โดยพลังของการสื่อสารจะยิง่ ทวีความรุนแรงขึน้ ไปอีกเมื่อเกิดการ
ส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง www.facebook.com ทีท่ ก่ี ลุ่มเป้าหมายใช้เป็ นสังคมย่อยทําให้
การสื่อสารไร้กําแพงและอยูเ่ หนือกาลเวลา
3) O - One Main Idea หรือ เล่าเรือ่ งเพียงหนึ่งประเด็น
การเล่าเรื่อ งที่ด ีต้อ งมีประเด็นในการเล่ าเรื่อ งหรือในทางภาพยนตร์เ รียกว่า
“แก่นความคิด (Theme)” ทีต่ ้องชัดเจนมากทีส่ ุดเพียงหนึ่งเดียวเท่านัน้ โดยการใช้ขอ้ ความหลัก
(Key Message) เป็ นเครื่องมือในการสื่อสาร ซึง่ ข้อความหลักทุกข้อความจะต้องสอดคล้องกัน
โดยทีไ่ ม่ทาํ ให้ผรู้ บั สารรูส้ กึ ขัดแย้ง หรือ สร้างประเด็นใหม่ขน้ึ มาซ้อนประเด็นเก่า ถือเป็ นปจั จัยที่
ทักทอเรือ่ งเล่าเข้าด้วยกันอย่างมีศลิ ปะ
ตัวอย่าง: จากผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากทัง้ 4 เรื่อง 4 รสชาติท่ถี ูกยกมา
เป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ถือเป็ นตัวอย่างทีด่ ี เพราะทัง้ 4 ผลงานเลือกหยิบประเด็นหรือแก่น
ความคิดของเรือ่ งทีต่ อ้ งการสื่อสารมาบอกเล่าเพียงหนึ่งประเด็นเท่านัน้ ทําให้ผูช้ มสามารถเข้าใจ
สารและรับรูถ้ งึ อารมณ์ของภาพยนตร์โฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิง่ ที่ผู้วจิ ยั พบว่าเป็ นจุด
ร่วมของทัง้ 4 ผลงานในประเด็นนี้คอื ทัง้ 4 ผลงานมีแก่นความคิดลึกๆที่ต้องการสื่อสารคือ
บทบาทของผูห้ ญิงในปจั จุบนั ไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่กไ็ ม่ยากเกินกระทําขอเพียงมีทศั นคติทด่ี ตี ่อชีวติ
4) R - Reality หรือ เล่าเรือ่ งความจริงเท่านัน้
ในยุ ค ที่เ ทคโนโลยีก้ า วหน้ า ไปอย่ า งรวดเร็ว ผู้ ค นเชื่อ มต่ อ กัน ด้ ว ยระบบ
เลขฐานสองที่ทํ า ให้ เ ราไม่ จํ า เป็ น ต้อ งเปิ ด เผยข้อ มูล ส่ ว นตัว ให้ก ับ ใคร โลกจึง เต็ม ไปด้ว ย
ความสัมพันธ์แบบหลวมๆกํากวมในความรูส้ กึ แต่ทน่ี ่ าแปลกก็คอื ในความสิ้นหวังเหล่านี้มนุ ษย์
กลับมีพฤติกรรมโหยหาความจริงใจกันมากขึน้ โดยเฉพาะจากตราสินค้าผลิตภัณฑ์ท่พี วกเขา
เลือก ดังนัน้ การจะก้าวเข้าไปนัง่ ในใจผูบ้ ริโภคได้จงึ จําเป็ นต้องเริม่ จากความจริงใจทีต่ ราสินค้ามี
ให้แ ก่ ก ลุ่มเป้าหมาย ด้ว ยการเล่าเรื่อ งด้ว ยความจริง ไม่บิด เบือ นความจริง ไม่ปกปิ ด ความ
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ผิดพลาด เพื่อป้องกันภาวะผิดหวังทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตโดยทีร่ ตู้ วั หรือไม่รตู้ วั ทันทีทผ่ี บู้ ริโภค
รับรูค้ วามจริง
ตัวอย่าง: จากการสังเกตผลงานการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างพบว่า บางครัง้ ตรา
สินค้าเลือกที่จะแสดงคํามันสั
่ ญญา (Brand Promise) ผ่านการเล่าเรื่องซึง่ บางครัง้ ก่อให้เกิด
คําถามขึ้นในใจของผู้ชมผลงาน ซึ่งในงานวิจยั เราพบอีก ว่ ากลุ่มผู้บริโ ภคบางกลุ่ มเกิด ความ
คาดหวังในผลิตภัณฑ์ (Expectation) บางกลุ่มเกิดความสงสัย (Curiosity) โดยบางคนเลือก
แสดงความคิดเห็นในเชิงตัง้ คําถามถึงความจริงกับตราสินค้า อาทิเช่น “ทําได้จริงหรือ?” “โอ้โห!
ผมเชื่อจริงๆๆๆ” เป็ นต้น ในจุดนี้เองหากสิง่ ทีต่ ราสินค้าสัญญาเป็ นเพียงคําลวง เมื่อความจริง
ปรากฏจะนํามาซึง่ หายนะของตราสินค้าในท้ายทีส่ ุด
5) Y - Yelling Out Loud หรือ เล่าเรือ่ งให้ดงั กังวาน
การมีเรื่องเล่าที่ด ี มีเนื้อหาที่โดนใจ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และเปี่ ยมไปด้วย
ความจริงใจเท่านัน้ อาจยังไม่ช่วยให้การเล่าเรือ่ งประสบความสําเร็จได้หากขาดการเล่าเรืองทีด่ งั
กังวานไปทัวทั
่ ง้ กลุ่มเป้า หมายด้วยการใช้ส่อื ที่ผสมผสานกันอย่างหลากหลายแต่ลงตัว การใช้
สื่อทุกแขนงอย่างชาญฉลาดในการเล่าเรือ่ ง ไม่ว่าจะเป็ นสื่อดัง้ เดิม และสื่อใหม่ ภายใต้พฤติกรรม
การเข้าถึงสื่อของกลุ่มเป้าหมายคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะทําให้การเล่าเรื่องเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในยุคปจั จุบนั
ตัวอย่าง: จากการสังเกตการใช้ส่อื ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากทัง้ 4 เรื่อง
ในกลุ่มตัวอย่างพบว่าทัง้ 4 เรื่องมีความพยายามในการใช้ส่อื อย่างสอดคล้องกัน โดยเฉพาะสื่อ
ใหม่ (New Media) ไม่ว่าจะเป็ นสื่อวีดโี อออนไลน์ (www.youtube.com) หรือสื่อสังคมออนไลน์
(www.facebook.com) หรือสื่อเว็บไซต์กระดานข่าวออนไลน์ (www.pantip.com) ทําให้อาจ
กล่าวได้ว่าการเข้าถึงผลงานการเล่าเรื่องของตราสินค้าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความ
เข้มข้นของการใช้ส่อื ทีก่ ลุ่มเป้าหมายเปิดรับ
6) H - Helpful เป็ นตัวช่วยทีใ่ ช่สาํ หรับผูห้ ญิง
เพราะการเป็ นผูห้ ญิงในปจั จุบนั ไม่ใช่เรื่องง่าย เกิดเป็ นหญิงแท้จริงแสนลําบาก
ถือเป็ นคํากล่าวทีต่ รงประเด็นทีส่ ุด โดยเฉพาะการเป็ นผู้หญิงในยุคปจั จบันทีต่ ้องรับบทหนักใน
ทุกบทบาทชีวติ ทัง้ บทบาทของการทํางานนอกบ้านที่เต็มไปด้วยความเครียดและปญั หา ทัง้
บทบาทของแม่ศรีเรือนทีต่ ้องดูแลบ้านให้เรียบร้อย แม้ว่าจะต้องเจอะกับเรื่องวุ่นวายตามประสา
แม่บา้ นแต่กต็ ้องแก้ปญั หาไปเรื่อยๆ เรียกได้ว่า งานนอกมิให้ขาด งานในมิให้พร่อง และยังต้อง
คล่องเรื่องบนเตียงด้วย จึงเห็นได้ชดั เจนว่ารอบตัวของผูห้ ญิงยุคปจั จุบนั เต็มไปด้วยปญั หาน้อย
ใหญ่ แตกต่างจากผู้หญิงในอดีตค่อนข้างมาก ดังนัน้ การที่ตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งสามารถ
เสนอตัวเป็น ตัวช่วย หรือ ผูช้ ่วย หรือ แม้แต่เพื่อนทีร่ ใู้ จให้กบั พวกเธอได้นนั ้ หมายความว่า ตรา
สินค้านันได้
่ ทาํ ลายกําแพงจิตใจและเข้ามามีบทบาทในชีวติ ผูห้ ญิงได้แล้วในจุดเริม่ ต้น
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ตัวอย่าง: จากผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากทัง้ 4 เรื่องในกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ทัง้ 4 ผลงานพยายามสื่อสารการเป็ นตัวช่วยในการแก้ไขปญั หาคาใจให้กบั สาวๆ ไม่ว่าจะเป็ น
การเป็ นตัวช่วยในการบํารุงผมให้นุ่มสลวยและแข็งแรง การเป็ นตัวช่วยทีเ่ พิม่ ความมันใจให้
่
กบั
กิจกรรมใหม่ๆของผูห้ ญิง การเป็ นตัวช่วยทีป่ รับมุมมองด้านความสวยให้กบั ผูห้ ญิง และการเป็ น
ตัวช่วยทีใ่ ห้คําแนะนํ าในการใช้ชวี ติ ร่วมกันของสามีภรรยา สิง่ เหล่านี้จะไม่มที างเกิดขึน้ ได้ หาก
ตราสินค้าไม่ได้เรียนรูถ้ ึงความต้องการลึกๆในใจของผู้หญิง (Women’s Insight) เพื่อที่จะ
ตอบสนองด้วยเรื่องเล่าทีถ่ ูกบรรจงสรรสร้างขึน้ อย่างประณีต จึงกล่าวได้ว่าการเข้าใจผูห้ ญิงเพื่อ
นําเสนอข้อเสนอทีช่ ่วยแก้ปญั หาให้กบั พวกเธอคือจุดเริม่ ต้นทีด่ ขี องการวางแผนการสื่อสารด้วย
เรือ่ งเล่า
7) E - Emotional สร้างความประทับใจทางอารมณ์ให้ผหู้ ญิง
นอกเหนื อ จากการช่ ว ยแก้ไ ขปญั หาหนัก อกของสาวๆแล้ว การสร้างความ
ประทับใจทางอารมณ์ให้กบั กลุ่มเป้าหมายผูห้ ญิงก็เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน
เพราะจากการศึก ษาวิจยั เป็ นที่ทราบกันว่ า เพศหญิง มีโ ครงสร้างทางสมองที่ทําให้พ วกเธอ
สามารถรับรู้ และสื่อสารทางอารมณ์ได้ลกึ ซึง้ กว่าผูช้ าย จึงเป็ นข้อได้เปรียบทางกายวิภาคศาสตร์
ที่ทําให้การสื่อสารด้วยอารมณ์ของตราสินค้าเข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ซึ่งความ
ประทับใจทางอารมณ์จะถูกสังสมผ่
่
านกาลเวลา และแปรเปลีย่ นเป็ นความเชื่อ จากความเชื่อที่
ถูกตอกยํ้าซํ้าๆ จะกลายเป็ นทัศนคติท่ดี ที ่มี ตี ่อตราสินค้านัน้ ๆในที่สุด ซึ่งสอด คล้องกับข้อมูล
จากหนังสือของ Richard Petty และ John Cacioppo ทีว่ ่าธรรมชาติและโครงสร้างของระบบ
ความเชื่อคือความคิดทีเ่ ป็ นรากฐานของทัศนคติ หากต้องการเปลีย่ นทัศนคติกต็ ้องเปลีย่ นแปลง
ความเชื่อ ด้วยการลบล้างความเชื่อเก่า หรือ ใส่ความเชื่อใหม่เข้าไปก็ตาม (Petty, & Cacioppo,
1986). จึงเป็ นทีม่ าของความสําคัญในการสื่อสารด้วยอารมณ์ในบริบทนี้นนเอง
ั่
ตัวอย่าง: จากผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากทัง้ 4 เรื่องในกลุ่มตัวอย่างพบว่า 3
ใน 4 เรื่องเลือกใช้เทคนิคการสื่อสารทีเ่ น้นคุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Benefit) เป็ นหลัก
ส่งผลให้ผ ลงานนัน้ ๆประสบความสําเร็จในกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงมากกว่าอีกเรื่องที่เลือกใช้
เทคนิค การสื่อ สารที่เน้ นคุณ ค่าทางกายภาพ (Functional Benefit) เห็นได้จากการแสดง
ความเห็นของผู้ชมท้ายผลงาน ที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้บริโภคเพศหญิงเกิดความ
ประทับใจทางอารมณ์กบั ผลงานและสามารถเข้าใจสารทีต่ อ้ งการสื่อจากตราสินค้าได้เป็ นอย่างดี
8) R - Relationship สานสัมพันธ์อนั มังคงและยั
่
งยื
่ น
สิง่ ทีย่ ดึ เหนี่ยวคนในครอบครัว หรือคนในสังคมเดียวกันไว้ดว้ ยกันโดยไม่ทําให้
เกิดการแตกแยก นันคื
่ อ ความสัมพันธ์ทด่ี ี จึงอาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ทด่ี ี คือ โซ่ทองคล้อง
ใจระหว่าง 2 ฝา่ ย แต่สมการการสร้างโซ่ทองหรือความสัมพันธ์ทด่ี นี นั ้ กลับไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ
ความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่ างตราสินค้าและกลุ่ มเป้าหมาย ต้อ งเริม่ ต้นจากรากฐานที่ด ี กล่ าวคือ
เริม่ ต้นจากการได้รบั ประสบการณ์ทด่ี จี ากตราสินค้าเพื่อสร้างความคิดพืน้ ฐานในแง่บวก แล้วจึง
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ตอกยํ้าอย่างต่อเนื่องด้วยการการสื่อสาร กระตุ้นให้ความคิดก่อตัวเป็ นความเชื่อ แล้วสังสมเป็
่
น
ทัศนคติ ก่อนจะกลายเป็ นความสัมพันธ์ทด่ี ใี นปจั จุบนั ส่วนเหตุผลที่ ความสัมพันธ์คอื ปจั จัยแห่ง
ความสําเร็จทีน่ ักการตลาดต้องใส่ใจในตลาดผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิง นัน่ เพราะโดยธรรมชาติแล้ว เพศ
หญิง ถูก สร้างมาเพื่อ เป็ นผู้เ ลี้ยงดูส มาชิก ในครอบครัว ดัง นัน้ สัญ ชาตญาณของเพศหญิงจะ
กระตุ้นให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ ใส่ใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างกันมากกว่าเพศชายเพื่อการเอาตัว
รอดในสังคม (Tomomi, 2014). ดังนัน้ การทําความเข้าใจความต้องการลึกๆและธรรมชาติความ
เป็ นผู้ห ญิง แล้ว ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการนัน้ อย่างมีระบบ จะก่ อ ให้เ กิดผลลัพ ธ์ต ามความ
คาดหมาย เสริมความแข็งแกร่งให้กบั คุณค่าตราสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง: จากผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากทัง้ 4 เรื่องในกลุ่มตัวอย่างพบว่า 2
ใน 4 เรื่อง เน้นสารสื่อเรื่องเล่าทีม่ ลี กั ษณะของการสานสัมพันธ์ในชีวติ ของผูห้ ญิง ไม่ว่าจะเป็ น
เรือ่ งราวของหญิงสาววัยนักศึกษาทีเ่ ก็บเด็กทารกมาเลีย้ งในฐานะแม่และลูก หรือจะเป็ นเรื่องราว
ความสัมพันธ์หลังการแต่งงานของหนุ่ มสาวในฐานะสามีภรรยา ทัง้ 2 เรื่องสะท้อนให้เห็นถึง
ความเข้าใจผู้หญิงที่เป็ นเพศที่ให้ความ สําคัญกับความสัมพันธ์เป็ นเรื่องหลักๆของชีวติ จึงไม่
แปลกใจทีผ่ ลงานดังกล่าวจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าเรื่องราวทีเ่ น้นคุณภาพและประโยชน์
ของสินค้า
9) S – Super fans แฟนตัวจริงเหนียว แน่น หนึบ
ภายหลังจากการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างตราสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย
ผูห้ ญิงได้อย่างสวยงามแล้ว ผลลัพธ์สุดท้ายทีเ่ ป็ นดังเป
่ ้ าหมายสูงสุดของการส่งเสริมตราคุณค่า
ตราสินค้า นัน่ คือ กลุ่มแฟนพันธุแ์ ท้ (Super Fans) หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า กลุ่มลูกค้าที่มคี วาม
จงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ถือเป็ นกลุ่มลูกค้าระดับบนสุดทีต่ ราสินค้าหมายปอง
และต้องการเพิม่ จํานวนให้มากทีส่ ุดเท่าที่จะทําได้ เพราะลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มที่มที ศั นคติท่ดี ี
ต่อตราสินค้า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ กลุ่มคนเหล่านี้จะยังคงสนับสนุ นตราสินค้า และยินดีทจ่ี ะบอก
ต่อ หรือปกป้องทันทีในกรณีท่เี กิดเหตุ ในเชิงลบกันตราสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่ม Super
Fans ผู้หญิง ด้วยธรรมชาติท่มี โี อกาสตัดสินใจด้วยอารมณ์ และกล้าอุทศิ ตนให้กบั ตราสินค้า
อย่างสุดความสามารถมากกว่าผู้ชายจึงส่งผลให้คุณค่าตราสินค้าในสายตาของ Super Fans
ผูห้ ญิงมีระดับสูงกว่ากลุ่มลูกค้าทัวไปอย่
่
างชัดเจน
ตัวอย่าง: จากผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากทัง้ 4 เรือ่ งในกลุ่มตัวอย่างพบว่าทัง้
4 เรือ่ งสามารถใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อตอกยํ้าความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้าและตราสินค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากตัวอย่างการแสดงความเห็นที่มตี ่อภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4
เรื่อง ที่มกั จะมีกลุ่มลูกค้าออกมาแสดงความคิดเห็นต่ อตราสินค้าในเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็ นการ
ชมเชยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การชมเชยโครงเรื่องและเทคนิคการนํ าเสนอ การชมเชยต่อตัว
นักแสดงของภาพยนตร์โฆษณานัน้ ๆ ตลอดจนการชมเชยที่มตี ่อตราสินค้าเองด้วยเช่นกัน สิง่
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ทีเ่ กิดขึน้ จาก
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การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ผู้หญิงในประเทศไทยได้
เป็นอย่างดี

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
1) จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า รูปแบบของการเล่าเรื่อง (Storytelling) ทีม่ เี อกลักษณ์โครง
สร้างที่ดจี ะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อความคิดเห็นของผู้รบั ชมผลงานของตราสินค้าชิ้นนัน้ ๆ
และส่งผลต่อยอดการเข้าชม (View) และการส่งต่อ (Share) อย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะรูปแบบ
ของ Drama และ Romance ดังนัน้ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องในหลายๆฝ่าย เช่น นักการตลาด นักสื่อสาร
การตลาด ผูส้ ร้างภาพยนตร์โฆษณา นักเขียนเนื้อหา ฯลฯ ควรวางแผนการสื่อสารด้วยการเล่า
เรื่องให้สอดคล้องกับข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโดยใช้องค์ประกอบเอกลักษณ์โครงสร้างการเล่าเรื่อง
เป็ นเครือ่ งมือในการกําหนดเรื่องเล่า วิเคราะห์ร่วมกับนโยบายของธุรกิจ ประเภทของสื่อทีจ่ ะใช้
สื่อสาร และวัตถุประสงค์ในแต่ละโครงการ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์ผลงานการ
เล่าเรือ่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด ในการส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อตราสินค้า
2) จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า รูปแบบของการเล่าเรื่อง (Storytelling) ทีม่ เี อกลักษณ์โครง
สร้างที่แ ตกต่ างกันย่ อ มส่ ง ผลต่ อ ตราสิน ค้าผลิต ภัณ ฑ์ผู้ห ญิงในมิติท่แี ตกต่ างกันด้ว ย ดังนั น้
ผู้วจิ ยั จึงแนะนํ าให้กบั ผู้ท่เี กี่ยวข้องในหลายๆฝ่าย อาทิเช่น นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด
ผูส้ ร้างภาพยนตร์โฆษณา นักเขียนเนื้อหา ฯลฯ เข้าใจความแตกต่างของแนวทางการเล่าเรื่อง
ก่อนทีจ่ ะนําไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานครัง้ ต่อไป กล่าวคือ ภาพยนตร์โฆษณาแนวตลกขบขัน
(Comedy) มักส่งผลให้เกิดอารมณ์สนุ กสนานในการรับชมแต่ไม่ก่อให้เกิดการส่งต่อในกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคเพศหญิง ภาพยนตร์โฆษณาแนวแรงบันดาลใจ (Inspiration) มักส่งผลให้เกิดพลังหรือ
กําลังใจในการการทําบางสิง่ บางอย่างให้กบั กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง โดยทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั เนื้อเรื่อง
(Content) และตัวละคร (Character) เป็ นหลักว่าสามารถทําให้เชื่อในเรื่องที่ส่อื สารได้หรือไม่
เพื่อก่ อ ให้เกิดการส่งผลงานต่ อในขัน้ ถัดไป ภาพยนตร์โฆษณาแนวชีวติ (Drama) มักเป็ น
โฆษณาทีไ่ ด้รบั ความนิยมหรือได้รบั การพูดถึงส่งต่อกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผูบ้ ริโภคเพศหญิง
ในปจั จุบนั อันเนื่องมาจากการเชื่อมโยงประสบการณ์ในอดีตของผู้ชมและความซาบซึ้งในการ
กระทําของตัวละครที่แม้จะเกินจริงไปบ้างแต่กเ็ รียกนํ้ าตาแห่งความปลื้มปิ ตยิ นิ ดีของผู้หญิงได้
เป็ นอย่างดี สุดท้ายคือภาพยนตร์โฆษณาแนวโรแมนติก (Romance) เป็ นเรื่องราวใกล้ตวั ของ
ผูห้ ญิงเช่น ความสัมพันธ์กบั คนรัก กับครอบครัว กับคู่แต่งงาน หรือแม้กระทังกั
่ บเพื่อนเองก็ตาม
ผลงานแนวนี้มกั ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์ในอดีตของผู้ชมเองกับเรื่องเล่า เพื่อ
ก่อให้เกิดแนวคิดหรือการกระทําต่อไป ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลด้วย
เช่นกัน
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3) จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า แนวทางการเล่าเรือ่ งในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงแตกต่างจาก
บริบทอื่นๆส่งผลให้การดําเนินกลยุทธ์การสื่อสารจึงแตกต่างออกไปด้วยเช่นกัน โดยกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมต้องเริม่ ต้นจากการเล่าเรือ่ งทีแ่ ตกต่าง ถูกกาลและเทศะ เล่าเรื่องด้วยประเด็นทีช่ ดั เจน
ทีส่ ุดเพียงประเด็นเดียว มีความจริงใจในการเล่าเรื่อง และสุดท้ายคือเล่าเรื่องให้ดงั กังวานไปทัว่
กลุ่มเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ ‘STORY of HERS’ เพื่อให้เกิดเป็ นผลลัพธ์ทค่ี าดหวังจากกลุ่มเป้า
หมายนัน่ คือ เพื่อ ให้ต ราสิน ค้า เป็ น ดัง่ ตัว ช่ ว ยในการแก้ ปญั หา กระตุ้ น ความประทับ ใจด้า น
อารมณ์ สานสัมพันธ์อนั ดีระหว่างตราสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย ก่อนจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดนัน่
คือ สร้างเป็ นกลุ่ม เป้าหมายที่มคี วามผูก พันกับตราสินค้าในระดับสูงสุด จากกลยุทธ์น้ี ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในหลายๆฝ่าย อาทิเช่น นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด ผูส้ ร้างภาพยนตร์โฆษณา
นักเขียนเนื้อหา ฯลฯ สามารถนํ าไปปรับใช้ใ ห้เข้ากับนโยบายของแต่ ละตราสินค้าผลิตภัณ ฑ์
ช่วงเวลาในการนํ าเสนอ และลักษณะของสื่อที่นําไปใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคุณค่า
ตราสินค้า

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ส่งผลให้การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างถูกจํากัดแค่ในช่วงปี 2556-2557 เท่านัน้ ทําให้ความเชื่อมันในข้
่ อมูลกลุ่มตัวอย่าง
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่ อไปจึงควรในช่วงของเวลาที่
กว้างขึน้ หรือ ศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมมากกว่าเดิม
2) เนื่องจากงานวิจยั ชิน้ นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ 100% ทําให้ผลลัพธ์ทไี ด้จากงาน
วิจยั เป็ นผลลัพธ์ในเชิงรายละเอียด ทีศ่ กึ ษาในเชิงลึกของคุณค่าและเนื้อหาของกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจยั ทําให้ขาดตัวเลขสนับสนุ นเพื่อนํ าไปใช้ในการอ้างอิงเป็ นตัวแทนประชากรได้อย่างมี
นัยสําคัญเชิงสถิติ ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรเพิม่ การศึกษาวิจยั เชิงปริมาณเพิม่ เข้า
มาในงานวิจยั
3) แม้ว่างานวิจยั จะบ่งชีว้ ่าการเล่าเรือ่ ง (Storytelling) ทีม่ เี อกลักษณ์โครงสร้างทีด่ จี ะส่ง
ผลกระทบในเชิงบวกต่อองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) และ แนวทางการเล่า
เรือ่ งในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงแตกต่างจากบริบทอื่นๆส่งผลให้การดําเนินกลยุทธ์การสื่อสารจึง
แตกต่างออกไป โดยในช่วงท้าย ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอตัวอย่างกลยุทธ์ทน่ี ่ าสนใจเอาไว้เป็ นแนวทาง
ในการนํ าไปใช้ แต่ในภาคปฏิบตั แิ ล้วผู้นําไปควรศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมในเชิงปริมาณและสถาน
การณ์แวดล้อมของธุรกิจประกอบด้วยทุกครัง้ ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรยกตัว
อย่างกรณีศกึ ษาแบบเจาะลึกถึงโมเดลธุรกิจของตราสินค้าผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ เพื่อสังเคราะห์เป็ น
ผลการวิจยั ทีน่ ่ าเชื่อถือมากขึน้ ไปอีกระดับหนึ่ง
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4) ด้วยความแตกต่างทางเพศทีแ่ ตกแขนงออกไปมากกว่า 2 มิติ กล่าวคือในปจั จุบนั
นัน้ พบว่ามีการระบุเพศสภาพมากกว่า 2 ประเภท ทําให้กลุ่มเพศที่ 3 โดยเฉพาะกลุ่มสตรีขา้ ม
เพศเริม่ มีจาํ นวนมากขึน้ ในสังคมและเริม่ เข้ามามีบทบาทในบริบทผลิตภัณฑ์ผหู้ ญิงเพิม่ มากขึน้
ตามลําดับ อาทิเช่น การใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวสําหรับผูห้ ญิง การใช้ผลิตภัณฑ์ชุดชัน้ ในสตรี เป็ น
ต้น ทําให้นักการตลาดในปจั จุบนั ต้องการข้อมูลพฤติกรรมทัง้ ทางจิตวิทยาและข้อมูลพฤติกรรม
การซื้อของกลุ่มเป้าหมายนี้มากขึน้ ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรเพิม่ เติมการศึกษา
ในบริบทของกลุ่มเพศที่ 3 โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีขา้ มเพศด้วยเช่นกัน
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