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บทคภัดยลอ

ชรรื่อวสทยานส พนธค์ รผปแบบและองคยประกอบของการเลช่าเรรที่องในฐานะกลยรุทธยการตลาดดผู้วย

 เนรนื้อหาของตราสวินคผู้าผลวิตภลัณฑยผผผู้หญวิง
ชรรื่อผรูด้เขนยน นายรลัชกฤต ไตรศรุภโชค
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ปนการศนกษา 2558

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  

สจาหรลับผลการววิเคราะหยรผปแบบของการเลช่าเรรที่องพบวช่า รผปแบบการเลช่าเรรที่องในบรวิบท
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
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และความรผผู้สรึกของผผผู้รลับชมจากสรที่อออนไลนยอยช่างเหห็นไดผู้ชลัดในแงช่ของการรลับชม การสช่งตช่อกลันใน
โลกอวินเตอรยเนห็ต โดยภายใตผู้บรวิบทผลวิตภลัณฑยผผผู้หญวิงในสลังคมไทย พบวช่า ผลงานแนวผลงานแนว
ชทววิต (Drama) และแนวโรแมนตวิก  (Romance) ไดผู้รลับการพผดถรึงหรรอสช่งตช่อกลันในโลกออนไลนย
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มากกวช่า ผลงานแนวตลกขบขลัน (Comedy) และแนวแรงบลันดาลใจ (Inspiration) จาก
ขผู้อมผลดลังกลช่าวผผผู้สรผู้างสรรคยผลงานการเลช่าเรรที่องจจาเปห็นตผู้องทจาความเขผู้าใจในความแตกตช่างของ
บรวิบทและประเภทของเรรที่องเลช่าเพรที่อนจาไปสผช่การสรผู้างสรรคยการเลช่าเรรที่องททที่มทประสวิทธวิภาพสผงสรุด
นอกจากนทนื้ในแงช่ของครุณคช่าตราสวินคผู้าแลผู้ว การเลช่าเรรที่องททที่เนผู้นการสรที่อสารครุณคช่าทางอารมณยจะมท
สช่วนชช่วยใหผู้เกวิดการรลับรผผู้เสรวิมสรผู้างการรลับรผผู้ประโยชนยเชวิงอารมณยของกลรุช่มเปผู้า 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



ABSTRACT
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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 
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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.



กสตตสกรรมประกาศ
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กรรุณาและคจาชทนื้แนะนจาอลันลจนื้าคช่าททที่มวิอาจหาไดผู้จากแหลช่งใด จากกลรุช่มบรุคคลผผผู้มทความหมายยวิที่งตช่อผผผู้
เขทยนดลังตช่อไปนทนื้

ผผผู้เขทยนกราบขอบพระครุณ ผผผู้ชช่วยศาสตราจารยย ดร.วรลัชญย ครรุจวิต ผผผู้ชช่วยอธวิการบดทฝช่าย
สรที่อสารองคยการ คณะนวิเทศศาสตรยและนวลัตกรรมการจลัดการ สถาบลันบลัณฑวิตพลัฒนบรวิหารศาสตรย 
ผผผู้ผผผู้ ประสวิทธวิ ธประสาทววิชาความรผผู้ททที่จจาเปห็นสจาหรลับงานเขทยนฉบลับนทนื้ ตลอดจนคจาชทนื้แนะททที่มทใหผู้แกช่ผผผู้ผผผู้
เขทยนอลันเปรทยบเสมรอนแสงสวช่างแหช่งป ลัญญาททที่นจาทางไปยลังจรุดหมายปลายทางไดผู้ในททที่สรุด

ผผผู้เขทยนกราบขอบพระครุณ ผผผู้ชช่วยศาสตราจารยย ดร.ธาตรท ใตผู้ฟผู้าพผล คณะนวิเทศศาสตรย 
จรุฬาลงกรณยมหาววิทยาลลัย และ รองศาสตราจารยยพลัชนท เชยจรรยา รองคณบดทฝช่ายววิชาการ คณะ
นวิเทศศาสตรยและนวลัตกรรมการจลัดการ สถาบลันบลัณฑวิตพลัฒนบรวิหารศาสตรย ผผผู้เสทยสละเวลามอบคจา
แนะนจาลจนื้าคช่าททที่เปรทยบเหมรอนหยดฝนจากฝากฟผู้าททที่เตวิมเตห็มความชรุมชรที่นททที่ขาดหายไปของผลงาน
ววิจลัยชวินื้นนทนื้

สรุดทผู้าย ผผผู้เขทยนกราบขอบพระครุณสมาชวิกครอบครลัวไตรศรุภโชคทรุกทช่านททที่สนลับสนรุนและ
เปห็นกจาลลังใจใหผู้ผผผู้เขทยนเดวินทางขผู้ามผช่านความยากลจาบากตช่างๆ ไดผู้จนกระทลัที่งมาถรึงวลันนทนื้ ตลอดจน 
ขอขอบครุณกลรุช่มเพรที่อนสนวิทจากคณะพาณวิชยศาสตรยและการบลัญชท จรุฬาลงกรณยมหาววิทยาลลัย และ
คณะนวิเทศศาสตรยและนวลัตกรรมการจลัดการ สถาบลันบลัณฑวิตพลัฒนบรวิหารศาสตรย ททที่อยผช่เคทยงขผู้างผผผู้
เขทยนมาโดยตลอดทรุกชช่วงเวลาสจาคลัญของชทววิต
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1  ความสาํคญัและท่ีมาของงานวิจยั 

 ในพระคมัภรีไ์บเบลิ พระธรรมปญัญาจารย ์บทที่ 1 ขอ้ที ่9 ได้กล่าวไว้ว่า "…There's 

nothing new under the sun." (Holy Bible, 2011) หรอืไม่เคยมอีะไรใหม่ใต้ดวงทวิา ถอืเป็น

จุดเริม่ต้นการเดนิทางคน้หาคําตอบของงานวจิยัเล่มน้ีไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะหากจะตัง้คําถามว่า 

เทคนิคสื่อสารดว้ยการเล่าเรื่อง (Storytelling) เกดิขึน้ไดอ้ย่างไร? และใครเป็นผูร้เิริม่? อาจพบ

กบัอกีหน่ึงความจรงิอนัน่าประหลาดใจที่ว่า เทคนิคดงักล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด หากแต่

เป็นเทคนิคการสื่อสารทีถู่กส่งต่อสบืทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาแต่ครัง้บรรพกาล ดว้ยสญัชาตญาณการ

เอาตวัรอดของมนุษยแ์ละเพื่อการดาํรงเผ่าพนัธุส์บืมาถงึทุกวนัน้ี จงึอาจกล่าวไดว้่า การเล่าเรื่อง 

(Storytelling) หาใช่เทคนิคการสื่อสารแบบใหมแ่ต่อยา่งใด 

  และการเล่าเรื่องน้ีเองทีเ่ป็นหน่ึงในหลายๆกุศโลบายแห่งการสื่อสารระหว่างมนุษยท์ีต่ก

ทอดสบืต่อกนัมาจากรุน่สู่รุน่ ไมว่่าจะชนชาตใิด ภาษาใด วฒันธรรมใด ต่างกม็วีถิกีารเล่าเรื่องใน

แบบของตนเองทัง้สิน้ จงึจะเหน็ไดว้่า การเล่าเรื่อง (Storytelling) คอืส่วนหน่ึงของการดํารงชวีติ

และการดาํรงเผ่าพนัธุข์องมนุษยม์าโดยตลอด 

  ในยุคปจัจุบนั ยุคที่สงัคมมนุษยถ์ูกเตมิเต็มทุกนาทขีองการใช้ชวีติด้วยขอ้มูล ข่าวสาร 

และการเปลีย่นแปลง อาจพบว่าในหน่ึงวนัมโีอกาสไดร้บัข่าวสารหรอืขอ้ความ (Message) จาก

ตราสนิค้าต่างๆ มากกว่า 3,000 ขอ้ความต่อวนั (ธาตร ีใต้ฟ้าพูล, 2556) ซึ่งแน่นอนว่าเกนิ

ขดีจาํกดัความทรงจาํของโดยเฉลีย่ของมนุษยอ์ย่างไม่ต้องสงสยั ดว้ยขอ้จาํกดัดงักล่าวทําใหน้ัก

สื่อสารการตลาดทุกหมู่เหล่า ต่างพยายามคดิหาหนทาง สารพดัวธิกีารทจีะสื่อสารกบัผูบ้รโิภค

ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่สร้างความโดดเด่นแต่ต้องสร้างการจดจําและเข้าถึงจิตใจของ

ผูบ้รโิภคได้ ประหน่ึงฟงัแลว้ต้องกดปุ่มซือ้ในสมอง (Buying Button) สัง่ใหร้่างกายทํางานเลย

ทเีดยีว 

  ในยุคแห่งพลวตัที่ทุกสรรพสิง่หมุนเวยีนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มรีะบบระเบยีบ ผู้คน

เปลี่ยนแปลงความคดิ ความต้องการ และความคาดหวงักนัได้วนัละหลายล้านรอบ ภายใต้

เงื่อนไขของอารมณ์ชัว่ขณะจิตที่พลิกชีวิตไปตลอดกาล ซึ่งทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการ
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เปลีย่นแปลงดงักล่าวทําใหเ้กดิผลกระทบสําคญัต่อกระบวนการทางธุรกจิในหลากหลายส่วนทัง้

การตลาด การประชาสมัพนัธ ์การวเิคราะหธ์ุรกจิ การขนส่ง การเงนิการบญัช ีเป็นต้น  แต่หาก

จะตัง้คําถามถงึสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในครัง้น้ี อาจพบว่าคําตอบสําคญัของคําถามน้ีคอื 

เทคโนโลย ีและสารสนเทศ นัน่เอง 

  การมาถงึของ เทคโนโลย ีและ สารสนเทศ ช่วยใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูของผูบ้รโิภคเป็นไป

อย่างง่ายดาย เมื่อขอ้มูลต่างๆของตราสนิค้าถูกเขา้ถึงได้จากผู้บรโิภคทัง้ขอ้มูลของสนิค้าและ

บรกิาร ขอ้มลูสถานภาพของตราสนิคา้ หรอืแมแ้ต่ขอ้มลูสถานภาพทางการเงนิของตราสนิคา้เอง

ก็ตาม สิง่เหล่าน้ีส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปยงั กระบวนการตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอืใช้บรกิาร 

(Buying Process) ของผู้บรโิภคทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ที่ผู้บรโิภครูต้วัและไม่รูต้วั เมื่อ

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคถูกกระทบ กระเทือน จากที่เคยจ่ายเงินซื้อสินค้ากลับ

กลายเป็นการปฏิเสธการจ่าย มนัจึงส่งผลกระทบต่อการวางแผนงานทางการตลาดแบบ

หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ดัง่คาํกล่าวทีว่่า เดด็ดอกไมส้ะเทอืนถงึดวงดาว 

  จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมผู้บรโิภคและอตัราการแข่งขนัของภาค

ธุรกจิทีท่วคีวามรนุแรงขึน้เรือ่ยๆจากหลายๆปจัจยัทีก่ล่าวมาในขา้งต้น ทําใหห้ลายตราสนิคา้เร่ง

ผลติผลติภณัฑใ์หมอ่อกวางจาํหน่ายดว้ยความหวงัทีจ่ะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและก้าว

ขึ้นมาเป็นอันดบัหน่ึงในประเภทสินค้านัน้ๆ แต่แล้วภายในระยะเวลาไม่ถึงปี กลับมีสินค้า

เลยีนแบบหน้าตาเหมอืนกนัแต่ราคาถูกกว่าออกวางขายในตลาดเดยีวกนั ทําให้เจ้าของตรา

สนิค้าดัง้เดมิแก้ไขสถานการณ์ไม่ถูกก็มใีห้เหน็บ่อยครัง้ หากจะถามถงึสาเหตุที่เหตุการณ์เป็น

เช่นน้ี อาจพุ่งเป้าไปที่ปจัจยัหลกัสําคญัสองประการทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ภายในระยะ

ทศวรรษทีผ่่านมานัน่คอื พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ดว้ยเหตุดงักล่าว ทําใหน้ักสื่อสารการตลาดจาํเป็นต้องปรบัแนวคดิและปรบักลยุทธก์าร

สื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงในครัง้น้ี หลายตราสนิค้าพยายามตัง้คําถามกบั

ตวัเองหลายประเดน็สําคญัเช่นว่า จะสื่อสารอย่างไรให้เกดิประโยชน์สูงสุด? ต้องสื่อสารด้วย

ขอ้ความแบบใดผูบ้รโิภคจงึจะจดจาํตราสนิคา้ได?้ ต้องใชก้ลยุทธ์ใดเพื่อใหก้ารสื่อสารครัง้น้ีไม่

เหมอืนครัง้ก่อนๆ? และหน่ึงในกลยุทธท์ีน่่าสนใจเหล่านัน้ กค็อืการใชเ้ทคนิคการสื่อสารทีต่ดิตวั

เผ่าพนัธุ์มนุษย์นัน่คือ การเล่าเรื่อง (Storytelling) เพราะจากผลการวิจยัและบททบทวน

วรรณกรรมในอดตีหลายชิน้ ต่างชีใ้หเ้หน็ว่า มคีวามเชื่อทีย่ ิง่ใหญ่และแขง็แกร่งในประสทิธภิาพ

เชงิบวกของการเล่าเรื่องในตลาดและการสร้างตราสนิค้า (Marzec, 2007; Love, 2008; 

Woodside, Seed, & Miller, 2008; Fog, Budtz, Munch, & Blanchette, 2010) รวมไปถงึ

แนวคดิทีว่่าการเล่าเรือ่ง (Storytelling) คอืกลยุทธก์ารสื่อสารทีเ่ขา้ถงึผูบ้รโิภคดว้ยวถิทีีแ่ตกต่าง

โดยการผสมผสานขอ้เท็จจรงิและขอ้มูลข่าวสาร ให้เป็นหน่ึงเดยีวกนัเพื่อให้สารถูกสื่อออกไป

อย่างกวา้งขวางในระดบัทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ (Baker, & Boyle, 2009, p.81). และ การเล่าเรื่อง 
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(Storytelling) คอืเครื่องมอือนัทรงพลงัที่สามารถใช้สื่อสารข้อความทีต่ราสนิค้าต้องการเพื่อ

เชื่อมโยงผูร้บัสารอยา่งแนบแน่นโดยผ่านกลยุทธน้ี์นัน่เอง (Love, 2008, p.27) 

ขอ้มูลสนับสนุนจากการทดลองทางวทิยาศาสตรด์้านสมองต่อไปน้ีคอื หลกัฐานยนืยนั

ความน่าเชื่อถอืในประสทิธภิาพของ รปูภาพ (Visual Media) และการเล่าเรื่อง (Storytelling) ใน

การสื่อสารโดยพบว่าจากอดตีถงึปจัจบุนั การใชง้านรปูภาพและการเล่าเรื่องมอีตัราเพิม่ขึน้อย่าง

มนีัยสําคญั สาเหตุที่ทําให้เทคนิคการสื่อสารชนิดน้ีมปีระสทิธภิาพสูงจนได้รบัความนิยมอย่าง

แพรห่ลายเพราะ เทคนิคน้ีสอดคลอ้งกบัการทํางานของระบบประสาทและสมองของมนุษย ์โดย

นกัประสาทวทิยา พบว่า กว่า 50% ของการทํางานของสมองมนุษยเ์ป็นรปูภาพและประมวลผล

ไดเ้รว็กว่าขอ้ความถงึ 60 เท่า, 70% ของประสาทสมัผสัของมนุษยอ์ยู่ทีด่วงตานัน่หมายความว่า

มนุษยร์บัรูไ้ด้จากประสาทสมัผสัทางตาไดง้่ายที่สุด นอกจากน้ียงัพบอกีว่า จากผลการวจิยัของ 

Social Media Business Academy ในปี 2557 (Parke, 2014).  ระบุชดัเจนว่าเทคนิคการเล่า

เรือ่งมผีลต่อการหลัง่ของฮอรโ์มนบางชนิดทีม่ผีลต่อระบบประสาทและสมองของมนุษย ์เช่น เมื่อ

สมองถูกกระตุ้นด้วยเรื่องราว เหตุการณ์หรือสิ่งเร้าที่กระทบต่ออารมณ์ ฮอร์โมนโดปามีน 

(Dopamine) จะหลัง่ออกมา ส่งผลใหส้ามารถจดจาํเรื่องราว หรอืเหตุการณ์นัน้ไดอ้ย่างง่ายดาย 

หรอืในช่วงทีส่มองได้รบัขอ้มลูเรื่องราวเขา้มาใหม่ พืน้ที ่2 ส่วนในสมองจะถูกกระตุ้น แต่หาก

เป็นเรื่องราวที่ถูกรงัสรรค์ขึ้นอย่างประณีตและมคีุณภาพ จะส่งผลกระตุ้นสมองได้มากกว่า 2 

ส่วน ซึง่จะเหน็ไดว้่าในปจัจุบนั หลายตราสนิคา้ดงัในธุรกจิแบบ B2B หรอื B2C เริม่มนีโยบาย

ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การตลาดด้วยเน้ือหา 

(Content Marketing) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (Parke, 2014) 

จะเหน็ได้ว่าการสื่อสารการตลาด (Marketing Communications) และ การเล่าเรื่อง 

(Storytelling) มจีุดร่วมที่เหมอืนกนัคอื การสรา้งรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจในมุมมองของ

ผูบ้รโิภคเป้าหมาย และมจีุดประสงค์เพื่อก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมบางอย่างตามจุดประสงคท์ี่วางไว ้

และการเล่าเรื่องทีด่จีะส่งผลทีช่ดัเจนต่ออารมณ์ (Emotion) และ ความรูส้กึ (Feeling) ของผูฟ้งั

เป็นอยา่งมาก ไมว่่าจดุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของการเล่าเรื่องนัน้คอือะไร แต่ผลลพัธท์ีผู่เ้ล่าจะไดเ้หน็

ชดัเจนมากทีสุ่ดคอื การสรา้งความผูกพนั (Engagement) ดงันัน้จงึไม่แปลกและมคีวามเป็นไป

ได้ที่จะประสบความสําเรจ็ในการนําเทคนิคการเล่าเรื่องมาใช้ในการสื่อสารการตลาด (Parke, 

2014) 

นอกจากน้ี ยงัพบอีกว่าในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาน้ี ในแวดวงการตลาดทัว่โลกต่างตื่น

ตระหนกระคนสงสยัและตื่นเต้นไปกบัการปรากฏตวัของเทคโนโลยกีารสื่อสารผ่านสื่อใหม่ที่

ขนานนามกนัว่า โซเชยีล มเีดยี (Social Media) แต่หากสงัเกตดีๆ ในช่วงทีส่ ื่อประเภทน้ีปรากฏ

ตวัขึน้และเริม่แผ่ขยายอทิธพิลของมนัไปอย่างเงยีบๆ ในฐานะนักสื่อสารการตลาดในยุคดจิทิลั 

(Digital-Age Marketing Communicator) มกัไดย้นิคําๆหน่ึงอยู่บ่อยครัง้ จนอาจกล่าวไดว้่ามนั

เป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นหู และกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตการทํางานไปแล้วก็ว่าได้ คําๆนัน้คือ 
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การตลาดด้วยเน้ือหา (Content Marketing) และจากการศึกษาวิจยัในช่วงที่ผ่านมาทําให้

ค่อนขา้งมัน่ใจว่า การตลาดดว้ยเน้ือหา (Content Marketing) นัน้แทจ้รงิแลว้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่

อยา่งใดเช่นกนั เพราะมนัถูกใชใ้นวงการการตลาดมาตัง้แต่ปี 2539 แลว้ (ณฐัพชัญ์ วงษ์เหรยีญ

ทอง, 2557) 

  ปจัจุบนัจาํนวนผู้ใช้อนิเทอรเ์น็ตในฐานะสื่อใหม่ (New Media) เพิม่จํานวนขึน้เรื่อยๆ

อย่างต่อเน่ือง จากผลการสํารวจพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประจําปี 

2557 โดยสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) หรอื สพธอ. กระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ระบุชดัเจนว่าจากการเปิดโอกาสให้อาสาสมคัร

ชายหญิงและเพศที่สามตอบแบบสอบ ถามในระบบออนไลน์ ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน

พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2557 มผีู้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต สนใจเขา้มา ตอบแบบสํารวจทัง้สิ้น 16,596 

คน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนขา้ราชการ, พนักงานหรอืลูกจา้งเอกชน และกลุ่มนักเรยีนนักศกึษา 

เป็น 3 อนัดบัแรก โดยแบ่งออกเป็น เพศหญงิรอ้ยละ 56 เพศชายรอ้ยละ 43.1 และเพศทีส่าม

ร้อยละ 1.3 เท่านั ้น ทัง้ น้ีสามารถแบ่งผลการสํารวจออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

  ภาพรวมของการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต: 

จากผลการสํารวจครัง้น้ี พบว่า ค่าเฉลีย่ของการใชอ้นิเทอรเ์น็ตต่อสปัดาหเ์พิม่สูงขึน้จากการใช้

งานโดยเฉลีย่ 32.3 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์หรอืประมาณ 4.6 ชัว่โมงต่อวนั ในปี 2556 เพิม่ขึน้เป็น 

50.4 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์หรอืใชเ้วลาประมาณ 7.2 ชัว่โมงต่อวนั หรอือาจจะกล่าวไดว้่า ปจัจุบนัน้ี

คนใชเ้วลาเกอืบ 1 ใน 3 ของวนัเพื่อใชง้านอนิเทอรเ์น็ต 

  เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ยอดนิยม: 

ในปีน้ีเครอืข่ายสงัคมออนไลน์และแอปพลเิคชัน่ยอดนิยม 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ Facebook (รอ้ย

ละ 93.7) LINE (รอ้ยละ 86.8) และ Google+ (รอ้ยละ 34.6) 

  นอกจากน้ีหากพิจารณาจํานวนประชากรจากการทะเบียนจําแนกตามเพศในเขต

กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2547 – 2556 ของสํานักงานสถติแิห่งชาต ิ(สสช.)(2557) จะพบว่า 

ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่่านมา ประชากรไทยผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครมจีาํนวนรวมทัง้สิน้ 

5,686,252 คน โดยแบ่งเป็น เพศชาย จาํนวน 2,694,921 คน(รอ้ยละ 47.4)  และ เพศหญงิ 

2,991,331 คน (รอ้ยละ 52.6) ซึง่เป็นเป็นตามคาดหมายว่าประเทศไทยมจีาํนวนผูห้ญงิมากกว่า

ผูช้ายมาโดยตลอด และมแีนวโน้มว่าจะมอีตัราเพิม่มากขึน้ในอนาคต 

  ถึงแม้ว่าพวกนักการตลาดระดบัแนวหน้าของไทยส่วนใหญ่จะเรยีนรู้ ทําความเข้าใจ

ทฤษฎแีละหลกัการของกลยุทธก์ารเล่าเรื่อง (Storytelling) ตลอดจนแนวคดิเกี่ยวกบัการตลาด

ดว้ยเน้ือหา (Content Marketing) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ แต่สิง่หน่ึงทีย่งัไม่รูน้ัน่คอื ความต้องการ

ลกึๆในใจของผูบ้รโิภคยุคดจิทิลั ยุคทีทุ่กอย่างเปลีย่นแปลงไปจากเดมิดุจพลกิฝ่ามอื ผูผ้ลติอาจ

พบว่าผู้บรโิภคอาจเปลี่ยนแปลงความต้องการได้ตลอดเวลาเหตุเพราะข้อความใหม่ๆ (New 

Message) ทีเ่ขา้มากระทบพวกเขา ทําใหก้ารสื่อสารทีใ่ชเ้พยีงทฤษฎทีีน่ักการตลาดรํ่าเรยีนมา
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จากต่างประเทศในบรบิทที่ผู้บรโิภคแตกต่างกัน การทํางานจรงิจงึมกัไม่เป็นผลดีเหมอืนใน

ทฤษฎทีีก่ล่าวไว ้

  ในโลกของความแตกต่างระหว่างผูบ้รโิภค บางกรณ ีผูบ้รโิภคบางกลุ่มมโีอกาสใชต้รรกะ

เป็นหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร แต่ในขณะเดยีวกนัอาจพบว่าผู้บรโิภคบาง

กลุ่มกลบัมแีนวโน้มที่จะจะใช้อารมณ์และความรู้สกึในการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าและบรกิาร 

จากความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัจนเหน็ได้ชดัดงัที่กล่าวไปในข้างต้น ทําให้หลายๆครัง้นัก

สื่อสารการตลาดมอืใหม่ที่ต้องการสื่อสารกบัผูบ้รโิภคในกลุ่มทีส่องเกดิอาการมนึงง เดาทางไม่

ถูกเหมอืนการสื่อสารกบัผูบ้รโิภคกลุ่มแรกนัน้เอง โดยธรรมชาตแิลว้ผูบ้รโิภคกลุ่มทีส่องมโีอกาส

เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย สาเหตุทีเ่ป็นเช่นนัน้เพราะมอีะไรบางอย่างในสมองของผูบ้รโิภค

เพศหญิงและผู้บรโิภคเพศชายที่ทํางานแตกต่างกัน จงึส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่

แตกต่างกนัของทัง้สองเพศอย่างเหน็ไดช้ดั (Himeno, 2013) จากรายงานจากสภาอุตสาหกรรม

ของประเทศไทยระบุว่า แมจ้ะมทีัง้ภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั ส่งผลใหผู้บ้รโิภคชะลอการซือ้ หรอื

กระทัง่สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมอืงทีเ่ขา้มากระทบใหห้ลายภาคธุรกจิต้องสัน่สะเทอืน

แต่สาํหรบัในเรือ่งของ “สุขภาพ ความงาม” นัน้ วกิฤตใิด ๆ กม็อิาจส่งผลกระทบใหธุ้รกจิเหล่าน้ี

เกิดการสะทกสะท้านได้ คนไทยยงัคงให้ความสําคญักบัสุขภาพและความสวยความงามเป็น

เรือ่งใหญ่ (พยงุศกัดิ ์ชาตสิุทธผิล, 2556)  สิง่หน่ึงทีน่ักสื่อสารการตลาดพงึต้องยอมรบัคอื แมว้่า

กาลเวลาจะเปลี่ยนไป และเทคโนโลยจีะช่วยให้การสื่อสารดีขึ้นอย่างไร แต่สิ่งหน่ึงที่ไม่เคย

เปลี่ยนแปลงไปคอื ผูบ้รโิภคเพศชายและเพศหญงิยงัคงมแีนวคดิและพฤตกิรรมการตอบสนอง

ต่อการสื่อสารที่แตกต่างกนั ซึ่งความแตกต่างน้ีเองที่นักการตลาดเปรยีบเสมอืนขมุทรพัยท์ี่น่า

คน้หา นกัการตลาดมอือาชพีทุกคนทราบดวี่าหากสามารถเขา้ใจความต้องการทีแ่ตกต่างกนัของ

ผู้ชายและผู้หญงิได้ ย่อมนําไปสู่การสื่อสารที่เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายได้ดยีิง่ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม 

การคน้หาขุมทรพัยใ์นครัง้น้ีไม่ง่ายอย่างทีค่ดิ เพราะการสื่อสารแบบเดมิๆทีเ่คยทํากลบัไม่ใหผ้ล 

เพราะผู้หญิงในปจัจุบนัได้มวีวิฒันาการทางด้านความคดิและจติใจเปลี่ยนแปลงไปมาก จาก

งานวจิยัพฤตกิรรมเชงิลกึของผูบ้รโิภคเพศหญงิชาวไทยอายุระหว่าง 18 – 25 ปี พบว่า ผูห้ญงิ

เป็นเพศทีป่ากไม่ตรงกบัใจ โดยผูบ้รโิภคเพศหญงิมพีฤตกิรรมและทศันคตทิี่แตกต่างกบัผู้ชาย

อย่างชดัเจน ซึง่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 พฤตกิรรม นัน่คอื  (1) สะทอ้นตวัตนและความรูส้กึ

ผ่านสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวติประจําวนั  (2) จากคนธรรมดากลายเป็น “ใครสกัคนในสงัคม 

(Someone)” (3) เป็นเจา้ของกจิการพรอ้มรายไดก้้อนโต (4) ความไม่สมบูรณ์แบบคอืความงาม

ทีแ่ทจ้รงิ (5) 69% ต้องการทําศลัยกรรม (6) เคลด็ลบัความงามภายใต้ความพยายาม (7) ไม่ได้

รกักนัเสมอไป (8) ยิง่เครยีด ยิง่ต้องสนุก (JWT, กรุงเทพฯ, 2557) จากขอ้มูลงานวจิยัความ

ซบัซอ้นทางพฤตกิรรมและทศันคตดิงักล่าว พบว่าการนําศาสตรข์องการเล่าเรื่อง (Storytelling) 

มาช่วยในการสื่อสารกบัผูห้ญงิถอืเป็นอกีหน่ึงกลยุทธท์ี่กําลงัไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายใน

ปจัจุบนั  ข้อมูลจากแหล่งอ้างองิอื่นๆ ระบุ 4 แนวโน้มธุรกิจสําคญัในตลาดเครื่องสําอางในปี 
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2557 ดงัน้ี (1) ตลาดเครื่องสําอางในปีน้ีคาดว่าจะเตบิโต 7-8% สูงกว่า GDP ของประเทศ (2) 

กลุ่มเครื่องสําอางระดบักลางเป็นกลุ่มที่มขีนาดใหญ่และมกีารเตบิโตสูง จากการนําเสนอสนิค้า

และนวตักรรมใหม่ๆ ที่มคีุณภาพใกล้เคยีงเครื่องสําอางตราสนิค้าชัน้นําที่มจีุดจาํหน่ายหลกัใน

แผนกเครื่องสําอางในห้างสรรพสนิค้า (Counter Brand) ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้

ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ (3) พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเครื่องสําอางประเภทสสีนัและการแต่งหน้า 

(Make-Up Cosmetics) ในปจัจุบนัส่วนใหญ่จะไม่มคีวามจงรกัภกัดใีนตราสนิค้า (Brand 

Loyalty) ตราสินค้าอย่างที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (4) 

เครื่องสําอางประเภทบํารุงผวิจะเป็นเครื่องสําอางทีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่ม ีBrand Loyalty สูง ถ้า

ตราสนิค้าที่ใช้อยู่เหมาะสําหรบัผวิจะไม่มคีดิเปลี่ยนตราสนิค้า เพราะกลวัเรื่องอาการแพ้หรอื

ผวิหน้าทีแ่ยล่งจากการใชเ้ครือ่งสาํอางตราสนิคา้อื่น (เพิม่พล โพธิเ์พิม่เหม, 2557) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1  4 แนวโน้มหลกัของตลาดเครือ่งสาํอางในประเทศไทย ปี 2557 

 ในแงข่องการโฆษณา (Advertising) ประเทศไทยในปจัจบุนั พบว่ามหีลายตราสนิคา้

จากหลายค่ายพยายามประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการเล่าเรือ่งน้ีเขา้มาเป็นอกีหน่ึงกลยุทธก์ารตลาดดว้ย

เน้ือหา (Content Marketing) เพื่อสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคเป้าหมายไดด้ขีึน้ ในช่วงสองปีทีผ่่าน

มา มสีถาบนั กลุ่มบุคคล นกัวชิาการและผูเ้ชยีวชาญในวงการโฆษณาหลายท่านไดอ้อกมาให้

ความเหน็ในเชงิวเิคราะหเ์กี่ยวกบัการโฆษณาในยคุดจิทิลัทีใ่ชเ้ทคนิคการเล่าเรือ่งมาเป็นกลยทุธ์

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ยกตวัอยา่งเช่น ในงาน ‘Cannes Lions 59
th
 International Festival of 

Creativity 2012’ ไดเ้พิม่ประเภทรางวลัสาํหรบังานโฆษณาอกี 2 สาขาไดแ้ก่ Branded Content 

and Entertainment และ Mobile Lions โดยทางกรรมการผูต้ดัสนิไดใ้หค้าํจาํกดัความของ 
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Branded Content ว่าเป็นการเล่าเรือ่งผ่านตราสนิคา้ ซึง่จะใหค้วามสาํคญักบั ‘เน้ือหา 

(Content)’ ทีจ่ะนําไปสู่การเล่าเรือ่ง (Storytelling) ใหเ้กดิความประหลากใจแก่ผูบ้รโิภคใน

หลากหลายรปูแบบการนําเสนอ (สมสมร โพธิเ์พิม่เหม, 2556) ถอืเป็นหน่ึงในคาํยนืยนัใน

ศกัยภาพของเทคนิคการเล่าเรือ่งทีม่ผีลต่อการโฆษณาในปจัจบุนั 

  นักการตลาดต้องเรยีนรูว้่าการโฆษณาออนไลน์ที่ดคีอืจะต้องมผีูเ้ขา้ชมจํานวนมาก จงึ

ตอ้งเน้นการเล่าเรือ่งทีด่ ีซึง่จะตอ้งทาํใหก้ารโฆษณาไม่ใช่การโฆษณา การเล่าเรื่องทีด่จีะต้องทํา

ใหลู้กค้าเชื่อและชอบ เพราะจะทําใหเ้กดิการขยายความต่อ และทําใหช้ื่นชมตราสนิคา้ (กฤษติ

กา คงสมพงษ์, 2557) 

 ในการทําการรณรงคเ์พื่อการโฆษณา (Advertising Campaign) ตราสนิค้าส่วนใหญ่

ต้องการใหเ้กดิ Word of Mouth หรอื Viral ขึน้กบัสนิคา้เพื่อกระตุ้นใหก้ลุ่มเป้าหมายไปซือ้หรอื

ทดลองใช้สินค้ามากขึ้นแต่สําหรบัตราสินค้าเครื่องสําอางโอเรียนทอล พริ๊นเซส (Oriental 

Princess) นัน้ต้องการสรา้งเน้ือหา (Content) และกระจายออกไปสรา้งความสุขใหก้บัผูห้ญงิซึง่

เป็นสมาชกิและกลุ่มเป้าหมายมากกว่าดว้ยการมอบเรือ่งราวดีๆ ให ้(สาธติ จนัทรท์ววีฒัน์, 2556) 

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้เรยีนรู้จากแหล่งข้อมูลอันน่าเชื่อถือ จากการวเิคราะห์ของ

นกัวชิาการหรอืผูเ้ชีย่วชาญในสาขาการโฆษณา จากงานวจิยัของนกัวจิยัชื่อดงัทัว่โลกว่า เทคนิค

การเล่าเรื่อง (Storytelling) และ การตลาดดว้ยเน้ือหา (Content Marketing) คอืเครื่องมอืชัน้ดทีี่

ช่วยใหก้ารสื่อสารการตลาดง่ายขึน้ และรูว้่าการสื่อสารด้วยเทคนิคดงักล่าวสามารถสื่อสารโน้ม

น้าวใจผูบ้รโิภคเพศหญงิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แต่คาํถามสาํคญัท่ีเป็นดัง่กญุแจไขปริศนาท่ี

ยงัไม่มีเอกสารทางวิชาการช้ินใดรบัรองหรือให้คาํตอบท่ีชดัเจนได้ในบริบทดงักล่าวคือ 

นักการส่ือสารการตลาดจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเล่าเร่ืองแบบใดผู้บริโภคเพศหญิงชาว

ไทยจึงจะประทบัใจมากท่ีสุด? ต้องใช้เน้ือหาแบบใดจึงจะโน้มน้าวใจผู้บริโภคเพศหญิง

ชาวไทยได้มากท่ีสุด? การเล่าเร่ืองแบบใดท่ีถกูใจผู้บริโภคเพศหญิงชาวไทยและทาํให้

ตดัสินใจซ้ือได้ในทนัที? ปัจจยัใดบ้างท่ีทําให้การเล่าเร่ืองดึงดูดผู้บริโภคเพศหญิงชาว

ไทย? สิง่เหล่าน้ีคอืประเดน็คาํถามทีไ่มว่่าจะศกึษาขอ้มลูจากต่างประเทศผูเ้ป็นจุดเริม่ต้นของกล

ยุทธ์อย่างละเอยีดมากเพยีงใดแต่ก็ไม่อาจทําความเข้าใจความต้องการลกึๆของผู้บรโิภคเพศ

หญงิชาวไทยไดอ้ย่างแน่นอน เว้นเสยีแต่ว่าจะทําการวจิยัในบรบิททีเ่ป็นของผูบ้รโิภคเพศหญงิ

ชาวไทย ในธุรกจิผลติภณัฑเ์พื่อผูห้ญงิไทยอยา่งแทจ้รงิ 

1.2  คาํถามนําวิจยั 

  จากปญัหานําวิจ ัยในข้างต้น ผู้วิจ ัยสามารถกําหนดคําถามนําวิจ ัยได้ดังต่อไปน้ี 

คําถามที่ 1: รูปแบบการเล่าเรื่องของตราสินค้าผลิตภณัฑ์ผู้หญิงมลีกัษณะเป็นอย่างไร?  

คาํถามที ่2: องคป์ระกอบการเล่าเรือ่งของตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิมลีกัษณะเป็นอย่างไร? 
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1.3  วตัถปุระสงคง์านวิจยั 

 1)  เพื่อศกึษารปูแบบของการเล่าเรือ่งของตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ 

 2)  เพื่อศกึษาองคป์ระกอบการเล่าเรือ่งของตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ 

1.4  ขอบเขตและข้อจาํกดังานวิจยั 

 งานวจิยัชิน้น้ีถูกจดัทําขึน้ภายใตข้อบเขตของกลุ่มตวัอยา่งแบบยอ่ย (Micro Segment) 

นัน่คอื ภาพยนตรโ์ฆษณาจากกลุ่มผลติภณัฑส์ําหรบัผูห้ญงิในประเทศไทย จาํนวน 4 ตราสนิคา้ 

โดยเน้นไปทีต่ราสนิคา้ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กัอยา่งแพร่หลายในเขตกรงุเทพมหานครเท่านัน้ 

การเลอืกขอ้จาํกดัดงักล่าวใหก้บังานวจิยัเช่นน้ีกเ็พื่อใหง้านวจิยัสามารถดําเนินการไปไดอ้ยา่ง

ราบรืน่ มอุีปสรรคน้อยลง สามารถทําใหง้านวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงและมคีวามน่าเชื่อถอือย่างมี

นยัสาํคญั สุดทา้ย งานวจิยัฉบบัน้ีถอืเป็นงานวจิยัในหวัขอ้ดงักล่าวฉบบัตน้ๆ ทีต่ ัง้ใจศกึษาคน้หา

ความจรงิภายใตบ้รบิททีเ่ป็นผูบ้รโิภคเพศหญงิชาวไทย 100% แต่เน่ืองจากแนวคดิ ทฤษฎ ีหรอื

งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งในอดตีทีผ่่านมายงัไม่มชีิน้ใดระบุถงึหรอืไดท้าํการวจิยักบัผูบ้รโิภคเพศหญงิ

ชาวไทยตามทีผู่เ้ขยีนตอ้งการมาก่อน ผูเ้ขยีนจงึตอ้งอา้งองิขอ้มลูจากเอกสารจากต่างประเทศ

เป็นส่วนใหญ่ แลว้นํามาประยกุตใ์ชข้อ้มลูจากเอกสารต่างๆใหเ้ขา้กบับรบิทผูบ้รโิภคเพศหญงิ

ชาวไทยใหม้ากทีสุ่ด โดยจะเพิม่น้าหนกัไปทีก่ารเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองแบบปฐมภูม ิจงึทําใหม้ี

โอกาสทีผ่ลลพัธข์องงานวจิยัอาจสอดคลอ้งหรอืไมส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีหรอืงานวจิยัที่

เกยีวขอ้งในอดตีกเ็ป็นได ้

1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ผูว้จิยัเชื่อว่างานวจิยัชิน้น้ีถูกวจิบัขึน้ดว้ยความตัง้ใจเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อหลายฝ่ายที่

เกีย่วขอ้ง ดงัต่อไปน้ี   
  1)  ผูป้ระกอบการธุรกจิผลติภณัฑส์ําหรบัผูห้ญงิ เพื่อเป็นอกีหน่ึงขอ้มลูในการ

ทําความเขา้ใจถงึพฤตกิรรมของผู้บรโิภคเป้าหมาย และแนวทางการสื่อสารในรูปแบบการเล่า

เรือ่ง 
  2)  ผูป้ระกอบการธุรกจิผูว้างแผนสื่อ (Media Agency) เพื่อเป็นอกีหน่ึงขอ้มลูที่

ช่วยให้ท่านสามารถปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง หรอืนําไปใช้เสรมิสรา้งให้แผนการสื่อสารของท่าน

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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  3) นักเรยีน นักศึกษา นักวจิยัหรอืผู้สนใจในหวัขอ้ สามารถนําขอ้มูลในวทิยา 

นิพนธ์ เล่มน้ีไปใช้อ้างองิเพื่อศกึษาหรอืต่อยอดงานวจิยั เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง สงักดั 

สงัคม และประเทศชาตต่ิอไปในอนาคต 

1.6  นิยามศพัท ์

 1)  การเล่าเร่ือง (Storytelling) หมายถึง  

 กลุ่มของถอ้ยคาํทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทําหรอืเหตุการณ์ต่างๆ หรอื กลุ่มของเหตุการณ์

ทีเ่ชื่อมโยงถงึกนัไดอ้ย่างเรยีบง่าย ในมุมมองของการทําตราสนิคา้ (Branding) เรื่องเล่าถอืเป็น

ถ้อยแถลงทีม่คีุณค่ายิง่ของบรษิทัโดยมเีน้ือหาเกี่ยวเน่ืองกบัตวับรษิทัหรอืสิง่ที่พวกเขากําลงัทํา

อยู่ โดยมากมกัเป็นการสื่อสารถงึประโยชน์และ คุณค่าทีไ่ดจ้ากสนิคา้หรอืบรกิารของตราสนิค้า

ผ่านการเล่าเรื่อง โดยองค์ประกอบของเรื่องเล่าที่ด ีประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบด้วยกนั 

ดงัต่อไปน้ี (1) โครงเรื่อง (Plot) (2) จุดขดัแยง้ (Conflict) (3) ตวัละคร (Characters) และ (4) 

แก่นความคดิ (Theme) (5) ฉาก (Settings) (6) สญัลกัษณ์พเิศษ (Special Signs) (7) จุดยนืใน

การเล่าเรื่อง (Point of View)  สําหรบัความหมายของการเล่าเรื่องในงานวจิยัชิน้น้ีจะเน้นไปที่

การเล่าเรื่องและเรื่องเล่าในบรบิทของผลติภณัฑส์ําหรบัผู้หญงิ ทําใหก้ารสื่อสารจะพุ่งไปที่ผูร้บั

สารทีเ่ป็นผูห้ญงิเป็นหลกัเท่านัน้ 

 2)  การตลาดด้วยเน้ือหา (Content Marketing) หมายถึง 

 กลยทุธก์ารตลาดวธิหีน่ึงทีใ่ชก้ารสรา้ง และกระจายเน้ือหาทีค่งที ่เกี่ยวขอ้ง และมคีุณค่า

ต่อ ผูร้บัสารเพื่อดงึดูดและกระตุ้นใหเ้กดิการตคีวามของผูฟ้งัด้วยวตัถุประสงคใ์นการขบัเคลื่อน

ให้เกดิการกระทําของลูกค้าที่ก่อให้เกิดกําไร สําหรบังานวจิยัชิ้นน้ี ผู้เขยีนขอตวีงความหมาย

ของคําให้แคบลง ด้วยการอิงกรอบความหมายไปที่บริบทของผลิตภัณฑ์สําหรบัผู้หญิงที่

พจิารณาเพยีงเน้ือหาในรปูของภาพยนตรโ์ฆษณาจาก 4 ตราสนิค้า ได้แก่ DOVE, Rexona, 

Wacoal และ Oriental Princess 

 3)  ผลิตภณัฑผ์ูห้ญิง (Women's Products) หมายถึง 

 สิง่ทีม่รีปูรา่งหรอืมคีุณสมบตัทิางกายภาพสามารถจบัต้องได ้หรอืคอืสิง่ทีม่นุษยผ์ลติขึน้ 

เพื่อตอบสนองความจาํเป็น (Need) และความต้องการ (Want) ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในทางใด

ทางหน่ึง มนัอาจหมายถงึสิง่ทีจ่บัต้องได้ และจบัต้องไม่ได ้สําหรบัความหมายในงานวจิยัชิ้นน้ี 

จะขอเน้นไปทีผ่ลติภณัฑใ์นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 4 ตราสนิคา้ ไดแ้ก่ DOVE, Rexona, Wacoal 

และ Oriental Princess เท่านัน้ 
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 4)  ภาพยนตรโ์ฆษณา หรือคลิปวีดีโอเพ่ือการโฆษณา (Motion Picture in      

                  Advertising / VDO Ads) หมายถึง 

 การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ เพื่อนําเสนอ ความคดิหรอืการประกาศใหค้นชวนเชื่อ และ

เขา้ใจในตวัสนิค้า ผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอื สิง่ที่ต้องการสื่อออกไป โดยส่วนมากจะมคีวามยาว

ตัง้แต่ 30 วนิาท ีแต่ไมเ่กนิ 3-5 นาท ีมกัพบเหน็ทางโทรทศัน์ แต่ปจัจบุนัพบเหน็ทางสื่อใหม่ดว้ย 

ซึ่งในงานวิจัยฉบับน้ีจะให้ความสําคัญกับภาพยนตร์โฆษณาที่พบเห็นได้ในสื่อใหม่ เช่น 

อนิเตอรเ์น็ตเป็นหลกั 
 



 

บทท่ี 2 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  จากหลกัการและเหตุผล ปญัหานําวจิยั วตัถุประสงค ์ขอบเขตงานวจิยั ตลอดจนนิยาม

ศพัทใ์นบทที่ 1 ทีก่ล่าวมาในขา้งต้นของการศกึษาวจิยัในหวัขอ้ “รปูแบบและองคป์ระกอบของ

การเล่าเรือ่งในฐานะกลยุทธก์ารตลาดดว้ยเน้ือหาของตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ” ถอืเป็นขอ้มลู

พื้นฐานที่เปรยีบเสมอืนเขม็ทศินําทางผู้วจิยัไปสู่เส้นทางการศึกษาค้นคว้าเพิม่เตมิในส่วนของ

ทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวจิยัที่มคีวามเกี่ยวเน่ืองกนักบังานวจิยัฉบบัน้ี เพื่อนํามาใช้เป็นขอ้มูล

สาํคญัในการสรา้งกรอบแนวคดิ (Conceptual framework) ในการทําวจิยั ซึง่สามารถสรุปหวัขอ้

ทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจัยที่ เ กี่ ยวข้อ ง ได้ทั ้งหมด 6 หัวข้อ  ดัง ต่ อ ไป น้ี 

  1)  ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการเล่าเรือ่ง (StorytellingTheory) 

  2)  ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบักลยทุธก์ารตลาดดว้ยเน้ือหา (Content 

Marketing Strategy) 

  3)  แนวคดิและจติวทิยาเกีย่วกบัผูห้ญงิ (Today’s Women Psychology) 

  4)  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (Related Research)  

2.1  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการเล่าเร่ือง (Storytelling Theory) 

 2.1.1  การเล่าเร่ืองในฐานะเคร่ืองมือการสร้างคณุค่าตราสินค้า 

 ความแตกต่างด้านกายภาพของสินค้าหรือบริการไม่มีความแตกต่างกันอีกต่อไป 

ผูบ้รโิภคโหยหาสนิคา้ที่ดทีี่สุดและสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได ้เรือ่งราวจงึ

กลายมาเป็นศูนย์บญัชาการใหญ่ของกระบวนการสร้างความหมายในหวัใจของผู้บรโิภคใน

ปจัจบุนั (Ardley, 2006, p.197 อา้งถงึใน Tarvainen, 2013)  

 ดงันัน้เมื่อตราสินค้าใดตราสินค้าหน่ึงเลือกที่จะสื่อสารกับผู้บรโิภคผ่านการเล่าเรื่อง 

(Storytelling) ตราสนิคา้นัน้ๆกําลงัมุ่งความสนใจไปยงั อารมณ์ร่วม และ คุณค่าในสายตา ของ

ผูบ้รโิภค การเล่าเรื่องของตราสนิคา้ (Brand Storytelling) กําลงัค่อยๆกลายเป็นคําๆเดยีวกนั

กบัคาํทผีูบ้รโิภคใหค้วามหมายถงึตวัตนของพวกเขา (Fog et al., 2010, pp.17-24) 

 



12 

ตราสนิคา้ในปจัจบุนัจาํเป็นตอ้งสื่อสารภายใตแ้นวคดิของคุณค่า (Values) ประสบการณ์ 

(Experiences) และจาํลองภาพใหเ้หน็ถงึความแตกต่างของตราสนิคา้นัน้ๆกบัคู่แข่ง เพื่อสรา้ง

ความเชื่อมโยงทางอารมณ์ (Emotional Bonding) เรื่องราวของตราสนิค้าและการเล่าเรื่องถอื

กําเนิดเกดิขึน้จากจุดเชื่อมโยงเดยีวกนันัน้คอื อารมณ์ (Emotions) และ คุณค่า (Values) เพราะ

ตราสินค้าที่แข็งแกร่งย่อมถูกสร้างจากการกําหนดคุณค่าที่ชัดเจน จนทําให้เรื่องราวต่างๆ 

(Stories) สามารถถ่ายทอดและรบัรูไ้ด้อย่างชดัเจนดว้ยเช่นกนั จงึอาจกล่าวได้ว่าเรื่องราวที่มี

พลงั (Powerful Stories) สามารถสื่อถงึคุณค่าของตราสนิคา้ (Brand Equity) ในทศิทางทีเ่ขา้ใจ

ไดแ้ละพดูแทนอารมณ์ของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งชดัเจน (Fog et al., 2010, pp.17-24, 69) 

2.1.2  องคป์ระกอบของการเล่าเร่ือง (The Elements of Storytelling) 

จากขอ้มูลเอกสารงานวจิยัของ Fog และคณะในปี 2553 ระบุว่า เรื่องราวทีด่ ี(Good 

stories) ต้องประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4 ประการ นัน่คอื (1) ขอ้ความ (Message) (2) 

จุดขดัแยง้ (Conflict) (3) ตวัละคร (Characters) และ (4) โครงเรื่อง (Plot) โดยทีอ่งคป์ระกอบ

ดงักล่าวสามารถผสมผสาน รวมกนั จบัคู่ หรอืประยุกต์เขา้หากนัไดอ้ย่างหลากหลายวธิ ีขึน้อยู่

กบับรบิท (Context) ทีก่ําลงัเล่าถงึ และจดุประสงคข์องการเล่า (Fog et al., 2010) 

กล่าวคอื ในช่วงเริม่ต้นของการเล่าเรื่อง ชวีติของตวัละครเอก (Protagonist) ดูเหมอืน

จะลงตัวไปเสียทุกมิติ จนกระทัง่ตัวละครเอกนัน้ได้พบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝนับางอย่าง 

(Inciting Incident) เมื่อนัน่เองทีจุ่ดขดัแยง้ (Conflict) จะบงัเกดิขึน้ ซึง่จุดขดัแยง้น้ีจะต้องถูกทํา

ให้หายไปในเวลาต่อมาด้วยวธิใีดวธิหีน่ึงเพื่อดําเนินเรื่องต่อไปสู่เป้าหมายหรอืเพื่อบรรลุความ

คาดหวงัของตวัละคร ในท้ายที่สุดของฉากจบ อาจพบว่ามนัเป็นการสรุปรวมตีความของสิง่ที่

เกดิขึน้ในเน้ือเรือ่ง ซึง่ความรูส้กึผดิหวงั (Failure) สมหวงั (Success) อาจเกดิขึน้ไดใ้นช่วงเวลา

ทีแ่ตกต่างกนั (Woodside, & Megehee, 2010) 

นอกจากน้ี งานวจิยัเชงิวชิาการหลายฉบบัยงัใหค้วามสําคญัเน้นไปที่องค์ประกอบของ 

ตวัละคร (Persona/Character) โดยระบุว่ามนัเป็นองคป์ระกอบทีส่ําคญัทีสุ่ด จากงานวจิยัของ 

Herskovitz และ Crystal (2010) ระบุว่า การเล่าเรื่องของตราสนิคา้ทีด่คีวรเริม่ต้นจากตวัละครที่

น่าจดจํา เชื่อมโยงง่ายและแขง็แกร่ง เพื่อสร้างความผูกพนัทางอารมณ์อันลกึซึ้งกบัผู้ฟงัเข้า

ดว้ยกนัโดยผ่านจุดสมัผสั (Contact Points) ต่างๆ อาจกล่าวไดว้่า ตวัละครเอกจะสะท้อนให้

ผู้ฟงัเขา้ใจถงึคุณค่าและความเป็นตวัตนของตราสนิค้า โดยที่ตวัละครในเรื่องราวอาจแสดงได้

หลากหลายรปูบทบาท เมื่อใดกต็ามที่ผูฟ้งัสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ในอดตีของตนเองกบั

ความรูส้กึนึกคดิและการกระทําของตวัละครในเรื่องได้ เมื่อนัน้ผู้ฟงัจะสามารถเชื่อมโยงตนเอง

กบัเรือ่งราวไดด้ขีึน้ (Escalas, 1998, pp.280; Fog et al., 2010, pp.167) 

จากงานวจิยัของ Herskovitz และ Crystal (2010) ระบุว่า คนส่วนใหญ่ต่างเชื่อมโยง

และระบุตัวตนของตนเองผ่าน ตัวละครเอก (Protagonist) อย่างต่อเน่ืองและแนบแน่น 
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โดยเฉพาะเมื่อตวัละครนัน้ๆมกีารกระทําหรอืคําพูดคล้ายคลงึกบัตน ซึ่งจากหลกัการน้ีเองทีท่ํา

ให้ หลายๆตราสนิค้าชัน้นําต่างพยายามกระตุ้นการตอบสนองทางด้านอารมณ์จากลูกค้า ซึ่ง

หมายรวมไปถงึเรือ่งของ ความเขา้ใจ ความจงรกัภกัด ีหรอืแมแ้ต่การอุทศิตนใหก้บัตราสนิคา้ใด

ตราสนิคา้หน่ึงอย่างหมดใจ เช่นเดยีวกบัที่ Fog และคณะ กล่าวไวว้่า เรื่องราวที่ดจีะพฒันาไป

เรื่อยๆจากตวัละครสู่บุคลกิภาพ อุปนิสยั และในที่สุดผู้ชมหรอืผู้ฟงัจะเข้าใจเรื่องราวมากขึ้น 

โดยเฉพาะหากตวัละครเป็นทีรู่จ้กัอยูแ่ลว้ดว้ยจะยิง่เขา้ใจงา่ย  

ตวัอย่างทีเ่หน็ไดช้ดั คอื ละครโทรทศัน์เรื่อง มงกุฎดอกสม้สทีอง (2556) ทีม่คีวามโดด

เด่นเรื่องของตวัละครเอก (Protagonist) นัน่คอื เรยา สวมบทบาทโดย อารยา เอ. ฮารเ์กต็ ที่

สะท้อนความเป็นตวัตนของเรยาออกมาได้อย่างจดัจา้น ถงึพรกิถึงขงิ ทําให้คนดูเขา้ใจว่า ตวั

ละครตวัน้ีมอุีปนิสยัอย่างไร และมปีมในชวีติอนันํามาซึ่งการกระทําของตวัละครอย่างไร อกีทัง้

การกระทําของเรยาลกึๆแล้วเป็นสิง่ทีผู่้หญงิหลายๆคนอย่างทํา แต่ไม่สามารถทําได้เน่ืองด้วย

ม่านประเพณีของไทย ตลอดจนค่านิยมของสงัคม ผู้ชมส่วนใหญ่จงึเกดิความรูส้กึร่วมและอย่าง

ตดิตามผลของการกระทําของตวัละครตวัน้ีต่อไป และเมื่อเกดิกระแสการบอกต่อและส่งต่อผ่าน

โลกออนไลน์ ทาํใหล้ะครเรือ่งน้ี และเรยากลายเป็นกระแสโด่งดงัในทีสุ่ด 

จากรายงานผลการวจิยัของ Lundqvist และคณะ (2013) พบว่าเรื่องเล่า (stories) มี

ส่วนช่วยให้ผู้บรโิภคเข้าใจในประโยชน์ของตราสนิค้านัน้ๆ และเพิม่การเชื่อมโยงระหว่างตรา

สนิค้า และผู้บรโิภคไดอ้ย่างโดดเด่นและน่าพงึพอใจ ซึง่การเชื่อมโยงที่ว่าเหล่าน้ี นําไปสุความ

เขา้ใจในความแตกต่างและ เพิม่พนูคุณค่าตราสนิคา้ได ้เรือ่งเล่าของแบรนดหลายๆเรื่องสามารถ

สื่อสารถึงผู้บรโิภคให้ทราบถึงคุณสมบตัิเชงิบวกของสนิค้าและบรกิารโดยปราศจากการรบัรู ้

อย่างการโฆษณาจรงิ นอกจากน้ีงานวจิยัยงัชดัว่าเรื่องเล่าของแบรนดสามารถถูกใช้เพื่อสรา้ง

การเชื่อมโยงในแง่บวกกับตราสินค้า อีกทัง้ยงัเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อีกด้วย 

(Lundqvist, Liljander, Gummerus, & Va Riel, 2013). 

เรือ่งเล่ายงัสามารถทาํใหต้ราสนิคา้นัน้แตกต่างไดด้ว้ยการเพิม่การเชื่อมโยงทางอารมณ์

เขา้ไป ซึง่ถอืเป็นเรือ่งยากในการลอกเลยีนแบบ เพราะความเชื่อมโยงทางอารมณ์ไม่ไดเ้กดิจาก

คุณประโยชน์ทางกายภาพของสนิคา้หรอืบรกิารเท่านัน้แต่สรา้งไดด้ว้ยแรงปรารถนาและความ

ใฝ่ฝนัของผูบ้รโิภค จากแบบแผนทางดา้นล่าง (รปูภาพที ่3) ชีใ้ห้เหน็ถงึพฒันาการของคุณค่า

ตราสนิคา้ทีเ่ริม่ตน้จากคุณประโยชน์ทางกายภาพของสนิคา้หรอืบรกิาร 
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ภาพท่ี 2.1  พฒันาการของคุณค่าตราสนิคา้ทีเ่กดิจากการเล่าเรือ่งของตราสนิคา้ 

 เหล่าขอ้มลูมากมายในเรื่องเล่าจะถูกจดักลุ่มรวมกนัเป็นระบบอย่างมคีวามหมาย ทําให้

ผูร้บัสารสามารถทาํความเขา้ใจและเชื่อมโยงขอ้มลูไดอ้ย่างง่ายดาย นักวทิยาศาสตรเ์ชื่อว่าเรื่อง

เล่าช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองทัง้ส่วนตรรกะและความคดิสรา้งสรรค ์ไปในเวลาเดยีวกนั. 

กล่าวคอื ขอ้มลูเหล่านัน้จะถูกทาํความเขา้ใจอยา่งมเีหตุผล และมคีวามพงึพอใจทางดา้นอารมณ์

ไปพรอ้มๆกนั (Fog et al., 2010, p.153) 

 ระดบัสูงสุดของคุณค่าตราสินค้า คือ Brand Resonance ซึ่งชี้ให้เห็นถึงระดับ

ความกา้วหน้าของแบรนด และระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างตราสนิคา้และเหล่าลูกคา้ผูจ้งรกัภกัด ี

Keller (2009) ใหค้ําจาํกดัความของความสมัพนัธร์ะหว่างตราสนิคา้และลูกคา้ ว่าเป็นความพงึ

พอใจอยา่งยิง่ทีจ่ะลงทุนกบัตราสนิคา้ดว้ยสนิทรพัยส์่วนตวั (Keller, 2009) 

 2.1.3  ลกัษณะของเร่ืองเล่า 

 จากการศกึษากรอบแนวคดิของนักปราชญ์โบราณ Frye (1957) ระบุว่าม ี4 โครงเรื่อง

หรอืลกัษณะการดําเนินเรื่องพื้นฐาน นัน่คอื ตลกขบขนั (Comedy) โรแมนติก (Romantic) 

โศกเศรา้ (Tragedy) และ การเหน็บแนมปนระชดประชนั (Satire) (Shankar, & Gouldling, 

2001, p.9 อ้างถงึใน Kaliszewski, 2013, p.11) จากนัน้ไม่นาน Gabriel (2000) ไดย้นืยนั

แนวคดิด้วยงานวจิยัทีอ่้างองิกบั 4 โครงเรื่องหรอืลกัษณะการดําเนินเรื่องพืน้ฐานเช่นเดยีวกนั 

แต่แตกต่างกันในรายละเอียดขององค์ ประกอบนัน่คือ เรื่องราวเหนือจินตนาการ (Epic) 

เรื่องราวตลกขบขนั (Comic) เรื่องราวโรแมนตกิ (Romantic) และ เรื่องราวโศกเศรา้ (Tragic) 

(Gabriel, 2000 อา้งถงึใน Tarvainen, 2013, p.64) 

  1)  เรื่องราวมหากาพย ์(Epic) มกัใหค้วามสําคญักบัความสําเรจ็ในแบบผูก้ลา้

หรอื ฮโีร่ (Heroic Achievement) เช่น การทําภารกจิผูก้ลา้สําเรจ็ การชนะการแข่งขนั หรอืการ

แกป้ญัหารา้ยแรง เรื่องราวประเภทน้ีจะพุ่งเป้าหมายไปทกีารแก้ไขสถานการณ์ของตวัละครเอก 

ไมว่่าจะดว้ยความกลา้หาญหรอืความจาํใจตอ้งทําเองกต็าม สําหรบัผูช้มแลว้ เรื่องราวประเภทน้ี

จะกระตุนใหเ้กดิความภาคภูมใิจ ความชื่นชม และความทรงจาํทีด่ใีนหลายเรื่องพบว่ามตีวัละคร

เอก (Protagonist) เป็นคนธรรมดาหรอืมขีอ้บกพร่องหรอืมปีระสบการณ์ในเชงิลบมาก่อน แต่สิง่

ที่จําเป็นต้องมคีอื ความซื่อสตัย์เยีย่งวรีบุรุษ จงึทําให้หลายครัง้ ตวัละครเอกจะถูกบรรยายได้

ประโยชน์ทาง

กายภาพ 
เรื่องเล่า การเชื่อมโยง

กบัตราสนิคา้ 

ประสบการณ์
กบัตราสนิคา้ 

คณุคา่
ตราสนิคา้ 
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ด้วยคําว่า ซื่อสตัย์ เด็ดเดี่ยว หลกัแหลม มอีํานาจ และเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

(Gabriel, 2000, p.74-76 อา้งถงึใน Tarvainen, 2013, p.64) 

  ตวัอยา่งทีด่สีําหรบัการเล่าเรื่องในลกัษณะของเรื่องราวมหากาพย ์(Epic) ในแง่

ของภาพยนตร ์อาจเป็นตวัอยา่งของ The Hunger Games (2012-2015) ภาพยนตรแ์นวกึ่งชวีติ

กึ่งจนิตนาการทีเ่ล่าถงึอาณาจกัรแห่งหน่ึงทแีบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 13 เขต และ 1 เมอืงหลวง โดย

ทุกเขตจะต้องส่งส่วยมาใหเ้มอืงหลวงเพื่อแลกกบัอสิรภาพและความปลอดภยั ซึง่ทุกปีจะมกีาร

จดัเกมแห่งชวีติ ทีเ่กณฑต์วัแทนจากทุกเขตเขา้สู่สนามประลองเพื่อการเอาตวัรอด ดา้นหน่ึงคอื

ความสนุกของชาวเมืองหลวง ส่วนอีกด้านหน่ึงคือ ความสูญเสียของทัง้ 13 เขต ทว่า

สถานการณ์เริม่เลวรา้ยเมื่อกลุ่มตวัละครเอกเริม่รวมตวักนัเพื่อกอบกู้อสิรภาพ โดยตวัละครเอก

ทัง้หมดจะต้องต่อสู้กบัฝ่ายเมอืงหลวงเพื่อนําความสุขและสนัตกิลบัคนืมา จากตวัอย่างทัง้สอง

เรือ่ง ตวัละครเอกไม่ใช่คนดชีนิดปราศจากอารมณ์ หรอืความต้องการตามแบบของปุถุชนทัว่ไป 

แต่ตวัละครเอกทัง้สองเรือ่งมสีิง่ทีเ่หมอืนกนันัน่คอืตวัละครเอกแฝงไปดว้ยความซื่อสตัย ์

  สาํหรบัตวัอยา่งการเล่าเรือ่งในลกัษณะของเรือ่งราวมหากาพย ์(Epic) ในแง่ของ

การโฆษณาและการตลาด มหีลายตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น ภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘เทพเจ้า’ 

(2012) ของตราสนิค้าผลติภณัฑก์าแฟเพื่อสุขภาพเนเจอรก์ฟิ (NatureGift) ทีเ่ล่าถงึ สาวน้อย

ชาวชนบทอันห่างไกลความเจริญผู้มปีญัหาเรื่องรูปร่างที่อวบอ้วนเกินเด็กๆในวยัเดียวกัน 

ปญัหาน้ีทาํใหเ้ธอถูกลอ้เลยีนจากเพื่อนๆ จนกระทัง่เธอทนไม่ไหว และไดท้ําตามคําบอกเล่าของ

คนในบา้นว่า หากตดัน้ําไปเตมิใหเ้ตม็บ่อน้ําบนเขาไดเ้ธอจะไดพ้บกบัเทพเจา้ผูป้ระทานพรวเิศษ 

ดว้ยความหวงัจะไดเ้จอเทพเจา้ เธอจงึตดัสนิใจทาํภารกจิน้ีแมว้่าจะยากลาํบากมากแค่ไหนกต็าม 

วนัแลว้วนัเล่าจนในทีสุ่ดน้ํากเ็ตม็บ่อ และแมว้่าทา้ยทีสุ่ดเธอจะไม่ไดพ้บกบัเทพเจา้ แต่ความหวงั

ของเธอทีอ่ยากมหีุ่นสวยกลบัเป็นจรงิไดด้ว้ยตวัของเธอเอง พรอ้มกบัขอ้ความ (Message) จาก

ตราสนิคา้ทา้ยเรือ่งทีว่า่ “คุณเท่านัน้ทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัคุณได”้ ภาพยนตรโ์ฆษณาเชงิใหข้อ้มลู

ความปลอดภยับนเครื่องบินของตราสินค้าสายการบินอย่าง แอร์ นิวซีแลนด์ (Air New 

Zealand) ในชุด ‘The Most Epic Safety Video Ever Made’ (2014) ทีนํ่าเสนอการใหข้อ้มลู

เกีย่วกบัความปลอดภยับนเครือ่งบนิทีแ่สนจะน่าเบื่อผ่านการเล่าเรื่องราวในแบบเหนือจตินาการ 

เปรยีบการเดนิทางกบัสายการบนิเสมอืนโลกของนิยายแฟนตาซ ีทีต่ลอดทัง้เรื่องผูช้มจะไดเ้หน็

ความคดิสรา้งสรรค์ทีเ่ชื่อมโยงขอ้มลูความปลอดภยับนเครื่องนัน้ๆกบัตวัละครในนิยายไดอ้ย่าง

ลงตวั ก่อนทีจ่ะจบลงดว้ยขอ้ความ (Message) ทีว่่า “Your Middle-earth adventure is closer 

than you think” หรอื “การผจญภยัใจกลางโลกนัน้อยูใ่กลเ้กนิกว่าทีคุ่ณคดิ” 

  2)  เรือ่งราวตลกขบขนั (Comic) ใหค้วามสําคญักบัความโชครา้ย กําหนดภาพ

ของตวัละครเอกเป็นผูเ้คราะหผ์ูน่้าสงสารหรอืผูเ้บาปญัญา ดว้ยความรูส้กึเหน็ใจกบัตวัละครน้ีเอง

ทีเ่ป็นตวักําหนดระดบัความขบขนัของเรือ่ง ส่วนใหญ่ตวัละครหลกัจะเป็นผูนํ้าพาความโชครา้ย

มาหาตวัเขาหรอืเธอเอง ซึง่สามารถเป็นไดต้ัง้แต่ ผูโ้งเ่ขลา ผูห้ลงตวัเอง ผูห้ยิง่ยโส ผูล้ะโมบโลภ
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มาก หรอืแมแ้ต่ผูท้ีม่ ัน่ใจในตวัเองมากจนเกนิไป สาํหรบัผูช้มแลว้ ความยากลาํบากหรอืความ

โชครา้ยทีต่วัละครพบเจอน้ีคอื ความสนุกสนาน ตลกขบขนั ระคนสงสาร แต่ในบางเรือ่งราว 

เรือ่งราวเหนือจนิตนาการ (Epic) และ เรือ่งราวตลกขบขนั (Comic) ถูกผสมผสานเขา้ดว้ยกนั

อยา่งลงตวั โดยอาจนําเสนอตวัละครเอก ในรปูแบบของผูก้ลา้ทีม่อีารมณ์ขนัหรอืเตม็ไปดว้ยเล่ห์

กล หรอืในบางเรือ่งเล่าตลกขบขนั ตวัละครเอกทีโ่งเ่ขลานัน่แหละทีก่ลายมาเป็นผูก้ลา้เสยีเองใน

ตอนจบ อาจกล่าวไดว้่า ยิง่ตลกขบขนั หรอืยิง่เตม็ไปดว้ยปญัหาทีต่อ้งแก ้กย็ิง่ทําใหผู้ช้ม

ประทบัใจในตวัละครเอก (Gabriel, 2000, pp.61-62, 66, 77 อา้งถงึใน Tarvainen, 2013, 

pp.66-67) 

  ตวัอย่างทีด่สีําหรบัการเล่าเรื่องในลกัษณะของเรื่องราวตลกขบขนั (Comic) ใน

ดา้นภาพยนตร ์อาทเิช่น ภาพยนตรชุ์ดสญัชาตอิงักฤษ Mr.Beans (1990-1995) ทีเ่ล่าเรื่องถงึ

ชายหนุ่มที่ไม่ค่อยเหมอืนใครและไม่มใีครเหมอืน มสิเตอร์ บีน (Mr.Bean) เขามกัจะได้รบั

เคราะห์กรรม หรอืผลรา้ยแบบตลกๆจากความคดิที่ไม่เหมอืนใครของเขาเสมอ ทําให้คนดูชื่น

ชอบและรูส้กึสนุกสนานไปกบัการดูพฤตกิรรมแปลกๆของเขา ถอืเป็นภาพยนตรท์ีเ่ล่าเรื่องแบบ

ตลกขบขนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

  สําหรบัตวัอย่างการเล่าเรื่องในลกัษณะของเรื่องราวตลกขบขนั (Comic) ในแง่

ของการโฆษณาและการตลาด เช่น ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด ‘Love Story Series 1-4’ (2010) 

จากตราสนิค้าผลติภณัฑด์ูแลผวิหน้าสมูทอ ี(Smooth-E) ที่นับว่าเป็นโฆษณาเรื่องแรกๆที่ตดั

แบ่งเป็นตอนๆในแบบละครโทรทศัน์ ในเรื่องกล่าวถงึสาวน้อยแสนห้าวทีต่้องการเปลีย่นตวัเอง

เพื่อนคนทีร่กั แต่หนทางมนัช่างยากเยน็นัก เพราะการเปลี่ยนแปลงในครัง้น้ีสาวน้อยตวัละคร

เอกต้องผ่านบททดสอบและจุดขดัแย้งในเรื่องมากมาย ทัง้ดี ทัง้ร้าย ทัง้ขํา และ ขําไม่ออก 

เรยีกว่ากว่าจะได้ลงเอยท้ายเรื่องก็ทําให้ผู้ชมลุ้นไปตามๆกนั ภาพยนตร์ โฆษณาชุด ‘History’ 

(2011) ตราสนิคา้ผลติภณัฑก์าแฟเพื่อสุขภาพเนเจอรก์ฟิ (NatureGift) ทีพู่ดถงึความแตกต่าง

ระหว่างยุคสมยัโบราณและสมยัปจัจุบนัที่สาวสวย หุ่นดมีกัเป็นที่แย่งชิงจากหนุ่มๆเสมอมา 

จนกระทัง่ในปจัจบุนัสาวสวย หุ่นดมีมีากมายเหลอืเกนิจนไมต่อ้งแยง่กนัอกีต่อไปแลว้ เหตุเพราะ

สาวๆในปจัจุบันมีตัวเลือกในการรักษาหุ่นมากมาย ท้ายภาพยนตร์ลงท้ายด้วยข้อความ 

(Meassage) จากตราสนิคา้ทีว่่า “อกีระดบัของการดแูล” ตามแบบฉบบัของตราสนิคา้ 

  3)  เรือ่งราวโรแมนตกิ (Romantic) มกัเป็นเรือ่งราวทีน่่าประทบัใจโดยปราศ 

จากจดุขดัแยง้ หรอืวกิฤตการณ์ใดๆ โครงเรือ่งโดยมากเกีย่วขอ้งกบัความรกัทีห่วานซึง้ ความ

กตญั�รููคุ้ณ ความชื่นชม และเตม็ไปดว้ยบทเพลงทีส่อดประสานเป็นหน่ึงเดยีว ในระดบัลกึลาํ 

เรือ่งราวโรแมนตกิ (Romantic) จะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการต่อสูก้บัปญัหาหรอืความโชครา้ยต่างๆ 

แต่แทนทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ว่าโชครา้ยเหล่ารัน้เป็นเรือ่งทีส่มควรแลว้ เช่นเรือ่งราวตลกขบขนั 

(Comic) เรือ่งราวประเภทน้ีจะชีช้ดัว่า ความรกัและอารมณ์สามารถชนะไดทุ้กสิง่ สําหรบัผูช้ม
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แลว้ เรือ่งราวโรแมนตกิ (Romantic) เป็นตวัแทนของความรกั ความห่วงใย ความใจด ีความ

กตญั�รููคุ้ณ (Gabriel, 2000 อา้งถงึใน Tarvainen, 2013, pp.68-69) 

  ตวัอย่างที่ดสีําหรบัการเล่าเรื่องในลกัษณะของเรื่องราวโรแมนตกิ (Romantic) 

ในดา้นภาพยนตร ์ไดแ้ก่เรื่อง One Liter of Tears (2005) ภาพยนตรจ์ากประเทศญี่ปุ่นทีท่ําให้

ชาวญี่ปุ่นหลัง่น้ําตามากที่สุดแห่งปี เรื่องราวของเด็กสาวผู้โชคร้ายเป็นโรคเกี่ยวกับระบบ

ประสาทสัง่การทีไ่ม่มทีางรกัษาหาย จากเดก็สาวที่ร่าเรงิ ร่างกายของเธอค่อยๆเริม่ปฎเิสธการ

สัง่การจากสมอง ในช่วงเวลาที่แสนสบัสนและเศรา้หมองนัน้ เดก็สาวไดเ้รยีนรูค้วามหมายของ

ชวีติในทุกแง่มุม ในแบบทีเ่ธอไม่คดิว่าจะไดเ้รยีนรูม้าก่อน แมว้่าสุดทางคอืความตายทีร่ออยู่แต่

เธอและคนรอบขางต่างกลบัให้ความสําคญัของการมชีวีติอยู่ในปจัจุบนัร่วมกนัมากกว่า  หรอื

ตวัอยา่งของ About Time (2014) เรื่องราวของหนุ่มน้อยผูส้บิทอดพลงัพเิศษในการยอ้นเวลา

ประจาํตระกูล เพื่อคน้หาความหมายของการใช้ชวีติทีส่มบูรณ์แบบ ทัง้เรื่องครอบครวั เรื่องงาน 

และโดยเฉพาะเรื่องความรกั ซึง่ในทา้ยทีสุ่ดพลงัพเิศษน้ีเองคอืคําตอบที่เขาพยายามตามหามา

โดยตลอด  

  สําหรบัตวัอย่างการเล่าเรื่องในลกัษณะของเรื่องราวโรแมนตกิ (Romantic) ใน

แง่ของการโฆษณาและการตลาด เช่น ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด "Define Your Beauty" ของตรา

สินค้าผลิตภณัฑ์เสริมอาหารแบล็กมอส์ (Blackmores) เรื่องราวความประทบัใจระหว่าง 

ช่างภาพหนุ่มผู้เฝ้าค้นหาคําตอบของความงามและชวีติคู่ จนเมื่อไดพ้บกบัหญงิสาวที่ทําให้เขา

ต้องหยุด และทําให้เขารู้ว่าผู้หญิงทุกคนมนิียาม "ความงาม" ในแบบของตวัเอง พร้อมกับ

ขอ้ความสาํคญัจากตราสนิคา้ทิง้ทา้ยไวว้่า “ไม่มใีครกําหนดความงามของเราได ้นอกจากตวัเรา

เอง”  

  4)  เรือ่งราวโศกเศรา้ (Tragic) เป็นเรือ่งราวทีม่สี่วนคลา้ยคลงึกนั มกัใหค้วาม 

สาํคญักบัเรือ่งราวตลกขบขนั (Comic) กล่าวคอื มกัเน้นไปทีโ่ชครา้ยและแสดงใหเ้หน็ว่าตวัละคร

หลกันัน้คอืตวัดงึดดูโชครา้ย แต่อยา่งไรกต็าม ในเรือ่งราวโศกเศรา้ (Tragic) จะถอืว่า โชครา้ย

หรอืเคราะหร์า้ย เป็นสิง่ทีม่าพรอ้มกบัความเศรา้ ความเจบ็ปวด และความเกรีย้วโกรธ ซึง่เป็นสิง่

ทีไ่มน่่าจะเกดิขึน้เลย เรือ่งราวประเภทน้ีมกัเล่นกบัความกงัวลใจของผูช้ม (Dahlen et al, 2010, 

p.221 อา้งถงึใน  Kaliszewski, 2013) และสามารถทาํใหผู้ช้มมคีวามรูส้กึรว่มกนัไปกบัเรือ่งราว

ได ้ทัง้ความไมพ่อใจในความยตุธิรรม ความโชครา้ยของตวัละคร หรอืแมแ้ต่การกนะทาํ

บางอย่างทีไ่มน่่าพอใจของสงัคม บางเรือ่งราวถูกผสมผสานกนัอยา่งลงตวัระหว่าง เรือ่งราวตลก

ขบขนั และ เรือ่งราวโศกเศรา้ (Tragic-Comic) โดยพดูถงึเรือ่งโชครา้ยทีต่วัละครพบ แต่ถูกหกั

มมุ (Twist) ดว้ยความไมค่าดฝนัหรอืความโชคดหีรอืความขบขนั และใหผ้ลลพัธท์ีค่าดไมถ่งึ 

แมว้่าเรือ่งราวผสมผสานเช่นน้ี จะสรา้งคงวามตื่นเตน้ใหก้บัผูช้มไดด้ ีแต่กฝ็ากไวซ้ึง่ความรูส้กึ

เศรา้หรอืความรูส้กึผดิเลก็ๆในใจเช่นกนั (Gabriel, 2000, pp.69, p.73 อา้งถงึใน Tarvainen, 

2013, pp.70-71) 
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  ตวัอย่างที่ดสีําหรบัการเล่าเรื่องในลกัษณะของเรื่องราวโศกเศรา้ (Tragic) ใน

ดา้นภาพยนตร ์อาทเิช่น Oshin (1983-1984) ภาพยนตรชุ์ดของประเทศญี่ปุ่นที่พูดถงึความ

ลาํบากในการดาํเนินชวีติของเดก็หญงิทีม่ชีื่อว่าโอชนิ ทีโ่ชครา้ยเกดิมาในครอบครวัทีย่ากจน ซํ้า

ร้ายยงัเกิดในยุคข้าวยากหมากแพงอนัเป็นผลจากสงคราม หลายครัง้ที่โอชนิพยายามทําทุก

อย่างตามหลกัการและเหตุผล แต่ก็มกัจะมปีจัจยับางประการที่ทําใหเ้รื่องราวไม่เป็นไปอย่างที่

คาดหวงัไว ้ถอืเป็นหน่ึงในภาพยนตรแ์นวโศกเศรา้ (Tragic) ทีช่ดัเจนทีสุ่ดของญีปุ่น่ 

  สําหรบัตวัอย่างการเล่าเรื่องในลกัษณะของเรื่องราวโศกเศรา้ (Tragic) ในแง่

ของการโฆษณาและการตลาด เช่น ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด 'คุณค่าของผูห้ญงิ' (2012) โดยตรา

สนิค้าเครื่องสําอางโอเรยีนทอล พริน๊เซส (Oriental Princess) ทีเ่ล่าเรื่องถงึคําขึน้ต้นง่าย แต่

นํามาซึง่คาํถามของหลากหลายอารมณ์ นัน่คอื ทาํไม ทุกคําถามเริม่ต้นทีค่ําๆน้ี และตามมาดว้ย

เน้ือเรื่องทีเ่ป็นปญัหาสําหรบัผูห้ญงิ เช่น ทําไมต้องเงยีบ? (เมื่ออยู่ในหอ้งประชุม) ทําไมต้อง

ขาว? ทําไมต้องหุ่นด?ี ทําไมต้องผมยาว? พรอ้มกบัภาพประกอบการเล่าเรื่องดว้ยภาพผูห้ญงิ

หลากหลายช่วงอายุ หลากหลายอาชพี ที่กําลงัสบัสนในสิง่ที่ทําอยู่และขมวดปมท้ายเรื่องด้วย

คําถามสุดท้ายว่า "ทําไมต้องสวย?" ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยประโยคเดด็ที่ถอืเป็นขอ้ความสําคญั 

(Message) นัน่คอื “คุณค่าของผู้หญิง สรา้งได้ด้วยตวัคุณเอง”  ภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘My 

Beautiful Woman’ (2014) โดยตราสนิคา้ชุดชัน้ในสตรวีาโก้ (Wacoal) ใชเ้ทคนิคการเล่าเรื่อง

แบบแบ่งตอน (Webisode) คอื แบ่งภาพยนตรโ์ฆษณาในชุดเป็น 3 ตอนสัน้ๆ นําเสนอผ่าน

เวบ็ไซต์โดยมจีุดแตกต่างกนัตัง้แต่ อารมณ์ ตวัละคร โครงเรื่อง และจุดขดัแยง้ แต่ทัง้ 3 ตอน

นําเสนอผ่านเรื่องราวเบือ้งลกึของความสวยในจติใจของสาวๆ ทีห่ากมองดว้ยตาอาจไม่พบ แต่

ทัง้หมดสมัผสัได ้หากทุกคนเปิดใจยอมรบัความงดงามเหล่านัน้ ทัง้สามเรื่องมจีุดเด่นตรงทีเ่น้น

ความเศรา้ทีเ่กดิจากเหตุไม่คาดฝนัของตวัละครหลกั ทัง้ภาวะมะเรง็ในระหว่างตัง้ครรภข์องคุณ

แม่ผูเ้คราะห์รา้ย เดก็หญงิที่ถูกทิ้งกบันักศกึษาสาวผู้เป็นแม่บุญธรรม และสถานสงเคราะหเ์ดก็

กําพร้ากับสาวออฟฟิศผู้เงยีบขรมึ ทกเรื่องจบลงด้วยความสวยงามทางจติใจที่ซ่อนอยู่ของ

ผูห้ญงิ และขอ้ความโดนใจจากตราสนิคา้ (Message) ทีว่่า “ผูห้ญงิทุกคนถูกสร่างใหส้วย ‘สวย’ 

ทีไ่มใ่ช่เพยีงรปูลกัษณ์ภายนอก”  

  ต่อมา Booker (2004) ไดเ้พิม่ลกัษณะทีน่่าจะเป็นเขา้ไปอกี นัน่คอื การเอาชนะ

สตัวป์ระหลาด (Overcoming the Monster) รวยแบบไม่ทนัตัง้ตวั (Rags to Riches) ภารกจิ

สําคญั (The Quest) การเดนิทางและการกลบับา้น (Voyage and Return) และ การเกดิใหม่อกี

ครัง้ (Rebirth) (Booker, 2004 อา้งถงึใน Kaliszewski, 2013, p.11) 

  ในงานวจิยัฉบบัน้ี ได้นําแนวคดิของ Gabriel (2000) มาใช้ในการวเิคราะห์

เน้ือหา เน่ืองจากเป็นลกัษณะของการเล่าเรื่องทีแ่บ่งแยกชดัเจนในรายละเอยีดการแบ่งแยก แต่

ไมจ่าํกดัขอบเขตแบบเฉพาะเจาะจง ดงันัน้จงึสามารถนํามาประยุกต์ใชใ้นบรบิทของงานวจิยัชิน้

น้ีไดง้า่ย  
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 2.1.4  แนวคิดการเล่าเร่ืองในภาพยนตร ์(Film Narration) 

 การเล่าเรื่องช่วยให้มนุษยเ์ขา้ใจเรื่องราวต่างๆ การเล่าเรื่องถูกนํามาใช้ในการอธบิาย

โดยไมจ่าํกดัรปูแบบและไมจ่าํกดัประเภทของสื่อ ไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย ละคร โทรทศัน์ ปาถกฐา 

โฆษณา การเทศน์ การรายงานข่าว รวมทัง้การพูดคุยกันในชีวิตประจําวนั (Lucaites, & 

Condit, 1985, pp.96-103 อา้งถงึใน ฉลองรตัน์ ทพิยพ์มิาน, 2539, น.9) 

 สมยัโบราณผู้คนติดต่อสื่อสารกนัโดยการเล่าเรื่อง ในหนังสอื The Poetics ของ

อรสิโตเตลิ ไดจ้าํแยกประเภทของการเล่าเรื่องบนัเทงิคดไีว ้2 ลกัษณะ คอื การแสดง และ การ

เล่าเรื่อง การแสดง คอื การที่เหตุการณ์เล่าเรื่องด้วยตวัของมนัเอง ส่วนการเล่าเรื่อง คอื การ

บอกเล่าเรื่องราวโดยมผีู้เล่า อาท ิมหากาพย์ หรอืนวนิยาย ซึ่งการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ ถือ

กําเนิดมาจาก 2 สิง่น้ี โดยการนําเอาวธิกีารเล่าเรื่องทัง้สองชนิดมาผสมผสานกนั ผ่านเทคนิค

เฉพาะอนัซบัซอ้นของสื่อภาพยนตร ์(Giannetti, 1990, p.82 อ้างถงึใน ฉลองรตัน์ ทพิยพ์มิาน, 

2539, น.10)  

 สําหรบัวิธีการวิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์กระทําได้โดยการวิเคราะห์ผ่าน

องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

  1)  โครงเร่ือง (Plot) 

ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ นวนิยาย รวมทัง้การเล่าเรื่องเกือบทุกชนิด โครงเรื่องนับเป็น

องค์ประกอบสําคญัทีผู่ว้เิคราะหต์้องนํามาศกึษาเสมอ โดยปกตจิะมกีารลําดบัเหตุการณ์ในการ

เล่าเรือ่งไว ้5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

  1.1)  การเริม่เรือ่ง (Exposition) เป็นการชกัจงูความสนใจใหต้ดิกบัเรือ่งราว 

มกีารแนะนําตวัละคร แนะนําฉากหรอืสถานที ่อาจมกีารเปิดประเดน็ปญัหาหรอืเผยปมขดัแยง้

เพื่อชวนตดิตามเรือ่งราว 

 1.2)  การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) คอืการทีเ่รื่องราวนัน้ไดด้าํเนิน

ไปอยา่งต่อเน่ืองและสมเหตุสมผล ปมปญัหาหรอืขดัแยง้เริม่ทวคีวามรุนแรงขึน้เรือ่ยๆ ตวัละคร

อาจเผยใหเ้หน็ถงึความลาํบากใจ หรอื ช่วงสถานการณ์ทีก่ลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อก 

 1.3)  ภาวะวกิฤต (Climax) มกัจะเกดิขึน้เมือ่เรือ่งราวดาํเนินมาถงึจดุแตก 

หกัและตวัละครอยูใ่นสถานการณ์ทีต่อ้งตดัสนิใจ 

 1.4)  ภาวะคลีค่ลาย (Falling Action) คอืสภาพหลงัจากทีจุ่ดวกิฤต ไดผ้่าน

พน้ไปแลว้ เงือ่นงาํและปญัหาไดถู้กเปิดเผยหรอืความขดัแยง้ถูกกําจดัไปแลว้ 

 1.5)  การยุตขิองเรื่องราว (Ending) คอืการสิน้สุดของเรื่องราวทัง้หมด การ

จบอาจหมายถงึความสญูเสยี อาจจบแบบมคีวามสุข หรอืทิง้ทา้ยไวใ้หข้บคดิกไ็ด ้

 จากการศึกษาวเิคราะห์องค์ประกอบในการเล่าเรื่องทัง้หมด นักวเิคราะห์ชาว

เยอรมนัได้เสนอโครงสร้างในการเล่าเรื่องรูปตวัว ีสําหรบัเรื่องบนัเทงิคด ี(Fiction) ไว้ดงัน้ี 

(Giannetti, 1990, p.305 อา้งถงึใน ฉลองรตัน์ ทพิยพ์มิาน, 2539, น.10) 
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 2)  ความขดัแย้ง (Conflict)  

เป็นอกีส่วนหน่ึงที่ไดร้บัการนํามาศกึษาอยู่เสมอ เพราะเมื่อทําการศกึษาความ

ขดัแยง้กจ็ะทาํใหเ้ขา้ใจเรือ่งราวไดก้ระจา่งชดัยิง่ขึน้ อกีทัง้โดยแทจ้รงิแลว้เรื่องเล่าคอืการสานต่อ

เรื่องราวบนความขดัแยง้ เช่นที ่Muller and Williams ไดใ้หค้ําอธบิายไวว้่า โครงเรื่อง คอื การ

ลาํดบัเหตุการณ์หรอืพฤตกิรรมอยา่งต่อเน่ือง ซึง่เหตุการณ์หรอืพฤตกิรรมนัน้ จะมกีารพฒันาขึน้

ท่ามกลางความขดัแยง้ต่างๆ ( Muller and Williams, 1985, pp.42-43 อ้างถงึใน. ฉลองรตัน์ 

ทพิยพ์มิาน, 2539, น.12) ซึง่ความขดัแยง้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

 2.1)  ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัคน คอืการทีต่วัละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกนั 

แต่ละฝ่ายต่างต่อต้านกนั หรอื พยายามทําลายกนัและกนั เช่น ศกึระหว่างสองตระกูล การต่อสู่

ระหว่างนกัรบเผ่าแสงสว่างกบัเผ่าความมดื เป็นตน้ 

 2.2)  ความขดัแยง้ภายในจติใจ เป็นความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ภายในตวัละคร 

โดยจะแสดง ออกในรปูของความสบัสน ความยุง่ยากลําบากใจในการตดัสนิใจทาํบางสิง่ เช่น 

ความขดัแยง้ในจติใจของเอลซ่า ราชนีิน้ําแขง็ทีต่อ้งปิดบงัความสามารถทีแ่ทจ้รงิของตนเอง ดว้ย

คาํสอนทีว่่าความสามารถนัน้เป็นสิง่ตอ้งหา้ม (Frozen, 2014 เทยีบเท่ากบัปี 2557) 

 2.3)  ความขดัแยง้กบัพลงัภายนอก คอืความขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้มหรอื

ธรรมชาติอันโหดร้าย ตัวอย่างเช่น ความพยายามในการเอาตัวรอดจากมหาภัยวิบัติจาก

ธรรมชาตขิองเหล่าตวัเอกในเรื่อง The Day after Tomorrow (2004 เทยีบเท่ากบั ปี 2547) 

ความสําคญัของความขดัแย้งที่มต่ีอโครงเรื่อง คอื มนัเป็นสิง่ที่ทําให้เรื่องราวดําเนินไปอย่างมี

ทศิทาง หากเรือ่งใดมคีวามขดัแยง้ทีส่มเหตุสมผล มทีีม่าทีไ่ปแน่นอน เรื่องราวนัน้ๆจะดําเนินไป

อยา่งน่าเชื่อถอื นอกจากน้ี สําหรบัภาพยนตรห์น่ึงเรื่องอาจมคีวามขดัแยง้มากกว่าประเดน็เดยีว 

ก็เป็นไปได้ ขึน้อยู่กบัเจตนารมณ์ของผู้เล่าหรอืผู้ประพนัธ์เป็นหลกั สําหรบัวธิกีารศกึษาความ

ขดัแยง้ในภาพยนตรน์ัน้ Claude Levi-Strauss (1955 เทยีบเท่ากบั ปี 2538) ไดเ้สนอวธิกีาร

แบ่งขัว้ตรงขา้มหรอื Binary Oppositions ซึง่เป็นแนวคดิทีต่ ัง้อยู่บนความเชื่อพืน้ฐานทีว่่ามนุษย์

สามารถเขา้ใจโลกไดโ้ดยการแบ่งสิง่ต่างๆออกเป็นส่วนๆเพื่อเปรยีบเทยีบกนั เช่น 

ผูช้าย | ผูห้ญงิ 

แขง็แรง | อ่อนแอ 

ใชเ้หตุผล | ใชอ้ารมณ์ 

เชื่อถอืได ้| เชื่อถอืไมไ่ด ้

ปา่เถื่อน | อ่อนโยน 
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และเมื่อนําเอาวิธกีารแบ่งขัว้ตรงข้ามมาใช้ศึกษาภาพยนตร์ มนัจะช่วยให้เรามองเห็นความ

ขดัแยง้ในภาพยนตรไ์ดก้ระจ่างชดัยิง่ขึน้ (ปรญิญา เกื้อหนุน, 2537 อ้างถงึใน ฉลองรตัน์ ทพิย์

พมิาน, 2539, น.12) 

  3)  ตวัละคร (Character) 

  องค์ประกอบสําคญัอกีส่วนหน่ึงที่ขาดไม่ได้สําหรบัการเล่าเรื่องทุกชนิดคอื ตวั

ละคร (Character) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้องสมัพนัธ์กนักบัเรื่องราวในเรื่องเล่า 

นอกจากน้ียงัหมายความรวมไปถงึบุคลกิลกัษณะของตวัละคร ไม่ว่าจะเป็นรปูร่างหน้าตา หรอื 

อุปนิสยัใจคอของตวัละครดว้ย (Perrine, 1978, p.1491 อา้งถงึใน ฉลองรตัน์ ทพิยพ์มิาน, 2539, 

น.15) 

  ตวัละครแต่ละตวัจะต้องมอีงคป์ระกอบ 2 ส่วนเสมอ นัน่คอื ส่วนทีเ่ป็นความคดิ 

(Conception) และส่วนทีเ่ป็นพฤตกิรรม (Presentation) (Swain, 1982, p.95-114 อ้างถงึใน 

ฉลองรตัน์ ทพิยพ์มิาน, 2539, น.15) 

  ความคดิของตัวละคร โดยปกติจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก จนกว่าจะมี

เหตุผลทีส่าํคญัเพยีงพอทีจ่ะทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ตวัละครทีด่จีะมคีวามคดิเป็นของตวัเอง 

ซึ่งสิ่งที่จะเป็นตัวกําหนดความคิดและจิตใจของตัวละครนัน้อยู่ที่ภูมิหลังของตัวละคร ส่วน

พฤตกิรรมของตวัละคร จะเป็นผลโดยตรงมาจากความคดิและทศันคตขิองตวัละคร สําหรบัการ

วเิคราะห์ตวัละครในเรื่องเล่าชิน้แรกๆ และเป็นการศกึษาที่มกัได้รบัการนํามาใช้อ้างองิเสมอๆ 

นัน่คอื ผลงานของ Vladimir Propp ทีว่เิคราะห ์การเล่าเรื่องในนิทานรสัเซยี พบว่า นิทานแต่ละ

เรื่องจะประกอบดว้ยตวัละครทีม่บีทบาทแตกต่างกนัเช่น ผู้รา้ย ผูใ้ห ้ผูช่้วยเหลอื เจา้หญงิ ผูส้่ง

สาร พระเอกพระเอกจอมปลอม เป็นต้น สําหรบัตวัละครตามเกณฑข์อง Propp น้ี หน่ึงตวัละคร

อาจมมีากกว่าหน่ึงบทบาท หรอืตวัละครอาจเปลีย่นแปลงบทบาทของตวัเองจากบทหน่ึงไปสู่อกี

บทหน่ึงไดเ้ช่นกนั (ฉลองรตัน์ ทพิยพ์มิาน, 2539, น.15) 

  นอกจากน้ี ในการศกึษาเกีย่วกบัตวัละคร คุณสมบตัขิองตวัละครยงัเป็นอกีส่วน

หน่ึงทีม่กัไดร้บั การนํามาวเิคราะหถ์งึอยู่เสมอ เราสามารถจาํแนกตวัละครโดยแบ่งคุณสมบตัติวั

ละครไดเ้ป็น 2 ชนิด คอื ตวัละครผูก้ระทาํ (Active) และตวัละครผูถู้กกระทาํ (Passive) 

 3.1)  ตวัละครผูก้ระทํา คอื ตวัละครทีม่ลีกัษณะทีเ่ขม้แขง็ พึง่พาตนเองได ้

ไมถู่กคุกคาม หรอื ครอบงาํจากผูอ้ื่นไดโ้ดยง่าย ส่วนใหญ่มเีป้าหมายหรอืมกีารตดัสนิใจเป็นของ

ตนเอง ตวัละครชนิดน้ีโดยมากเป็นตวัละครทีม่กีารศกึษาด ีและมกัเป็นเพศชาย 

 3.2)  ตวัละครผูถู้กกระทํา คอื ตวัละครทีม่ลีกัษณะอ่อนแอ ต้องพึง่พาผูอ้ื่น

หรือต้องอยู่ภายใต้ การดูแลของตัวละครอื่น ตัวละครผู้ถูกกระทําส่วนใหญ่มกัเป็นผู้ด้อย

การศกึษามฐีานะหรอืมสีถานะตํ่าตอ้ย โดยมากเป็นหญงิมากกว่าชาย 

  สําหรบัการพจิารณาตัวละคร นอกเหนือจากลกัษณะภายนอกอย่าง เสื้อผ้า 

หน้าผล ผม ท่วงท่า และพฤตกิรรมต่างๆแลว้ บทสนทนา (Dialogue) ระหว่างตวัละครเป็นอกี
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ส่วนหน่ึงทีม่คีวามสาํคญัอยา่งมาก ทัง้น้ีเพราะความคดิ ทศันคต ิและเอกลกัษณ์ของตวัละคร จะ

สะทอ้นออกมาจากคาํพดูของตวัละครทัง้สิน้ (ฉลองรตัน์ ทพิยพ์มิาน, 2539, น.15) 

  4)  แก่นความคิด (Theme) 

  นับเป็นอกีหน่ึงองคป์ระกอบที่มคีวามสําคญัต่อเรื่องเล่าโดยเฉพาะเมื่อต้องการ

วเิคราะหถ์งึใจความสาํคญัของเรือ่ง จาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งจบัใจความสาํคญัของเรื่องไวใ้หไ้ด มิ

เช่นนัน้จะไม่อาจรู้ถึงแนวคิดหลักที่ผู้เล่าต้องการถ่ายทอดให้ทราบได้อาจกล่าวได้ว่า แก่น

ความคิด คือ ความคิดหลกัในการดําเนินเรื่อง เป็นความคดิรวบยอดที่เจา้ของเรื่องต้องการ

นําเสนอ ซึ่งจะเขา้ใจแก่นความคดิไดจ้ากการสงัเกตองค์ประกอบต่างๆในการเล่าเรื่อง เช่น ชื่อ

เรื่อง ชื่อตัวละคร ค่านิยม คําพูดในเรื่อง หรอืสญัลกัษณ์พเิศษที่ปรากฏในเรื่อง สําหรบัแก่น

ความคดิที่ได้รบัความนิยมและพบบ่อยมอียู่ไม่มากนัก โดยมากวนเวยีนอยู่กบัเรื่อง ความด-ี

ความชัว่ หรอื ความรกั-ความเกลยีดชงั แต่ในรายละเอยีดแลว้ แก่นความคดิของแต่ละเรื่องกจ็ะ

มรีายละเอียดหรอืองค์ประกอบแตกต่างกันไป อาทิในภาพยนตร์มหากาพย์เรื่อง Ben-Her 

(1959)  ทีม่แีก่นความคดิของเรื่องอยู่ที ่ความดชีนะความชัว่ แต่การดําเนินเรื่องจะมคีวามคดิ

ย่อยที่ช่วยสนับสนุนความคดิหลกัปรากฏอยู่จํานวนมาก เช่น ความศรทัธานําไปสู่การรอดพ้น 

ความเกลยีดนําไปสู่หายนะ หรอื ความเพยีรจะทําให้เอาชนะอุปสรรคได้ ซึ่งแมว้่าจะมแีนวคดิ

ปลกียอ่ยอยูห่ลายความคดิ แต่ความคดิย่อยทัง้หมดจะมลีกัษณะร่วมบางประการ หรอืเดนิไปใน

ทศิทางเดยีวกนัทัง้สิน้ ดงันัน้ในการพจิารณาแก่นความคดิใดๆ การแยกย่อยความคดิปลกีย่อย

จะทําใหเ้ราเขา้ใจเรื่องราวไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ (Hurtik, & Yarber, 1971, p.94 อ้างถงึใน ฉลองรตัน์ 

ทพิยพ์มิาน, 2539, น.16) 

  5)  ฉาก (Events)  

  ฉากเป็นอกีหน่ึงองค์ประกอบในเรื่องเล่าทุกประเภท เน่ืองจากเรื่องเล่าคอืการ

ถ่ายทอดเหตุการณ์ทีต่่อเน่ืองกนั และเพราะเหตุการณต่างๆจะเกดิขึน้โดยปราศจากสถานทีม่ไิด ้

ดงันัน้เอง ฉากจงึมคีวามสําคญัเพราะทําใหม้สีถานทีร่บัรองการกระทําหรอืเหตุการณ์ต่างๆของ

เรื่อง นอกจากน้ีฉากยงัมคีวามสําคญัในแง่ที่สามารถบ่งบอกความหมายบางอย่างของเรื่อง มี

อทิธพิลต่อความคดิ หรอืการกระทาํของตวัละครอกีดว้ย (ปรญิญา เกื้อหนุน, 2537, p.70 อ้างถงึ

ใน ฉลองรตัน์ ทพิยพ์มิาน, 2539, น.17) อาจสรปุประเภทของฉากในเรือ่งเล่าไว ้5 ประเภท ดงัน้ี 

 5.1)  ฉากทีเ่ป็นธรรมชาต ิไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มโดยธรรมชาตทิีแ่วดลอ้มตวั

ละคร เช่น ปา่ไม ้ขนุเขา ทะเล ลาํธาร หรอืแมแ้ต่ทุง้หญา้หน้าบา้นเองกต็าม 

 5.2)  ฉากทีเ่ป็นสิง่ประดษิฐ ์ไดแ้ก่ ตกึระฟ้า คฤหาสน์ผสีงิ หรอืสิง่ประดษิฐ์

เหนือจตินาการ เช่น ประตูยอ้นเวลา ไฟฉายยอ่ขนาด เป็นตน้ 

 5.3)  ฉากทีเ่ป็นช่วงเวลาหรอืยุคสมยั ไดแ้ก่ ยุคสมยั หรอื ช่วงของกาลเวลา

ทีด่าํเนินไปตามทอ้งเรือ่งนัน้ๆ 
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 5.4)  ฉากทีเ่ป็นการดําเนินชวีติของตวัละคร หมายถงึ สภาพแบบแผนหรอื

กจิวตัรประจาํวนัของตวัละคร ของชุมชน หรอื ทอ้งถิน่ทีต่วัละครอาศยัอยู ่

 5.5)  ฉากทีเ่ป็นสภาพแวดลอ้มเชงินามธรรม คอื สภาพแวดลอ้มทีจ่บัตอ้ง

ไมไ่ด ้แต่มลีกัษณะเป็นความเชื่อ หรอื ความคดิของคนเช่นค่านิยม ธรรมเนียม ประเพณ ีเป็น

ตน้ เช่นฉากการต่อสูก้นัระหว่างเทวดาและซาตาน ตวัแทนความดแีละความชัว่ (ธญัญา สงัข

พนัธานนท,์ 2539, pp.191-193 อา้งถงึใน ฉลองรตัน์ ทพิยพ์มิาน, 2539, p.17) 

  6)  สญัลกัษณ์พิเศษ 

  สาํหรบัการเล่าเรือ่งในภาพยนตรม์กัจะมกีารใชส้ญัลกัษณ์พเิศษ (Symbol) เพื่อ

สื่อความหมายอยูเ่สมอ โดยสญัลกัษณ์พเิศษ คอื การใชส้ญัลกัษณ์ในการสื่อความหมายทัง้ในรปู

ของคาํพดูและภาพ โดยในภาพยนตรม์กัพบ 2 ประเภท คอื สญัลกัษณ์ทางภาพ และ สญัลกัษณ์

ทางเสยีง 

 6.1)  สญัลกัษณ์ทางภาพ คอื องคป์ระกอบของภาพยนตรท์ีถู่กนําเสนอซํ้าๆ 

อาจเป็นวตัถุ สถานที ่หรอื สิง่มชีวีติเช่น สตัว ์หรอื มนุษยก์ไ็ด ้อาจเป็นภาพเดยีว หรอื กลุ่มของ

ภาพทีเ่กดิจากการตดัต่อ เช่นในภาพยนตรเ์รื่อง Old and New ของผูก้ํากบัรสัเซยีนามว่าไอ

เซ่นสไตน์ ทีม่กีารใชล้ําดบัภาพเพื่อสื่อความหมายพเิศษ เริม่จากการจบัภาพในระยะใกลม้ากที่

ดวงตาของววั แลว้ตดัภาพไปยงัดวงตาของเกษตรกร และตดัภาพไปยงัดวงอาทติยท์ี่กําลงัตก

ดนิ เพื่อสื่อความหมายถงึ ความสิน้หวงัของเกษตรกร ภาพความตายของววั และดวงอาทติยท์ี่

กําลงัลาลบัขอบฟ้า ทัง้หมดคอื ตวัแทนของการสิน้สุดของชุมชนแห่งนัน้ ณ เวลานัน้ๆ 

 6.2)  สญัลกัษณ์ทางเสยีง คอื เสยีงต่างๆทีถู่กนํามาใชเ้พื่อแสดงความหมาย

อื่นๆ เพื่อเปรยีบ เทยีบความหมาย หรอื เพื่อแสดงวตัถุประสงค์ของตวัละคร ไม่ใช่เพื่อสร้าง

อารมณ์ร่วมกบัตวัละครและเรื่องเล่าเท่านัน้ เช่น การใชเ้สยีงเพลง Imagin ในภาพยนตรเ์รื่อง 

The Killing Field ทีถู่กใช้เพื่อแสดงถงึความมุ่งหวงัในสนัตภิาพของมนุษย ์หาใช่เพื่อสรา้ง

อารมณ์ของตวัละครเพื่อการหลบหนภยัสงครามไดส้ําเรจ็ 

  ซึ่งการศึกษาการใช้สญัลักษณ์พิเศษน้ี เมื่อนํามาวิเคราะห์ประกอบการชม

ภาพยนตร์หรอืเรื่องเล่า จะช่วยให้สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ดขีึ้น โดยเฉพาะเมื่อตระหนักว่า

ความหมายที่ซ่อนเร้นอาจสื่อความหมายได้ดีกว่า ความหมายที่ปรากฏภายนอก (ปทัมวด ี

จารวุร, 2538, น. 164 อา้งถงึใน ฉลองรตัน์ ทพิยพ์มิาน, 2539, น. 18) 

  7)  จดุยืนในการเล่าเร่ือง (Point of View) 

  ในการเล่าเรือ่งทัง้นวนิยายและภาพยนตร ์มกีารนําเสนอทีค่ลา้ยคลงึกนัประการ

หน่ึง คอื จดุยนืในการเล่าเรื่อง ซึง่หมายถงึ การมองเหตุการณ์ การทําความเขา้ใจพฤตกิรรมตวั

ละคร ในเรือ่งผ่านสายตาของตวัละครตวัใดตวัหน่ึง หรอืหมายถงึ การทีผู่เ้ล่ามองเหตุการณ์จาก

วงในใกล้ชดิ หรอืจากวงนอกในระยะห่างๆ ซึ่งแต่ละจุดยนืจะมคีวามน่าเชื่อถอืแตกต่างกนัไป 

จุดยนืในการเล่าเรื่อง มคีวามสําคญัต่อการเล่าเรื่องเป็นอย่างยิง่ เน่ืองจากจุดยนืจะมผีลต่อ
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ความรู้สึกของผู้ชม และมีผลต่อการชักจูงอารมณ์ของผู้เสพเรื่องเล่า หลุยส์ จิอันเน็ตตี ้

ศาสตราจารยท์างภาพยนตรแ์ห่งมหาวทิยาลยัคลฟีแลนด ์จดัแบ่งจุดยนืพืน้ฐานในการเล่าเรื่อง

ของภาพยนตรไ์ว ้4 ประเภท คอื 

 7.1)  เล่าเรื่องจากจุดยนืบุคคลทีห่น่ึง (The First-Person Narrator) คอืการ

ทีต่วัละครเอกของเรื่องเป็นผูเ้ล่าเรื่องเอง ขอ้สงัเกตในการเล่าเรื่องชนิดน้ี คอื ตวัละครมกัเอ่ยคํา

ว่า "ผม" หรอื "ฉัน" อยู่เสมอ ขอ้ดขีองการเล่าเรื่องชนิดน้ีคอื ตวัละครหลกัเป็นผู้เล่าเอง ทําให้

เกดิความรูส้กึใกลช้ดิกบัเหตุการณ์ แต่มขีอ้เสยีคอืเป็นการเล่าเรื่องทีแ่ฝงไปดว้ยอคตสิ่วนตวัของ

ตวัเอก การเล่าเรือ่งเช่นน้ี มกัพบมากในภาพยนตรน์กัสบื หรอือตัตชวีประวตั ิ

 7.2)  เล่าเรื่องจากจุดยนืบุคคลทีส่าม (The Third-Person Narrator) คอืการ

ทีผู่เ้ล่ากล่าวถงึตวัละครตวัอื่น เหตุการณ์อื่น ที่ตวัเองพบเหน็หรอืเกี่ยวพนัดว้ย เช่น ภาพยนตร์

เรื่อง Shawshank Redemtion (1994) ทีผู่เ้ล่าเรื่องเป็นผูเ้หน็เหตุการณ์ในเรื่องโดยตลอด และ

เรือ่งทีเ่ล่ากม็คีวามเกี่ยวพนักบัตวัผูเ้ล่าเองดว้ย แต่จุดสนใจทัง้หมดของเรื่องไม่ได ้อยู่ทีต่วัผูเ้ล่า 

ทว่าอยูท่ีเ่พื่อนของผูเ้ล่าซึง่เป็นตวัเอกของเรือ่งนัน่เอง 

 7.3)  เล่าเรื่องจากจุดยนืทีเ่ป็นกลาง (The Objective) ซึง่มกัจะเป็นจุดยนืที่

ผู้สร้างพยายามให้เกิดความเป็นกลาง ปราศจากอคติในการนําเสนอ เป็นการเล่าเรื่องที่ไม่

สามารถเขา้ถงึอารมณ์ของตวัละครได้อย่างลกึซึ้ง เพราะเป็นการเล่าเรื่องจากวงนอก เป็นการ

สงัเกตหรอืรายงานเหตุการณ์ โดยใหผู้ช้มตดัสนิเรื่องราวเอง ผูส้รา้งมกัไม่ใชก้ลอ้งมุมสูง หรอืใช้

ฟิลเตอร ์เพื่อปรุงแต่งภาพ เน่ืองจากจะทําให้ขาดความสมจรงิ การเล่าเรื่องชนิดน้ี พบบ่อยใน

ภาพยนตร์ข่าว สารคด ีรวมทัง้ภาพยนตร์แนวสมจรงิ ตวัอย่างที่ดขีองการเล่าเรื่องชนิดน้ี คอื 

The Bicycle Thief (1948) ภาพยนตรแ์นว Neo-Realist ทีเ่ล่าเรื่องใหดู้เหมอืนเป็นภาพยนตร์

สารคด ีเกีย่วกบัชายทีอ่อกตามหาจกัรยานทีถู่กขโมยไป 

 7.4)  เล่าเรื่องแบบรูร้อบทุกดา้น (The Omniscent) มกัจะเป็นการเล่าเรื่องที่

ไมม่ขีอ้จาํกดัสามารถหยัง่รูจ้ติใจของตวัละครทุกตวั สามารถยา้ยสถานที ่เหตุการณ์ และขา้มพน้

ขอ้ จาํกดัดา้นเวลา กล่าวคอือาจสามารถยอ้นอดตี หรอื กา้วไปยงัอนาคตได ้และสามารถสํารวจ

ความคดิฝนัของตวัละครไรข้อบเขต การเล่าเรือ่งแบบน้ีเป็นการเล่าเรื่องทีภ่าพยนตรใ์ชบ่้อยทีสุ่ด 

(ฉลองรตัน์ ทพิยพ์มิาน, 2539, น.18-19) 

  นอกจากจดุยนืในการเล่าเรื่องแลว้ เพศของผูเ้ล่ากเ็ป็นปจัจยัสําคญัในการทําให้

การเล่าเรือ่งระหว่างภาพยนตรก์ระแสหลกักบัภาพยนตรเ์พื่อสตรมีคีวามแตกต่างกนั ทัง้น้ีเพราะ

ผู้เล่าเรื่องที่ต่างเพศกนั ย่อมมคี่านิยมและความคดิที่แตกต่างกนัด้วย ดงันัน้ในการวเิคราะห์

ภาพยนตร ์การคํานึงถงึเพศของผูเ้ล่าจะช่วยใหท้ราบความแตกต่างของภาพยนตรท์ัง้สองชนิด

ได ้สาํหรบัภาพยนตรท์ีเ่ล่าเรือ่งจากจดุยนืของเพศหญงิ จะตอ้งมตีวัละครหญงิเป็นศูนยก์ลางของ

เรื่อง และเรื่องราวต่างๆรอบๆตวัถูกนําเสนอขึน้มา โดยผ่านจุดยนืของผูห้ญงิเป็นสําคญั (ธดิา 

ผลติผลการพมิพ,์ สมัภาษณ์, 12 มนีาคม 2540 อา้งถงึใน ฉลองรตัน์ ทพิยพ์มิาน, 2539, น.20) 



25 

 2.1.5  เทคนิคการเล่าเร่ืองกบัการโฆษณาในปัจจบุนั 

 ปจัจุบนัพบว่านักวชิาการต่างรุมใหค้วามสําคญักบัการบรรยายเรื่อง (Narrative) และ 

การเล่าเรื่อง (Storytelling) ซึง่ทัง้สองแตกต่างกนั กล่าวคอื การบรรยายเรื่อง (Narrative) เป็น

หน่ึงในวธิกีารสื่อสารทแีสดงถงึลาํดบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้หรอืถูกประสบพบเจอโดยตวัละคร ส่วน

การเล่าเรือ่ง (Storytelling) คอื การบรรยายเรือ่งรปูแบบหน่ึง โดยนําเสนอผ่านโครงเรื่องและ ตวั

ละคร เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิอารมณ์รว่มระหว่างผูเ้ล่าและผูฟ้งั (Gabriel, 2000). 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการบรรยายเรื่อง (Narrative) และ การเล่าเรือ่ง   

                (Storytelling) 

เรื่องราวต่างๆถูกเล่าขานความเป็นเอกลกัษณ์ทางขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ความรู ้

และคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านวถิีการเล่าเรื่องของแต่ละบรบิท ทําให้มนุษย์เขา้ใจอดตีและเข้าใจ

สงัคมในปจัจุบนัมากขึน้ และด้วยการมาถงึของเทคโนโลยรีุ่นใหม่ และการเปลีย่นแปลงไปของ 

พฤตกิรรมการบรโิภคสื่อไม่ว่าจะเป็นบทเพลง โทรทศัน์ วทิยุ ภาพยนตร ์โดยเฉพาะอย่างยิง่สื่อ

อนิเตอรเ์น็ต (Internet) จนอาจกล่าวไดว้่า สื่ออนิเตอรเ์น็ต (Internet) กลายเป็นศูนยก์ลางของ

การเล่าเรือ่งในยคุน้ีกว็่าได ้(Cooper et al., 2010, p.557 อา้งถงึใน Kaliszewski, 2013) 

การเล่าเรื่อง (Storytelling) และ การทําความเขา้ใจ (Sense making) ถูกพบว่าเป็น

พืน้ฐานที่ม ัน่คงในการโฆษณามาโดยตลอด โดยผลงานการโฆษณาหน่ึงชิน้อาจจะประกอบไป

ดว้ย โครงเรื่อง (Plot) ทีถู่กกําหนดใหเ้ป็นแกนของเรื่องเล่า ปญัหา (Conflict) ทีเ่กดิขึน้ระหว่าง

ดาํเนินเรื่อง และการแก้ไขปญัหาของตวัละคร (Characters) พรอ้มทัง้ตบทา้ยดว้ยขอ้ความทีท่ํา

ใหเ้กดิการจดจาํ (Message) (Kaliszewski, 2013) 
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งานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า การโฆษณาที่มีโครงสร้างของกลยุทธ์การบรรยายเรื่อง 

(Narrative) หรอืเล่าเรื่อง (Storytelling) มคีวามเป็นไปไดท้ี่จะโน้มน้าวใจผู้ชมได้มากกว่าการ

โฆษณาแบบทัว่ๆไป ทีก่ล่าวถงึคุณสมบตัขิองสนิคา้หรอืบรกิารแบบโตง้ๆ (Escalas, 2007).  

จากคํายนืยนัของนักสงัคมวทิยา ทําใหเ้ขา้ใจว่า สงัคมในปจัจุบนักําลงัแตกตวัออกเป็น

ชิ้นส่วนย่อยๆมากมาย (Fragmentation) ม่านประเพณีและความเชื่อที่มมีาแต่โบราณถูกลด

ระดบัความสําคญัลงโดยปรยิาย ในฐานะของมนุษยค์นหน่ึง ทุกคนไม่จาํเป็นต้องถูกกกัขงัไวใ้น

กรอบแคบๆ ทีม่ซีีลู่กกรงที่เรยีกว่าธรรมเนียมปฏบิตัอิกีต่อไป ทุกคนสามารถเลอืกสิง่ที่บ่งบอก

ความเป็นตวัตนและเหมาะสมที่สุดให้กบัชวีติได้ และหน่ึงในวธิกีารที่จะทําให้ค้นพบคุณค่าและ

ความศรทัธาทีแ่สดงออกถงึความเป็นตวัตนนัน้กค็อื การใชส้ญัลกัษณ์ทีส่ ื่อแทนความหมาย เช่น 

การใชส้นิค้าหรอืบรกิารของตราสนิคา้ทีต่อบโจทยค์วามต้องการ การเลอืกสิง่เหล่าน้ีคอืเหตุผล

ทีว่่า ทาํไมผูค้นจงึมรีสนิยมในการใชช้วีติแตกต่างกนั อาจกล่าวอกีนัยหน่ึงไดว้่าทุกคนแสดงออก

ถงึความเป็นตวัตน หรอื สื่อสารถงึสิง่ทีอ่ยากใหค้นอื่นมองตวัตนของตวัเองดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์ 

(Symbols) และการแสดงออกทีส่งัเกตได ้(Visual Expression) (Fog et al., 2001, p.20) 

จากปญัหาความอิม่ตวัของตลาดสนิคา้และบรกิาร (Saturated Market) และอตัราการ

แขง่ขนัทีท่วคีวามรุนแรงขึน้เรื่อยๆ (Fierce Competition) นักการสื่อสารการตลาดทัว่โลกพบว่า 

การสื่อสารด้วยเหตุผลหรอืตรรกะ ไม่สามารถทําให้ผูบ้รโิภคเชื่อในสิง่ที่พวกเขากําลงัพูดได้อกี

ต่อไป ตราสินค้าต่างๆจงึถูกบงัคบัให้นําเสนอคุณค่าทางประสบการณ์ที่ถูกเพิ่มขึ้น (Value-

Added Experience) ที่เกี่ยวพนักนัอย่างใกลช้ดิกบัอารมณ์และความใฝ่ฝนั ตลอดจนการเพิม่

ความหมายเขา้ไปในคําว่า "คุณภาพชวีติทีด่"ี (Fog et al., 2010) จากจุดน้ีเอง การเล่าเรื่องและ

การโฆษณาจงึอย่างมาเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนัอย่างเลี่ยงไม่ได้ เรื่องราวที่ถูกเชื่อมโยงกบั

สนิคา้หรอืบรกิารอยา่งประณตีบรรจง กลายเป็นแรงขบัเคลื่อนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัความสําเรจ็ของตรา

สนิคา้และเป็นสิง่ทีแ่ยกตราสนิคา้นัน้ๆออกจากสนิคา้อื่นๆในตลาด (Fog et al., 2010, p.164) 

เรื่องราวทีด่สีามารถสื่อสารไปยงัผู้บรโิภคได ้และยงัสามารถสรา้งสมัพนัธภาพ (Bond) 

ระหว่างตราสนิค้าและผู้บรโิภคได้ด้วย ซึ่งทําใหต้ราสนิค้าแขง็แกร่งขึน้จากทัง้ภายในและภาย 

นอก (Fog et al., 2010, p.24). และแมว้่าจะยงัไม่มขีอ้กําหนดตายตวัเกี่ยวกบัการเล่าเรื่องที่

สร้างความสําเร็จให้กับตราสินค้าแต่พอจะกําหนดเป็นข้อแนะนําคร่าวๆได้จากการศึกษา

งานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนบนัทกึทางประวตัศิาสตรต่์างๆ ซึง่ทําใหพ้บว่า การเล่าเรื่อง

ส่วนใหญ่ มอีงคป์ระกอบพืน้ฐานสําคญัทีค่ลา้ยคลงึกนัซ่อนอยู่และองคป์ระกอบเหล่านัน้สามารถ

ผสมผสาน จบัคู่ และประยุกต์ใช้ได้อย่างอสิระ ขึน้อยู่กบับรบิทในแต่ละเรื่องราว (Fog et al., 

2010, pp.32-33) 

เรื่องราว (Stories) ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสําคญั นัน่คอื ข้อความ 

(Message), จดุขดัแยง้ (Conflict), ตวัละคร (Characters), และ โครงเรือ่ง (Plot) 
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 1)  ขอ้ความ (Message) จะถอืเป็นเรือ่งหลกัเรือ่งแรกทีม่กัตอ้งกําหนดใหช้ดั 

เจนลงไปเพราะเรือ่ง ราวจะถูกสรา้งสรรคข์ึน้อยา่งไร จะประณตีในการเล่าเรือ่งแค่ไหน จะไข

ปรศินาดว้ยคตธิรรมหรอือุดมคต ิเป็นหน้าทีข่องขอ้ความนัน่เอง ยกตวัอยา่งเช่น เรื่องราวของ 

Romeo & Juliet (Shakespeare, 1595) ใชข้อ้ความทีว่่า "รกัแทท้ีค่วามตายไมอ่าจขวางกัน้" 

ดว้ยขอ้ความทีเ่ชื่อมโยงถงึอุดมคตใินใจของผูฟ้งัน้ีเอง จะทาํใหผู้ช้มเขา้ใจเน้ือเรือ่งไดด้ยีิง่ขึน้ 

(Fog et al., 2010, p.34) 

 2)  จดุขดัแยง้ (Conflict) อาจจะเรยีกองคป์ระกอบน้ีไดว้่าเป็นแรงขบัเคลื่อนให ้

กบัเรือ่งราวทีด่ ีจากหลกัการงา่ยๆ ทีว่่า หากปราศจากจดุขดัแยง้หรอือุปสรรคขวางกัน้เรือ่งราว

กม็อิาจมสีสีนัทีง่ดงามได ้ความลบัของเรือ่งน้ีเรน้กายอยูใ่นธรรมชาตขิองมนุษยทุ์กคน เพราะ

มนุษยม์สีญัชาตญาณแห่งการเอาตวัรอด และการต่อสูด้ ิน้รนเพื่อความสงบสุขของชวีติ นัน่

แปลว่า เมือ่เกดิเหตุเภทภยัผดิปกตติามธรรมชาตจิะกําหนดใหม้นุษยพ์ยายามหาทางแกไ้ข

เพื่อใหส้ถานการณ์ กลบัไปในจดุเริม่ตน้ก่อนทีป่ญัหาจะเกดิขึน้ ซึง่ในแนวคดิของการเล่าเรือ่ง 

จดุขดัแยง้ (Conflict) ไมใ่ช่สิง่ทีม่คีวามหมายในเชงิลบเสมอไปหลายครัง้จดุขดัแยง้ แสดงถงึการ

หํ่าหนักนัระหว่างความดแีละความชัว่ และเป็นอกีหน่ึงวธิกีารเล่าเรือ่งทีน่กัเล่าตอ้งการสื่อถงึ

วธิกีารรบัรูผ้ดิชอบชัว่ดขีองตนเอง อาจกล่าวไดว้่า จดุขดัแยง้สามารถทุเลาหรอืกระตุน้ความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้(Fog et al., 2010, pp.34-37) 

 3)  ตวัละคร (Characters) ในเรือ่งเล่าหรอืนวนิยายมกัจะมโีครงสรา้งทีช่ดัเจน

ดว้ยการมตีวัละครหลกัทีม่บีทบาทของตนเองเด่นชดั (Fog et al., 2001, p.39). ยิง่ผูบ้รโิภค

สามารถเชื่อมโยงตวัละครกบัตนเองได ้เรือ่งราวนัน้จะยิง่ทรงพลงัมากขึน้ ดัง่คาํกล่าวของ Fog

ทีว่่า  เรือ่งราวเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงจะก่อตวัขึน้จากตวัละครเอก (Main Characters) เพื่อดาํเนินเรือ่ง

ไปสู่จดุหมาย ทว่าบนเสน้ทางของตวัละครเอกนัน้มกัจะเตม็ไปดว้ยอุปสรรคและขวากหนาม 

โดยมากอุปสรรคเหล่านัน้จะเกดิขึน้จากใครสกัคนทีเ่ป็นปรปกัษ์กบัตวัละครเอก ซึง่นําไปสู่จดุ

ขดัแยง้ (Conflict) อุปสรรคอาจเป็นไปไดท้ัง้ทางกายภาพและจติใจ ยกตวัอยา่งเช่น ลกูคา้

เป้าหมายผูข้าดความเชื่อมัน่ในตนเอง หรอื พนกังานบรษิทัผูข้าดความศรทัธาในตนเองในฐานะ

ของหน่ึงในตวัละครทีข่บัเคลื่อนเรือ่งราว อุปสรรคมกัยนือยูฝ่ ัง่ตรงขา้มกบัตวัละครเอกเสมอ และ

ทา้ยทีสุ่ดตวัละครเอกกม็กัจะสามารถก้าวขา้มอุปสรรคต่างๆ และพฒันาตนเองไปสู่จุดหมายที่

วางไว ้เพื่อแกไ้ขจดุขดัแยง้ใหก้ลบัมาเป็นดัง่เดมิ (Fog et al., 2544, p.39-41) 

 4)  โครงเรือ่ง (Plot) อาจสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนหลกัๆ นัน่คอื ช่วง

เริม่ตน้, ช่วงกลาง, และช่วงทา้ย ในช่วงเริม่ต้น มกัเป็นการแนะนําเรือ่งราว ผ่านตวัละครเป็น

หลกั จากนัน้จงึนําไปสู่การมาถงึของจดุขดัแยง้ และดําเนินเรือ่งไปสู่การแกไ้ขในลาํดบัต่อไป 

แน่นอนว่าเรือ่งราวทีด่ไีม่จาํเป็นตอ้งเป็นเรือ่งจรงิ (Fact) เสมอไปเพราะผูช้มรบัรูอ้ยูบ่นพืน้ฐาน

ทีว่่า จดุประสงคข์องการเล่าเรือ่งโฆษณาคอื การขายสนิคา้หรอืบรกิาร และยิง่ไปกว่านัน้ 

ผูบ้รโิภคในปจัจุบนัยงัมคีวามรูเ้กีย่วกบัการสื่อสารและการโฆษณาทีม่ากกว่าแต่ก่อน พวกเขาจงึ



28 

มแีนวโน้มทีจ่ะเชื่อเรือ่งราวต่างๆ ลดลง และใหคุ้ณค่าทางความบนัเทงิมากกว่าความเป็นจรงิ 

(Fog et al., 2544, p.143) 

2.1.6  การเล่าเร่ืองท่ีเหน็ได้ด้วยสายตา (Visual Storytelling) 
ปฏเิสธไม่ได้ว่าในปจัจุบนัผู้บรโิภค (Consumers) รบัฟงัเสยีงและขอ้ความจากเหล่า

นักการตลาดทีแ่ข่งกนัตะโกนอย่างเซง็แซ่ไม่เวน้แต่ละวนั มากถงึ 3,000 ขอ้ความต่อวนั (ธาตร ี

ใต้ฟ้าพูล, 2556) และเผชญิหน้ากบัลา้นแปดกลยุทธ์วธิกีารโฆษณาผ่านสื่อนานาชนิด ทัง้สื่อ

ดัง้เดมิ (Traditional Media) อย่าง วทิยุ โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ เป็นต้น และสื่อใหม่ (New 

Media) เช่น สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) มากกว่าแต่ก่อนอย่างเหน็ได้ชดั จากการ

เปลีย่นแปลงในพลวตัรสื่อในครัง้น้ีนํามาซึง่ปญัหาการสื่อสารการตลาดทีย่ากและทา้ทายกว่าทุก

ยุคทุกสมยัที่ผ่านมา ผู้ที่ต้องการชยัชนะในสงครามการสื่อสารในครัง้น้ี จําเป็นต้องรู้จกัการ

วางแผน ทัง้ทางดา้นทรพัยากรเวลา พลงังาน และบุคคลใหเ้หมาะสมทีสุ่ด (Walter, & Gioglio, 

2014). ตลอดจนต้องรูใ้ห้เท่าทนัการเปลีย่นแปลงในจติใจของผู้บรโิภคอกีดว้ย และหน่ึงในกล

ยุทธ์ที่ถูกนํากลบัมาใช้อีกครัง้ และดูเหมอืนจะเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ ที่ประสบความสําเรจ็สูงสุด

ตลอดกาล นัน่คอื กลยุทธ์การเล่าเรื่องที่เหน็ได้ด้วยสายตา (Visual Storytelling Strategy) 

นัน่เอง (Walter, & Gioglio, 2014) 

กลยุทธก์ารเล่าเรื่องทีเ่หน็ไดด้ว้ยสายตา (Visual Storytelling Strategy) ไม่ใช่กลยุทธท์ี่

เกิดขึ้นและประสบความสําเร็จในชัว่ข้ามคืน แท้จริงแล้วมนัคือผลลัพธ์ของการพัฒนาการ

ทางดา้นสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ทีอุ่บตัขิ ึน้พรอ้มๆกบั การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภคและตราสนิคา้ หากมองยอ้นกลบัไปในช่วงต้นปี 2533 – 2543 อาจจะพบว่ามสีื่อ

เวบ็ไซต์ (Website) หลายตวัถอืกําเนิดขึน้ เช่น Bloggang, My Space, Flickr หรอืแมแ้ต่ 

Facebook เองกต็าม สิง่เหล่าน้ีเรยีกไดว้่าเป็นโอกาสกา้วสาํคญัสําหรบัการเตบิโตของวงการการ

สื่อสารก็ว่าได้ และหากพจิารณาให้ลกึลงไปอกีนิด อาจพบว่า สื่อแขวงน้ีถูกสรา้งสรรค์ขึน้เพื่อ

ตอบรบักบักระแสของเน้ือหา (Content) มหาศาลทีถ่าโถมเขา้สู่โลกของการสื่อสารและการตลาด

อยา่งต่อเน่ือง  (Walter, & Gioglio, 2014, p.9) 

นอกเหนือจากความสามารถอันยอดเยี่ยมในการส่งต่อเน้ือหาในโลกสงัคมออนไลน์ 

(Share) แลว้ ดูเหมอืนว่าคุณสมบตัเิด่นทีท่ําใหส้ื่อประเภทน้ีไดร้บัความนิยมอย่างลน้หลาม นัน่

คอื การเป็นศูนยร์วมของคนทีม่คีวามชื่นชอบคลา้ยๆกนั ใหม้าพบกนั และเปลีย่นขอ้มลูแก่กนัใน

โลกออนไลน์ ดว้ยความนิยมอนัลน้หลาม ทําให้มผีู้กําหนดความหมายของกลยุทธ์การเล่าเรื่อง

เสมอืนจรงิว่าเป็น กลยุทธก์ารนใชภ้าพ, วดีโีอ, อนิโฟกราฟิค (Infographic), งานนําเสนอ, และ

สื่ออื่นใดทีส่ามารถรบัรูไ้ดท้างสายตา ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อสรา้งสรรคเ์ป็น

เรือ่งราวทีร่บัรไูดภ้ายใตคุ้ณค่าหลกัของตราสนิคา้ (Walter, & Gioglio, 2014, pp.9-10) 
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จากผลการศึกษาวิจยั พบว่ามนุษย์มวีิวฒันาการเพื่อตอบสนองกับข้อมูลที่รบัรู้จาก

ประสาทสมัผสัทางตา มาเน่ินนานมากกว่าความสามารถในการอ่านและการเขยีนเสยีอกี ยิง่ไป

กว่านัน้ ข้อมูลที่เป็นรูปภาพยงัสามารถทําความเข้าใจหรือรบัรู้ได้รวดเร็วกว่าข้อมูลที่เป็น

ตวัหนังสอืถงึ 60,000 เท่า และ 90% ของขอ้มลูทีถู่กตคีวามผ่านการทํางานของสมองมนุษยย์งั

เป็นขอ้มลูรปูภาพอกีดว้ย (Walter, & Gioglio, 2014, p.16) 

จากการทบทวนงานวจิยัตัง้แต่ในอดตีถงึปจัจุบนัทําให้ผูเ้ขยีนทราบความสําคญัของกล

ยทุธก์ารเล่าเรือ่งเสมอืนจรงิน้ี โดยอาจสรปุผ่านตวัเลขอตัราส่วนเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 

 1)  40% ของคนส่วนใหญ่สามารถตอบสนองกบัขอ้มลูรปูภาพไดด้กีว่าขอ้มลูตวั 

อกัษร 

 2)  เน้ือหาทีป่ระกอบดว้ยรปูภาพทีน่่าสนใจจะไดร้บัความสนใจจากผูค้นมาก 

กว่าเน้ือหาทีม่แีต่ขอ้ความถงึ 94% 

 3)  76% ของเน้ือหาทีถู่กแชรผ์่านทวติเตอร ์(Twitter) มรีปูภาพเป็นส่วนประ 

กอบและ 18% มวีดีโีอ (VDO) เป็นส่วนประกอบ 

 4)  37% ของระดบัความเชื่อมโยงของเพจ (Engagement Level) ในเฟสบุ๊ค 

(Facebook) จะเพิม่ขึน้เมือ่มรีปูภาพเป็นส่วนประกอบ 

 5)  85% ของนกัชอปออนไลน์ (Online Shopper) ยอมรบัว่าคุณภาพของรปู

ถ่ายสนิคา้มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เป็นอยา่งยิง่ 

 6)  80% ของการส่งต่อขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้จะเกดิขึน้เมื่อเพิม่รปูภาพทีส่วยงาม 

และดงึดดูใจเขา้ไปในหน้าแนะนําสนิคา้ (Landing Page) 

 จากบทสรปุทีก่ล่าวมาในขา้งต้นเป็นคําตอบสําคญัทีช่่วยตอบคําถามทีว่่า ทําไม

กลยุทธก์ารเล่าเรื่องทีเ่หน็ไดด้ว้ยสายตา (Visual Storytelling) จงึกลายเป็นทีนิ่ยมมากทีสุ่ดใน

ยคุน้ี (Walter, & Gioglio, 2014, pp.20-21) 

2.2  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดด้วยเน้ือหา (Content Marketing     

       Theory) 

ถ้าลองนึกยอ้นกลบัไปในอดตีแลว้ หลายๆคนจะพบประสบการณ์ของการหยบิโบรชวัร ์

(Brochure) ของสนิค้าต่างๆตดิไมต้ดิมอืไปอ่านเพื่อศกึษาขอ้มูลของสนิค้านัน้ บ้างก็เคยอ่าน

บทความแนะนําสนิค้าในหนังสอืพมิพ์และนิตยสาร หรอืไม่ก็เคยนัง่ดูรายการแนะนําสนิค้าทาง

โทรทศัน์กนัมาก่อนแล้ว ทัง้หมดนัน้คอื การเสพขอ้มูลต่างๆที่ตราสนิคา้และบรษิทัต่างหยบิยื่น

ใหผู้้บรโิภคผ่านช่องทางมากมายหรอืไม่ผูบ้รโิภคกว็ิง่เขา้หาช่องทางนัน้ๆเองอย่างไม่รูต้วั (ณัฐ

พชัญ ์วงษ์เหรยีญทอง, 2557, น.13) 
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ฉะนัน้แลว้การตลาดดว้ยเน้ือหา (Content Marketing) จรงิๆนัน้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่าง

ใด มนัคอืกระบวนการทําการตลาดด้วยการสร้างและเผยแพร่เน้ือหา (Content)  ซึ่งอาจ

หมายถึงเน้ือหา สาระ ก็ได้ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายของตนเองที่มโีอกาสจะเป็นลูกค้า เพื่อดงึดูด

ความสนใจ สรา้งปฏสิมัพนัธ์และนําไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ (ณัฐพชัญ ์

วงษ์เหรยีญทอง, 2557, น.14) 

สาเหตุทีท่ําใหผู้บ้รโิภคคน้หาขอ้มลู (Search) หรอืหยบิโบรชวัร ์(Brochure) ของสนิคา้

นัน้ๆขึน้มาดนูัน่เป็นเพราะ พวกเขากําลงัสนใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกบัสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ ซึง่

เมื่อความสนใจเหล่านัน้เกดิขึน้ มนัคงจะไม่ดแีน่หากขอ้มูลต่างๆ ที่พวกเขาต้องการไม่ถูกหยบิ

ยื่นให้ หรอืไม่คู่แข่งของคุณ ก็ดนัฉวยโอกาสหยบิยื่นขอ้มูลของพวกเขาเองตดัหน้าคุณไปเสยี 

การตลาดสมยัก่อนจงึจําเป็นต้องใช้งบประมาณและความพยายามที่จะสร้างให้ช่องทางการ

เขา้ถงึขอ้มลูทีว่่าน้ีใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได ้ปรมิาณการเขา้ถงึหรอืทีม่กัเรยีกว่า Reach จงึแลก

มาดว้ยงบการตลาดก้อนโตในการซือ้สื่อมากมายในการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว ตลอดจนการใช ้

Direct Mail และเทคนิคอกีมากมายเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายกลายเป็น "ผูช้ม" ใหไ้ด ้การตอบสนอง

ความต้องการเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่ามนุษยล์ว้นมแีรงขบัทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัเน้ือหา (Content) อยู่

ตลอดเวลาและไม่ได้มเีพยีงมติเิดยีว แต่ยงัมคีวามหลากหลายซึ่งมลีกัษณะเฉพาะในแต่ละแรง

ขบัอกีดว้ย จงึอาจกล่าวไดว้่ารอบตวัล้วนเตม็ไปดว้ย "เน้ือหา (Content)" ทัง้ทีรู่ต้วัและไม่รูต้วั 

(ณฐัพชัญ ์วงษ์เหรยีญทอง, 2557, น.14-15) 

ในปี 2556 รายงานจากสถาบนัการตลาดเน้ือหา (CMI, 2013) ระบุว่าการใชก้ารตลาด

ดว้ยเน้ือหา (Content marketing) เป็นเครื่องมอืทางการตลาดทีก่ําลงัทวคีวามนิยมขึน้ ไม่ว่าจะ

เป็นบทความ สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) บลอ็ก (Blog) หรอืแมแ้ต่จดหมายข่าว 

(Newsletter) นอกจากน้ี White Paper หลายต่อหลายชิน้ยงัลงความเหน็เป็นเสยีงเดยีวกนัและ

จากการผลการวจิยัของ Customer Content Council  พบว่า 68% ของ ผู้บรหิารกลยุทธ์

การตลาดดว้ยเน้ือหา (Content Marketing Officer)  เผยว่าพวกเขาไดต้ดัสนิใจเพิม่งบประมาณ

การโฆษณามาให้กบัการตลาดดว้ยเน้ือหา (Content Marketing) อย่างมนีัยสําคญั นอกจากน้ี 

60% ของ ผู้บรหิารกลยุทธ์การตลาดด้วยเน้ือหา (Content Marketing Officer) ผู้ตอบ

แบบสอบถามเผยว่า พวกเขามีแผนการจะเพิ่มงบประมาณให้กับ การตลาดด้วยเน้ือหา 

(Content Marketing) ในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าอยา่งแน่นอน (Jefferson, & Tanton, 2013) 

กระบวนการสื่อสารต่างๆนัน้ ลว้นแลว้แต่มจีดุประสงคใ์นทุกการสื่อสาร โดยหวัใจสําคญั

นัน้คอืการให ้'สาร' ถงึผูร้บัสารและเกดิผลอะไรบางอย่างขึน้ ซึง่สารทีว่่าน้ีคอื 'เน้ือหา (Content)' 

เน้ือหาทีม่กัพดูถงึกนัน้ีเป็นอะไรมากกว่าตวัหนงัสอืแบบทีห่ลายๆคนมกัคดิกนัว่ามนัสามารถเป็น

ในรูปแบบของภาพ เสยีง หรอืภาพเคลื่อนไหว ซึง่มนุษยส์ามารถรบัรูจ้ากประสาทสมัผสัต่างๆ

ไดน้ัน่เอง เมื่อเป็นเช่นน้ีแลว้ เน้ือหา (Content) จงึเป็นแกนกลางสําคญัของปฏสิมัพนัธท์างการ

สื่อสารไปโดยปรยิาย (ณฐัพชัญ ์วงษ์เหรยีญทอง, 2557, น.54) 
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การตลาดดว้ยเน้ือหา (Content Marketing) คอืเทคนิคการทําการตลาดในการสรา้งและ

เผยแพร่เน้ือหาที่มเีน้ือหา มปีระเดน็ และมคีุณค่ากบัผู้รบัสารเพื่อที่จะสามารถดงึดูด และสรา้ง

ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนําไปสู่การกระทํากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ทางธุรกจิ (Pulizzi, 2014 อา้งถงึใน ณฐัพชัญ ์วงษ์เหรยีญทอง, 2557, น.55) 

การตลาดดว้ยเน้ือหา (Content Marketing) เป็นอะไรทีม่ากกว่าแค่การขายของเพราะ

เอาเขา้จรงิๆแล้ว มนัคอื "การขายของโดยไม่ขายของ" โดย การตลาดด้วยเน้ือหา (Content 

Marketing) จะทําหน้าที่สําคญัในการให้ข้อมูลเพิม่เติมกบักลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ รกัษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างเขากับตราสินค้า ซึ่งเมื่อกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รบัจาก

เน้ือหา (Content) แล้วพวกเขาจะตอบกลบัมาในรูปแบบของความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้า 

(Brand Loyalty) ในทา้ยทีสุ่ด (ณฐัพชัญ ์วงษ์เหรยีญทอง, 2557, น.55) 

ความสําคญัของการตลาดด้วยเน้ือหา (Content Marketing) จะเหน็ชดัขึ้นในวนัที่

ผูบ้รโิภคสามารถหนัหน้าหนีสื่อแบบเก่าทีเ่คยผูกขาดการเสพข่าวสาร พวกเขาสามารถเลอืกจะ

เขา้เวบ็ไซต์ (Website) มองขา้มโฆษณาของสนิคา้ต่างๆ ไม่สนใจดูตวัอย่างหนังโฆษณาทีต่รา

สนิคา้ทุ่มทุนสรา้งมหาศาล เพราะมนั "ไม่น่าสนใจ" สําหรบัพวกเขา (ณฐัพชัญ์ วงษ์เหรยีญทอง, 

2557) 

2.2.1  การตลาดด้วยเน้ือหา (Content Marketing) กบัการสร้างตราสินค้า 

ในอดีตเน้ือหาของตราสินค้าอาจถูกจํากัดด้วยพื้นที่ของสื่อการลงทุนซื้อสื่ออย่าง

โทรทศัน์ วทิยุ หรอื นิตยสารมขี้อจํากดัทัง้พื้นที่และเวลา ซึ่งบบีให้เน้ือหา (Content) อยู่ใน

รปูแบบของโฆษณาที่เน้นขายสรรพคุณ ของสนิคา้เป็นหลกั คงจะมแีต่ช่วงหลงัๆทีห่ลายๆตรา

สนิค้า เริม่ใหค้วามสําคญักบัการนําเสนอเน้ือหา (Content) ทีพู่ดถงึประโยชน์ทางดา้นอารมณ์ 

(Emotional Benefit)  มากกว่าประโยชน์ทางการใชง้าน (Functional Benefit) มากขึน้ จะเหน็ได้

ว่า เน้ือหา (Content) คือเครื่องมอือย่างดีในการสร้างตราสินค้า ยิง่สามารถสร้างเน้ือหา 

(Content) ที่เชื่อมโยงกบัคาแรคเตอร ์ได้มากเท่าไร ก็ยิง่ทําให้กลุ่มเป้าหมายมภีาพของตรา

สนิคา้ทีช่ดัเจนมากขึน้เท่านัน้ (ณฐัพชัญ ์วงษ์เหรยีญทอง, 2557, น.65-67) 

2.2.2  การใช้การตลาดด้วยเน้ือหา (Content Marketing) สร้าง Customer 

           Loyalty 

หวัใจสําคญัทีท่ําใหก้ารตลาดดว้ยเน้ือหา (Content Marketing) สรา้งความสมัพนัธก์บั

กลุ่มเป้าหมายไดค้อื การรูแ้ละเขา้ใจว่ากลุ่มเป้าหมายตอ้งการอะไร จากนัน้จงึ หยบิยื่น สิง่ทีพ่วก

เขาต้องการให ้การจะทําใหเ้กดิการเชื่อใจของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนําไปสูการเป็นกลุ่มลูกค้าที่มี

ความจงรกัภกัดกีบัตราสนิคา้ (Brand Loyalty) นัน้เน้ือหาทีต่ราสนิคา้นํามาเผยแพร่จาํเป็นต้อง

อยู่ในเงื่อนไข สําคญัดงัน้ี (1) Stability : เน้ือหา ต้องมคีวามน่าเชื่อถอื (2) Sustainability : 
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สามารถใหเ้น้ือหาไดอ้ย่างต่อเน่ือง ยัง่ยนื (3) Security : ทําให้กลุ่มเป้าหมายรูส้กึด ีพงึพอใจ 

และปลอดภยั (ณฐัพชัญ ์วงษ์เหรยีญทอง, 2557, น.68-69) 

2.3  แนวคิดและจิตวิทยาเก่ียวกบัผูห้ญิงในปัจจบุนั (Today’s Women       

       Psychology) 

 2.3.1  สมองของผูห้ญิงคือระบบท่ีซบัซ้อน 

 จากข้อมูลการค้นพบข้างต้น ทําให้เกิดแนวคดิ การศึกษาวจิยัในประสาทวิทยาและ

พฤตกิรรมศาสตรเ์กี่ยวกบัผูห้ญงิมากขึน้ อนัเป็นขอ้มลูหลกัฐานชิน้สําคญัที่จะบอกเล่าให้เขา้ใจ

การกระทาํและการตดัสนิใจในแบบผูห้ญงิ เหตุใดผูห้ญงิจงึหลงใหลในคาํโฆษณาชวนเชื่อ เหตุใด

จงึยอมอดทนกบัเจบ็ปวดแสนสาหสัเพื่อแลกกบัความสวย ทาํไมคาํโฆษณาบางคาํจงึเขา้ถงึจติใจ

ของผูห้ญงิไดม้ากกว่าผูช้าย สิง่เหล่าน้ีคอืกุญแจดอกสาํคญัในการไขปรศินาเกี่ยวกบัผูห้ญงิ ทีน่ัก

สื่อสารการตลาดต้องการนํามาใชเ้ป็นกลยุทธการเล่าเรื่องของสนิคา้เพื่อผูห้ญงิโดยเฉพาะ เรยีก

ไดว้่ายิง่รูจ้กักลไกและการทาํงานของสมองพวกเธอมากเท่าไร การวางแผนการสื่อสารการตลาด

จะยิง่มปีระสทิธภิาพมากขึน้เท่านัน้ 

 จากแบบสอบถามผู้ชายในช่วงอายุ 30 - 50 ปีในเขตเมอืงหลวง โดยกําหนดให้เตมิ

คําตอบอะไรกไ็ดใ้นช่องว่าง ทีว่่า "ทําไมผูห้ญงิถงึ .... แบบน้ีทุกทนีะ" พบว่าคําตอบ 3 อนัดบั

แรกทีช่ายหนุ่มร่วมกนัตอบมากทีสุ่ดคอื (1) จู่ๆถงึอารมณ์แปรปรวน (2) ช่างพูด ช่างจา เจรจา

ไม่มหียุด (3) เอาแต่ใจตวัเองเหลอืเกนิ ซึง่จากคําตอบดงักล่าวของผูช้าย สามารถนํามาอธบิาย

ไดด้ว้ยหลกัการทางชวีวทิยาและพฤตกิรรมศาสตรไ์ด ้ดงัต่อไปน้ี (Himeno, 2014, p.23). 

 ผูห้ญงิอารมณ์แปรปรวนไดต้ลอดเวลา เพราะธรรมชาตอิอกแบบใหโ้ครงสรา้งของผูห้ญงิ

และผู้ชายแตกต่างกนั โดยทีก่้านสมอง (Brainstem) มเีส้นเชื่อมต่อทําหน้าทปีระสานสมองซกี

ซา้ยและขวาเขา้หากนั ซึง่มชีื่อว่า แอนทเีรยีร ์คอมมชิเชอร ์(Anterior Commissure) สิง่น้ีเรยีก

ได้ว่าเป็น สะพานเชื่อม ต่อความรู้สึก ก็ว่าได้ การแลกเปลี่ยนความรู้สึกในฐานะข้อมูล คือ 

ความรู้สกึรกั ชอบ เกลยีด พอใจ ไม่พอใจ ซึ่งแน่นอนว่า แอนทเีรยีร์ คอมมชิเชอร์ (Anterior 

Commissure) ของผูห้ญงิมขีนาดใหญ่กว่าผูช้าย พูดง่ายๆกค็อื ในสมองของผูห้ญงิมท่ีอลําเลยีง

อารมณ์และความรู้สกึขนาดมหึมาซ่อนอยู่ ข้อมูลมากมายในรูปของอารมณ์และความรู้สกึจงึ

สามารถหลัง่ไหลออกไปพร้อมๆกนัได้ในคราเดยีว ด้วยสาเหตุน้ีเองผู้หญิงจงึสามารถสื่อสาร 

แสดงออก และรบัรูอ้ารมณ์และความรูส้กึไดอ้ย่างหลากหลาย และลกึซึง้ แถมยงัโต้ตอบไดอ้ย่าง

เขม้ขน้ไดอ้กีดว้ย หากเมื่อถงึภาวะคบัขนั แต่สิง่ทีดู่เหมอืนจะเป็นปญัหามากทีสุ่ดสําหรบัผูห้ญงิ

คอื เมื่อยิง่ลําเลยีงขอ้มูลความรูส้กึได้มากเท่าไร ขอ้มูลด้านอื่นๆก็พรอ้มใจกนัหลัง่ไหลออกมา

โดยทีไ่มท่นัตัง้ตวั นัน่ทาํใหแ้มบ้างครัง้ขอ้มลูเลก็ๆกถ็ูกขยายใหใ้หญ่ได ้เหน็ไดจ้ากเรื่องบางเรื่อง

ทีผู่ช้ายมองว่าเลก็น้อย แต่ผูห้ญงิกลบัใหค้วามสําคญักบัมนัมากเหลอืเกนิ ซึง่ประเดน็น้ียงัไม่นับ
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รวมผลกระทบของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาของผู้หญิงด้วย สิ่งเหล่าน้ี อธิบาย

ปรากฏการณ์การเปลีย่นแปลงทางอารมณ์อย่างฉับพลนัของผูห้ญงิไดด้ทีเีดยีว (Himeno, 2013 

pp.23-27) 

 เหตุที่ผู้หญงิช่างพูด ช่างคุย ช่างเจรจานัน้ นักวทิยาศาสตรก์ล่าวกนัว่า สมองของเด็ก

ทารกเพศหญงิมพีฒันาการทางดา้นภาษาทีด่กีว่าทารกเพศชายโดยธรรมชาต ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะ

เพศหญงิใชส้มองทัง้สองซกีในการควบคุมการใชภ้าษา แตกต่างจากเพศชายทีใ่ชเ้พยีงสมองซกี

ซ้ายเท่านัน้ ข้อแตกต่างประการสําคญัในโครงสร้างคือ ขนาดของสะพานที่เชื่อมต่อระหว่าง

สมองซกีซ้ายและซกีขวา ที่มชีื่อเรยีกว่า "คอรป์สั คาโลซมั (Corpus Callosum)" โดยพบว่า

สะพานน้ีในสมองของเพศหญิงมีขนาดใหญ่กว่าเพศชาย สมองทัง้สองซีกของเพศหญิงจึง

เชื่อมต่อกนัและทํางานสอดประสานกนัได้ดกีว่า ตวัอย่าง เช่นขอ้มูลเกี่ยวกบัภาษา เมื่อขอ้มูล

ต่างๆเดนิทางได้อย่างไหลลื่น หมายความว่า สมองสามารถสร้างคําพูดป้อนออกมาได้อย่าง

ต่อเน่ืองนัน่เอง (Himeno, 2013, pp.33-34) 

 สําหรบัผู้หญิงแล้วสิง่นัน้คอื ความรกัและความสมัพนัธ์ ยิง่มอุีปสรรคในการได้มาของ

ความรกัมากเท่าไร ร่างกายจะยิง่หลัง่โดปามนีมากเท่านัน้เมื่อได้ครอบครอง ในทางเดยีวกนั 

เมื่อตกอยู่ในภาวะ "อยากได้แต่ไม่ไดเ้สยีท"ี ร่างกายจะรูส้กึเครยีดและระดบัความไม่พอใจจะ

เพิม่ขึน้ ส่งผลใหฮ้อรโ์มน นอรอ์ะดรนีาลนี (Noradrenalin) และ อะดรนีาลนี (Adrenalin) ซึ่ง

เกีย่วขอ้งกบัความโกรธและความเครยีดหลัง่ออกมา แน่นอนว่าการหลงัของฮอรโ์มนสองชนิดน้ีมี

ผลต่อการไหลเวยีนโลหติส่วนปลาย ทําใหส้หีน้าหมองคลํ้า ใต้ตาดําคลํ้า โทรมทัง้ร่างกายและ

จติใจ (Tomomi Himeno, 2013, pp.79-80) 

 2.3.2  ความรกัมีพลงักระตุ้นสมองผูห้ญิง 

 สําหรบัผู้หญิงแล้ว ความรกัในจินตนาการ เช่น ละครโทรทศัน์ หนังสือนวนิยาย ก็

สามารถกระตุน้การหลัง่ของฮอรโ์มนไดเ้ช่นกนั หากเป็นสมยัก่อนเรือ่งรกัในจตินาการ คงต้องยก

ใหก้บับทประพนัธค์วามรกัอมตะนิรนักาล อย่างโรเมโอกบัจูเลยีต (Shakespeare, 1595) แต่

หากเป็นสมยัน้ีคงต้องยกให้กับละครโทรทัศน์ของเกาหลี สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะ ละคร

โทรทศัน์ของเกาหล ีส่วนใหญ่มตีวัละครเอก (Protagonist) เป็นผูห้ญงิ จงึสามารถเชื่อมโยงตวั

ละครเข้ากบัชีวติตนเองได้ง่าย นอกจากน้ี ละครโทรทศัน์ของเกาหลี ยงัมพีื้นฐานโครงเรื่อง 

(plot) ทีค่ลา้ยคลงึกนั นัน่คอื (1) ความลบัของการกําเนิดของนางเอก/พระเอก (2) ความขดัแยง้

ของสองตระกูลหรอืคนในตระกูล (3) โรครา้ยปรศินาที่ไม่มทีางรกัษา (4) อุบตัเิหตุคร่าชวีติไม่

คาดฝนั (5) ความรกัที่ไม่ลงตวัของตวัละครเอก แม้โครงเรื่องแบบน้ีจะทําให้ผู้ชายหลา แต่

สาํหรบัสมองผูห้ญงิแลว้มนัคอืขนมหวานชิน้เอกเลยทเีดยีว (Himeno, 2013, pp.81-83) 
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 2.3.3  ไขความลบัทาํไมผู้หญิงจึงอยากได้สินคาตราสินค้าเนม (Branded     

                       Products) 

 ต้นเหตุของพฤติกรรมน้ีมาจากสมองเพราะสมองของผู้หญิงตื่นตวัต่อความปรารถนา

ทางวตัถุได้ง่ายมาก อย่างที่กล่าวไว้ในขา้งต้นแล้วว่า โดพามนี (Dopamine) คอืฮอรโ์มนเจ้า

สําราญ ในช่วงทีพ่วกเธอชอปป้ิง โดพามนีจะวิง่ไปตามวงจรประสาท โดยเฉพาะในสมองส่วนที่

โดพามนีดูแลควบคุมดูแลอยู่จะมรีะบบที่เรยีกว่า การใหร้างวลั (Reward System) ระบบน้ีคอื 

วงจรทีร่บัความรูส้กึเกีย่วกบัความพงึพอใจเมือ่ไดร้บัการตอบสนองทางอารมณ์ตามทีค่าดหวงัไว ้

เป็นตน้ว่า ถา้ไดก้ระเป๋าตราสนิคา้ใบนัน้มา ฉันจะต้องเป็นคนสวยและทนัสมยัทีสุ่ด ซึง่วงจรทีร่บั

ความรูส้กึเช่นน้ีของผูห้ญงิมขีนาดใหญ่กว่าผูช้าย ทําใหผู้ห้ญงิถูกดงึดูดไดง้่ายกว่า  จะว่าไปแลว้

เรื่องน้ีเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัแอนทเีรยีร ์คอมมชิเชอร ์(Anterior Commissure) ทีเ่ชื่อมต่อขอ้มลู

ความรูส้กึของผูห้ญงิไดล้ะเอยีดและว่องไวกว่าผูช้ายนัน่เอง (Himeno, 2013, p.214)  

 กล่าวได้ว่า สมองของผู้หญงิปกติก็มขีอ้มูลความรู้สกึ ความปรารถนามากอยู่แล้ว ยิง่

ได้รบัแรงกระตุ้นจากโดพามนีทําให้ความอยากและอารมณ์ความต้องการของผู้หญงิพุ่งพล่าน

เมือ่เหน็สิง่เรา้อยา่งสนิคา้ตราสนิคา้เนม (Branded Products) นอกจากเหตุผลทางชวีวทิยาทีท่ํา

ให้ผู้หญงิชื่นชอบสนิค้าตดิตราสนิค้า เหตุผลทางจติวทิยายงัอธบิายได้ว่า ผู้หญงิถูกสรา้งมาให้

สนใจสงัคมรอบข้าง จงึอดไม่ได้ที่จะเปรยีบเทยีบตนเองกบัคนใกล้ตัวเสมอ และสิ่งที่เป็นตัว

เปรยีบเทยีบได้ง่ายและเรว็ที่สุดก็คอื เครื่องแต่งกาย เครื่องประดบัและ เครื่องสําอางนัน่เอง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเธอได้ครอบครองสนิค้าที่ไม่เหมอืนใคร และไม่มใีครเหมอืน จําพวก

สนิคา้จาํนวนจาํกดั (Limited Edition) พวกเธอจะรูส้กึมคีวามสุขมากเป็นพเิศษเพราะสามารถ

เปรยีบเทยีบว่าตนเหนือกว่าคนอื่นไดส้บายๆ (Himeno, 2013, pp.215-217) 

 2.3.4  การแต่งหน้าหรือการบาํรงุผิวคือส่วนหน่ึงของชีวิตผูห้ญิง 

 สมัยก่อนการแต่งหน้ามีความหมายหลากหลายตามบริบทสังคมนัน้ๆ เช่น เป็น

เครือ่งรางปกป้องตนเองจากสิง่ชัว่รา้ย เป็นเครื่องหมายแสดงออกถงึความเป็นกลุ่มเดยีวกนัเป็น

เครื่องบ่งบอกถึงวยัเจรญิพนัธุ์ แต่ในปจัจุบนัการแต่งหน้า ถอืเป็นหน่ึงในเครื่องมอืเสรมิสร้าง

ความมัน่ใจใหเ้พศหญงิเพื่อสรา้งแรงดงึดดูใหก้บัเพศชายนัน่เอง (Himeno, 2013, p.183) 

 ในธรรมชาต ิสตัวส์่วนใหญ่เรยีนรูก้ารเลอืกคู่ผ่านระบบ Female Choice คอื ตวัเมยีมี

หน้าทีเ่ลอืกตวัผู ้ตวัผูจ้งึจาํเป็นตอ้งตกแต่งตวัเองใหด้เูด่นสะดุดตา สรา้งความดงึดูดใหแ้ก่ตวัเมยี 

ฉะนัน้จงึเหน็ สงิโตตวัผูม้แีผงคอฟูฟ่อง นกยงูตวัผูม้ลีวดลายสสีนัสวยงาม กวางตวัผูม้เีขาสง่าผ่า

เผย แต่ในกรณีของมนุษย ์ระบบทีว่่าน้ีกลบัตาลปตัร เรยีกว่าเป็นระบบ Male Choice เพศชาย

เป็นผูเ้ลอืกเพศหญงิ อาจเป็นดว้ยจาํนวนทีม่น้ีอยกว่าดว้ยทีม่ผีลต่อระบบน้ี ซึง่ธรรมชาตขิองการ

เลอืกเพื่อสบืพนัธุ์ คอื การเลอืกเพศเมยีทีอ่ยู่ในวยัเจรญิพนัธุ ์จงึทําใหธ้รรมชาตสิรา้งแรงดงึดูด

ในผูห้ญงิทีย่งัสาว ยงัสวยกว่าผูห้ญงิในวยักลางคน ดงันัน้ ผูห้ญงิจงึมคีรมีรองพืน้ทีท่ําใหผ้วิหน้า
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เนียน สว่าง กระจ่างใส ราวกบัเด็กสาววยัรุ่นนัน่เอง ผู้หญงิจงึมบีรชัออน (Brush On) และ

ลปิสตกิ (Lipstick) ที่ทําให้พวงแก้มและรมิฝีปากแดงระเรื่อดูมสีุขภาพดตีดิตราตรงึใจเพศตรง

ขา้ม และมอีายไลน์เนอร ์(Eyes Liner) เพื่อแต่งเตมิดวงตาใหโ้ดดเด่น คมชดั ดูมมีติ ิ(Himeno, 

2013, p.183) 

 ผูห้ญงิยอมทนต่อความเจบ็ปวดเพื่อรปูร่างหน้าตาตัง้แต่โลกอุบตัขิึน้ คําจาํกดัความของ

คาํว่า "สวย" ในแงข่องรปูรา่งไดเ้ปลีย่นไปตามกาลเวลาและวฒันธรรม แต่การใหค้วามสําคญักบั

ใบหน้า ตา ปาก สผีวิ และกลิน่หอมเป็นสิง่ไรพ้รมแดนสาํหรบัผูห้ญงิ (Underhill, 2010, p.257) 

 ความงามคอืศลิปะของผูห้ญงิมาตัง้แต่โบราณกาลทีถ่่ายทอดจากมารดาสู่บุตรสาว จาก

พีส่าวสู่น้องสาว และจากเพื่อนสู่เพื่อน หากสงัเกตใหด้ ีอาจพบว่าพธิกีรรมดงักล่าวน้ีอาจเริม่ต้น

ขึ้นที่กระจกโต๊ะเครื่องแป้งของคุณแม่ สําหรบัเด็กหญิงในวยั 5 ขวบครึ่ง หรอืเร็วกว่านัน้ 

(Underhill, 2010, p.257) 

 แมว้่าธุรกจิเครือ่งสาํอางจะเกดิขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1900 (เทยีบไดก้บัปี พ.ศ.2443) โดย

เน้นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรอื การขายตรงแบบที่ต้องเดนิไปเคาะประตูบ้านเพื่อแนะนํา

สนิคา้ ในกลางครสิต์ศตวรรษดงักล่าว การสรา้งตราสนิคา้เครื่องสําอางอย่างจรงิจงัไดก้ลายเป็น

สิง่จําเป็น หน่ึงในสาเหตุหลกัก็เน่ืองจากโอกาสในการใช้เครื่องสําอางประทนิโฉมของผู้หญงิมี

มากขึ้น ความคดิในการใช้เครื่องสําอาง เพื่อเสรมิความงามของใบหน้า อย่างแนบเนียนจนดู

เหมอืนไม่ได้แต่งนัน้ตกยุคไปแล้ว ลปิสตกิไม่ใช่ของสงวนสําหรบัดาราสาวหรอืผู้หญงิที่แต่งตวั

จดัจา้นอกีต่อไป แต่เป็นของใช้ประจําวนัสําหรบัผู้หญงิทุกคน และในขณะที่ความงามแทรกซมึ

เขา้สู่วฒันธรรมมวลชน (Pop Culture) น้ีเอง ผูห้ญงิจาํนวนมากทีเ่คยแต่งหน้าในโอกาสพเิศษ 

เริม่แต่งเป็นปนระจําทุกวนั (Underhill, 2010, p.258-259) จนปจัจุบนัธุรกจิความงามและ

เครือ่งสาํอางยงัคงเฟ่ืองฟูอย่างต่อเน่ือง โดยแปรผนัตรงไปตามค่านิยมของคนในสงัคมเป็นหลกั 

กล่าวคอื ยิง่คนในสงัคมให้คุณค่ากบัรูปลกัษณ์ภายนอกมากขึน้เท่าไหร่ ธุรกจิน้ีก็ยิง่เตบิโตขึ้น

เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายยา (Drug Store) หรอื รา้นขายเครื่องสําอางโดยเฉพาะ (Stand-

Alone Store) การซือ้ผลติภณัฑค์วามงามทุกครัง้ต้องมจีนิตนาการหรอืความเพอ้ฝนั ในรปูแบบ

ใดรปูแบบหน่ึง ผูบ้รโิภคจะเชื่อมโยงระหว่างสิง่ทีเ่ป็นอยู่กบัสิง่ทีอ่ยากเป็น (Underhill, 2010, pp. 

262-263) 

2.4  แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 การศึกษาตัวละครหญิงเฉพาะตัวละครหลกัในรายการโทรทศัน์ช่วงเวลาทอง (The 

Depiction of Women in Leading Roles in Prime-time Television) ผูว้จิยักําหนดให้มี

ประชากรในการศึกษาเป็นภาพยนตร์และละครโทรทศัน์จํานวน 13 เรื่อง ที่ออกอากาศในปี 

1977 ช่วงเดอืน กรกฎาคม-สงิหาคม โดยเลอืกศกึษาเพยีงเรื่องละ 5 ตอน สําหรบัเกณฑท์ีใ่ชใ้น
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การศึกษา ใช้วธิีการแบ่งประเภทของภาพยนตร์ตามแนวคิดของ Turow ซึ่งแบ่งชนิดของ

เรื่องราวในภาพยนตรไ์ว้ 3 ชนิด คอื เรื่องราวแบบผู้หญงิ ได้แก่ภาพยนตรท์ี่มเีน้ือหาเกี่ยวกบั 

ความรกั ครอบครวั ชีวิตส่วนตัวเป็นหลกั เรื่องราวแบบผู้ชาย ได้แก่ ภาพยนตร์ที่มเีน้ือหา

เกี่ยวกบั กฎหมาย ธุรกิจ อาชญากรรมและการเมอืง เป็นหลกั ส่วนเรื่องราวอีกประเภทคือ 

เรื่องราวแบบทัว่ไป ซึ่งได้แก่เรื่องราวที่เกี่ยวกับความขดัแย้งระหว่างตัวละครเป็นหลกั ผล

การศกึษาพบว่า แก่นความคดิของรายการโทรทศัน์เป็นเรื่องแบบผูห้ญงิ มกัเป็นเรื่องของความ

รกั ปญัหาครอบครวั และปญัหาส่วนตวั มกีารนําเสนอตวัละครหลกัในแง่บวก กล่าวคอื ตวัละคร

หญงิ 3 ใน 4 มกีารประกอบอาชพีทีแ่น่นอน และอาชพีของตวัละครมกีารเปิดกว้างมากกว่าแต่

ก่อน ตวัละครหญิงบางตวัมอีํานาจในการสัง่การตวัละครชาย ระดบัชัน้ของตวัละครหญงิส่วน

ใหญ่เป็นคนชนชัน้กลาง สําหรบัตัวละครหญิงที่แต่งงานแล้ว ส่วนใหญ่มิได้ประกอบอาชีพ 

ส่วนตัวที่หย่าร้างและมลีูกติดมกัต้องรบัภาระเลี้ยงครอบครวัเพยีงลําพงั สรุปได้ว่า รายการ

โทรทศัน์ช่วงเวลาทองเริม่มองผูห้ญงิในมมุมองทีด่ขี ึน้ และนําเสนอในรปูแบบทีต่รงกบัความเป็น

จรงิในสงัคมมากขึน้ (Haskell, 1979) 

 บางตราสนิค้ามพีฒันาการเล่าเรื่องมาจาก คํามัน่สญัญา (Promise) ที่ให้ไว้กบัลูกค้า 

เรื่องราวเหล่านัน้จงึมกัพูดถงึบุคลกิของตราสนิค้า (Brand Personality) และมนัอาจสามารถ

กล่าวถงึความเป็นมา หรอืผูก่้อตัง้ตราสนิคา้กเ็ป็นได ้ในบางครัง้สถานภาพและความเชื่อมัน่ใน

ตราสินค้าอาจถูกพฒันาต่อยอดได้ด้วยการเล่าเรื่องจากปากต่อปาก ของตัวแทนตราสินค้า 

(Dowling, 2006, p.92) 

 เรือ่งราว (Stories) จะยงัคงอยูไ่ดก้ต่็อเมือ่มกีารพฒันาการของเหตุการณ์และการกระทํา

ทีต่่อเน่ือง ความแตกต่างระหว่าง เรือ่งราว (Story) และ โครงเรือ่ง (Plot) มกัเป็นเรื่องทีถู่กเขา้ใจ

ผดิเสมอ กล่าวคอื เรื่องราว (Story) คอืการบรรยายถงึเหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นลําดบัขัน้ตอน

ของเวลาชดัเจน แต่โครงเรื่อง (Plot) จะเน้นไปทีก่ารสมัพนัธข์องเหตุและผลของลําดบัขัน้ของ

เวลา โครงเรื่อง (Plot) ถ่ายทอดอารมณ์ของเรื่องราวและประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั นัน่

คอื (1) ความคาดหวงั (Anticipation) (2) จุดวกิฤต (Crisis) (3) ความช่วยเหลอื (Help) (4) การ

บรรลุเป้าหมาย (Goal Achieved) (Stern, 2537, p.603 อา้งถงึใน Tarvainen, 2013) 

 งานวิจยัหลายชิ้น พยายามจดัหมวดหมู่ของโครงเรื่องเอาไว้เป็นระบบสากล เช่น

ผลงานวจิยัของ Frey แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คอื Comedy, Romance, Tragedy, และ Irony; 

งานวจิยัของ Gabriel (2000) แบ่งเป็น 4 กลุ่มเช่นกนั คอื Epic, Comic, Tragic และ Romantic; 

งานวจิยัของ Lambert (2010) แบ่งเป็น 7 กลุ่มโดยเน้นไปทีเ่รื่องราวในบรบิทของยุคดจิทิลั

มากกว่า (Digital Environment) (Brown, & Patterson, 2010, p.544 อ้างถงึใน Tarvainen, 

2013) 

 งานวิจยัของ Chiu และคณะ ในปี 2555 ระบุชดัเจนว่า จากการศึกษาค้นคว้า

วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของการเล่าเรื่องของตราสนิค้า (Elements of Brand 
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Storytelling) พบว่าทัง้ 4 องคป์ระกอบสําคญัสําหรบัการเล่าเรื่องของตราสนิคา้ทีด่ ีมปีระโยชน์

อยา่งยิง่ยวดในการเชื่อมโยง (Engage) ผูฟ้งักบัสนิคา้หรอืบรกิารของตราสนิคา้ ตลอดจนการให้

ความรู้สกึที่แรงกล้ากบัตราสนิค้าในเชงิบวก ในด้านทศันคติ และความตัง้ใจจะซื้อสนิค้าหรอื

บรกิาร (Chiu et al., 2012 อา้งถงึใน Tarvainen, 2013) 

 ในท้ายที่สุดแล้ว แม้ว่าอาจพบว่า องค์ประกอบของเรื่องราวที่ดีอาจมีหลากหลาย

องค์ประกอบและดูเหมอืนว่าจะไม่มกีฎเกณฑ์ตายตัว แต่อย่างไรก็ดี งานวิจยัหลายชิ้นเน้น

ความสาํคญัของลาํดบัขัน้การกระทาํ ในขณะทีห่ลายชิน้กเ็น้นไปทีจ่ดุประสงคข์องการกระทําของ

ตวัละคร และบางชิ้นก็เน้นไปที่ลําดบัขัน้ตอนของเวลา (Chronology) และความเป็นเหตุผล 

(Casuality) (Escalas, 1998) 

 กล่าวโดยสรุป ผลงานวจิยัชิ้นน้ีผู้วจิยัได้ทําการรวบรวมขอ้มูลทฤษฎแีละแนวคดิที่ได้

กล่าวมาในขา้งต้น ซึง่เกีย่วขอ้งกบังานวจิยัในหวัขอ้ “รปูแบบและองคป์ระกอบของการเล่าเรื่อง

ในฐานะกลยทุธก์ารตลาดดว้ยเน้ือหาของตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ” ทัง้สิน้แลว้นํามาเรยีบเรยีง

ใหมเ่พื่อใหเ้กดิความเชื่อมโยงอย่างไรร้อยต่อ โดยสรุปไดว้่า ทฤษฎแีละแนวคดิเกี่ยวกบัการเล่า

เรื่อง (Storytelling Theory) ไม่เพยีงแต่ถูกนํามาใชเ้ป็นพืน้ฐานในการออกแบบงานวจิยัในบทที ่

1, 2, 3 แต่ยงัถูกนํามาเป็นขอ้มลูสนับสนุนในการประมวลผลและวเิคราะหผ์ลวจิยัในบทที ่4, 5 

ด้วย จงึอาจกล่าวได้ว่าทฤษฎแีละแนวคดิการเล่าเรื่องถอืเป็นหวัใจของผลวจิยัชิ้นน้ีก็ว่าได้ ใน

ส่วนของ ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกบักลยุทธ์การตลาดด้วยเน้ือหา (Content Marketing 

Strategy) และแนวคดิและจติวทิยาเกี่ยวกบัผูห้ญงิในปจัจุบนั (Today’s Women Psychology) 

จะถูกยกมากล่าวถงึอย่างเขม้ขน้ในบทที ่4, 5 เมื่อผูว้จิยัต้องการวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึรปูแบบและ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเล่าเรือ่งทีม่ต่ีอทัง้ตราสนิคา้ ความคดิเหน็ของผูช้ม 

2.5  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 จากแนวคดิ ทฤษฎ ีและ งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งในขา้งต้น สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิ

สาํหรบังานวจิยัชิน้น้ีไดด้งัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 2.3  กรอบแนวคดิการวจิยั 

กลยุทธก์ารตลาด 

ด้วยเน้ือหา 

การวิเคราะห ์7  

องคป์ระกอบ 

การเล่าเรือ่ง 

ในภาพยนตร ์

• โครงเร่ือง 

• ความขดัแย้ง 

• ตวัละคร 

• แก่นความคิด 

• ฉาก 

• สญัลกัษณ์

พิเศษ 

• จดุยืนในการ

เลา่เร่ือง 

รปูแบบ 

การเล่าเรือ่ง 

4 ลกัษณะเรื่องเล่า 

• แนวตลก

ขบขนั 

• แนวแรง

บนัดาลใจ 

• แนวชวีติ 

• แนวโรแมนตกิ 

 

 

การวิเคราะหค์วามคิดเหน็

ผูร้บัชม 

• จาํนวนการเขา้ชม 

(view) 

• จาํนวนการแสดง

ความคดิเหน็ 

(comment) 

• จาํนวนการสง่ต่อ 

หรอื การพดูถงึ 

(share 

/conversation) 

 

กลยุทธท่ี์เหมาะสม 

ในการเล่าเรื่องเพื่อเสรมิสรา้ง

คุณค่าตราสนิคา้ในบรบิท

ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิในปจัจุบนั 

 



 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 จากอดตีถงึปจัจบุนั มนุษยม์พีฒันาการทางดา้นการแก้ไขปญัหาทีด่ขี ึน้เรื่อยๆ ส่วนใหญ่

พบว่าการแกป้ญัหาของมนุษยจ์ะเกดิขึน้กเ็มือ่พวกเขาเหล่านัน้ตอ้งการเรยีนรู ้หรอืคน้หาคําตอบ

เกี่ยวกบัความจรงิทีอ่ยู่เบื้องหลงัปญัหานัน้ และการคน้หาความจรงิบนโลกกม็ดี้วยกนัหลายวธิ ี

ซึง่หน่ึงในวธิทีีน่่าเชื่อถอืมากทีสุ่ดกค็อื "การศกึษาวจิยั (Research)" นัน่เอง 
 แมว้่าจะรูว้่า การศกึษาวจิยั คอืเครื่องมอืคน้หาความจรงิที่ดทีี่สุด แต่สิง่ที่ต้องคํานึงถงึ

หลงัจากทีต่ระหนกัถงึความสาํคญัของวจิยัและมหีวัขอ้ในการวจิยัแลว้ นัน่กค็อื ขัน้ตอนในการใช้

เครื่องมอืชนิดน้ี หรอืทีใ่นภาษานักวจิยั เรยีกกนัว่า "ระเบยีบวธิวีจิยั" นัน้เอง งานวจิยัเล่มน้ีเป็น

งานวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมรีายละเอยีดและขัน้ตอนอนัจะอธบิายเป็น

ขอ้ๆดงัต่อไปน้ี 

3.1  แนวทางและขัน้ตอนการทาํวิจยั 

 คาํถามหลกัของงานวจิยัชิน้น้ีคอื "รปูแบบการเล่าเรื่องของตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิมี

ลกัษณะเป็นอยา่งไร?” และ “องคป์ระกอบการเล่าเรื่องของตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิมลีกัษณะ

เป็นอย่างไร?" จงึทําให ้การวเิคราะหเ์อกสารดว้ยวธิกีารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

เป็นแนวทางการวเิคราะหเ์พื่อหาคาํตอบใหก้บัคาํถามไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 การวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) ซึง่เป็นเทคนิคการวจิยัทีพ่ยายามจะบรรยาย

เน้ือหาของขอ้ความหรอืเอกสารโดยใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณอย่างเป็นระบบและเน้นสภาพวตัถุวสิยั 

(Objectivity) (Berelson, 1952 อ้างถงึใน สุภางค ์จนัทวานิช, 2556, น.144) ถอืเป็นหน่ึงวธิกีาร

ในการวเิคราะห์ข้อความที่ถูกสื่อสารผ่านรูปแบบการเขยีน การพูด หรอืการมองเห็น (Cole, 

1988, Elo, & Kyngäs, 2008) 

 Elo และ Kyngäs (2008) ได้กําหนดให้แบ่งกระบวนการในการวเิคราะห์เน้ือหาแบบ

อุปนัย (Deductive content analysis) ออกเป็น 3 ขัน้ตอน คอื (1) ขัน้เตรยีมการ (Preparation) 

(2) ขัน้จดัองคป์ระกอบ (Organizing) (3) ขัน้รายงานผล (Reporting) ซึง่ในแต่ละขัน้ตอนจะ

ประกอบไปด้วยการแยกแยะขอ้มูล ที่แตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัลกัษณะของขอ้มูลเป็นหลกั 

และแมว้่าผูว้จิยัจะกําหนดขัน้ตอนการทําวจิยัตามหลกัการไวแ้ลว้ แต่การเกบ็ขอ้มลูและการวจิยั
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จะเป็นไปในเชงิเสน้ตรง (Linear Approach) แต่ซบัซอ้นและยดืหยุ่นไดม้ากกว่าการวเิคราะหเ์ชงิ

ปรมิาณ เพราะมกีฎเกณฑแ์ละสตูรทีต่ายตวัน้อยกว่า (Elo, & Kyngäs, 2008, p.113) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 3.1  3 ขัน้ตอนในการวเิคราะหเ์น้ือหาแบบอุปนยั (Tarvainen, 2013)

ขัน้เตรียมการ  

(Preparation Phase) 

เลอืกหน่วยทีจ่ะวเิคราะห ์ 

(Unit of analysis) 

ทาํความเขา้ใจขอ้มลูทัง้หมด 

(Making sense of the data) 

ขัน้จดัองคป์ระกอบ 

(Organizing Phase) 

พฒันาเป็นเครื่องมอืทีใ่ชว้เิคราะห ์

(Developing analysis matric) 

ใสร่หัสขอ้มลูดว้ยการแบง่หมวดหมู ่
(Data coding and categorizing) 

เปรยีบเทยีบกบังานวจัิยในอดตี 
(Comparison to earlier studies) 

จัดแนวคดิหรอืแบบแผนเพือ่นําเสนอ 
(Model, Concept or Categories) 

ขัน้รายงานผล 

(Reporting & Results) 
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อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศในช่วงที่ผ่านมา ส่งผล

กระทบโดยตรงต่อภมูทิศัน์ของสื่อ และ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ทําใหส้ื่อทีใ่ชใ้นการเลาเรื่องเพื่อ

การตลาดในปจัจุบนัได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิเช่นกนั โดยสื่อที่กําลงัได้รบัความนิยมเพิม่ขึ้น

เรื่อยๆ อนัเน่ืองมาจากการเตบิโตของอตัราส่วนผูใ้ชง้านอนิเตอรเ์น็ต (Internet) ทัว่โลก คอื สื่อ

ออนไลน์ และ สื่อสงัคมออนไลน์ เช่น youtube.com, facebook.com เป็นตน้ 

แมว้่าจะได้รบัความนิยมเพิม่ขึน้เรื่อยๆ แต่ที่ผ่านมายงัคงมเีพยีงไม่กี่งานวจิยัเท่านัน้ที่

ให้ความสนใจในการศกึษาถงึการเล่าเรื่องในบรบิทของสื่อออนไลน์ (Shelson, & Sheffield, 

2009; Morgan et al., 2010) จากจุดน้ีเองทีท่ําใหผู้ว้จิยังานวจิยัฉบบัน้ีตดัสนิใจเลอืกใชส้ื่อวดิโีอ

ออนไลน์ จาก Youtube.com เป็นแหล่งขอ้มลูหลกั โดยใชห้ลกัการในการแบ่งแยกวดิโีอเหล่านัน้

ออกเป็นหมวดหมู่โดยใช้หลักเกณฑ์จากพื้นฐานทฤษฎีการกําหนดคุณภาพของเรื่องเล่า 

Escalas (1998) ทีไ่ดท้ําการวจิยัเชงิคุณภาพดว้ยวธิวีเิคราะหเ์น้ือหาในบรบิทของการบรรยาย

เพื่อการโฆษณา เพื่อคน้หาว่าโฆษณาโทรทศัน์ชิน้ใดบ้างที่มอีงค์ประกอบของการเล่าเรื่องและ

ตลอดจนระยะเวลาในการเปิดตวัโฆษณา ซึ่งพบว่า โฆษณาโทรทศัน์ที่ถูกเลอืกมาวเิคราะห์มี

โครงสรา้งการเล่าเรือ่งทีน่่าจดจาํ ทําให ้Escalas (1998) พบว่าหมวดหมู่ของสนิคา้ทีถู่กโฆษณา

มผีลต่อกระทบต่อโครงสรา้งการบรรยายเรือ่งอย่างมนียัสําคญั (Tarvainen, 2013) 

นอกจากน้ี Escalas (1998) ยงัไดพ้ฒันาเครื่องมอืหรอืเกณฑก์ารใหค้ะแนนโครงสรา้ง

ของการบรรยายเรื่องไว้ 6 ข้อด้วยกนั เพื่อใช้วดัระดบัว่าโฆษณาชิ้นใด หรอื การสื่อสารใน

รปูแบบอื่นใด บา้งทีจ่ดัอยูใ่นรปูแบบของเรือ่งเล่า (Escalas, 1998) 

3.1.1  คาํถามท่ีใช้เป็นเกณฑใ์นการให้คะแนนโครงสร้างการเล่าเร่ือง (Escalas, 

           1998) 

 1)  To what extent do these thoughts consist of actors engaged in 

actions to achieve goals? ขอบเขตใดในเน้ือหาเหล่าน้ีทีบ่่งบอกว่าตวัละครเอกทีเ่ชื่อมโยงกบั

การกระทําอนันําไปสู่เป้าหมายบา้ง? 

 2)  To what extent do these thoughts let you know what the actors are 

thinking and feeling? ขอบเขตใดในเน้ือหาเหล่าน้ีทีท่ําใหเ้ขา้ใจว่าตวัละครเอกกําลงัคดิหรอื

แสดงความรูส้กึ? 

 3)  To what extent do these thoughts provide you with insight about the 

personal evolution or change in the life of a character? ขอบเขตใดในเน้ือหาเหล่าน้ีทีใ่ห้

ขอ้มลูเบือ้งลกึเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงตวัเองหรอืการเปลีย่นแปลงในชวีติของตวัละครเอก 

 4)  To what extent do these thoughts explain why things happen, that is, 

what cause things to happen? ขอบเขตใดในเน้ือหาเหล่าน้ีทีอ่ธบิายว่าทําไมบางสิง่จงึเกดิขึน้

หรอืเกดิจากอะไร? 
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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

เน้ือหาเหล่าน้ีทีบ่่งบอกถงึการดาํเนินเรือ่งทีด่ตี ัง้แต่จดุเริม่ต้น จดุกลางเรือ่ง และจดุจบของเรือ่ง? 

 6)  To what extent do these thoughts focus on specific, particular events 

than on generalizations or abstractions? ขอบเขตใดในเน้ือหาเหล่าน้ีทีท่ําบ่งชีถ้งึความสนใจ

ในเหตุการณ์พเิศษมากกว่าเหตุการณ์ทัว่ไป? 

 จากคําถามทัง้ 6 ข้อในขา้งต้น จะถูกนํามาใชเ้พื่อกําหนดเป็นเกณฑใ์นการ

คดัเลอืกเล่าเรื่องเพยีงหน่ึงเดยีว สําหรบัแต่ละเน้ือเรื่อง และเรื่องราวเหล่านัน้จะถอืเป็นการเล่า

เรือ่งทีด่ไีดก้ต่็อเมือ่ผ่านเกณฑก์ารวดัโครงสรา้งการเล่าเรื่องของ Escalas ทัง้ 6 ขอ้ จากจุดน้ีเอง

ที่ผู้วจิยัจะนํามาใช้เป็นเครื่องมอืในคดัเลอืกเรื่องเล่าที่ถูกจดัว่ามโีครงสร้างที่ด ี(Well-Formed 

Story) (Escalas, 1998) 

3.1.2  ขัน้ตอนการวิเคราะหเ์น้ือหา จากแนวคิดของ Elo และ Kyngäs (2008) 

ขัน้ที ่1: ขัน้ตอนการคน้หาและรวบรวมขอ้มลู 

ผูว้จิยัเริม่ต้นจากการเลอืกเรื่องราวหรอืหน่วยทีจ่ะวเิคราะห์ (Unit of Analysis) โดย

เลอืกจากภาพยนตร์โฆษณาฯ จํานวนมากที่ถูกสร้างขึ้นโดยตราสนิค้า และจํากดัขอบเขตไว้

เพียงภาพยนตร์โฆษณาที่ถูกเผยแพร่ ส่งต่อ หรอื แบ่งปนักันผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ได้แก่ 

youtube.com และ facebook.com เท่านัน้ การคดัเลอืกออกมาใช้เป็นหน่วยในการวเิคราะห ์

(Unit of Analysis) โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี (1) ถูกเผยแพร่ในปี 2556 – 2557 เท่านัน้ (2) มยีอดเชา้

ชม (View) ตัง้แต่ 100,000 ครัง้ขึน้ไป (3) เป็นลกัษณะของการเล่าเรื่อง (4) เกณฑข์อง Escalas 

(1998) ในการแบ่งแยกผลงานที่เขา้ข่ายการเล่าเรื่องทีด่ ีจากภาพยนตรโ์ฆษณาฯ 20 เรื่องที่

ไดร้บัความสนใจในระหว่างปี 2556 – 2557 จนสามารถคดัเลอืกเหลอืเพยีง 10 ผลงาน เหตุ

เพราะท่ามกลางวิดโีอที่ถูกหยบิมาใช้ทัง้หมด จะมเีพียงไม่กี่ชิ้นงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่าง

ประณตีและผ่านเกณฑท์ีจ่ะใชว้เิคราะหใ์นขัน้ตอนน้ีได ้(Escalas, 1998, p.61, 276) 

ขัน้ที ่2: ขัน้ตอนของการจดัหมวดหมู่ 

ผูว้จิยัใช้เกณฑก์ารแบ่งเรื่องเล่าตามเกณฑข์อง Gabriel (2000) โดยหลงัจากทบทวน

เรื่องราวทัง้หมดอกีครัง้เป็นอย่างน้อย 2 ครัง้ขึน้ไป จงึไดป้รบัเกณฑอ์กีครัง้เพื่อใหเ้ขา้กบับรบิท

ภาพยนตรโ์ฆษณาในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท นัน่คอื (1) เรื่องราวแนวตลก

ขบขนั (Comedy) (2) เรื่องราวแนวแรงบนัดาลใจ (Inspiration) (3) เรื่องราวแนวโรแมนตกิ 

(Romance) (4) เรื่องราวแนวชวีติ (Drama) เพื่อจดัหมวดหมู่เรื่องราวทีถู่กเล่าดว้ยลกัษณะ

ต่างๆ เพื่อใช้วเิคราะห์ตอบคําถามหลกัของงานวจิยัในขัน้ต่อไป จากผลงานภาพยนตรโ์ฆษณา

ทัง้สิน้ 10 ผลงานในขัน้ที ่1 จะถูกคดัเลอืกใหเ้หลอืเพยีง 4 เรือ่ง 4 ประเภทเรื่องเล่าทีไ่ดร้บัความ

นิยมมากที่สุดในแต่ละประเภท หลงัจากที่ได้เรื่องราวทัง้ 4 ที่แบ่งตามลกัษณะของเรื่องเล่า
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มาแล้ว ผูว้จิยัจะนําทัง้ 4 เรือ่งมาสงัเคราะหแ์ละวเิคราะหอ์กีครัง้ ดว้ยเกณฑอ์งคป์ระกอบทัง้ 7 

ของการเล่าเรือ่งในภาพยนตรโ์ฆษณา เพื่อหาคาํตอบใหก้บัคาํถามของงานวจิยั 

ขัน้ที ่3: ขัน้ตอนของการรายงานผล 

เป็นขัน้ตอนทีนํ่าผลจากขัน้ที ่2 มารายงานและวเิคราะหไ์ปตามผลลพัธท์ีไ่ดจ้รงิ 

ตารางท่ี 3.1  20 ผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาฯ ทีจ่ะถูกคดัเลอืกใหเ้ป็นหน่วยของการวเิคราะห ์

 

ลาํดบั ภาพยนตรโ์ฆษณาฯ ปี จาํนวนยอด

ชม ณ วนัที

1/12/57 (ครัง้) 

ประเภท

เรือ่งเล่า 

ผลิตภณัฑ์

สาํหรบัผูห้ญิง

เท่านัน้ 

1 “การใหค้อืการสือ่สารทีด่ทีีส่ดุ” 

โดย True Move H 

2557 17,903,565 Drama  

2 “the power of love” 

โดย Dtac 

2557 17,422,927 Romance  

3 “ฉนัไม่เคยเชื่อเรื่องเน้ือคู่” 

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 : 

ความลบัของเจน”  โดย Wacoal  

2557 3,579,458 Drama  

6 “แคสติง้เป็นสาวโดฟ ตอ้งถูกตดั

ผม.. ทาํไม?” โดย DOVE 

Thailand 

2557 2,521,306 Comedy  

7 “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุกคนจะลุกมา

ทาํอะไรสกัอย่างใหต้วัเอง!” 

โดย Rexona  

2557 1,709,964 Inspiration  

8 “พีม่ากพระโขนง แก๊งพีม่าก

กลบัมาทา้พสิจูน์” 

โดย L’Oreal Paris TH 

 

2556 1,591,947 Comedy  
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 

ลาํดบั ภาพยนตรโ์ฆษณาฯ ปี จาํนวนยอด

ชม ณ วนัที

1/12/57 (ครัง้) 

ประเภท

เรือ่งเล่า 

ผลิตภณัฑ์

สาํหรบัผูห้ญิง

เท่านัน้ 

9 “ฉนัหล่อไป” 

โดย Nature Gift Coffee 

2557 1,102,097 Comedy 
 

10 “อนนัดาเผยสเปกสาวในฝนั” โดย 

LUX Thailand 

2557 870,566 N/A 
 

11 “Sabina Women’s Story: ไม่เหน็ 

‘อก’ แต่เหน็ใจ” โดย Sabina 

2557 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 “เรื่องจรงิทีค่นเป็นแม.่..จะเขา้ใจ” 

โดย Dumex Thailand 

2556 344,842 Drama 
 

15 “Hot Asian girls kidnapped a 

nerd guy” โดย Seoul Secret 

2557 331,625 Fantasy 
 

16 “ความหมายทีย่ิง่ใหญ่ของคาํว่า

พีช่าย” โดย Brother Thailand 

2557 289,675 Inspiration 
 

17 “สวยออร่า ลอ็กใจหนุ่มหน้าใส” 

โดย Maybelline Newyork 

2557 198,013 Comedy  

18 “ความรกัของพ่อ”  

โดย มณัฑนา 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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ตารางท่ี 3.2  4 ผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาฯทีถู่กคดัเลอืกใหเ้ป็นหน่วยของการวเิคราะหส์ุดทา้ย 

 
ลาํ 

ดบั 

ภาพยนตรโ์ฆษณาฯ

สาํหรบัผูห้ญิง 

เกณฑค์าํถามของ Escalas ผล 

ลพัธ ์

ประเภท

เรือ่งเล่า 
ข้อ 

1 

ข้อ 

2 

ข้อ 

3 

ข้อ 

4 

ข้อ 

5  

ข้อ 

6 

1 “My Beautiful Woman  

ความลบัของเจน” โดย 

Wacoal  

      ผ่าน

เกณฑ ์

Drama 

2 “แคสติง้เป็นสาวโดฟ 

ตอ้งถูกตดัผม.. ทาํไม?” 

โดย DOVE thailand 

      ผ่าน

เกณฑ ์

Comedy 

3 “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุกคน

จะลุกมาทาํอะไรสกัอย่าง

ใหต้วัเอง!” 

โดย Rexona Thailand 

      ผ่าน

เกณฑ ์

Inspiration 

4 “Save the moment” 

โดย Oriental Princess 

      ผ่าน

เกณฑ ์

Romance 
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จากเกณฑ์ในเบื้องต้น ผู้วิจยัสามารถสร้างเป็นแผนภาพลําดบัขัน้ตอนการคดัเลือก

หน่วยในการวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2  กระบวนการในขัน้ตอนการเตรยีมการ (Preparation Phase) 

ภาพยนตรโ์ฆษณาฯ จาํนวนมากในประเทศไทย 

ทีถู่กเผยแพร่ทัง้ใน youtube.com 

20 ภาพยนตรโ์ฆษณาฯ 

คดัเลอืกเพยีง 20 อนัดบัผลงาน ดว้ยเกณฑ ์(1) 

เป็นผลงานของตราสนิคา้สาํหรบัผูห้ญงิ ในปี 2556-

2557 (2) มจีาํนวนยอดเขา้ชมขัน้ตํ่า 1 แสนครัง้ 

 

คดัเลอืกเพยีง 4 อนัดบัผลงาน ดว้ยเกณฑ ์(1) 

เกณฑก์ารแบ่งโครงสรา้งเรื่องเล่าทีด่ ีของ 

Escalas, (1998) (2) เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาฯ 

ผลติภณัฑส์าํหรบัผห้ญงิ  

 4 ภาพยนตรโ์ฆษณาฯ 

หน่วยวเิคราะห ์(Unit of Analysis) 

ผลการวเิคราะห ์

(Results) 

วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ปูแบบของการเล่าเรื่องทัง้ 

4 ดว้ยองคป์ระกอบของการเล่าเรื่องในภาพยนตร ์7 

หวัขอ้ 
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3.2  การกาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการเกบ็ข้อมลู 

          ในการวจิยัครัง้น้ีมกีลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 2 ประเภท ดงัน้ี 

             3.2.1  กลุ่มประชากร 
 กลุ่มท่ี 1: ข้อมลูภาพยนตรโ์ฆษณา 
 ภาพยนตร์โฆษณาที่นํามาศึกษาเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่เริม่ถูกเผยแพร่ในช่วงปี  

2556- 2557  

           กลุ่มท่ี 2: ข้อมลูประเภทเอกสาร 

 ใชข้อ้มลูเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภาพยนตรโ์ฆษณาของประเทศไทย อนัไดแ้ก่ เรื่องย่อ

และรายละเอยีดเกี่ยวกบัภาพยนตรโ์ฆษณา บทความ บทวเิคราะห์ บทวจิารณ์ บทสมัภาษณ์

ตามนิตยสารหรอืหนงัสอืพมิพ ์

           กลุ่มท่ี 3: ข้อมลูความคิดเหน็ของผูเ้ข้าชมภาพยนตรโ์ฆษณาในระบบออนไลน์ 

 ใชข้อ้มลูความคดิเหน็ของผูเ้ขา้ชมภาพยนตรโ์ฆษณาทีแ่สดงไวด้า้นล่างของภาพยนตร์

โฆษณาในเวบ็ไซต ์www.youtube.com 

               3.2.2  กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มท่ี 1: ข้อมลูภาพยนตรโ์ฆษณา 

 ใชภ้าพยนตรโ์ฆษณาทีผ่่านเกณฑก์ารคดัเลอืกมาแลว้ทัง้สิน้ 4 เรื่อง จากการคดัเลอืก

ทัง้หมด 20 ภาพยนตรโ์ฆษณา ภายใต้เกณฑก์ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขัน้ตอน (Multi-stage 

cluster sampling) ซึ่งการคดัเลือกในแต่ละขัน้ตอนจะใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เป็นเกณฑ ์ ในขัน้ตอนแรกจะคดัเลอืก 20 ผลงานจากภาพยนตร์

โฆษณาจาํนวนมากโดยคดัเลอืกเฉพาะผลงานทีม่ยีอดเขา้ชมมากกว่า 100,000 คนในระยะเวลา

ทีก่ําหนด ในขัน้ตอนทีส่องจะคดัเลอืก 4 ผลงาน ทีผ่่านเกณฑก์ารแบ่งโครงสรา้งเรือ่งเล่าทีด่ ีของ 

Escalas (1998) และเป็นผลงานจากผลติภณัฑผ์ูห้ญงิเท่านัน้ จากขัน้ตอนทัง้หมดทําใหไ้ดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งทีน่่าเชื่อถอื ดงัต่อไปน้ี  

                   1)  “My Beautiful Woman ความลบัของเจน” โดย Wacoal  

                   2)  “แคสติง้เป็นสาวโดฟ ตอ้งถูกตดัผม..ทาํไม?” โดย DOVE  

                   3)  “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกัอยา่งใหต้วัเอง!” โดย Rexona  

                   4)  “Save the Moment” โดย Oriental Princess 

 

 

 



48 

              กลุ่มท่ี 2: ข้อมลูประเภทเอกสาร 

               ใช้ขอ้มลูเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัภาพยนตรโ์ฆษณาของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกบัภา

ยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรื่องไดท้ีค่ดัเลอืกออกมาแลว้ ผูว้จิยัจะใชเ้อกสารทีเ่กี่ยวขอ้งอนัไดแ้ก่ เรื่อง

ย่อ บทความ บทวเิคราะห ์บทวจิารณ์ บทสมัภาษณ์ตามนิตยสารหรอืหนังสอืพมิพ ์ โดยรวมทัง้

เอกสารทีท่าํการเผยแพรใ่นระบบสิง่พมิพแ์ละระบบออนไลน์ 

              กลุ่มท่ี 3: ข้อมลูความคิดเหน็ของผูเ้ข้าชมภาพยนตรโ์ฆษณาในระบบออนไลน์ 

            ใชข้อ้มลูความคดิเหน็ของผูเ้ขา้ชมภาพยนตรโ์ฆษณาทีแ่สดงไวด้า้นล่างของภาพยนตร์

โฆษณาในเว็บไซต์ www.youtube.com โดยคัดเลือกเฉพาะความคิดเห็นที่แสดงไว้ภายใต้

ภาพยนตรโ์ฆษณาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 4 ผลงานทีก่ล่าวไวใ้นขา้งตน้ 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

            1)  ข้อมลูประเภทภาพยนตรโ์ฆษณา 

          คดัเลอืกภาพยนตรโ์ฆษณาทีผ่่านเกณฑก์ารคดัเลอืกทัง้สิน้ 4 เรือ่ง 4 ลกัษณะ 

2)  ข้อมลูประเภทเอกสาร 

คดัเลือกและเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมคีวามน่าเชื่อถือเพียงพอ  

เพื่อเตรยีมทาํการวเิคราะหต่์อไป 

3)  ข้อมลูความคิดเหน็ของผูเ้ข้าชมภาพยนตรโ์ฆษณาในระบบออนไลน์ 

คดัเลือกและเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ www.youtube.com ภายใต้ช่องทางของ 

ภาพยนตร ์โฆษณาของกลุ่มตวัอยา่งเรือ่งนัน้ๆ เพื่อเตรยีมทาํการวเิคราะหต่์อไป 

3.4  การวิเคราะหข้์อมลู 

 3.4.1  ข้อมลูประเภทภาพยนตรโ์ฆษณา 

 ส่วนท่ี 1: วเิคราะห์รูปแบบของการเล่าเรื่องในภาพยนตรโ์ฆษณากลุ่มตวัอย่าง เพื่อ  

  สงัเคราะหเ์ป็นผลลพัธค์วามสอดคลอ้ง ความแตกต่าง จุดเด่น จุดดอ้ย และคุณค่าทีถู่ก 

ส่งมอบใหก้บัผูช้มผลงานในรปูแบบต่างๆ 

 ส่วนท่ี 2: วเิคราะหเ์อกลกัษณ์พเิศษของโครงสรา้งการเล่าเรือ่งทัง้ 7 

  ภายหลงัจากการรบัชมภาพยนตรโ์ฆษณา 4 เรือ่ง อยา่งน้อย 10 ครัง้ ผูว้จิยัจะนํา   

ภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรือ่งมาวเิคราะหด์ว้ยการวเิคราะหบ์รบิท (Contextual Analysis) โดย

ใชเ้กณฑ ์7 ซึง่ประกอบดว้ย  

  1)  โครงเรื่อง (Plot) – วเิคราะหเ์พื่อหาการจดัวางลําดบัเหตุการณ์ในเรื่องโดย

ใชเ้กณฑภ์าวการณ์ ซึง่ในการวเิคราะหจ์ะเลอืกใชเ้ฉพาะโครงเรือ่งหลกัเท่านัน้ (Main Plot) 
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  2)  ขัว้ขดัแยง้ (Conflict) – วเิคราะหถ์งึจุดขดัแยง้ของตวัละครและบรบิทต่างๆ 

โดยใชเ้กณฑก์ารแบ่งขัว้ตรงขา้ม (Binary Opposition) ในการวเิคราะห ์ 

  3)  ตวัละคร (Character) – วเิคราะหบ์ทบาทของตวัละครในบรบิทต่างๆ และ

วเิคราะหค์ุณสมบตัขิองตวัละครทีม่ผีลต่อเรือ่งราวและบรบิท 

  4)  แก่นความคดิ (Theme) – วเิคราะหเ์พื่อทําความเขา้ใจถงึความสําคญัของ

เรือ่งเพราะแก่นเรือ่งคอืตวัสะทอ้นแนวคดิของผูส้รา้งผลงาน 

  5)  สญัลกัษณ์พเิศษ (Special Signs) – วเิคราะหค์วามแตกต่างของสญัลกัษณ์

ทางภาพและสญัลกัษณ์ทางเสยีงในแต่ละฉาก แต่ละช่วงเวลาเพื่อระบุถงึความหมายนัน้ๆ 

  6)  ฉาก (Settings) – ตอ้งวเิคราะหต์ามฉากทีเ่กดิขึน้ตลอดจนการเปลีย่นแปลง

ฉากในแต่ละช่วงเวลา 

  7)  จดุยนืการเล่าเรือ่ง (Point of View) – แบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ส่วน คอื 

การวเิคราะหจ์ากจดุยนืของบุรษุพจน์ และ การวเิคราะหจ์ากจดุยนืทางเพศ 

 ส่วนท่ี 3: วเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูร้บัชมการเล่าเรือ่งผ่านสื่อภาพยนตรโ์ฆษณาของ 

 ตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ โดยวเิคราะหร์่วมกบัส่วนที ่1 แลว้ผสานกบัทฤษฎสีญัวทิยา 

ทฤษฎีการตลาดด้วยเน้ือหา แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับผู้หญิงใน

ปจัจบุนั เพื่อใชใ้นการวเิคราะหเ์น้ือหาและบรบิทของผลงาน 

  3.4.2 ข้อมลูประเภทเอกสาร 

  วเิคราะหข์อ้มลูเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรือ่ง อาทเิช่น เอกสาร

ประเภทบทวจิารณ์ภายยนตรโ์ฆษณา ขอ้มลูการผลติ ขอ้มลูผลติภณัฑ ์ขอ้มลูผูบ้รโิภคเป้าหมาย 

แนวโน้มของเศรษฐกจิ ตลอดจนความเหน็จากการใหส้มัภาษณ์ในสื่อต่างๆของผูเ้ชีย่วชาญ 

 3.4.3 ข้อมลูความคิดเหน็ของผูเ้ข้าชมภาพยนตรโ์ฆษณาในระบบออนไลน์ 

  ผูว้จิยัจะรวบรวมขอ้มลูการแสดงความคดิเหน็โดยผ่านสื่อใหม ่(New Media) ในรปูแบบ

ต่างๆทีแ่สดงความเหน็ถงึภาพยนตรโ์ฆษณาดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นอกีหน่ึงขอ้มลูในการวเิคราะห ์

โดยขอ้มลูทัง้หมดน้ี ผูว้จิยัจะนํามาวเิคราะหแ์ละ ตคีวามประกอบกบัขอ้มลูประเภทภาพยนตร ์

โฆษณาในส่วนตน้ 

3.5  การนําเสนอข้อมลู 

 ในการนําเสนอขอ้มลู ผูว้จิยัจะนําเสนอรายงานการวจิยัโดยใชว้ธิกีารพรรณนาวเิคราะห ์

(Analysis Description) ซึง่ผลลพัธข์องการวเิคราะหจ์ะนํามาจากทัง้ภาพยนตรโ์ฆษณา เอกสาร
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ประกอบการวเิคราะห ์ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยในการเขยีนรายงานการวจิยัจะอธบิาย

รายละเอยีดทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหต์ามประเดน็ทีต่ ัง้คําถามไวต้ามลาํดบั 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 

การศกึษาวจิยัภายใต้หวัขอ้ “รูปแบบและองคป์ระกอบของการเล่าเรื่องในฐานะกลยุทธ์

การตลาดด้วยเน้ือหาของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิง” ในครัง้น้ี ถือเป็นการวิจยัที่จดัอยู่ใน

กระบวนการงานวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา (Content 

Analysis) เพื่อคน้หาคาํตอบใหก้บัคาํถามของงานวจิยัในเชงิลกึอยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 

สําหรบัภาพยนตรโ์ฆษณาทีค่ดัเลอืกจาก 20 เรื่องเล่า สู่ 4 เรื่องเล่าทีถู่กสรา้งสรรคม์า

สําหรบัผู้หญิง ผ่านกระบวนการคดัสรรในมติิและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น เกณฑ์การเป็น

ผลงานของตราสนิคา้สําหรบัผูห้ญงิ ในปี 2556-2557, เกณฑก์ารมจีํานวนยอดเขา้ชมขัน้ตํ่า 1 

แสนครัง้, เกณฑก์ารแบ่งโครงสรา้งเรื่องเล่าที่ดขีอง Escalas (1998) และ เกณฑ์การเป็น

ภาพยนตร์โฆษณาฯผลติภณัฑ์สําหรบัผู้หญิงเท่านัน้ ทําให้เกณฑ์การคดัเลือกแข็งแรงเพียง

พอที่จะกล่าวได้ว่า ผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรื่องที่ถูกคดัเลอืกมาครอบคลุมคําจํากดั

ความของความเป็นตวัแทนภาพยนตรโ์ฆษณาทีไ่ดร้บัความนิยมหรอืประสบความสําเรจ็ไดอ้ย่าง

น่าเชื่อถอื 

ภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรื่องทีผ่่านเกณฑก์ารคดัเลอืก คอื (1) ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด 

“แคสติ้งเป็นสาวโดฟ ต้องถูกตดัผม.. ทําไม?” โดย DOVE Thailand (2) ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด 

“ถงึเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกัอย่างให้ตวัเอง!” โดย Rexona Thailand (3) 

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful Woman ความลบัของเจน” โดย Wacoal และ (4) 

ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save the Moment” โดย Oriental Princess  

สาํหรบัเน้ือหาในบทน้ี จะประกอบไปดว้ยผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อใชเ้ป็นส่วนประกอบ

สําคญัในการคน้หาคําตอบใหก้บัคําถามสําคญัทัง้ 2 ขอ้ของวจิยั นัน่คอื (1) รปูแบบของการเล่า

เรื่องของตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิเป็นอย่างไร? (2) องคป์ระกอบการเล่าเรื่องของตราสนิค้า

ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิมลีกัษณะเป็นอยา่งไร? โดยแบ่งการวเิคราะหเ์ป็นหวัขอ้ยอ่ยดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 

4.1  การวิเคราะหร์ปูแบบของการเล่าเร่ืองของตราสินค้าผลิตภณัฑผ์ูห้ญิง 

 4.1.1  เร่ืองย่อภาพยนตรโ์ฆษณา  

  1)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติง้เป็นสาวโดฟ ตอ้งถูกตดัผม.. ทาํไม?” จาก

ตราสนิคา้ DOVE 
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ภาพท่ี 4.1  ภาพตวัอยา่งจากผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาจาก DOVE 

เรื่องราวความสนุกสนานระคนปนความสงสยัในทุกวนิาททีีภ่าพยนตรโ์ฆษณา

ดําเนินไปของสาวๆ ผมยาวทัง้ 10 คนทีต่ดัสนิใจเขา้ร่วมโครงการคน้หากลุ่มตวัแทนผลติภณัฑ์

โดฟ (Casting เป็นสาวโดฟ) พวกเธอจงึต้องเผชญิหน้าบททดสอบมากมายที่คาดไม่ถึง 

   เรื่องเริม่ขึน้ดว้ยการกล่าวแนะนําตวัของสาวๆทัง้ 10 คน พรอ้มกบัการแสดง

ลกัษณะทีส่ ื่อใหเ้หน็ถงึความมเีสน้ผมทีสุ่ขภาพดทีีช่ดัเจนและง่ายทีสุ่ดนัน่คอื การสะบดัผมเบาๆ 

ก่อนทีค่ณะกรรมการจะเริม่ต้นใหพ้วกเธอทําท่าทางแสดงออกอย่างสรา้งสรรคม์ากขึน้ เช่น การ

เตน้ การรอ้งเพลง การหวัเราะ ทว่าทนัททีีก่ารแนะนําตวัและการแสดงความสามารถพเิศษจบลง 

กรรมการเริม่จู่โจมสาวๆดว้ยคําขอทีพ่วกเธอไม่คดิมาก่อนและแน่นอน เป็นคําขอทีย่ากจะทําใจ

ยอมรบัในช่วงเวลาสัน้ นัน่คอื การตดัผมใหโ้ดฟ  

ดูเหมือนว่าสาวๆผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะยอมให้ตัดแบบแบ่งรบัแบ่งสู้

มากกว่าทีจ่ะยอมใหต้ดัแบบเตม็ใจ ภายใตค้วามสงสยัคณะกรรมการไดต้ัง้คําถามชวนฉงนใหก้บั

การกระทําในครัง้น้ีว่า “ทําไมต้องตดั?” ทําให้สาวๆหลายคนเริม่ให้คําตอบกบักรรมการตาม

ความคดิในแบบของพวกเธอ แต่หน่ึงในคาํตอบทีน่่าสนใจมากทีสุ่ด คอื “เอาไปทําไวโอลนิ” แทบ

จะทนัททีีส่ ิน้คาํตอบของหญงิสาว กรรมการท่านหน่ึงรบีถามกลบัมาทนัควนัว่า “แลว้คดิว่าจะทํา

ไดห้รา?” “ก…็หลงัจากใชโ้ดฟแลว้กอ็ยากจะบอกว่าไดส้คิะ” ถอืเป็นคําตอบรบัทีน่่าประทบัใจไม่

น้อยเลยทเีดยีว 
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คําถามของภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ีที่ว่า “แคสติ้งเป็นสาวโดฟ ต้องถูกตดัผม.. 

ทําไม?” ถูกเฉลยดว้ยฉากต่อไปนัน่คอื การสาธติการทําไวโอลนิจากเสน้ผมของสาวๆผูเ้ขา้ร่วม

โครงการโดยผูเ้ชีย่วชาญการทําคนัชกัไวโอลนิ Mr. Paul SJ Goh และ การบรรเลงเพลงจากคนั

ชกัไวโอลินที่ทําจากเส้นผมของสาวๆโดย คุณเป้ ทวีเวท ศรีณรงค์ (วง Vietrio) ภายใต้

บรรยากาศความประทบัใจและความประหลาดใจของสาวๆที่ไม่คาดคิดว่าผมของตวัเองจะ

แขง็แรงเพยีงพอทีจ่ะรอ้งเพลงไปพรอ้มๆกบัไวโอลนิได ้

2)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกัอย่างให้

ตวัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2  ภาพตวัอยา่งจากผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาจาก Rexona 

เรื่องราวของ “มนิ-พชิญา วฒันามนตร”ี นางเอกสาวสวยอนัดบัต้นๆของวงการ

บนัเทงิประเทศไทยทีก่ําลงังว่นอยูก่บัการจดัสรรตารางการทํางานของตวัเองในแต่ละวนัใหล้งตวั 

ทัง้งานการแสดง งานถ่ายแฟชัน่ งานท่องบทละคร แต่แลว้เธอกนึ็กขึน้มาไดว้่าเธอเองกม็บีางสิง่

บางอย่างที่อยากทําแต่ยงัไม่ได้ลงมือทําอยู่เหมือนกัน และในวันน้ีเองที่มินจะมาบอกเล่า

ประสบการณ์ การตดัสนิใจเริม่ต้นทําบางสิง่บางอย่างที่เธอคดิมาตัง้นานแล้ว นัน่คอืการเริม่ต้น

เรยีนต่อยมวย 

จากเหตุผลนานัปการที่ถูกยกขึ้นมาเพื่อเป็น ‘ข้ออ้าง’ ในการจะเริม่ต้นทําสิ่ง

ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเหน่ือยล้าจากงานประจํา ความเกียจครา้นส่วนตวั ตารางเวลาที่อดั

แน่นในแต่ละวนั หรอืแมแ้ต่ ความกลวัทีเ่รน้กายอยูใ่นจติใจลกึๆ สิง่เหล่าน้ีถูกก้าวขา้มดว้ยความ
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แน่วแน่ทางจติใจของนางเอกสาว เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายทีว่าดฝนัเอาไว ้ดว้ยประโยคหลกัทีเ่ป็น

ดัง่ฉนวนจดุระเบดิความมัน่ใจของผูห้ญงิตวัเลก็ๆ ทีว่่า “ถงึเวลาทีม่นิต้องทําอะไรเพื่อตวัเองบา้ง

แลว้ค่ะ”  

เหตุผลที่นางเอกมนิเลอืกกีฬาชกมวยกเ็พราะ เธอเชื่อว่ากฬีาชกมวยเป็นอีก

หน่ึงวธิกีารป้องกนัตวัโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธ มนัจงึเหมาะกบัผู้หญงิทุกคน นอกจากน้ีมนัยงัเป็น

การออกกําลงักาย ช่วยให้เราลมืเรื่องเครยีดๆ และฝึกฝนสมาธไิปได้ด้วยในเวลาเดยีวกนั มิ

นยงับอกอกีว่า สิง่ที่ยากที่สุดในการเริม่ต้นทําสิง่ใหม่ๆคอื ‘ความกลวั’ ในจติใจของเรานัน่เอง 

และสิง่ทีจ่ะเอาชนะความกลวัไดก้ค็อื ความกลา้หาญ นัน่เอง 

สุดทา้ย นางเอกสาวทิง้ทา้ยไวว้่า สุดทา้ยแมเ้ธอจะไมไ่ดช้กมวยเก่งแบบนักมวย

มอือาชพี แต่อยา่งน้อยเธอกไ็ดเ้อาชนะใจตนเอง ซึง่ทาํใหเ้ธอรูส้กึภูมใิจในตนเองแลว้ ก่อนจะจบ

เรื่องราวด้วยประโยคที่เป็นดัง่แรงบนัดาลใจให้กบัผู้ชมสาวๆทุกคนว่า “มนิทําได้ แล้วคุณละ? 

เริม่หรอืยงั?” 

3)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลบัของเจน” จากตรา

สนิคา้ Wacoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3  ภาพตวัอยา่งจากผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาจาก Wacoal 

   เรื่องราวของ “เจน” นักศกึษาสาวชัน้ปีที ่4 ผู้ตกเป็นจําเลยของสงัคมในฐานะ 

‘คุณแมว่ยัเดก็’เพยีงเพราะผูค้นต่างเหน็ว่าเจนตอ้งเลีย้งด ู“จนู” เดก็หญงิวยัอนุบาลเพยีงลําพงัใน



55 

ขณะทีต่วัเองกเ็ป็นเพยีงแค่นกัศกึษาเท่านัน้  ภายใตเ้รือ่งราวไม่เคยมใีครล่วงรู ้ความลบัของเจน 

ทาํใหภ้าพทีค่นอื่นเหน็และสิง่ทีผู่ค้นพดูต่อกนักลายเป็นเหมอืนตราบาปของเจนไปโดยปรยิาย  

จนกระทัง่วนัทีเ่จนไดพ้บกบั “พุท” นกัศกึษาหนุ่มทีเ่ขา้มารบับทเป็น คุณครสูอน

ศลิปะใหก้บัจนู พุท ไดเ้ขา้มาเป็นผูไ้ขความลบัของเจน แมใ้นตอนแรกพุทจะเตม็ไปด้วยคําถาม

เกีย่วกบัเจนและจนู แต่พุทเลอืกทีจ่ะไม่ตดัสนิเจนจากภายนอก แลว้ร่วมคน้หาความจรงิดว้ยคํา

บอกเล่าของเจน โดยมกีาลเวลาเป็นเครื่องพสิูจน์ สิง่ที่ทําให้พุทประหลาดใจมากที่สุดคอื การ

ปกปิดความลบัของเจน ความลบัที่ว่า จูนคอืเดก็ที่ถูกทิ้งในกองขยะ แล้วเจนคอืคนที่รบัจูนมา

เลีย้ง โดยเจนเลอืกทีจ่ะปิดบงัความลบัของจนูเอาไวล้กึสุดใจ ดว้ยเหตุผลทีว่่า “ใหค้นอื่นมองเรา

ไมด่ ียงัจะดกีว่าใหค้นอื่นมองจนูไมด่เีสยีอกี” ถอืเป็นคําตอบสัน้ๆแต่ตรงประเดน็และสื่อถงึความ

รกัของแม่ไดด้ทีี่สุด ทําใหพุ้ทมองว่า น่ีแหละคอืความสวยทีม่าจากจติใจของเจน และ เจนก็คอื

ผูห้ญงิทีส่วยทีสุ่ดโดยเฉพาะตอนทีเ่จนยิม้ใหก้บัจนู  

ภาพยนตรโ์ฆษณาชิน้น้ีเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาแบบชุด 3 ตอน (Trilogy) ทีต่รา

สนิคา้สรา้งขึน้เพื่อบอกเล่าความสวยของผูห้ญงิทีไ่ม่ใช่ความสวยจากภายนอกแต่เป็นความสวย

ทีม่าจากภายใน นอกจากเรื่อง ความลบัของเจน แลว้ ในชุดยงัประกอบไปดว้ยภาพยนตรอ์กี 2 

เรือ่งทีม่ลีกัษณะความเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาแนวชวีติ (Drama) เช่นกนั 

4)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save The Moment : Ending Version” จากตราสนิ 

คา้ Oriental Princess 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4  ภาพตวัอยา่งจากผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาจาก Oriental Princess 



56 

  เรื่องราวของคู่รกัหนุ่มสาวที่แต่งงานกันมา 3 ปี แต่ดูเหมอืนว่ากาลเวลาได้

พรากความโรแมนตกิและความสุขในชวีติคู่ของทัง้สองไปอย่างน่าเสยีดาย เรื่องเริม่ขึน้ดว้ยฉาก

การตดัสนิใจหยา่รา้งกนัทีอ่ําเภอของทัง้คู่ ดว้ยน้ําเสยีงชวนหดหู่ของ อัน๋ ตวัละครเอกฝ่ายชายที่

พูดขึน้ว่า “วนัน้ีเมื่อสามปีที่แล้ว…เราแต่งงานกนั” ก่อนที่จะแสดงใหเ้หน็ภาพงานแต่งงานอนั

แสนน่าประทบัใจของทัง้คู่ แลว้จงึตดัภาพกลบัไปยงัเหตุการณ์ต่างๆในชวีติประจาํวนัของทัง้สอง

คน ทีดู่เผนิๆอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเลก็น้อย แต่ในวนัน้ีทัง้คู่กลบัมองว่ามนัเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้อง

หาคนผดิ และต้องเอาชนะกนัให้ได้ ราวกบัว่าความรกัของทัง้คู่ได้จดืจางไปจากหวัใจเสยีแล้ว 

   ระหว่างคนทัง้สอง ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ฝ่ายชายบ่นว่าฝ่ายหญิงแต่งหน้าช้า

เกนิไป ตอนที่ฝ่ายหญงิเจอกางเกงในมว้นเป็นเลขแปดของฝ่ายชายนอกตะกรา้ผ้า ตอนที่ฝ่าย

หญิงเริม่แยกตวัออกจากบ้าน เปรยีบเสมอืนจุดแตกหกัที่ทัง้คู่ต่างตดัสนิใจไปจบปญัหากนัที่

อําเภอนัน่เอง 

4.1.2  รปูแบบของการเล่าเร่ืองทัง้ 4 แบบ 

 1)  การเล่าเรือ่งแนวตลกขบขนั (Comedy)  

 การเล่าเรื่องแนวตลกขบขนัมกักําหนดให้ตวัละครเอกมลีกัษณะเฉพาะตวัและ

เกิดปญัหาที่แตกต่างไปจากรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะเป็นปญัหาที่ติดตวัตวัละครเอกมาอย่าง

หลกีเลีย่งไมไ่ด ้เรือ่งส่วนใหญ่ตวัละครเอกจะเป็นผูนํ้าพาความโชครา้ยมาหาตนเอง ซึง่ทําใหต้วั

ละครเอกสามารถเป็นไดต้ัง้แต่ ผูโ้ง่เขลา ผูห้ลงตวัเอง ผูห้ยิง่ยโส ผูล้ะโมบโลภมาก หรอืแมแ้ต่ผู้

ที่ม ัน่ใจในตวัเองมากจนเกินไป สําหรบัผู้ชมแล้ว ปญัหาที่เกิดขึ้นกบัตวัละครเอกเหล่านัน้คือ 

ความสนุกสนาน ตลกขบขนั ระคนสงสาร ถอืเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องที่สรา้งรอยยิ้มและเรยีก

เสยีงหวัเราะจากผูช้มไดเ้ป็นอย่างด ีในอดตีส่วนใหญ่แลว้ตวัละครเอกในภาพยนตรโ์ฆษณาแนว

เช่นน้ีมกัเป็นตวัละครเพศชาย ไมบ่่อยนกัทีเ่ราพบตวัละครเอกเป็นเพศหญงิ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ

ภาพลกัษณ์ความเป็นผู้หญิงที่จําเป็นต้องมกีรยิามารยาทเรยีบร้อยงดงามตามแบบที่สงัคมตี

กรอบไว ้ซึง่แตกต่างจากผลงานในยคุปจัจบุนัทีเ่ริม่เหน็ผลงานประเภทน้ีทีม่ตีวัเอกเป็นเพศหญงิ

ออกมาโลดแล่นเรยีกเสยีงหวัเราะจากผูช้มในหลายๆครัง้  

 สําหรบัภาพยนตร์โฆษณาในกลุ่มตวัอย่าง ผู้วจิยัพบว่า เรื่องที่ถูกจดัให้อยู่ใน

รปูแบบตลกขบขนั (Comedy) นัน่คอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติง้เป็นสาวโดฟ ต้องถูกตดัผม

ทาํไม?” เพราะเมือ่พจิารณาการลกัษณะของการเล่าเรื่องผ่านตวัละครเอกแลว้ จะพบว่าตวัละคร

เอกทัง้หมดได้มาทํากจิกรรมร่วมกนัตามที่ตราสนิค้ากําหนด นัน่คอื การคดัเลอืกตวัแทนตรา

สนิคา้ (การแคสติง้เป็นสาวโดฟ) โดยทีท่ ัง้หมดไมท่ราบมาก่อนว่าอาจจะต้องเผชญิกบัเหตุการณ์

การตดัสนิใจครัง้สําคญัที่สุดครัง้หน่ึงของชวีติ นัน่คอื การตดัผมเพื่อให้กบัโดฟ ทําให้กลุ่มตวั

ละครเอกเริม่แสดงพฤตกิรรมที่แตกต่างกนัตามบุคลกิภาพของตนเอง เมอือยู่ต่อหน้าแรงกดดนั 

บางคนยอมใหต้ดัแต่โดยด ีบางคนยอมใหต้ดัแต่ไม่เตม็ใจเท่าใดนัก บางคนยอมใหต้ดัอย่างเต็ม
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ใจเพราะเธอคาดเดาไดว้่าจะนําเสน้ผมของเธอไปทาํอะไร จากเหตุการณ์ทีเ่กนิความคาดหมายน้ี

เอง ที่เหมอืนเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่อง (Climax) ที่ดงึเอาพฤตกิรรมเบือ้งลกึออกมา พรอ้มไหว

พรบิในการแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหน้าทีท่าํใหผู้ช้มเผลออมยิม้ใหก้บัสาวๆไม่ได ้ตรงจุดน้ีเองที่

ทาํให ้ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ีถูกจดัอยูใ่นรปูแบบการเล่าเรือ่งแบบตลกขบขนั 

 2)  การเล่าเรือ่งแนวแรงบนัดาลใจ (Inspiration) 

 การเล่าเรื่องแนวแรงบนัดาลใจจะเน้นเล่าเรื่องที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างแรง

บนัดาลใจให้กบัผู้ชม โดยเล่าเรื่องผ่านตวัละครเอกและตวัละครรองที่มกัต้องฝ่าฟนัอุปสรรค์

ยากๆ หรอืเผชญิกบัชะตากรรมทีเ่ขา้มาขวางการดาํเนินไปของเหตุการณ์นัน้ๆ ซึง่เรื่องส่วนใหญ่

มกัจะกําหนดใหต้วัละครเอกต้องอยู่ในจุดทีส่ ิ้นหวงัหรอืไรห้นทางก่อนเพื่อใหเ้รื่องดําเนินต่อไป

แลว้พลกิกลบัเมื่อถงึจุดเปลีย่น (Climax) ในยุคก่อนๆ ภาพยนตรโ์ฆษณาทีเ่ล่าเรื่องแนวน้ีมกัมี

ตวัละครเอกเป็นผู้ชาย เพราะผู้ชายในสมยัก่อนคอืสญัลกัษณ์ของผู้กล้า สญัลกัษณ์ของความ

แขง็แกร่ง สญัลกัษณ์ของผู้ชนะ ซึง่จะส่งผลให้ผู้ชมเอาเป็นเยีย่งอย่างและเกดิแรงบนัดาลใจใน

ตอนที่รบัชมได้ด ีแต่ในปจัจุบนัตวัละครเอกในผลงานแนวน้ีไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายอกีต่อไป 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ ตวัละครเอกในผลงานแนวน้ีส่วนใหญ่เป็นตวัละคร

เพศหญงิ สะทอ้นใหเ้หน็อย่างชดัเจนว่า คนทีจ่ะสรา้งแรงบนัดาลใจหรอืจุดไฟในตวัผูห้ญงิในยุค

ป จัจุบัน ได้นั น่คือผู้ที่ เ ข้ า ใจ ในสถานการณ์ของผู้หญิง  หรือก็คือตัวผู้หญิง  นั น่ เ อ ง 

   สําหรบัภาพยนตร์โฆษณาในกลุ่มตวัอย่าง ผู้วจิยัพบว่า เรื่องที่ถูกจดัให้อยู่ใน

รูปแบบแรงบนัดาลใจ คอื ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกั

อย่างใหต้วัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona เพราะเมื่อพจิารณาจากโครงเรื่องและลกัษณะของการ

เล่าเรื่องผ่านตวัละครเอกแลว้ พบว่าตวัละครเอกคอื นางเอกสาว มนิ-พชิญา ซึง่ในเรื่องใชเ้ป็น

ตวัแทนหรอืแรงบนัดาลใจของผูช้ม ทีอ่อกมาเปิดเผยถงึเรื่องราวส่วนตวัในแบบทีไ่ม่เคยเปิดเผย

มาก่อน เธอเล่าถงึความกลวัทีจ่ะเริม่ต้น ซึ่งสื่อความนัยถงึ สิง่ทีทุ่กคนต้องประสบพบเจอ จาก

นัน่เรื่องจงึเล่าถงึความเพยีรพยายามของนางเอกสาวในการฝึกฝนศลิปะป้องกนัตวัอย่างมวย

ไทย ทีน่างเอกสาวต้องเขา้ไปฝึกซ้อมที่ค่ายมวยอย่างสม่าเสมอ ต้องออกวิง่เพื่อฝึกฝนร่างกาย 

สื่อให้เขา้ใจว่าไม่ว่าจะเป็นใคร ยิง่ใหญ่แค่ไหน มชีื่อเสยีงเพยีงใด ก็ต้องฝ่าฟนัอุปสรรคในแบบ

ของตนเองเช่นกนั ก่อนที่จะจบลงด้วยคําพูดที่กระตุ้นแรงบนัดาลใจ ที่เหมาะสําหรบัทุกคนที่

กําลงัต้องการที่เริม่ต้นทําสิง่ใหม่ๆให้กบัชวีติ และภาพสนิค้าในตอนจบ จงึถอืเป็นการสื่อสาร

สุ ดท้ า ยที่ ค รบครันทั ้ง ส ร้ า ง แร งบันดาล ใ จและกร ะ ตุ้ นก าร รับ รู้ผ ลิตภัณฑ์ไปด้ ว ย  

   3)  การเล่าเรือ่งแนวชวีติ (Drama) 

  การเล่าเรื่องแนวชวีติถอืเป็นอกีหน่ึงแนวการเล่าเรื่องที่เป็นทีนิ่ยมอย่างมากใน

บรบิทผลติภณัฑผ์ู้หญงิในประเทศไทยในช่วงปีทีผ่่านมา โดยธรรมชาตขิองภาพยนตรโ์ฆษณา

แนวชวีติมกัจะเล่าถงึความอาภพั ความโชครา้ย ความซบัซอ้น ความโศกเศรา้ของชวีติตวัละคร

เอกหรอืตัวละครรอง ไม่ว่าจะเป็นความตาย โรคร้าย การพลกัพราก ความผิดหวงั เป็นต้น 
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ทัง้หมดอยู่ในกลุ่มการสื่อสารที่สรา้งผลกระทบแก่อารมณ์ของผู้ชมไดเ้ป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ผูช้มเพศหญงิทีส่ามารถรบัรูท้างอารมณ์ไดด้กีว่าเพศชายโดยธรรมชาต ิผลงานส่วนใหญ่มกัเป็น

การเล่าเรื่องความโศกเศร้าของตัวละครเอกและตวัละครรองเพศหญิง ซึงสะท้อนให้เห็นถึง

ภาพลกัษณ์ของเพศหญงิในสงัคมที่ถูกกําหนดใหส้ามารถรอ้งไห้ สะอกึสะอื้น โศกเศรา้ได้อย่าง

เปิดเผยมากกว่าภาพลกัษณ์ของเพศชายทีต่้องควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์เอาไว ้ในส่วน

น้ีเอกที่ทําให้ผู้ชมภาพยนตร์โฆษณารับรู้อารมณ์ของตัวละครได้อย่างชัดเจนมากกว่า  

   สําหรบัภาพยนตร์โฆษณาในกลุ่มตวัอย่าง ผู้วจิยัพบว่า เรื่องที่ถูกจดัให้อยู่ใน

รปูแบบแนวชวีติ คอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลบัของเจน” จากตรา

สนิค้า Wacoal จากการเก็บขอ้มูลผู้วจิยัพบว่า ผลงานชิน้น้ีมลีกัษณะของการเล่าเรื่องแนวชวีติ

อยา่งชดัเจน เริม่ตน้จากการแนะนําตวัละครเอกทีเ่ป็นเพยีงนักศกึษาธรรมดาๆคนหน่ึง เริม่เรื่อง

ผูแ้ต่งจงใจใหเ้ป็นดูเป็นคนแปลกแยก สนัโดษและไม่สุงสงิกบัใคร โดยมตีวัละครรองเป็นปรศินา

ที่ไม่มใีครรู้ที่มาที่ไป มเีพียงคํานินทาจากคนรอบกายที่ในเรื่องสื่อถึงการพิพากษาจากคน

ภายนอก ซึง่อาจเป็นปมปญัหาทีก่วนใจตวัละครเอกมาโดยตลอด จากนัน้เรื่องจงึแนะนําตวัละคร

รองผูแ้กป้ญัหา ในเรือ่งกําหนดใหเ้ป็นตวัละครเพศชาย สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความต้องการลกึๆของ

ผูห้ญงิทีต่อ้งการคนเขา้ใจไมเ่พยีงแต่เพศดว้ยกนัแต่รวมไปถงึความเขา้ใจจากคนต่างเพศทีอ่ยู่ใน

สงัคมเดยีวกนัอกีดว้ย สุดทา้ยตวัละครรองเพศชายตวัน้ีจะเป็นผูไ้ขปรศินาทัง้หมดทีต่วัละครหลกั

ปิดบงัเอาไว ้ซึง่ในปรศินาทีว่่าเตม็ไปดว้ยความลบัทีไ่ม่อาจบอกใครได ้เพราะเป็นสิง่ทีอ่าจส่งผล

ต่อคนทีต่วัละครเอกรกัและหวงแหน ดว้ยเหตุน้ีตวัละครเอกจงึตดัสนิใจเกบ็ความลบัไวแ้ต่เพยีงผู้

เดยีวตลอดมา ในจุดน้ีเองทีเ่มื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลง ผูช้มจะพบว่าตวัละครเอกเป็น

คนทีน่่าชืน่ชม แมจ้ะผ่านชวีติทีถู่กกระทํามาโดยตลอด แต่ตวัละครเอกกย็งัคงยนืหยดัในความดี

ที่ตนเชื่อถอื แนวทางการเล่าเรื่องแบบน้ีจะกระชากอารมณ์และความรูส้กึร่วมของผู้ชมได้เป็น

อย่างด ีโดยเฉพาะในผู้ชมเพศหญิงที่สามารถรบัรู้เรื่องราวแบบน้ีได้ดกีว่าเพศชาย จงึไม่น่า

แปลกใจที่ผลงานชิ้นน้ีจะได้รบัการพูดถึงและส่งต่อกนัอย่างแพร่หลายในช่วงเวลาที่เผยแพร่

ออกไป 

  4)  การเล่าเรือ่งแนวโรแมนตกิ (Romance) 

  การเล่าเรื่องแนวโรแมนตกิหรอืแนวความรกัมกัเต็มไปดว้ยกลิน่อายของความ

ผูกพนั ความลกึซึ้ง ความ และเซ็กซ์ของตวัละครเอกและตวัละครรอง เรื่องราวโรแมนติกจะ

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการต่อสูก้บัปญัหาหรอืความโชครา้ยต่างๆ โดยธรรมชาตแิลว้เรื่องราวประเภท

น้ีจะชีช้ดัดว้ยการขมวดปมเป็นแก่นของเรื่องไดว้่า ความรกัและอารมณ์สามารถชนะไดทุ้กสิง่ได ้

สําหรบัผู้ชมแล้วเรื่องราวโรแมนติก เป็นตวัแทนของความรกั ความห่วงใย ความใจดี ความ

กตญั�ูรูคุ้ณทีเ่ป็นพืน้ฐานความต้องการของมนุษยเ์ราจงึสามารถรบัรูก้ารสื่อสารกนัดว้ยการเล่า

เรื่องแนวน้ีไดอ้ย่างง่ายดาย ในยุคก่อนการเล่าเรื่องแนวโรแมนตกิมกัเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมี

ตวัละครเพศชายเป็นตวัละครผูก้ระทํา ขณะทีต่วัละครเพศหญงิเป็นตวัละครผูถู้กกระทํา แต่ทว่า
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ในปจัจุบนับทบาทดงักล่าวได้ถูกเปลี่ยนไป ตวัละครเพศชายและเพศหญงิต่างสามารถเป็นทัง้

ผูก้ระทําและผู้ถูกกระทําไดข้ึน้อยู่กบัสถานการณ์นัน้ๆ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการใหคุ้ณค่าความเท่า

เทยีมกนัของผูห้ญงิและผูช้ายในสงัคมยคุปจัจบุนัไดเ้ป็นอยา่งด ี

  สําหรบัภาพยนตร์โฆษณาในกลุ่มตวัอย่าง ผู้วจิยัพบว่า เรื่องที่ถูกจดัให้อยู่ใน

รปูแบบแนวโรแมนตกิ คอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save The Moment : Ending version” จาก

ตราสนิคา้ Oriental Princess จากการเกบ็ขอ้มลูผูว้จิยัพบว่า ผลงานชิน้น้ีมลีกัษณะของการเล่า

เรื่องแนวโรแมนตกิอย่างชดัเจนที่สุดในกลุ่มตวัอย่าง เห็นได้จากการเริม่ต้นเรื่องด้วยฉากงาน

แต่งงานระหว่างตวัละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญงิ แมว้่าจะเป็นการเล่าเรื่องในมุมที่กดดนัทาง

อารมณ์แต่เรือ่งเล่ายงับ่งบอกถงึความรกัอนัหอมหวานของตวัละครทัง้สองในอดตีไดเ้ป็นอย่างด ี

ผ่านทางภาพถ่ายที่ประดบัไว้ในฉาก อีกทัง้เรื่องราวยงันําเสนอแง่มุมปญัหาชวีติคู่ที่สามารถ

เกดิขึน้ไดก้บัทุกคู่รกัทีแ่ต่งงานกนัไปสกัระยะหน่ึงแลว้ กล่าวคอื เมื่อทัง้สองฝ่ายต่างแสดงความ

เป็นตวัของตวัเองมากขึน้อนัเน่ืองมาจากความเคยชนิทีใ่ชช้วีติอยู่ร่วมกนั ทําให้บางครัง้ละลาย

ความเหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนั ก่อกําเนิดเป็นความไม่พงึพอใจในพฤตกิรรมของอกีฝ่ายแต่ไม่

พดูคุยกนั ยิง่นานวนัยิง่กลายเป็นเหมอืนดนิพอกหางหม ูจนในทีสุ่ดดนิทีพ่อกไวก้ไ็ดร้ะเบดิออก

กลายเป็นโศกทางความรกัที่ต้องไปลงเอยทีก่ารหย่ารา้งในทีสุ่ด แก่นของเรื่องทีต่้องการสื่อสาร

กบัผูช้มคอื การรกัษาทุกช่วงเวลาปจัจุบนัให้ดทีีสุ่ด เพราะทุกการกระทําย่อมมผีลต่อเน่ืองไปสู่

อนาคต โดยนําเสนอในแง่มุมของทัง้ผูห้ญงิและผูช้ายที่ต่างฝ่ายต่างมมีุมมองในแบบของตวัเอง 

อาจกล่าวไดว้่าผูเ้ล่าตอ้งการจะสื่ออยา่งชดัเจนว่าทัง้สองฝ่ายไม่ว่าชายหรอืหญงิต่างกม็มีุมมองที่

แตกต่างกนั แต่เราสามารถเปลีย่นสถานการณ์รา้ยๆใหก้ลายเป็นดไีด ้หากเรารูจ้กัการใหอ้ภยัซึง่

เป็นหวัใจของการใช้ชีวิตคู่นัน้เอง จากประเด็นน้ีทําให้ผู้ชมที่ได้รบัชมผลงานชิ้นน้ีสามารถ

เชื่อมโยงประสบการณ์ในอดตีของตวัเองเขา้กบัภาพยนตรโ์ฆษณาไดด้เีพราะเป็นเรื่องใกลต้วัที

เขา้ใจไดง้า่ย จงึเป็นผลงานทีถู่กพดูถงึและส่งต่อกนัในโลกอนิเตอรเ์น็ตมากพอสมควร 

 4.1.3  รปูแบบของการเล่าเร่ืองกบักลยทุธก์ารตลาดด้วยเน้ือหา 

 ในโลกยคุปจัจบุนัทีก่ารสื่อสารมวีวิฒันาการแตกต่างไปจากในอดตีโดยสิน้เชงิ ทําใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่ขึน้ ไมเ่พยีงแต่ในแวดวงการสื่อสารแต่ยงัขยายผลกระทบไปยงัแวด

วงธุรกจิอกีดว้ย จากอดตีทีน่กัการสื่อสารการตลาดเชื่อกนัว่า อํานาจของการสื่อสารอยู่ทีผู่ส้่งสาร 

(Sender) เท่านัน้ ทําใหน้ักสื่อสารไม่ไดค้ํานึงถงึความสําคญัของผูร้บัสาร (Receiver) และ ตวั

สาร (Message) มากนัก แต่เมื่อเทคโนโลยกีารสื่อสารได้ถูกพฒันาขึน้ตามความฉลาดของ

มนุษย ์ทําให้ปจัจุบนัอํานาจการสื่อสารไม่ได้ตกอยู่ในมอืของผู้ส่งสารแต่เพยีงผู้เดยีวอกีต่อไป 

เมื่อผู้บรโิภคหรอืผู้รบัสารสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางธุรกจิได้ง่ายดายเพยีงปลายน้ิวสมัผสั หรอื 

แม้แต่สามารถเลือกรับหรือไม่ร ับสารใดๆก็ตามที่ไม่ตรงกับความต้องการได้ในปุ่มเดียว 

  จากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวทําให้นักการสื่อสารการตลาดในหลายๆภาคส่วนต้องหนั
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กลบัมาสํารวจนโยบายการทําธุรกจิและการสื่อสารกนัอกีครัง้ว่าไดด้ําเนินเดนิทางไปในเสน้ทาง

เดยีวกนักบัการเปลี่ยนแปลงครัง้สําคญัครัง้น้ีแล้วหรอืไม่? ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แวดวงการ

สื่อสารการตลาดและสื่อของประเทศไทยเริม่ให้ความสําคญักบั กลยุทธ์การตลาดด้วยเน้ือหา 

(Content Marketing Strategy) โดยยกย่องให้เป็นหน่ึงในหลายๆกลยุทธท์ี่เหมาะสมกบัการ

สื่อสารและการทําธุรกจิในปจัจุบนัมากทีสุ่ด อนัเน่ืองมาจากพฤตกิรรมการรบัสารของผูบ้รโิภคที่

เปลีย่นไป เมือ่ผูบ้รโิภคสามารถเลอืกรบัสารทีถู่กใจไดเ้อง และเมื่อไรกไ็ด ้ทําใหค้วามสําคญัของ

การสื่อสารจงึย้ายมาอยู่ที่ตวัสาร และ ผู้รบัสาร ซึ่งกลยุทธ์การตลาดด้วยเน้ือหาได้ตอบโจทย์

ปญัหาขอ้น้ีไดอ้ยา่งครบถว้น ดว้ยแกนกลางสาํคญัของปฏสิมัพนัธท์างการสื่อสารในกลยุทธน้ี์คอื

ขอ้มลูสาร หรอื คอนเทนต ์(Content) นัน่เอง  

 กลยุทธ์การตลาดด้วยเน้ือหา (Content Marketing Strategy) ที่มกัได้ยนิกนัจนชนิหู

แทจ้รงิแลว้คอืเรือ่งเดมิทีม่มีาแต่ครัง้บรรพกาลแลว้แต่หากจะกําหนดความหมายทีเ่ขา้ใจง่ายและ

ตรงประเดน็ทีสุ่ด อาจกล่าวไดว้่า กลยทุธก์ารตลาดดว้ยเน้ือหาคอืเทคนิคการทําการตลาดในการ

สรา้งและเผยแพร่เน้ือหาที่มเีน้ือหา มปีระเดน็ และมคีุณค่ากบัผู้รบัสารเพื่อที่จะสามารถดงึดูด 

และสรา้งปฏสิมัพนัธ์กบักลุ่มเป้า หมายได้ โดยมวีตัถุประสงค์ที่จะนําไปสู่การกระทํากจิกรรมที่

เป็นประโยชน์ทางธุรกจิ (Pulizzi, 2014 อ้างถงึใน ณฐัพชัญ์ วงษ์เหรยีญทอง, 2557, p.55). ซึง่

หน้าทีข่องการตลาดดว้ยเน้ือหาไม่ใช่แค่การเขยีนบทความเพื่อขายของแต่จะทําหน้าทีส่ําคญัใน

การให้ขอ้มูลเพิม่เตมิกบักลุ่มเป้าหมายของธุรกจิ รกัษาความสมัพนัธ์ระหว่างเขากบัตราสนิค้า 

ซึง่เมื่อผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายไดต้ระหนักถงึคุณค่าของเน้ือหา (Content) แลว้พวกเขาจะตอบ

กลบัมาในรปูของความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ในทีสุ่ด (Brand Loyalty) 

 ดว้ยความเหมาะสมและลงตวัของเทคโนโลยกีารสื่อสารทีท่าํใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึขอ้มลูและ

เน้ือหาผ่านเวบ็ไซต์ (Website) มากเป็นอนัดบัต้นๆประกอบกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่ต้องการ

ความรวดเรว็ ตอ้งการตดัสนิใจดว้ยตนเองผ่านขอ้เทจ็จรงิหรอืเน้ือหา จงึไม่อาจปฏเิสธไดว้่าไม่มี

ยคุใดทีก่ลยทุธก์ารตลาดดว้ยเน้ือหาจะน่าสนใจและเน้ือหอมทีสุ่ดเท่ายคุน้ีอกีต่อไป 

 สําหรับงานวิจัยชิ้นน้ีได้กล่าวถึง รูปแบบของการเล่าเรื่องในบริบทของตราสินค้า

ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิโดยจากทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ในส่วนต้น การเล่าเรื่อง (Storytelling) แทจ้รงิแลว้ได้

ถูกใช้ในการสื่อสารของมนุษยม์าช้านานแล้ว ดงันัน้การเล่าเรื่องจงึเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร

เพื่อดํารงชวีติของมนุษยท์ี่สบืทอดต่อๆกนัมาจากรุ่นสุ่รุ่น ทําให้การเล่าเรื่องเมื่อถูกนํามาใช้ใน

การสื่อสารเพื่อการตลาดจงึเป็นสิง่ที่เข้าใจได้ง่ายและประยุตก์ใช้ได้แทบทุกบรบิท โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่บรบิทกลุ่มผูบ้รโิภคเพศหญงิอนัเน่ือง มาจากกลไลการทํางานของสมองทีถู่กสรา้งขึน้ให้

ผูห้ญงิสามารถรบัรูค้วามรูส้กึและมอีารมณ์ร่วมไปกบัการเล่าเรื่องหรอืเน้ือหาทีผู่้เล่าต้องการจะ

สื่อสารไดง้า่ย 

 ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา แวดวงการสื่อสารการตลาดในประเทศไทยไดเ้ริม่ใหค้วามสนใจ

กับแนวคิดการสื่อสารด้วยการเล่าเรื่องเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นผลมาจากการ
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เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมดงัที่กล่าวไป จนทําใหน้ักวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญใน

แวดวงการสื่อสารหลายๆท่านได้ทําการศกึษาศาสตรน้ี์อย่างจรงิจงั และให้เหน็ต่อความสําคญั

ของการเล่าเรื่องที่ดทีี่มต่ีอการสื่อสารการตลาด ดงัเช่น มคีวามเชื่อที่ยิง่ใหญ่และแขง็แกร่งใน

ประสทิธภิาพเชงิบวกของการเล่าเรื่องในตลาดและการสรา้งตราสนิคา้ (Marzec, 2007; Love, 

2008; Woodside et al., 2008; Fog et al., 2010) การเล่าเรื่อง (Storytelling) คอืเครื่องมอือนั

ทรงพลงัที่สามารถใช้สื่อสารขอ้ความที่ตราสนิค้าต้องการเพื่อเชื่อมโยงผู้รบัสารอย่างแนบแน่น

โดยผ่านกลยุทธน้ี์นัน่เอง (Love, 2008, p.27) การเล่าเรื่องที่ดจีะต้องทําใหลู้กคา้เชื่อและชอบ 

เพราะจะทําใหเ้กดิการขยายความต่อและทําใหช้ื่นชมตราสนิคา้ (กฤษตกิา คงสมพงษ์, 2557) 

เป็นต้น จากคํายนืยนัเหล่าน้ีทําใหเ้ราเหน็ภาพทีช่ดัเจนว่า การเล่าเรื่องมสี่วนช่วยใหก้ารสื่อสาร

ในเชงิธุรกจิเป็นไปอยา่งราบรื่น 

 หากพจิารณากนัตามคุณสมบตัแิละธรรมชาตขิองการสื่อสารแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การ

เล่าเรื่อง (Storytelling) ถอืเป็นส่วนหน่ึงของการตลาดด้วยเน้ือหา เหตุเพราะการเล่าเรื่องคอื 

กลุ่มของเน้ือหา (Group of Content) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆทีเ่ชื่อมโยงถงึกนัไดอ้ย่าง

เรยีบงา่ย กล่าวคอื การเล่าเรือ่งคอืการสรา้งกลุ่มของคอนเทนต์ (Content) ทีเ่ชื่อมต่อกนัอย่างไร้

ร่องรอย โดยม ี7 องคป์ระกอบของเรื่องเล่าเป็นสิง่ประกอบสรา้ง (1) โครงเรื่อง (Plot) (2) จุด

ขดัแยง้ (Conflict) (3) ตวัละคร (Characters) และ (4) แก่นความคดิ (Theme) (5) ฉาก 

(Settings) (6) สญัลกัษณ์พเิศษ (Special Signs) (7) จุดยนืในการเล่าเรื่อง (Point of View)  

แมว้่าการเล่าเรื่องจะประกอบไปดว้ยองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เหมอืนกนัทัง้ 7 องคป์ระกอบ แต่

สิง่ทีท่ําใหเ้รื่องเล่าแตกต่างกนันัน่คอื เหมอืนกนัรสชาตขิองอาหารแต่ละประเภทนัน่คอืรูปแบบ

ของการเล่าเรื่อง (Types of Story) ซึง่ในงานวจิยัชิน้น้ีทีเ่น้นไปทีบ่รบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ ไดท้ํา

การแบ่งประเภทของรปูแบบการเล่าเรื่องทีพ่บบ่อยๆในออกเป็น 4 รปูแบบ นัน่คอื (1) แนวตลก

ขบขนั (Comedy) (2) แนวแรงบนัดาลใจ (Inspiration) (3) แนวชวีติ (Drama) (4) แนวโรแมน

ตกิ (Romance) จากการเกบ็ขอ้มูลและการวเิคราะห์ทําใหผู้้วจิยัทราบว่า รูปแบบแต่ละรูปแบบ

ต่างมลีกัษณะเป็นเอกลกัษณ์และส่งผลต่อการนําไปประยุตก์ใช้ในฐานะกลยุทธ์การตลาดด้วย

เน้ือหาทีแ่ตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

1)  การเล่าเรือ่งแนวตลกขบขนักบักลยุทธก์ารตลาดดว้ยเน้ือหา (Comedy) 

มกัเป็นเน้ือหาคอนเทนต์ (Content) ที่ถูกสรา้งเพื่อให้ความบนัเทงิเรงิใจหรอื

คลายเคลยีดแก่ผูร้บัสารหรอืผู้ชม การเล่าเรื่องแนวตลกมดี้วยกนัหลากหลายวธิ ีเช่น ตลกดว้ย

ท่าทางสหีน้า ตลกด้วยคําพูด ตลกประชดประชนั ตลกรา้ย ตลกสอดแทรกแง่คดิ เป็นต้น จาก

การศึกษาพบว่าการเล่าเรื่องแนวตลกขบขนัจะช่วยให้ผู้รบัสารรู้สกึผ่อนคล้ายอนัเน่ืองมาจาก

รอยยิ้มและเสยีงหวัเราะที่ได้ระหว่างการเสพผลงาน ทําให้สมองหลัง่ฮอร์โมนแห่งความสุขที่

เรยีกกนัว่า ฮอรโ์มนเอน็ดอรฟิ์น (Endorphin) ร่างกายและจติใจจงึผ่อนคลายไดอ้ย่างเตม็ที ่และ

จากรายงานทางการแพทยพ์บว่าลกัษณะการทํางานของฮอรโ์มนชนิดน้ีจะทําใหป้ระสาทสัง่การ



62 

เพิ่ม้ความต้องการขึน้เรื่อยๆ จนกระทัง่กลายเป็นพฤตกิรรมชื่นชอบอนัเป็นที่มาของความชื่น

ชอบในผลงานการเล่าเรือ่งประเภทน้ีนัน่เอง 

ตวัอย่างการเล่าเรื่องแนวตลกขบขนั จากการเกบ็ขอ้มลูภาพยนตรโ์ฆษณาทีจ่ะ

ถูกคดัเลอืกใหเ้ป็นหน่วยของการวเิคราะหข์องงานวจิยัชิน้น้ี พบว่ามหีลายชิน้งานทีจ่ดัอยู่ในแนว

ตลกขบขนั เช่น  

“พีม่ากพระโขนง แก๊งพีม่ากกลบัมาทา้พสิจูน์” โดย L'Oreal Paris TH  

“ฉนัหล่อไป” โดย Nature Gift Coffee 

“สวยออรา่ ลอ็กใจหนุ่มหน้าใส” โดย Maybelline Newyork 

แต่ผลงานทีถู่กคดัเลอืกออกมาใหเ้ป็นตวัอยา่งเดยีวของการวเิคราะหใ์นงานวจิยั 

คอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติ้งเป็นสาวโดฟ ต้องถูกตดัผม.. ทําไม?” โดย DOVE Thailand 

อนัเน่ืองมาจากเป็นผลงานทีม่ยีอดชมสงูทีสุ่ด เป็นผลงานทีจ่ดัอยู่ในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ และ

ผ่านการคดัเลอืกดว้ยเกณฑก์ารเล่าเรื่องของ Escalas (1998) จะเหน็ได้ชดัเจนว่า ผลงานของ 

DOVE ไดถู้กบอกเล่าออกมาไดอ้ยา่งสนุกสนานและเตม็ไปดว้ยเสยีงหวัเราะของตวัละคร พรอ้ม

กบัโครงเรื่องที่นําพาให้ตวัละครต้องแก้ไขสถานการณ์แปลกๆที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนจนเผลอ

แสดงความเป็นตวัตนออกมา ในจดุน้ีเองทีท่าํใหเ้น้ือหาของผลงานดูเป็นธรรมชาตแิละสรา้งเสยีง

หวัเราะและอมยิ้มที่มุมปากให้กบัคนดูได้ดทีี่สุดในกลุ่มตวัอย่าง แม้ว่าจะไม่ใช่แนวตลกขบขนั

แบบการรบัชมนกัแสดงตลกมอือาชพี แต่ผลงานชิน้น้ีนบัไดว้่าเป็นอกีหน่ึงผลงานแนวตลกขบขนั

ที่ประสบความสําเร็จด้วยยอมรบัชมมากที่สุดตัง้แต่ตราสนิค้าทําภาพยนตร์โฆษณาตลอดปี 
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ในปจัจบุนัการเล่าเรือ่งแนวตลกไดร้บัความนิยมเพิม่มากขึน้ในสงัคม สะทอ้นให้

เหน็ถงึวธิคีดิและความต้องการของผูร้บัสารทีต่้องการลดภาวะเครยีดจากชวีติประจาํวนัไม่ว่าจะ

เป็น การเงนิ การงาน การเรยีนหรอืความรกัเองกต็าม ส่งผลให้ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ชอบที่จะรบั

สารที่เบาสมองมากกว่าสารที่อดัแน่นไปด้วยสาระ แต่อย่างไรก็ตามในแง่มุมของการสื่อสาร

การตลาดยงัมีอะไรที่มากกว่าแค่เสียงหวัเราะของผู้ชมเสมอ นักการสื่อสารการตลาดต้อง

คํานึงถึงวตัถุประสงค์ของการสื่อสารและจุดแขง็และจุดอ่อนของการเล่าเรื่องแนวตลกขบขนั 

กล่าวคอื การเล่าเรือ่งแนวตลกขบขนัจะช่วยสรา้งความบนัเทงิใหแ้ก่ผูช้ม ส่งผลใหเ้กดิการจดจาํ

ไดด้เีมื่อผูช้มมคีวามสุข แต่จดุอ่อนทีใ่หญ่ทีสุ่ดของการเล่าเรื่องแนวน้ีคอื ความน่าเชื่อถอื ความ

สมจรงิของเน้ือหาและตราสนิคา้ หากไมค่าํนึงถงึจดุน้ีอาจนํามาซึง่ความผดิพลาดได ้

2)  การเล่าเรือ่งแนวแรงบนัดาลใจกบักลยุทธก์ารตลาดดว้ยเน้ือหา 

(Inspiration) 

ผลงานการเล่าเรือ่งแนวแรงบนัดาลใจมกัเป็นเน้ือหาคอนเทนต์ (Content) ทีถู่ก

สรา้งเพื่อใหก้ระตุน้แรงบนัดาลใจ เสรมิพลงัทางจติใจ ใหแ้ง่คดิคตสิอนใจ พรอ้มทัง้ใหก้ําลงัใจกบั

ผูท้ีก่ําลงัท้อแทก้บัชวีติในช่วงทีเ่กี่ยวกบัเรื่องเล่านัน้ไดเ้ป็นอย่างด ีจากการศกึษาพบว่าการเล่า
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เรือ่งแนวแรงบนัดาลใจจะช่วยใหผู้ร้บัสารรูส้กึมกีําลงัใจ มพีลงัใจพรอ้มทีแ่กไ้ขปญัหาหรอืพรอ้มที่

จะทําสิ่งใหม่ระหว่างการเสพ โดยใช้ตวัละครเอกเป็นต้นแบบในการให้กําลงัใจกับผู้ชม ทาง

วทิยาศาสตรอ์ธบิายการความรูส้กึทีเ่กดิขึน้เหล่าน้ีว่าเป็นผลมาจากการทีส่มองหลัง่ฮอรโ์มนแห่ง

ความสุขที่เรยีกกนัว่า ฮอรโ์มนเอ็นดอรฟิ์น (Endorphin) เช่นเดยีวกนักบัการเล่าเรื่องแนวตลก

ขบขนั แต่จะใหผ้ลทีม่ากกว่าคอื ผูร้บัชมจะรูส้กึมพีลงัและอยากลุกขึน้มาทําในสิง่ทีต่ดิคา้งอยู่ให้

สําเรจ็ นอกจากน้ียงัพบอกีว่า การเล่าเรื่องแนวแรงบนัดาลใจทุกเรื่องมกักําหนดใหต้วัละครเอก

ตอ้งพยายามฝา่ฟนัปญัหาหรอืความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในเรื่องอย่าหลกีเลีย่งไม่ได ้ทัง้ความขดัแยง้

ที่มาจากภายในจติใจ ความขดัแย้งจากบุคคลอื่น หรอื ความขดัแย้งจากพลงัธรรมชาติ ซึ่ง

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาทีทุ่กคนตอ้งเผชญิ ไมม่ยีกเวน้ใหก้บัใคร  

สาํหรบัตวัอยา่งการเล่าเรือ่งแนวแรงบนัดาลใจนัน้ จากการเกบ็ขอ้มลูภาพยนตร์

โฆษณาทีจ่ะถูกคดัเลอืกใหเ้ป็นหน่วยของการวเิคราะหข์องงานวจิยัชิน้น้ี พบว่ามหีลายชิน้งานที่

จดัอยูใ่นแนวแรงบนัดาลใจ เช่น 

“Future Me” โดย SK II Thailand 

“ความหมายทีย่ ิง่ใหญ่ของคาํว่าพีช่าย” โดย Brother Thailand 

แต่ผลงานทีถู่กคดัเลอืกออกมาใหเ้ป็นตวัอยา่งเดยีวของการวเิคราะหใ์นงานวจิยั 

คอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ถงึเวลาที่ผู้หญงิทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกัอย่างให้ตวัเอง!” โดย 

Rexona Thailand อนัเน่ืองมาจากเป็นผลงานทีม่ยีอดชมสูงที่สุด เป็นผลงานทีจ่ดัอยู่ในบรบิท

ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ และผ่านการคดัเลอืกด้วยเกณฑก์ารเล่าเรื่องของ Escalas (1998) จะเหน็ได้

ชดัเจนว่า ผลงานของ Rexona เตม็ไปดว้ยกลุยทธ์การตลาดด้วยเน้ือหาที่วางแผนมาอย่างด ี

ตัง้แต่การเลอืกใชน้างเอกสาวแนวหน้าของเมอืงไทยคอื มนิ-พชิญา โดยพืน้ฐานแลว้มนิ พชิญามี

ภาพลักษณ์ของนางเอกสาวหน้าหวานแต่บุคลิกเต็มไปด้วยพลงังาน คือ เป็นนางเอกไม่มี

พลงังานในการทํางานเหลอืล้น จงึเหมาะทีจ่ะนํามาเป็นแม่แบบในการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บั

ผูช้มทีก่ําลงัทอ้แทห้รอืหมดไฟในการต่อสู่กบับททดสอบของชวีติ เน้ือหาสําคญัอกีจุดในเรื่องคอื

การกําหนดให้ตวัละครเอกตดัสนิใจลุกขึน้มาทําในสิง่ที่ตัง้ใจไว้แต่ไม่เคยได้มโีอกาสทํามาก่อน 

ซึง่เปรยีบเสมอืนความตัง้ใจหรอืความฝนัทีห่ลบซ่อนตวัอยู่ในจติใจของผูช้มทุกคน ในเรื่องเลอืก

ให้นางเอกสาวเรยีนต่อยมวย ซึ่งถอืเป็นกิจกรรมที่คดัต่อภาพลกัษณ์พอสมควร แต่สะท้อนให้

เห็นว่าแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็สามารถลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่เข้มแข็งแบบผู้ชายได้เช่นกัน 

นอกจากน้ีกลุยทธ์ที่น่าสนใจของผลงานชิ้นน้ีอีกจุดหน่ึงคอื การสอดแทรกผลติภณัฑเ์ขา้ไปใน

ภาพยนตรโ์ฆษณาในตอนจบไดอ้ย่างแนบเนียน ส่งผลใหผู้ช้มสามารถรบัรูถ้งึตราสนิคา้ไดท้นัที

โดยไมต่อ้งคาดเดาหรอืวเิคราะหต่์อไปว่าตอ้งการจะสื่อสารถงึอะไร 

การเล่าเรื่องด้วยเน้ือหาแนวแรงบนัดาลใจไม่พบบ่อยนักในผลงานภาพยนตร์

โฆษณาในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ในรปูของเน้ือหาตวัอกัษรหรอื

บทความเสยีมากกว่า อนัเน่ืองมาจากปจัจยัประกอบหลายๆอย่างของผลงานแนวน้ี เช่น ตวั
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ละคร โครงเรื่อง จุดขดัแยง้ เป็นต้น สําหรบัจุดอ่อนทีสุ่ดของผลงานแนวน้ีทีน่ักสื่อสารการตลาด

ควรคาํนึงถงึคอื ความน่าสนใจของเน้ือหา และตวัละคร ในบางครัง้หากเลอืกตวัละครไม่ดอีาจทํา

ให้ไม่สามารถกลายเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัผู้ชมได้ และกลายเป็นผลในแง่ลบแทน อย่างไรก็

ตาม ผู้วิจยัเชื่อว่าตราบใดที่ผู้บรโิภคยงัคงเผชิญกับปญัหามากมายในชีวิต สกัวันผู้บรโิภค

เหล่านัน้จะต้องการกําลังใจ และตราสินค้าที่พร้อมจะส่งมอบกําลังใจให้กับผู้บรโิภคในทุก

ช่วงเวลาคอืผูช้นะตวัจรงิ 

3)  การเล่าเรือ่งแนวชวีติกบักลยทุธก์ารตลาดดว้ยเน้ือหา (Drama) 

ถือเป็นอีกหน่ึงแนวทางการเล่าเรื่องได้รบัความนิยมอย่างล้นหลามในบรบิท

ผลิตภัณฑ์ผู้หญิงในช่วงที่ผู้ว ิจ ัยเก็บข้อมูล การเล่าเรื่องแนวชีวิตมักมีเ น้ือหาคอนเทนต ์

(Content) ทีถู่กสรา้งเพื่อสะทอ้นภาพความโหดรา้ยของโชคชะตา ความไม่ลงตวัของชวีติ ความ

โศกเศร้าน่าเห็นใจของชะตากรรมที่ตวัละครต้องประสบพบเจอ หรอืแม้แต่การถูกเอารดัเอา

เปรยีบจากคนอกีฝ่ายอย่างไม่อาจขดัขนืได ้จากการศกึษาพบว่าการเล่าเรื่องแนวชวีติจะช่วยให้

ผูร้บัสารรูส้กึสะท้อนใจ รูส้กึเหน็อกเหน็ใจ รูส้กึเศรา้ใจไปกบัตวัละคร ไปจนถงึกระทัง้รูส้กึโกรธ

แค้นโชคชะตาแทนตัวละคร ซึ่งหลายครัง้ผู้ชมก็แอบเอาใจช่วยตัวละครอยู่ลึกๆ ผลงาน

ภาพยนตรโ์ฆษณาแนวน้ีมฉีากจบหลากหลายรูปแบบทัง้แบบที่จบแบบมคีวามสุขทุกฝ่าย จบ

แบบมกีารสญูเสยี หรอืจบแบบไรค้วามสุข (คอืเหตุการณ์ยงัดาํเนินต่อไปแต่ตวัเอกไม่สามารถทํา

อะไรมากไปกว่าทีเ่รือ่งเล่า) ส่วนสาเหตุทีท่ําใหผ้ลงานแนวน้ีไดร้บัความนิยมอย่างมากในผลงาน

ภาพยนตรโ์ฆษณาในช่วงทีผ่่านมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิในช่วงทีผ่่านมา

ส่วนหน่ึงเป็นเพราะธรรมชาตแิละกลไลการทํางานของสมองผูห้ญงิทีส่ามารถรบัรูค้วามรูส้กึไดด้ ี

สามารถแสดงออกถงึอารมณ์สงสาร สมเพศเวทนาไดอ้ย่างลุ่มลกึ จงึทําใหห้ลายครัง้พบว่า ผูช้ม

ทีเ่ป็นผู้หญงิมโีอกาสรอ้งไห้ไปด้วยชมภาพยนตรโ์ฆษณาไปด้วยมากกว่าเพศชาย ก่อเกดิเป็น

ประสบการณ์ร่วมไปกบัภาพยนตร์โฆษณา แล้วเกิดการนําไปพูดต่อในวงสนทนา (Word of 

Month) ส่งผลให้ผลงานยิง่เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้เรื่อยๆ จนกลายเป็นความสําเรจ็ของตราสนิค้าๆ

นัน้ๆในช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหน่ึง 

สําหรบัตวัอย่างการเล่าเรื่องแนวชวีตินัน้ จากการเกบ็ขอ้มลูภาพยนตรโ์ฆษณา

ทีจ่ะถูกคดัเลอืกใหเ้ป็นหน่วยของการวเิคราะหข์องงานวจิยัชิน้น้ี พบว่ามหีลายชิน้งานทีจ่ดัอยู่ใน

แนวชวีติ เช่น 

“การใหค้อืการสื่อสารทีด่ทีีสุ่ด” โดย True Move H 

“A Story of Friendship & Hope” โดย Samsung 

“Sabina Women’s Story: ไมเ่หน็ ‘อก’ แต่เหน็ใจ” โดย Sabina 

“เรือ่งจรงิทีค่นเป็นแม.่..จะเขา้ใจ” โดย Dumex Thailand 

“ความรกัของพ่อ” โดย มณัฑนา Land & House 
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แต่ผลงานทีถู่กคดัเลอืกออกมาใหเ้ป็นตวัอยา่งเดยีวทีด่ทีีสุ่ดของการวเิคราะหใ์น

งานวจิยัในแนวชวีติ คอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful Woman : ความลบัของเจน”  

โดย Wacoal อันเน่ืองมาจากเป็นผลงานที่มยีอดชมสูงที่สุด เป็นผลงานที่จดัอยู่ในบรบิท

ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ และผ่านการคดัเลอืกด้วยเกณฑก์ารเล่าเรื่องของ Escalas (1998) จะเหน็ได้

ชดัเจนว่า เน้ือหาคอนเทนต์ของผลงาน นัน้คละคลุง้ไปดว้ยกลิน่อายของความรูส้กึทีเ่ป็นลบต่อ

โลก เช่น ความไม่ยุติธรรมของโชคชะตา การติฉินนินทา การตัดสินผู้อื่นจากภายนอก แต่

กระนัน้ Wacoal กไ็ด้สอดแทรกความหวงัเลก็ๆท่ามกลางความโหดรา้ยของโชคชะตา นัน่คอื 

ความรกัอนับรสิุทธิข์องแม่ ทีท่าํให้ตวัละครเจนและจนูเชื่อมถงึกนัได้อย่างไรร้อยต่อแมจ้ะไม่ใช่

แมแ่ท้ๆ  ลกูในไสข้องกนัและกนั ส่วนสาํคญัอกีส่วนทีเ่ป็นเน้ือหาทีถู่กสื่อสารออกมาไดด้เียีย่มคอื 

การใช้ตัวละครชายเป็นผู้เล่าเรื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าอกเข้าใจในความคดิลึกๆของ

ผูห้ญงิทีต่อ้งการผูช้ายหรอืใครสกัคนเขา้ใจเธอในยามทีเ่ธอขดัสนหนทาง จากการรวบรวมขอ้มลู

ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอผลงาน ผูว้จิยัพบว่าผูห้ญงิส่วนใหญ่ทีไ่ดร้บัชมจะแสดงอารมณ์ร่วมไปกบัตวั

ละครอย่างเป็นธรรมชาต ิเช่น ฉากทีเ่จนอุ้มจนูขึน้มาจากถงัขยะ เป็นฉากทีท่ําใหผู้ห้ญงิหลายๆ

คนรอ้งไหอ้อกมาดว้ยความสงสารและเหน็ใจในโชคชะตา หรอืแมแ้ต่ฉากทีเ่จนบอกเหตุผลทีไ่ม่

เปิดเผยเรือ่งของจนูกท็าํใหห้ลายๆคนถงึกบัยิม้นบัถอืในความเดด็เดีย่วของเจน ดว้ยเหตุน้ีจงึทํา

ใหผ้ลงานภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ีจงึกลายเป็นหน่ึงในผลงานที่ดทีีสุ่ดของ Wacoal ในปีที่เปิด

เผยแพร ่

เทคนิคการเล่าเรือ่งแนวชวีติไมใ่ช่เรือ่งใหมใ่นสงัคมไทย เพราะหากพจิารณากนั

จรงิๆแล้วเทคนิคการเล่าเรื่องที่ใช้ในภาพยนตรโ์ฆษณาก็ถูกพฒันามาจากบทละครหรอืบทนว

นิยายนัน้เอง จงึอาจกล่าวไดว้่า เน้ือหาแนวชวีติเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานแลว้ ดงันัน้จงึ

ไมน่่าแปลกใจทีก่ารนํากลยทุธก์ารตลาดดว้ยเน้ือหาโดยเฉพาะการเล่าเรื่องแนวชวีติ ไดร้บัความ

นิยมและเขา้ถงึผูค้นในสงัคมไดอ้ยา่งงา่ยดายและประสบความสําเรจ็อย่างลน้หลาม แต่อย่างไรก็

ตามสิง่ทีผู่ส้รา้งสรรคผ์ลงานควรตอ้งคํานึงถงึในการใชก้ารเล่าเรื่องแนวชวีติ คอื ความเป็นไปได้

ในความเป็นจรงิ และความเชื่อมโยงระหว่างตราสนิคา้และภาพยนตรโ์ฆษณา เพราะสองปจัจยัน้ี

คอืปจัจยัที่นําไปสู่การรบัรู้หรอืพจิารณาของผู้รบัชม หากปจัจยัทัง้สองขาดน้ําหนักอาจทําให้

เรื่องราวดูเกนิจรงิ จนไม่เขา้ใจ หรอืไม่สามารถเชื่อมโยงกบัสารที่ต้องการสื่อและตราสนิค้าได้

เลยทเีดยีว 

4)  การเล่าเรือ่งแนวโรแมนตกิกบักลยทุธก์ารตลาดดว้ยเน้ือหา (Romantic) 

ผลงานการเล่าเรื่องแนวโรแมนตกิมกัมเีน้ือหาคอนเทนต์ (Content) ทีถู่กสรา้ง

เพื่อสื่อถงึความรกั ความห่วงหา ความอาทร ความผูกพนั เซก็ซ ์และความสมัพนัธร์ะหว่างตวั

ละคร ซึง่ผลงานแนวน้ีไม่จาํเป็นต้องเป็นเรื่องของระหว่างคนหนุ่มสาวเท่านัน้ อาจเป็น ความรกั

ของแม่ลูก ความรกัของเพื่อน หรอืแมแ้ต่ความรกัของคนและสตัว์แสนซื่อสตัยก์็เป็นได้เช่นกนั 

จากการศกึษาพบว่าการเล่าเรือ่งแนวโรแมนตกิจะช่วยใหผู้ร้บัสารรูส้กึถงึความรกั ความอบอุ่นใน



66 

จติใจ โดยผู้ชมจะเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ของตนเองในอดตี เพราะความรกัคือคุณค่า

พืน้ฐานทีม่นุษยต์อ้งการ ทําใหก้ารเล่าเรื่องแนวโรแมนตกิสรา้งความประทบัใจเกี่ยวกบัความรกั

หรอืชวีติรกัได้อย่างเต็มที่และแตกต่างจากแนวอื่น ในแง่ของกระแสตอบรบัแมผ้ลงานแนวน้ีจะ

ได้รบัความนิยมไม่มากเท่าแนวชวีติแต่ก็เป็นผลงานแนวที่เขา้ถงึผู้ชมโดยเฉพาะผู้หญงิได้ง่าย 

เป็นเพราะธรรมชาตลิกึๆของผู้หญงิทีต่้องดูแลครอบครวัและต้องเร่งสรา้งครอบครวัใหส้มบูรณ์

แบบ ดงันัน้ผูห้ญงิจงึใส่ใจกบัเรือ่งของความสมัพนัธแ์ละหว่างกนัและกนัมากกว่าผูช้ายนัน้เอง   

สําหรบัตวัอย่างการเล่าเรื่องแนวโรแมนติกนัน้ จากการเก็บข้อมูลภาพยนตร์

โฆษณาทีจ่ะถูกคดัเลอืกใหเ้ป็นหน่วยของการวเิคราะหข์องงานวจิยัชิน้น้ี พบว่ามหีลายชิน้งานที่

จดัอยูใ่นแนวโรแมนตกิ เช่น 

“The Power of Love” โดย Dtac 

“ฉนัไมเ่คยเชื่อเรือ่งเน้ือคู่” โดย KrungSri Auto 

“Define Your Beauty” โดย Blackmores Thailand 

“Miracle Double Aura Lucent” โดย 12Plus 

แต่ผลงานทีถู่กคดัเลอืกออกมาใหเ้ป็นตวัอยา่งเดยีวทีด่ทีีสุ่ดของการวเิคราะหใ์น

งานวจิยัในแนวโรแมนตกิ คอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save The Moment” โดย Oriental 

Princess อนัเน่ืองมาจากเป็นผลงานที่มยีอดชมสูงทีสุ่ด เป็นผลงานที่จดัอยู่ในบรบิทผลติภณัฑ์

ผูห้ญงิ และผ่านการคดัเลอืกดว้ยเกณฑก์ารเล่าเรื่องของ Escalas (1998) ซึง่ผูว้จิยัเหน็ไดอ้ย่าง

ชดัเจนว่า ผลงานชิ้นน้ีมคีวามพเิศษและแตกต่างจากเรื่องราวอื่นๆ สิง่ทีเ่หน็ชดัทีสุ่ดคอื การนํา

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม โดยให้ผู้ชมสามารถรับชม

ภาพยนตรโ์ฆษณาทีม่ ี2 แบบ 2 ฉากจบไดเ้อง ก่อใหเ้กดิอารมณ์ร่วมไปกบัตวัผลงาน อกีทัง้ยงั

เขม้ขน้ด้วยเน้ือหา (Content) เชงิความสมัพนัธร์ะหว่างหนุ่มสาวคู่แต่งงานทีป่ระสบปญัหาใน

วนัที่ความรกัระหว่างกันเริ่มจืดจาง ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวผู้รบัชม ทําให้ผู้ชมสามารถ

เชื่อมโยงปญัหาที่ตวัละครกําลงัเผชญิอยู่กบัประสบการณ์ในอดตีของตวัเองได้อย่างง่ายดาย 

จากจุดน้ีเองที่ทําให้เน้ือหาของผลงานสามารถเขา้ถงึจติใจผู้ชมได้เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะผู้ชม

เพศหญงิที่ใหค้วามสําคญักบัความสมัพนัธ์มากเป็นพเิศษอยู่แล้ว จากการรวบรวมขอ้มูลความ

คดิเหน็ทีม่ต่ีอผลงาน ผู้วจิยัพบว่าผู้หญงิส่วนใหญ่ทีไ่ด้รบัชมจะแสดงอารมณ์ร่วมไปกบัตวัละคร

อย่างเป็นธรรมชาต ิเช่น รูส้กึผดิแทนตวัละครในตอนที่เรื่องราวไปจบลงที่การหย่ารา้ง เพราะ

ลกึๆแลว้ในทา้ยทีสุ่ดกไ็มม่ใีครอยากใหค้วามสมัพนัธจ์บลงดว้ยการหย่ารา้ง ผูช้มจงึรูส้กึผดิในสิง่

ทีต่วัละครกระทาํและรูส้กึอยา่งจะกลบัไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดตีดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัความ

คดิเหน็ของผูช้มทีท่ิง้ไวใ้ตภ้าพยนตรโ์ฆษณาในเวบ็ไซต ์

เทคนิคการเล่าเรื่องแนวโรแมนตกิเป็นการเล่าเรื่องอกีแนวทางทีไ่ม่ใช่เรื่องใหม่

แต่อยา่งใดในสงัคม เพราะผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาต่างไดแ้รงบนัดาลใจหรอืเคา้โครงเรื่องมาจา

กนวนิยายหรอืบทละครเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้การพฒันาเน้ือหา (Content) มาใช้ในผลงาน
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เป็นไปอยา่งคุน้เคย สามารถสื่อสารถงึผูช้มไดง้า่ย โดยเฉพาะผูช้มทีก่ําลงัอยู่ในช่วงแห่งความรกั 

หรอือยู่ในช่วงที่กําลงัเผชญิปญัหา สําหรบันักสื่อสารการตลาดทีต่้องการนําเทคนิคการเล่าเรื่อง

แนวโรแมนติกไปใช้กับตราสินค้า ควรคํานึงถึงทัง้ข้อดีและข้อเสียของผลงานแนวน้ี เพราะ

จุดอ่อนทีสุ่ดของผลงานแนวโรแมนตกิคอื ความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อของโครงเรื่อง ตวัละคร และ

การเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ ปจัจยัทัง้สองจะส่งผลต่อการรบัรูเ้ร ื่องราวอย่างราบรื่นของผูช้ม และ

ระดบัความยากง่ายในการระลกึถงึตราสนิค้าที่ต้องการจะสื่อสาร หากไม่พจิารณาวางแผนการ

เล่าเรือ่งทีร่อบคอบอาจส่งผลใหเ้รือ่งราวความสมัพนัธก์ลายเป็นเรือ่งราวความสบัสนกเ็ป็นได ้

4.2  การวิเคราะหเ์อกลกัษณ์พิเศษของโครงสร้างการเล่าเร่ืองทัง้ 7

องคป์ระกอบ 

 4.2.1  การวิเคราะหโ์ครงเร่ืองของภาพยนตรโ์ฆษณา (Plot Analysis) 

  1)  ลกัษณะของโครงเรือ่ง 

  การเล่าเรื่องทีเ่ล่าตามลําดบัเวลาไม่ใช่ลกัษณะทีเ่ป็นแบบแผนกล่าวคอื ไม่ต้อง

ยดึติดกบัลําดบัของเวลาในการเริม่ต้น ตอนกลางเรื่อง และตอนจบอย่างเป็นเส้นตรงเพยีงแค่

เลอืกจดุของเวลาในแต่ละช่วงตามทีต่อ้งการใหผู้ฟ้งัรบัสารไดก้ถ็อืว่าเพยีงพอแลว้ จากการศกึษา

ประเภทของโครงเรือ่งในภาพยนตรโ์ฆษณาทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 4 เรือ่ง พบว่า สามารถแบ่ง

โครงเรือ่งของภาพยนตรไ์ดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
    (1)  โครงเรือ่งทีล่าํดบัเหตุการณ์ตามภาวการณ์ เป็นเรื่องเล่าทีม่ลีกัษณะการ

ดาํเนินไปของเหตุการณ์ในแต่ละเรือ่งครบถว้นทัง้ 4 สภาวะ อนัไดแ้ก่ ภาวะสงบสุข ภาวะปญัหา 

ภาวการณ์แก้ไขปญัหา และภาวะคลี่คลาย ซึ่งเป็นโครงเรื่องทีไ่ม่ซบัซ้อนและสามารถพบได้ใน

ภาพยนตร์หรอืภาพยนตร์โฆษณาทัว่ๆไป สําหรบังานวิจยัชิ้นน้ี ผู้เขียนพบว่า ภาพยนตร์

โฆษณาที่เขา้ข่ายโครงเรื่องแบบน้ี คอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติ้งเป็นสาวโดฟ ต้องถูกตดั

ผม.. ทาํไม?” จากตราสนิคา้ DOVE 

    (2)  โครงเรือ่งทีป่ราศจากสภาวะสงบสุข เป็นโครงเรื่องทีถู่กเริม่ต้นเน้ือเรื่อง

ดว้ยการเล่าถงึปญัหาเป็นภาวะแรก ก่อนจะเดนิเรื่องไปยงัเหตุการณ์หรอืภาวะถดัไป ส่วนใหญ่

เป็นการบอกเล่าถงึปญัหาดัง้เดมิของตวัละครที่ตดิอยู่ในใจหรอืยงัไม่สามารถแก้ไขได้ สําหรบั

งานวจิยัชิน้น้ี ผูเ้ขยีนพบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาทีเ่ขา้ขา่ยโครงเรือ่งแบบน้ี คอื ภาพยนตรโ์ฆษณา

ชุด “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุกคนจะลุกมาทาํอะไรสกัอยา่งใหต้วัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona 

    (3)  โครงเรือ่งทีส่ลบัสภาวการณ์ เป็นโครงเรือ่งทีเ่ล่าเรื่องโดยนําภาวะการณ

ภายหลงัการแก้ไขปญัหามาไว้ตอนต้นเรื่องเพื่อสร้างความสงสยัให้กบัผู้ชม จากนัน้จงึเริม่เล่า

เรื่องย้อนกลับในภาวการณ์อื่นๆต่อไป ถือเป็นแนวโครงเรื่องที่สลบัซับซ้อนกว่าแบบอื่นๆ 

สาํหรบังานวจิยัชิน้น้ี ผูเ้ขยีนพบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาทีเ่ขา้ข่ายโครงเรื่องแบบน้ี คอื ภาพยนตร์
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โฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลบัของเจน” จากตราสนิคา้ Wacoal" และ ภาพยนตร์

โฆษณาชุด "“Save The Moment: Ending Version” จากตราสนิคา้ Oriental Princess" 

จากการศกึษาและเก็บขอ้มูลการเล่าเรอืงของกลุ่มตวัอย่างภาพยนตรโ์ฆษณา

ทัง้ 4 เรื่อง พบว่าทัง้ 4 เรื่องมกีารลําดบัสภาวการณ์ทัง้ 3 รูปแบบตามที่กล่าวในขา้งต้น โดย

โครงสรา้งทีม่จีาํนวนมากทีสุ่ดในกลุ่มตวัอยา่งคอื โครงเรือ่งทีส่ลบัสภาวการณ์ 

2)  รายละเอยีดของโครงเรือ่ง 

จากขอ้มลูในขา้งตน้ ผูเ้ขยีนพบว่ารปูแบบของโครงเรื่องของภาพยนตรโ์ฆษณา

นัน้มรีูปแบบที่ชดัเจนอยู่ 3 ลกัษณะ โดยอิงจากลําดบัเหตุการณ์เป็นหลกั ได้แก่ โครงเรื่องที่

จดัเรยีงเหตุการณ์ตามสภาวการณ์ โครงเรื่องที่ปราศจากสภาวะสงบสุข และโครงเรื่องสลบั

สภาวการณ์ 

      (1) โครงเรื่องทีจ่ดัเรยีงเหตุการณ์ตามสภาวการณ์ พบว่าเรื่องทีถู่กจดัอยู่ใน

รปูแบบเช่นน้ี คอืภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติ้งเป็นสาวโดฟ ต้องถูกตดัผม.. ทําไม?” จากตรา

สนิคา้ DOVE  

      DOVE ใชเ้ทคนิคการเล่าเรื่องโดยเรยีงลําดบัเหตุการณ์ไปตามสภาวการณ์ 

โดยเริม่ต้นจากการแนะนําตวัของตวัละครเอก หรอืในเรื่องคอืผูส้มคัรเขา้คดัเลอืกเป็นสาวโดฟ 

(ภาวะสงบสุข) จากนัน้จงึดาํเนินเรือ่งต่อไปเรือ่ยๆจนกระทัง้มาถงึสภาวการณ์ทีผู่ส้มคัรต้องเลอืก

ว่าจะตดัผมให้กบักรรมการโดฟหรอืไม่? (ภาวะปญัหา) และเมื่อตดัผมจงึเกิดคําถามขึ้นว่า 

‘ทาํไม’ ซึง่นําไปส่งคําตอบทีว่่า ‘เอาไปทําคนัชกัไวโอลนิ’ ในจุดน้ีเองถอืเป็นจุดทีค่ลีค่ลายปญัหา 

(ภาวการณ์แกไ้ขปญัหา) ส่งผลต่อเน่ืองไปยงัการเผยใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนการทําคนัชกัไวโอลนิจาก

ช่างทาํไวโอลนิมอือาชพี และการแสดงเดีย่วไวโอลนิของนกัดนตรมีอือาชพี ทําใหเ้รื่องจบลงดว้ย

ความรูส้กึประหลาดใจ ประทบัใจในตราสนิค้าของสาวๆทัง้ 5 คน โดยสงัเกตได้จากคําพูดที่

แสดงออก เช่น "ไม่น่าเชื่อว่า... " "อารมณ์มาเต็ม" ถือเป็นการจบสภาวการณ์ทน่ีาประทบัใจ

ทเีดยีว (ภาวะยตุ ิหรอืการกลบัสู่สภาวะสงบสุข) 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงโครงเรื่องและดชันีคาํในบทสนทนา ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด "แคสติง้เป็นสาว

        โดฟ ตอ้งถูกตดัผม..ทําไม" 

 

ภาวการณ์ เหตกุารณ์ ตวัอย่างคาํพดู/

ประโยค 

ภาวะสงบสขุ สาวๆทีเ่ขา้รว่มแคมเปญน้ีทุกคนเขา้รบัการ 

สมัภาษณ์จากคณะกรรมการ ดว้ยการแนะนําตวั

แสดงความสามารถพเิศษและไหวพรบิ 

สวสัดคี่ะ ชื่อ …. 

ภาวะปัญหา คณะกรรมการใหส้าวๆทุกคนตดัผม ทาํใหเ้กดิ

ความตงึเครยีดขึน้ในจติใจของสาวๆ 

ทาํไม? ตอ้งตดัผม? 

ภาวการณ์

แก้ไขปัญหา 

ผูส้มคัรทุกคนตอ้งตดัสนิในนาทนีัน้ว่าจะยอมให้

ตดัผมหรอืไม่? จากนัน้ตอ้งพยายามคดิและตอบ

คาํถามว่า ตดัไปทาํไม? โดยทนัททีีม่ผีูเ้ขา้รว่ม

แคมเปญตดัสนิใจตดัผม และสาวคนหน่ึงตอบ

ถูก ถอืเป็นคาํตอบทีช่่วยแก้ไขปญัหานัน่เอง 

เอาไปทาํไวโอลนิ  

โฆษณาทีส่ไีวโอลนิไง

คะ 

กลบัสู่ภาวะ

สงบสขุ 

เรือ่งราวถูกเฉลยดว้ยการพาไปชมขัน้ตอนการ

ทาํคนัชกัไวโอลนิจากเสน้ผม และชมการแสดง

เดีย่วไวโอลนิจากเสน้ผมต่อไป เพื่อพสิจูน์ความ

แขง็แรงของเสน้ผม ก่อนจะสมัภาษณ์ความรูส้กึ

ของสาวๆทุกคน 

คดิว่าเอามาวเิคราะห ์

ไมค่ดิว่าจะเอามาทํา

ไวโอลนิไมค่ดิเลยว่าผม

จะทนแรงเสยีดสไีด้

ขนาดน้ีผมเราทาํได้

ขนาดน้ีเลยเหรอ 

 

 

 (2)  โครงเรื่องที่ปราศจากสภาวะสงบสุข พบว่าเรื่องที่ถูกจดัอยู่ในรูปแบบ

เช่นน้ี คอื ภาพยนตร ์โฆษณาชุด “ถงึเวลาที่ผู้หญงิทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกัอย่างให้ตวัเอง!” 

จากตราสนิคา้ Rexona 

 Rexona เลอืกที่จะเปิดเรื่องด้วยการเล่าถึงสภาวการณ์แห่งปญัหา ที่ถูก

ถ่ายทอดผ่านถอ้ยคาํของตวัละครหลกั (มนิ พชิญา) โดยตวัเอกของเรื่องไดก้ล่าวถงึปญัหาหรอื

อุปสรรคทีฉุ่ดรัง้ตนเองไวไ้ม่ใหก้ระทําในสิง่ทีอ่ยากทํา ซึง่อุปสรรคแทจ้รงิแล้วมาจาก ความกลวั



70 

การเริม่ต้น ของตนเองนัน่เอง (ภาวะปญัหา) จนกระทัง่เมื่อตวัละครเอกตดัสนิใจทจีะทําในสิง่ที่

ตัง้ใจไว้อย่างแน่วแน่ จงึเขา้สู่สภาวการณ์แก้ไขปญัหาไปโดยปรยิาย (ภาวการณ์แก้ไขปญัหา) 

ในช่วงน้ีเองทีเ่รื่องเล่าแสดงให้เหน็ถงึประโยชน์เชงิบวกของการตดัสนิใจแก้ปญัหาของตวัละคร 

ตลอดจนความตัง้ใจ และผลทีไ่ดจ้ากการตดัสนิใจ ก่อนจะจบลงดว้ยคําพูดโน้มน้าวใจหรอืเชงิให้

กําลงัใจ (Motivation) ใหผู้ช้ม 

 

ตารางท่ี 4.2  แสดงโครงเรื่องและดชันีคาํในบทสนทนา ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิ

ทุกคนจะลุกมาทาํอะไรสกัอยา่งใหต้วัเอง” 

ภาวการณ์ เหตกุารณ์ ตวัอย่างคาํพดู/ประโยค 

ภาวะสงบสขุ ไมป่รากฏ ไมป่รากฏ 

ภาวะปัญหา ตวัละครเอกเล่าถงึปญัหาของตนเองดว้ยเสยีง

ของตนเอง พรอ้มยกตวัอยา่งสาเหตุและ

อุปสรรคทีต่นพบเจอ 

เรือ่งยุง่ๆ 

พอเรารูส้กึเหน่ือยเราก็

เลยรูส้กึว่าไมอ่ยากทําไร

อกีแลว้ 

ภาวการณ์แก้ไข

ปัญหา 

จากเหตุผลต่างๆทีย่กมาอา้ง ตวัละครเอก

ยอมรบัและตัง้ใจทีก่้าวขา้มขอ้อา้งเหล่านัน้ 

ดว้ยการเริม่ตน้ทาํสิง่ทีต่นเองตัง้ใจ นัน่คอื

เรยีนต่อยมวย 

วนัน้ีมนิตดัสนิใจทีจ่ะทํา

ในสิง่ทีม่นิอยากทาํมาตัง้

นานแลว้ค่ะ 

กลบัสู่ภาวะสงบ

สขุ 

ตวัละครเอกเปิดใจถงึการเริม่ตน้ทําสิง่ทีต่วัเอง

ตัง้ใจเอาไว ้โดยแสดงถงึความภมูใิจของ

ตนเอง สุดทา้ย ตวัละครเอกชกัชวนคนดใูห้

เริม่ทําในสิง่ทีต่วัเองตัง้ใจเอาไวเ้ช่นกนั 

ถงึแมม้นิจะไมไ่ดช้กมวย

เก่งเป็นมอือาชพี แต่

แค่มนิไดช้นะใจตวัเอง ก็

ภมูใิจมากแลว้ค่ะ 

     

 (3)  โครงเรือ่งสลบัสภาวการณ์ พบว่าเรือ่งทีถู่กจดัอยูใ่นรปูแบบเช่นน้ี ม ี2 

ชุดภาพยนตรโ์ฆษณา ดงัต่อไปน้ี 

(3.1)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลบัของ

เจน” จากตราสนิค้า Wacoal เรื่องราวของ นักศกึษาสาวปี 4 ผู้ตกเป็นจําเลยของสงัคมด้วย

เหตุผลงา่ยๆ ทีส่งัคมตดัสนิเธอจากสิง่ทีพ่วกเขาเหน็ เริม่ตน้เรื่องดว้ยการเล่าถงึตวัละครเอกจาก
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เสยีงบรรยายของตวัละครรอง เน้ือเรื่องบรรยายถงึตวัละครเอกในแงมุมทีเ่ต็มไปดว้ยปรศินา ที่

คนภายนอกมองเหน็ถอืเป็นสภาวะแห่งปญัหาทีต่วัละเอกต้องเผชญิ (ภาวะปญัหา) จากนัน้เรื่อง

จงึดําเนินต่อไปในเชงิการเล่าถงึชวีติประจาํวนัของตวัละครเอก (ภาวะสงบสุข) ก่อนที่ตวัละคร

เอกและตวัละครรองจะได้พบกนั  ตวัละครรองจงึเป็นเหมอืนกุญแจที่เขา้ไปไขความลบัของตวั

ละครเอก ด้วยคําถามที่ค้างคาใจตวัละครรองมาโดยตลอดกบัการกระทําของตวัละครเอก เน้ือ

เรื่องในตอนน้ีจงึเหมอืนกบัจุดทีต่วัละครรองพยายามไขความลบัหรอืแก้ปญัหาคาใจของทัง้สอง

ฝา่ย (ภาวะแกไ้ขปญัหา) สุดทา้ยคอืช่วงทีทุ่กอยา่งคลีค่ลาย คาํถามไดร้บัคําตอบ ความลบัถูกไข

ออกจากปากของตวัละครเอก ทําใหเ้รื่องราวจบลงดว้ยความพงึพอใจของทัง้สองฝ่าย (ภาวะยุต ิ

หรอืการกลบัสู่สภาวะสงบสุข)  

 

ตารางท่ี 4.3  แสดงโครงเรื่องและดชันีคาํในบทสนทนา ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด  

         “My Beautiful Woman: ความลบัของเจน” จากตราสนิคา้ Wacoal 

 

ภาวการณ์ เหตกุารณ์ ตวัอย่างคาํพดู/ประโยค 

ภาวะสงบสขุ บรรยายถงึลกัษณะ ชวีติประจาํวนั อุปนิสยั 

ของตวัละครเอก 

เธอชื่อเจน เธอเป็น

นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 เธอ

เป็นคนเกบ็ตวั  

ภาวะปัญหา บรรยายถงึปญัหาทีต่วัละครเอกพบเจอ จาก

การถูกนินทาของตวัละครเอก 

บางคนเขานินทากนัว่า

เธอมลีกูตัง้แต่อาย ุ18 

ภาวการณ์ 

แก้ไขปัญหา 

ตวัละครรองไดพ้บตวัละครเอก และตวัละคร

รองไดพ้ยายามแนะนําทางออก 

ทาํไมเธอไม่บอกความจรงิ

ทุกคนไปเลยล่ะ 

กลบัสู่ภาวะ 

สงบสขุ 

ตวัละครเอกไดบ้อกเหตุผลของตวัเองใหก้บั

ตวัละครรอง ทาํใหต้วัละครรองเขา้ใจ และ

นบัถอืในความรกัและความเป็นแม่ 

ใหค้นอื่นเขามองเราไมด่ ี

ยงัดกีว่ามองจนูไมด่ปีะ่? 

    (3.2)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save the Moment: Ending Version” 

จากตราสนิคา้ Oriental Princess  
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 เรื่องราวของคู่รกัหนุ่มสาวที่แต่งงานกนัมา 3 ปี แต่ดูเหมอืนว่ากาลเวลาได้

พรากความโรแมนตกิและความสุขในชวีติคู่ของทัง้สองไปอย่างน่าเสยีดาย เรื่องเริม่ขึน้ดว้ยฉาก

การตดัสนิใจหย่ารา้งกนัที่อําเภอของทัง้คู่ แสดงถงึตอนจบของเรื่องที่ถูกนําเสนอเป็นฉากแรก 

ก่อนทีจ่ะกลบัไปเล่าเรือ่งถงึตน้ต่อของปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

 ระหว่างคนทัง้สอง ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ฝ่ายชายบ่นว่าฝ่ายหญิงแต่งหน้าช้า

เกนิไป ตอนที่ฝ่ายหญงิเจอกางเกงในมว้นเป็นเลขแปดของฝ่ายชายนอกตะกรา้ผ้า ตอนที่ฝ่าย

หญิงเริม่แยกตวัออกจากบ้าน เปรยีบเสมอืนจุดแตกหกัที่ทัง้คู่ต่างตดัสนิใจไปจบปญัหากนัที่

อําเภอนัน่เอง 

 อย่างไรก็ตาม ในอกีตอนจบของเรื่องที่จบลงด้วยด ี(Happy Ending) ที่

เปรยีบเสมอืนภาพทบัซอ้นของทัง้ 2 เรือ่ง แสดงใหผู้ช้มเหน็ว่าการเปลีย่นหรอืหารเลอืกใชค้ําพูด

ในสถานการณ์ขบัขนัช่วยใหบ้รรยากาศของเรื่องดขีึน้ นําไปสู่บทสภาวการณ์ทีด่ขี ึน้ไดอ้ย่างเหน็

ไดช้ดั 

 Oriental Princess (OPS) เลอืกใช้เทคนิคการเลาเรื่องแบบเปรยีบเทยีบ

เรื่องราว โดยแบ่งเรื่องเป็น 2 แบบด้วยตอนจบที่แตกต่างกนั นัน่คอื ฉากจบแบบลงเอยด้วยด ี

(Happy Ending) และ ฉากจบแบบลงเอยดว้ยไม่ด ี(Non-happy Ending) ซึง่ผูช้มสามารถเลอืก

ชมไดต่้อกนั ทาํใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบ เชื่อมโยงเรื่องราวในจติใจของผูช้ม และเกดิความเขา้ใจ

ในโครงสรา้งทีส่ลบัไปมาของเน้ือเรือ่งไดช้ดัเจน 
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 ตารางท่ี 4.4  แสดงโครงเรื่องและดชันีคาํในบทสนทนา ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด  

                 “Save the Moment: Ending Version” จากตราสนิคา้ Oriental Princess 

 

ภาวการณ์ เหตกุารณ์ ตวัอย่างคาํพดู/ประโยค 

ภาวะสงบสขุ เป็นเหตุการณ์ช่วงสัน้ๆ ทีภ่าพยนตร์

โฆษณาฉายใหเ้หน็ภาพงานแต่งงานเมือ่ 3 

ปีก่อนของตวัละครเอกทัง้คู่ เป็นการฉาย

ภาพในอดตี 

วนัน้ีเมือ่ 3 ปีก่อนเรา

แต่งงานกนั 

ภาวะปัญหา ภาพยนตรโ์ฆษณาแสดงเหตุการณ์ทีเ่ป็น

ปมปญัหาทีส่ะสมมาเรือ่ยๆ เช่น 

- ตอนทีแ่จนแต่งหน้านาน 

- ตอนทีแ่จนพบกางเกงชัน้ในชาย 

- ตอนทีพ่ยายามจะช่วยซกัผา้แต่ดนัไมไ่ด้

แยกผา้ส ีผา้ขาว ผา้ยนีสอ์อกจากกนั 

- ตอนทีอ่ ัน๋ลมืวนัครบรอบแต่งงาน 

แต่งนานไปป่าว? 

ขอโทษแลว้มนัหายป่ะ? 

รูป้ะ่ วนัน้ีวนัอะไรอะ? 

ไปนอนบา้นเพื่อน 

สุขสนัตว์นัครบรอบ

แต่งงาน 

 

ภาวการณ์แก้ไข

ปัญหา 

ฉากทีท่ ัง้สองคนตดัสนิใจไปจบปญัหาดว้ย

การหยา่รา้งกนัทีส่าํนกังานเขต 

หนงัสอืสญัญาการหย่า 

กลบัสู่ภาวะสงบสขุ ไมป่รากฏ ไมป่รากฏ 

 

4.2.2  การวิเคราะหข์ัว้ขดัแย้งของภาพยนตรโ์ฆษณา (Conflict Analysis) 

ในการศึกษาขัว้ขดัแย้งของภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 เรื่อง ทําให้ผู้วิจยัสามารถสกัด

สงัเคราะหข์ัว้ขดัแยง้ออกไดเ้ป็น 3 ขัว้ ดงัต่อไปน้ี 

 1)  ขัว้ขดัแยง้ภายในจติใจ พบในภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติ้งเป็นสาวโดฟ 

ตอ้งถูกตดัผม.. ทําไม?” จากตราสนิคา้ DOVE และ ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุก

คนจะลุกมาทาํอะไรสกัอยา่งใหต้วัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona 

 2)  ขัว้ขดัแยง้ระหว่างบุคคล พบในภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save the Moment: 

Ending Version” จากตราสนิคา้ Oriental Princess 
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 3)  ขัว้ขดัแยง้จากพลงัภายนอก พบในภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful 

Woman: ความลบัของเจน” จากตราสนิคา้ Wacoal" ดงัจะสามารถสรุปขอ้มลูรวมไวเ้ป็นระบบ

ได ้ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.5  แสดงขัว้ขดัแยง้โดยรวมทัง้ 4 ภาพยนตรโ์ฆษณา 

 

ขัว้ขดัแย้ง ภาพยนตรโ์ฆษณา 

ขัว้บวก ขัว้ลบ 

ความกล้าเสียสละ ความหวงแหน DOVE 

ความมัน่ใจ ความไม่มัน่ใจ DOVE / Rexona 

ความกล้าท่ีจะเร่ิมต้น ความกลวัทีจ่ะเริม่ต้น Rexona 

ความรกั ความเกลยีดชงั Wacoal / Oriental Princess 

ความเหน็แก่ผูอ่ื้น ความเหน็แก่ตวั Wacoal 

ความสวยจากภายใน ความสวยจากภายนอก ทุกเรือ่ง 

 

1)  ขัว้ขดัแยง้ภายในจติใจ  

ขัว้ขดัแยง้ประเภทน้ีพบในภาพยนตร์โฆษณา เป็นจํานวน 2เรื่องจาก 4 เรื่อง 

นัน่คือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แคสติ้งเป็นสาวโดฟ ต้องถูกตดัผม.. ทําไม?” จากตราสินค้า 

DOVE และ ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกัอย่างใหต้วัเอง!” 

จากตราสนิคา้ Rexona แมว้่าภาพยนตรโ์ฆษณา 2 เรื่องน้ีจะมลีกัษณะการเล่าเรื่อง หรอื จดัอยู่

ในคนละประเภท แต่ทัง้สองเรื่องมจีุดที่เหมอืนกนัตรงที่ ทัง้สองเรื่องสะท้อนภาพขัว้ขดัแยง้ใน

จติใจของผูห้ญงิในปจัจบุนัไดอ้ยา่งเฉียบขาด 

DOVE นําเสนอเรื่องราวของเหล่าหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความหวงัในใจ ที่

ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในแคมเปญ (Campaign) คน้หาสาวโดฟ (Casting เป็นสาวโดฟ) พวกเธอ

พกความมัน่ใจมาเต็มกระเป๋า และเส้นผมยาวสลวยดุจแพรไหมมากับพวกเธอ แต่แล้ว
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คณะกรรมการกไ็ดส่งบททดสอบสุดหนิมาใหพ้วกเธอดว้ยการ ใหพ้วกเธอตดัผมใหก้บัโดฟ จาก

จุดน้ีเองที่ ผู้วจิยัสงัเกตถงึอากปักริยิาความกงัวลใจ และความฉงนสงสยัจากใบหน้าของสาวๆ 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ทําใหผู้ว้จิยัสรุปไดว้่า ขัว้ขดัแยง้ของเรื่องน้ี เป็นการปะทะกนัของ ความหวง

แหน กบั การเสยีสละ และ ความมัน่ใจ กบั ความไมม่ัน่ใจ 

Rexona เล่าเรื่องของตวัเอกหญงิ (มนิ พชิญา) ที่เป็นผู้หญงิที่มบีทบาททาง

สงัคมเป็นคนของสงัคม หรอื ดารานักแสดง ทําให้ชีวติของเธอค่อนข้างยุ่ง ต้องทํางานแทบ

ตลอดเวลาดเูผนิๆอาจทาํใหเ้ขา้ใจไดว้่า ตวัละครเอกน่าจะมชีวีติทียุ่่งเหยงิมากเสยีจนกระทัง่ไม่มี

แม้แต่เวลาจะทําสิง่อื่นๆ แต่ แล้วตวัละครเอกก็ได้กล่าวเป็นนัยถึง ความรู้สกึเกียจคร้าน และ

ความกลวัในจติใจ ที่เขา้มามอีทิธพิลเหนือความต้องการทําสิง่ที่ตนเองตัง้ใจ ผู้วจิยัจงึสรุปไดว้่า 

ขัว้ขดัแยง้ของเรือ่งเป็นการปะทะกนัของ ความกลวัทีจ่ะเริม่ตน้สิง่ใหม่ กบั ความกลา้หาญในการ

เริม่ตน้ทาํสิง่ใหม ่และความมัน่ใจกบัความไมม่ัน่ใจ  

 

ตารางท่ี 4.6  แสดงขัว้ขดัแยง้ภายในจติใจจากภาพยนตร ์

 

ขัว้ขดัแย้งภายในจิตใจของตวัละคร ภาพยนตรโ์ฆษณา 

ขัว้บวก ขัว้ลบ 

ความกล้าเสียสละ ความหวงแหน DOVE 

ความมัน่ใจ ความไม่มัน่ใจ DOVE / Rexona 

ความกล้าท่ีจะเร่ิมต้น ความกลวัทีจ่ะเริม่ต้น Rexona 

 

2)  ขัว้ขดัแยง้ระหว่างบุคคล 

ขัว้ขดัแยง้ประเภทน้ี พบในภาพยนตรโ์ฆษณา เป็นจาํนวน 1 เรื่องจาก 4 เรื่อง 

นัน่คอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save The Moment: Ending version” จากตราสนิคา้ Oriental 

Princess เน่ืองจากเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธข์องคู่สามภีรรยาหลงัแต่งงาน จงึทํา

ให้ข ัว้ขดัแย้งที่เห็นได้ชดัคอื ความขดัแย้งกนัในชวีติประจําวนัของผู้หญิงและผู้ชาย ในช่วงที่

ความรกัเริม่จดืจาง ซึง่เป็นเวลาทีผ่่านการแต่งงานมาแลว้ 3 ปี แมว้่าทัง้สองคนจะรกักนัมากแค่

ไหน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป เมื่อความรกัผ่านจุดทีสุ่กงอมทีสุ่ดไปแลว้ ทัง้สองฝ่ายต่างเริม่เหน็

ความผดิเลก็ๆน้อยๆของอีกฝ่ายเป็นเรื่องใหญ่ อาทเิช่น ความขดัแยง้ทางทศันคตกิารรอคอย
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ของอัน๋ทมีต่ีอการใชเ้วลาแต่งหน้าของแจน ทัง้ๆทีแ่จนก็ใช้เวลาในการแต่งหน้าเท่าเดมิเหมอืน

เมือ่ก่อน แต่ตอนน้ีมนักลบัเป็นระยะเวลาทีย่าวนานของอัน๋  

หรอืแมแ้ต่ตอนทีอ่ ัน๋พยายามจะช่วยแจนซกัผา้ แต่ดว้ยความเป็นผูช้ายทําใหอ้ัน๋

ไม่รูว้่าเขาต้องแยกผา้ขาวและผา้สอีอกจากกนัทําใหแ้จนโกรธ และว่ากล่าวอัน๋เสยียกใหญ่ โดย

ไม่ไดม้องเหน็ถงึเจตนาทีด่ขีองอัน๋ว่าเขาต้องการช่วยแบกเบาภาระงานบา้นของภรรยาที่เขารกั 

เป็นต้น จากขอ้มูลตวัอย่างในเบื้องต้น ผู้วจิยัสามารถสรุปได้ว่า ขัว้ขดัแยง้ของเรื่องน้ี เป็นการ

ปะทะกนัของ ความโกรธ กบั การใหอ้ภยั และ ความรกั กบั ความหมดรกั 

 

ตารางท่ี 4.7  แสดงขัว้ขดัแยง้ระหว่างบุคคลในภาพยนตรโ์ฆษณา 

 

 

ขัว้ขดัแย้งระหว่างบคุคล ภาพยนตรโ์ฆษณา 

ขัว้บวก ขัว้ลบ 

ความรกั ความเกลยีดชงั Oriental Princess 

 

  3)  ขัว้ขดัแยง้จากพลงัภายนอก 

  ขัว้ขดัแยง้ประเภทน้ี พบในภาพยนตรโ์ฆษณา เป็นจาํนวน 1 เรื่องจาก 4 เรื่อง 

นัน่คอืภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลบัของเจน” จากตราสนิคา้ Wacoal   

   เรือ่งราวของความสวยของผูห้ญงิทีป่จัจุบนัถูกตดัสนิแค่เพยีงเปลอืกนอก ทําให ้

‘เจน’ ตวัละครเอก ตกเป็นจาํเลยของสงัคม ดว้ยคาํครหาทีว่่า เจนคอืคุณแม่เลีย้งเดยีวในวยัเรยีน 

ทีต่้องดูแล ‘จนู’ เดก็หญงิวยัอนุบาลเพยีงลําพงั ทุกทีท่ีเ่จนกบัจนูไปจะถูกนินทาและแววหยาม

เหยยีดจากสงัคมภายนอก ซึง่จุดน้ีเองที่เป็นเหมอืนรอยด่างในชวีติของเจนมาโดยตลอด ไม่ว่า

เธอจะสนใจหรอืไมก่ต็าม  

จนกระทัง่ ‘พุท’ ตวัละครรอง เขา้มาในชวีติเจนและลูกสาว พุทคอืผูท้ี่ไม่ตดัสนิ

เจนและจนูจากสิง่ทีเ่ขาเหน็ พุทเลอืกทีจ่ะเรยีนรูเ้ร ือ่งราวของเจนจากสิง่ทีเ่จนทํา จากสิง่ทีเ่จนคดิ 

พุทใหโ้อกาสเจนได้เล่าเรื่องของเธอให้เขาฟงั แล้วพุทกไ็ด้รูว้่า แท้จรงิแล้ว จูน คอืลูกสาวที่ถูก

เกบ็มาเลี้ยงของเจน และทีผ่่านมาเจนรูตวัดวี่าผูค้นมองเธออย่างไร แต่นัน่ไม่สําคญัเลย เพราะ

ในฐานะแม่ เจนเลอืกที่จะให้ผู้คนเขา้ใจเธอผดิในสงิที่พวกเขาไม่รู ้ยงัดเีสยีกว่าบอกความจรงิ

แลว้คนทีต่อ้งโดนครหาไปตลอดชวีติคอืจนู 
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จากขอ้มูลตวัอย่างในเบื้องต้น ผู้วจิยัสามารถสรุปได้ว่า ขัว้ขดัแย้งของเรื่องน้ี 

เป็นการปะทะกันของ การให้ความสําคญัต่อคนในครอบครวั กับ การให้ความสําคญัต่อคน

ภายนอกครอบครวั และ ความเหน็แก่ตวั กบั ความเหน็แก่ผูอ้ื่น 

 

ตารางท่ี 4.8  แสดงขัว้ขดัแยง้จากพลงัภายนอก 

 

ขัว้ขดัแย้งจากพลงัภายนอก ภาพยนตรโ์ฆษณา 

ขัว้บวก ขัว้ลบ 

ความเหน็แก่ผูอ่ื้น ความเหน็แก่ตวั Wacoal 

  

 4.2.3  การวิเคราะหบ์ทบาทและคณุสมบติัตวัละคร (Character Analysis) 

 ในการวเิคราะหต์วัละคร ผูว้จิยัไดจ้าํแนกวธิกีารพจิารณาตวัละครในภาพยนตรโ์ฆษณา

ออกเป็น 2 ประเภท คอื (1) วเิคราะหต์วัละครในภาพยนตรโ์ฆษณาโดยพจิารณาจากบทบาท

ของตัวละครตามท้องเรื่อง (2) วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์โฆษณาโดยพิจารณาตาม

คุณสมบตัขิองตวัละคร ซึ่งจากการศกึษาภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรื่อง ผู้วจิยัพบว่ามตีวัละคร

สําคญัๆที่ถูกกําหนดบทบาท และมจีํานวนแตกต่างกนัในภาพยนตรโ์ฆษณาแต่ละเรื่อง ดงัจะ

สามารถแจกแจงไดต่้อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.9  สรปุบทบาทของตวัละครทัง้ 4 ภาพยนตรโ์ฆษณา 

 

บทบาท ภาพยนตรโ์ฆษณาจากตราสินค้า 

DOVE Rexona Wacoal OPS 

ตวัละครเอกหญิง เหล่า

ผูเ้ขา้รว่ม 

มนิ พชิญา เจน แจน 

ตวัละครเอกชาย - - - อัน๋ 

ตวัละครรองหญิง กรรมการ - จนู - 

ตวัละครรองชาย กรรมการ - พุท - 

ตวัละครผูช่้วย กวาง มนิ พชิญา พุท แจน/อัน๋ 

ตวัละครประกอบ ผูเ้ชีย่วชาญ 

2 ท่าน 

ครมูวย - เจา้พนกั 

งานที่

สาํนกังานฯ 

 

4.2.3.1  บทบาทของตวัละคร จากตารางสรุปจํานวนตวัละครและบทบาทของ

ตวัละครในดา้นบน ผูว้จิยัมขีอ้สงัเกตดงัน้ี 

   1)  ตวัละครเอก (Protagonist) ในเรื่องส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ กล่าวคอื

ภาพยนตรโ์ฆษณาใชต้วัละครทีด่ําเนินเรื่องราวเป็นตวัละครผูห้ญงิ เสยีส่วนใหญ่ โดยจากขอ้มล

ภาพยนตร์โฆษณา ทัง้ 4 เรื่อง มีตัวละครเอกที่ดําเนินเรื่องเป็นผู้หญิง ถึง 3 เรื่อง นัน่คือ 

ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติ้งเป็นสาวโดฟ ต้องถูกตดัผม.. ทําไม?” จากตราสนิคา้ DOVE , 

ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุกคนจะลุกมาทาํอะไรสกัอยา่งใหต้วัเอง!” จากตราสนิคา้ 

Rexona และ ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลบัของเจน” จากตราสนิคา้ 

Wacoal" ในขณะทีม่เีพยีง 1 เรือ่งทีใ่ชต้วัละครเอกในการดาํเนินเรือ่งเป็นทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย นัน่

คอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save The Moment: Ending version” จากตราสนิคา้ Oriental 

Princess 
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 2)  นอกจากตัวละครเอกแล้ว ภาพยนตร์โฆษณาผลิตภณัฑ์สําหรบั

ผูห้ญงิ ไม่จาํเป็นต้องมตีวัละครรอง (Antagonist) กล่าวคอื จะมหีรอืไม่มกี็ได้ และถ้ามจีะเป็น

ชายหรอืหญิงก็ได้ โดยจากข้อมูลภาพยนตรโ์ฆษณา ทัง้ 4 เรื่อง พบว่ามตีวัละครรองปรากฏ

เพยีง 2 เรือ่งเท่านัน้ ส่วนอกี 2 เรือ่งไมป่รากฏตวัละครรอง  

 3)  ตัวละครหน่ึงตัว ไม่ว่าจะบทบาทใด สามารถแสดงบทบาทได้

มากกว่าหน่ึงบทบาท ตวัอย่างเช่น ในภาพยนตรโ์ฆษณาชุด ผูว้จิยัพบว่า ‘มนิ พชิญา’ ,  ‘เจน’ 

และ ‘แจน’ มบีทบาทเป็นทัง้ ‘ตวัละครเอก’ และเป็น ‘ผู้ช่วย’ ไปดว้ยพรอ้มๆกนั แสดงใหเ้หน็ถงึ

ความหลากหลายของบทบาทหน้าทีข่องผูห้ญงิ ทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในสงัคมทบรบิทบบี

บงัคบัใหผู้ห้ญงิตอ้งสามารถทาํหลายบทบาทไดใ้นเวลาเดยีวกนั ถอืเป็นจุดแตกต่างทชีดัเจนของ

ภาพยนตรโ์ฆษณาทีม่ตีวัละครเอกเป็นผูช้าย 

 4)  ตวัละครผูช่้วย (Helper) เป็นตวัละครทีถู่กพบในทุกชุดภาพยนตร์

โฆษณาผลิตภัณฑ์สําหรบัผู้หญิง เหตุเพราะโดยธรรมชาติของโครงสร้างการเล่าเรื่องแล้ว 

สภาวการณ์ปญัหา คอื เหตุการณ์ที่ช่วยให้การเล่าเรื่องดําเนินไปอย่างมเีหตุมผีล ตวัละครมี

แรงจงูใจในการกระทํา เพื่อใหส้ามารถแก้ไขปญัหาไดน้ัน่เอง แมว้่าตวัละครผูช่้วย ผูแ้ก้ปญัหาน้ี

จะเป็นตวัละครทีข่าดไมไ่ด ้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความต้องการการแก้ปญัหา หรอื ความต้องการคน

เขา้อกเขา้ใจของผูห้ญงิ  

 5)  สําหรบั ตวัละคร ผูช่้วย/ผูแ้ก้ปญัหา จากการเกบ็ขอ้มลูผูว้จิยัพบว่า 

ตวัละครชนิดน้ีจะเป็นผูช้ายหรอืผูห้ญงิกไ็ด ้จากขอ้มลูภาพยนตรโ์ฆษณา ทัง้ 4 เรื่อง มตีวัละคร

ดงักล่าวทีเ่ป็นผูช้าย 2 จาก 4 เรื่อง หรอื 50% (พุท, อัน๋) สะท้อนใหเ้หน็ถงึความเป็นผูห้ญงิที่

แมว้่าจะแขง็แกร่งสกัเพยีงใด แต่ลกึๆแลว้เธอก็ยงัต้องการการปกป้อง ต้องการความช่วยเหลอื

จากผูช้าย ซึง่สอดคลอ้งกบัสงัคมในปจัจบุนัดว้ยเช่นกนั 

 6)  ตวัละครประกอบ จากการเกบ็ขอ้มลูผูว้จิยัพบว่า ตวัละครชนิดน้ีมกั

เป็นผูช้าย โดยจากขอ้มลูภาพยนตรโ์ฆษณา ทัง้ 4 เรือ่ง มตีวัละครดงักล่าวทีเ่ป็นผูช้าย 2 จาก 4 

เรื่อง จงึอาจกล่าวได้ว่า ตัวละครประเภทน้ีสามารถเป็นได้ทัง้ผู้หญิง และผู้ชาย และแม้จะมี

ความสาํคญัน้อย แต่กข็าดมไิดเ้ช่นกนั เพื่อเป็นตวัละครทีเ่ตมิเตม็และดําเนินไปสู่จุดทีผู่เ้ล่าเรื่อง

ต้องการ เช่น ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save The Moment: Ending version” จากตราสนิค้า 

Oriental Princess ตวัละครประกอบคอื นายอําเภอ ซึง่ทําหน้าทีจ่ดทะเบยีนหย่าใหก้บัแจนและ

อัน๋ หากไมม่นีายอําเภอจะไม่มฉีากยตุคิวามสมัพนัธ ์ของเรือ่ง 

การวเิคราะหบ์ทบาทของตวัละครในภาพยนต์ชุด “แคสติ้งเป็นสาวโดฟ ต้องถูก

ตดัผม.. ทาํไม?” จากตราสนิคา้ DOVE   

 1)  ตวัละครเอก ได้แก่ สาวๆผู้เข้าร่วมโครงการ 10 ท่าน ภาพยนตร์

โฆษณามไิด้เปิดเผยที่มาที่ไปของการคดัเลอืกสาวๆกลุ่มน้ีเข้ามา แต่จากที่เหน็ในภาพ ผู้วจิยั 

จากการสงัเกตว่า สาวๆทัง้หมดมาในชุดสีขาวสะอาดตา กับผมเหยียดผมตรงทุกเส้น และ
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รอยยิม้สดใสในแบบของตวัเอง เหมอืนจะบอกเป็นนัยว่า สาวๆกลุ่มน้ีมคีวามสุขกบัการดูแล

ตนเองให้มเีส้นผมที่สวยงามอย่างที่เหน็ เหตุการณ์ต่างๆในเรื่อง มกัเน้นไปที่อากปักริยิา และ

ความรูส้กึของสาวๆกลุ่มน้ี ตัง้แต่ช่วงแนะนําตวั ไปจนถงึช่วงตอนให้ตดัผม แสดงให้เหน็ว่า ตวั

ละครกลุ่มน้ี คอื กลุ่มตวัละครหลกั นัน่เอง 

 2)  ตัวละครรอง ได้แก่ เหล่ากรรมการผู้ส ัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม 

ภาพยนตรโ์ฆษณายงัเปิดเผยในส่วนของเสยีงให้เราได้ยนิบ้าง ทัง้ตอนน้ีโห่รอ้ง และตอนถาม

คําถาม และหน่ึงในนัน้คอืเสยีงของผู้หญิงวยักลางคน ที่ให้ความรูส้กึมัน่ใจ และดูเหมอืนจะให้

ความรู้สึกว่าตนถือไพ่เหนือกว่าสาวๆผู้ถูกสัมภาษณ์ จากจุดน้ีเองที่ทําให้ผู้วิจยัทราบว่า 

คณะกรรมการกลุ่มน้ีมปีระมาณ 4-5 คน มทีัง้ผูช้ายและผูห้ญงิและทุกคนถอืเป็นตวัละครรอง ทีม่ ี

บทบาทความสาํคญัเป็นอนัดบัสองรองมาจากตวัละครเอก นัน่เอง 

 3)  ตวัละครประกอบ ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทําคนัชกัไวโอลนิ และ 

นักไวโอลนิ ทัง้สองตวัละครเป็นตวัละครเพศชาย รปูร่างหน้าตาไม่ไดห้ล่อเหลา ไม่ไดหุ้่นดแีต่ดู

สมส่วน แต่สิง่ที่ทําให้ทัง้สองตวัละครโดดเด่นออกมาจากตวัละครอื่นคอื ความสามารถพเิศษ 

หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เช่น ความเชีย่วชาญในการทําคนัชกัไวโอลนิ ความสามารถใน

การบรรเลงไวโอลนิ สิง่เหล่าน้ีทาํใหต้วัละคร มบีทบาททีส่ําคญัแตกต่างจากตวัละครอื่นๆ นัน่คอื 

เป็นผู้ตัดสินความแข็งแรงของเส้นผมที่นํามาทดลอง แม้ว่าในภาพยนตร์โฆษณาเรื่องน้ีจะ

กําหนดใหต้วัละครน้ีไม่มบีทพูดแมแ้ต่คําเดยีว และปรากฏตวัเพยีงแค่ไม่กีว่นิาท ีแต่กถ็อืว่าเป็น

ตวัละครทีม่คีวามสาํคญั ในแงข่องการดาํเนินไปของเรือ่งราว 

การวเิคราะหบ์ทบาทของตวัละครในภาพยนต์ชุด “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุกคนจะลุก

มาทาํอะไรสกัอยา่งใหต้วัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona 

 1)  ตวัละครเอก ไดแ้ก่ มนิ พชิญา (แสดงเป็นตวัเองเธอเอง) มนิ 

พชิญา ในชวีติจรงิ เธอคอืนางเอกดาวรุง่อนัดบัตน้ๆของประเทศไทย ปจัจุบนัเธอมอีาย ุปี เกดิ

วนัท่ ีเดอืน ปี  ราศ ีโดยขอ้มลูเชงิสถติพบว่าผูท้ีเ่กดิในลคันาราศน้ีีส่วนใหญ่มเีกณฑ ์ซึง่จะดว้ย

ความแม่นยาํทางหลกัการสถติพยากรณ์ หรอื จะดว้ยความบงัเอญิ เราต่างเหน็ภาพและรบัรู้

ความเป็นตวัตนของมนิ แบบนัน้เสยีส่วนใหญ่ในฐานะนักแสดงแต่ในความเป็นจรงิ เบือ้งหลงั

ฉากการเป็นนกัแสดงเธอ มนิ ถอืเป็นเพยีงผูห้ญงิธรรมดาคนหน่ึงทมีคีวามฝนั มสีิง่ทีอ่ยากทํา

นอกจากงานประจาํ มสีิง่ทีเ่ธอรกั มคีวามเกยีจครา้นเป็นอุปสรรคในชวีติ และมสีิง่ทีเ่ธอกลวัในสิง่

ทีเ่ธอไมเ่คยทาํมาก่อน ไมต่่างอะไรกบัผูห้ญงิทัว่ไปเช่นกนั ภาพยนตรโ์ฆษณาใชจ้ดุน้ีเป็นตวั

เชือ่มโยงความเป็นมนิ พชิญา ผูห้ญงิตน้แบบของหลายๆคนกบัผูช้มทีเ่ป็นผูห้ญงิทัว่ประเทศ 

แลว้เชญิชวนใหผู้ช้มกลา้ทีจ่ะเริม่ตนในสิง่ทีต่ ัง้ใจเอาไว ้เหมอืนกบัมนิ 

 2)  ตวัละครประกอบ ไดแ้ก่ ครมูวยในค่ายมวยทีม่นิไดไ้ปเรยีนต่อย

มวยเป็นตวัละครเพศชาย รปูรา่งลํ่าสนั ลาํตวัหนาแต่แลดไูมม่ไีขมนั เคลื่อนไหวรา่งกายไดค้ล่อง 

แคล่ว รา่งกายเตม็ไปดว้ยมดักลา้มเน้ืออนัแขง็แกรง่ พรอ้มมผีวิสแีทนแบบนกัมวยไทยในภาพ
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การรบัรูข้องคนไทยทัว่ไป แมว้่าในภาพยนตรโ์ฆษณาเรื่องน้ีจะกําหนดใหต้วัละครน้ีไมม่บีทพดู

แมแ้ต่คาํเดยีว และปรากฏตวัเพยีงแค่ไมก่ีว่นิาท ีแต่กถ็อืว่าเป็นตวัละครทีม่คีวามสาํคญั ในแง่

ของการดําเนินไปของเรือ่งราว ทัง้ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจจรงิอนัแน่วแน่ของตวัละครเอก 

ตลอดจนความสําเรจ็เลก็ๆแต่สาํคญัของตวัละครเอกในการเริม่ตน้เรยีนต่อยมวยอกีดว้ย 

การวเิคราะห์บทบาทของตวัละครในภาพยนต์ชุด “My Beautiful Woman: 

ความลบัของเจน” จากตราสนิคา้ Wacoal" 

 1)  ตวัละครเอก ไดแ้ก่ เจน จากชื่อเรื่อง ความลบัของเจน ทําใหผู้ว้จิยั

และผู้ชม สามารถเชื่อมโยงได้ว่า เจน ต้องเป็นหน่ึงในตวัละครทีม่คีวามสําคญัอย่างมาก จงึจะ

สามารถนํามาตวัเป็นชื่อเรื่องได้แล้วเรื่องก็เปิดเผยให้เห็นเจนตัง้แต่ต้นเรื่อง เจนคอืนักศกึษา

คณะบรหิารธุรกิจชัน้ปีที่ 4 สาวร่างเล็ก หน้าตาน่ารกั ผิวขาว ดูจะเป็น คําคุณศัพท์ที่บอก

ลกัษณะของเจนได้ดทีี่สุด เจนมกัจะใช้ชวีติสนัโดษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัใคร ถงึเวลาเลกิเรยีนก็ตรง

กลบับ้านทนัท ีเพราะเจนต้องไปรบัจนูที่โรงเรยีนอกีทหีน่ึง ซึ่งดูเหมอืนว่าจะไม่มใีครรูเ้ร ื่องของ

เจนและจูนเท่าไร จึงทําให้ผู้คนต่างลือกันว่าเจนมีลูกกับเสี่ย เรื่องราวทัง้หมดที่ภาพยนตร์

โฆษณานําเสนอเป็นเรื่องของเจนเกือบทัง้สิน้ ทําให้ผู้วจิยัเขา้ใจได้ว่า เจนคอืตวัละครเอกของ

เรือ่งน้ี 

 2)  ตวัละครรอง ไดแ้ก่ จนู และ พุท จนู คอื เดก็หญงิตวัน้อยวยัอนุบาล 

ทีเ่รยีกเจนว่า แม่ ตัง้แต่ต้นเรื่อง ทําใหทุ้กคนเขา้ใจว่า เจนและจนูเป็นแม่ลูกกนัจรงิๆ แต่แทจ้รงิ

แลว้ จนูคอืเดก็หญงิทารกทีเ่จนไปพบเขา้โดยบงัเอญิทีก่องขยะ แลว้เกดิความสงสารจงึตดัสนิใจ

รบัมาเลี้ยง ทําให้ภาพส่วนใหญ่ในเรื่องน้ี จะเห็นว่าเจนอยู่กบัจูนแทบจะตลอดเวลา จงึทําให้

เขา้ใจไดว้่า จนูคอืตวัละครรอง พุท คอื หนุ่มศกึษาในรัว้มหาลยัเดีย่วกนักบัเจน ภายนอกพุทดู

เหมอืนนกัศกึษาทีม่คีวามเป็นตวัของตวัเองสงู ไม่สนใจใคร ไวผ้มยาวเหมอืนศลิปินวาดภาพ ใน

เรื่องพุทมบีทบาททีท่บัซ้อนกนัหลายบทบาท เช่น บทบาทของเพื่อนร่วมมหาวทิยาลยัของเจน 

คุณครูของจูน และผู้ชายที่เข้ามาไขความลับของเจน ทําให้บทบาทของพุท ค่อนข้างมี

ความสาํคญั รองลงมาจากเจนและจนูแต่กถ็อืเป็นตวัละครรองทีข่าดไมไ่ดเ้ช่นกนั 

การวเิคราะหบ์ทบาทของตวัละครในภาพยนต์ชุด “Save the Moment: Ending 

Version” จากตราสนิคา้ Oriental Princess 

 1)  ตวัละครเอก ไดแ้ก่ อัน๋ และ แจน ทัง้สองตวัละครคอื คู่แต่งงานชาย

หญิงที่แต่งงานและอยู่กินกันมานาน 3 ปี ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาแสดงให้เห็นถึงปญัหาทาง

ความสัมพันธ์ที่ทัง้สองคนกําลังเผชิญอยู่ จากเรื่องเล็กๆที่คิดว่าน่าจะให้อภัยกันได้ กลับ

กลายเป็นเรื่องใหญ่โตที่ทัง้สองฝ่ายต่างไม่เขา้ใจกนัและกนั อนัเป็นเหตุใหท้ัง้สองต้องตดัสนิใจ

สิน้สุดความสมัพนัธล์งทีท่ีว่่าการอําเภอ ในภาพยนตรโ์ฆษณาจะเน้นไปทีเ่หตุการณต่างๆทีอ่าจ

เกดิขึน้ไดจ้รงิในชวีติของคู่แต่งงาน จงึทาํใหต้วัละคร อัน๋ และ แจน มบีทบาทเป็นตวัละครเอกใน

ทีสุ่ด 
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 2)  ตวัละครประกอบ ไดแ้ก่เจา้พนกังานทีว่่าการอําเภอ ตวัละครเป็น

ตวัละครเพศชาย ทีอ่ยูใ่นอาชพีขา้ราชการ ทาํหน้าทีล่งบนัทกึทะเบยีนราษฎรใ์หก้บัประชากรใน

เขตนัน้ๆ ในภาพยนตรโ์ฆษณาเผยใหเ้หน็ภาพของเจา้หน้าทีท่านน้ีเพยีง 2 ครัง้ ซึง่แสดงใหเ้หน็

ว่าเขาเป็นเพยีงตวัละครทีไ่มไ่ดม้บีทบาทอะไร แต่มคีวามสําคญัในแงข่องการกําหนดฉากจบของ

ตวัละครเอก 

 

ตารางท่ี 4.10  ตารางสรปุคุณสมบตัขิองตวัละครทัง้ 4 ภาพยนตรโ์ฆษณา 

 

เพศ ภาพยนตรโ์ฆษณาจากตราสินค้า รวม 

DOVE Rexona Wacoal OPS 

กระทํา ถูก

กระทํา 

กระทํา ถูก

กระทํา 

กระทํา ถูก

กระทํา 

กระทํา ถูก

กระทํา 

ชาย 4 - 1 - 1 - 2 1 9 

หญิง 2 5 - 1 - 2 1 1 12 

รวม 6 5 2 - 1 2 3 2  

 

  4.2.3.2  คุณสมบตัขิองตวัละคร จากตารางสรปุจาํนวนตวัละครและคุณสมบตั ิ  

                               ของตวัละครในดา้นบน ผูว้จิยัมขีอ้สงัเกตดงัต่อไปน้ี  

  การวเิคราะห์คุณสมบตัติวัละครในภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติ้งเป็นสาวโดฟ 

ตอ้งถูกตดัผม.. ทาํไม?” จากตราสนิคา้ DOVE   

   1)  ตวัละครผูก้ระทํา ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 4-5 ท่าน และ กรรมการผู้

ตดัผม ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี มตีวัละครผูก้ระทาํ คอื คณะกรรมการ 4-5 ท่าน และ กรรมการผู้

ตดัผมของสาวๆ ด้วยบทบาทที่มคีวามสมัพนัธท์ี่เหนือกว่าสาวๆ ในฐานะกรรมการผูส้มัภาษณ์ 

กบั ผู้ถูกสมัภาษณ์ถือเป็นจุดเด่นที่ทําให้เห็นคุณสมบตัิกระทําได้ดีที่สุด นอกจากน้ี สําหรบั

กรรมการชายผู้ตดัผมสาวๆ ด้วยกรรไกรสเีขยีวถอืเป็นตวัละครผูก้ระทําทีช่ดัเจนมากๆอกีหน่ึง

ตวั เพราะ การตดัผมถอืเป็นการตดัสนิใจทีย่ากลําบากของสาวๆ จงึทําใหดู้เหตุการณ์ของสาวๆ

จะดอ้ยกว่านัน่เอง 
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   2)  ตวัละครผูถู้กกระทาํ ไดแ้ก่ สาวสวยผูไ้ดเ้ขา้รว่มแคมเปญน้ีทัง้ 10 

คน ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี มตีวัละครผูถู้กกระทํา คอื สาวๆผูเ้ขา้รว่มแคมเปญ จากการ

วเิคราะหต์วัละครผูก้ระทาํ หรอื กรรมการผูส้มัภาษณ์ในขา้งตน้ทําใหผู้ว้จิยัพบตวัละคร

ผูถู้กกระทําไปโดยปรยิาย 

  การวเิคราะห์คุณสมบตัติวัละครในภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ถงึเวลาที่ผู้หญงิทุก

คนจะลุกมาทาํอะไรสกัอยา่งใหต้วัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona 

   1)  ตัวละครผู้กระทํา ได้แก่ ครูมวย ในแง่ของคุณสมบัติตัวละคร 

สามารถสงัเกตไดอ้ย่างชดัเจนเมื่อมตีวัละครอย่างน้อย 2 ตวัอยู่ในเหตุการณ์ สําหรบัภาพยนตร์

โฆษณาชุดน้ี ครมูวย คอื ตวัละครผูก้ระทําในแง่ของการฝึกฝนมนิ ในแง่ของการสอนศลิปะมวย

ไทยใหก้บัมนิ คลา้ยคลงึกบัคุณสมบตัขิองคุณครแูละนกัเรยีน 

   2)  ตวัละครผู้ถูกกระทํา ได้แก่ มนิ พชิญา (แสดงเป็นตวัเอง) จากการ

ค้นพบตวัละครผู้กระทํา เมื่อในเหตุการณ์ มตีวัละครอย่างน้อย 2 ตวัอยู่ในเหตุการณ์นัน้ๆ ซึ่ง

เมื่อครูมวยคอืตวัละครผู้กระทํา มนิจงึเป็นตวัละครฝ่ายถูกกระทําในฐานะนักเรยีนมวยไทย ที่

ตอ้งไดร้บัการสัง่สอน อบรมความรูเ้กีย่วกบัทกัษะมวยไทยจากครมูวย นัน่เอง 

  การวิเคราะห์คุณสมบตัิตัวละครในภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful 

Woman: ความลบัของเจน” จากตราสนิคา้ Wacoal" 

   1)  ตัวละครผู้กระทํา ได้แก่ พุท ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ี มตีัวละคร

ผู้กระทํา คือ พุท นักศึกษาหนุ่มเพื่อร่วมมหาลยัของเจน และคุณครูสอนศิลปะของจูน ด้วย

บทบาทที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับทัง้เจนและจูน ทําให้ พุท ค่อนข้างมีอิทธิต่อเรื่องราว

พอสมควร พุท เป็นผู้ชายคนเดยีวที่เขา้มาค้นหาความจรงิในความลบัของเจน อีกทัง้ยงัคอย

ช่วยเหลอืใหช้วีติส่วนตวั และชวีติการเรยีนของผูห้ญงิทัง้สองผ่อนคลายและเป็นไปอย่างราบรื่น

อกีดว้ย ผูว้จิยัจงึสามารถสรปุไดว้่า พุท คอืตวัละครผูก้ระทํา แต่เป็นการกระทําในเชงิบวกต่อตวั

ละครผูถู้กกระทาํ 

   2)  ตวัละครผูถู้กกระทาํ ไดแ้ก่ เจน และ จนู เจน คอืนักศกึษาสาวชัน้ปี

ที ่4 เธอถูกนินทาจากสงัคมรอบกาย เหตุเพราะผู้คนเขา้ใจว่า การที่เจนต้องคอยดูแลจูนเพยีง

ลําพงั ดว้ยวยัเพยีงเท่าน้ีเป็นเพราะเจนเป็นเดก็ผูห้ญงิใจแตก มลีูกในวยัเรยีน และทอ้งโดยไม่มี

พ่อ ทัง้ๆที่ไม่มใีครเคยถามความจรงิกบัเจน ทัง้ๆที่ความลบัน้ีเจนไม่เคยบอกใคร แต่ทว่าเจน

กลบัเลอืกทีจ่ะตกเป็นขีป้าก และทนการดถููกเหยยีดหยามจากคนรอบกาย เพื่อปกป้องจนูนัน่เอง 

จากสถานการณ์ของเจน ทําให้ผู้วจิยัสามารถสรุปได้ว่าเจนเป็นตวัละครที่ถูกกระทําจากสงัคม

รอบกาย ไมว่่าเจนจะเดอืดรอ้นโดยตรงหรอืไมก่ต็าม จนู คอืเดก็หญงิวยัอนุบาลผูแ้สนร่าเรงิ และ

แจ่มใสตามวยัของเธอ ความลบัของเจนกค็อืจูน เพราะความจรงิเบื้องหลงัรอยด่างในชวีติของ

เจนกค็อื จนูคอืเดก็ทารกทีเ่จนเกบ็มาเลีย้งจากถงัขยะดว้ยความบงัเอญิ ไม่ว่าเหตของการทอด

ทิง้เดก็ทารกแรกเกดิคอือะไร แต่ทา้ยทีสุ่ดแลว้ มนัคอืการทํารา้ยเดก็และเป็นการตตีราใหก้บัเดก็
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ที่ถูกทิ้งว่า เป็นเดก็ที่ไม่มใีครต้องการ เจนเขา้ใจประเด็นน้ีดตีัง้แต่ครัง้แรกที่เจอจูน ทําให้เธอ

ตดัสนิใจในทนัททีี่จะรบัจูนมาเลี้ยงและไม่ว่าอย่างไรจะไม่มใีครได้รู้ความจรงิน้ีของจูน  แม้ใน

เรื่องจะไม่ได้กล่าวว่าเจนบอกเรื่องความเป็นมาให้กบัจูนหรอืไม่ แต่นัน่อาจไม่สําคญัอกีต่อไป 

เพราะตอนน้ีในหวัใจของจูนมเีพียงเจนเท่านัน้ ที่เป็นทัง้ เพื่อน พี่สาว พ่อ และ แม่ในเวลา

เดยีวกนั 

  การวเิคราะหค์ุณสมบตัติวัละครในภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save the Moment: 

Ending Version” จากตราสนิคา้ Oriental Princess 

  การวเิคราะห์ตวัละครด้วยองค์ประกอบคุณสมบตัติวัละคร ทําให้ผู้วจิยัค้นพบ

ความพเิศษของภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี นัน่คอื ตวัละครสามารถสลบัคุณสมบตัเิป็นทัง้ผูก้ระทํา 

และ ผูถู้กกระทาํได ้ขึน้อยูก่บัเหตุการณ์นัน้ๆ 

   1)  ตวัละครผูก้ระทาํ ไดแ้ก่ แจน และ อัน๋ แจน ตวัละครเอกฝ่ายผูห้ญงิ

ที่เ ป็นตัวแทนของผู้หญิงหลังแต่งงาน เธอค่อนข้างแสดงออกชัดเจนว่า รู้สึกถึงความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทัง้ความเบื่อหน่ายในพฤติกรรมของอัน๋ ทัง้ความรู้สึก

น้อยใจกับความไม่ใส่ใจของอัน๋ต่อวนัสําคญั ทําให้แจนเริม่ใช้อารมณ์ผ่านคําพูดที่เป็นดัง่มดี

แหลมทิม่แทงจติใจของอัน๋เรื่อยๆ ในจุดน้ีทําใหผู้ช้มเหน็ภาพแจนเป็นผูก้ระทํา อัน๋ ตวัละคนเอก

ฝ่ายผู้ชายที่เป็นตัวแทนของชายไทยสมัยใหม่ บ้างาน ไม่ค่อยจดจําเรื่องราวเล็กๆน้อยๆ 

แสดงออกไม่เก่ง แต่หากรกัใครเค้าจะรกัจนหมดหัวใจแต่ในครัง้น้ี เรากลับพบว่า ในบาง

เหตุการณ์อัน๋แสดงความเป็นตวัของตวัเองมากเกนิไป จะดว้ยความเคยชนิทีอ่ยู่กนิกนัมา หรอื

อะไรกต็าม แต่ความเกรงใจและใหเ้กยีรตคิู่แต่งงานก็เป็นสิง่สําคญั ยกตวัอย่างเช่น การใช้แจน

ไปอุ่นป็อปคอรน์ (Popcorn) ในระหว่างดูโทรทศัน์ หรอื การทิง้กางเกงในใชแ้ลว้ไวเ้กลื่อนกลาด 

จนเป็นเหตุใหแ้จนตอ้งเหน่ือย ในจดุน้ีถอืว่า อัน๋เป็นตวัละครผูก้ระทาํ 

   2)  ตวัละครผูก้ระทาํ ไดแ้ก่ แจน และ อัน๋ จะเหน็ไดว้่าแจนนัน้นอกจาก

จะเป็นตวัละครผูก้ระทาํแลว้ ในบางเหตุการณ์ของภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี ยงัเผยใหเ้หน็ว่า แจน

เป็นตวัละครผูถู้กกระทําอกีดว้ย ยกตวัอย่างเช่น ในตอนทีแ่จนต้องการจดังานดนิเนอร(์Dinner) 

ครบรอบวนัแต่งงานของทัง้คู่ เธอลงทุนตระเตรยีมทุกอย่างทัง้อาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ และ

บรรยากาศ แต่แจนกลบัถูกปฏเิสธจากอัน๋ด้วยความที่อัน๋จาํไม่ได้หรอืบางทอีาจจะไม่ไดใ้ส่ใจก็

เป็นได้ อัน๋ สําหรบัตัวละครผู้ชายแบบอัน๋ ด้วยความพเิศษของโครงเรื่องแนวน้ี บางครัง้ก็

สามารถกลายเป็นตัวละครที่ถูกกระทําได้เช่นกัน เช่น ในตอนที อัน๋เดินไปตามแจนที่กําลงั

แต่งหน้าอยูใ่นหอ้งเพื่อหวงัใหแ้จนกระวกีระวาดแต่งหน้าใหเ้สรจ็โดยเรว็ แต่อัน๋กลบัถูกแจนตอก

หน้ากลบัมาทัง้ 2 เวอรช์ัน่ (Version) ของภาพยนตรโ์ฆษณา ทัง้ถูกบอกเลกิไม่ไปงานแต่งงาน

เป็นเพื่อน (Ending Version) หรอื ถูกเตอืนสตแิกมเย้ยหยนัด้วยการให้ฟงัคําสอนธรรมะ

เกี่ยวกบัการรอคอย (Happy Version) ในจุดน้ีสะท้อนให้เหน็ถึงความพเิศษของภาพยนตร์
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โฆษณา และ สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความเท่าเทียมกันของผู้หญิงในสงัคมปจัจุบนัในบาง

บทบาทไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

 4.2.4  การวิเคราะหแ์ก่นความคิดในภาพยนตรโ์ฆษณา (Theme Analysis) 

 แก่นความคิดของเรื่อง (Theme) ถือเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการ

วเิคราะหก์ารเล่าเรือ่งของวรรณกรรมใดๆ เพราะแก่นของเรื่องจะเป็นดัง่กุญแจดอกสําคญัในการ

ไขความลบัของเรื่อง หากผู้ฟงัสามารถจบัแก่นความคิดของเรื่องได้ นัน่หมายความว่า การ

สื่อสารของผูเ้ล่าเรือ่งประสบความสาํเรจ็ไปแลว้เกนิกว่าครึง่หน่ึง สําหรบัการศกึษาแก่นความคดิ

ของภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรื่องในครัง้น้ี ผูว้จิยัสามารถวเิคราะหแ์ก่นความคดิจากภาพยนตร์

โฆษณาได ้4 รูปแบบ 4 รสชาตวิรรณกรรม ตามแนวทางของแต่ละภาพยนตรโ์ฆษณา เพื่อ

ศกึษาความเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาผลติภณัฑส์ําหรบัผู้หญงิ ดงัต่อไปน้ี (1) แก่นความคดิ

เกีย่วกบัผูห้ญงิและความกลา้หาญ (2) แก่นความคดิเกีย่วกบัผูห้ญงิและเรื่องไม่คาดฝนั (3) แก่น

ความคดิเกีย่วกบัผูห้ญงิและความสวยจากภายใน (4) แก่นความคดิเกี่ยวกบัผูห้ญงิและช่วงเวลา

หลงัแต่งงาน 

  1)  แก่นความคดิเกี่ยวกบัผูห้ญงิและความกล้าหาญ จากการเกบ็ขอ้มลูพบว่า 

ภาพยนตรโ์ฆษณาทีม่แีก่นความคดิในประเภทน้ีคอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุก

คนจะลุกมาทําอะไรสกัอย่างให้ตวัเอง!” จากตราสนิค้า Rexona ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี แก่น

ความคดิของเรือ่ง คอื "ผูห้ญงิทุกคนมคีวามกลวัเป็นอุปสรรคสู่เป้าหมาย และมคีวามกลา้หาญใน

จติใจเป็นจดุเริม่ตน้ของการเดนิทางสู่ความสาํเรจ็" 

  ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีเป็นผลงานการสื่อสารจากตราสนิค้าผลติภณัฑ์ระงบั

กลิน่กายสําหรบัผู้หญงิเรโซนา (Rexona) ที่สรา้งสรรค์ผลงานออกมาด้วยจุดมุ่งหมายในการ

สื่อสารกับกลุ่มผู้หญิงในปจัจุบนัที่มหีน้าที่และบทบาททางสงัคมเพิ่มมากดขึ้นทุกวนั ทัง้งาน

ประจาํ ทัง้งานในครอบครวั ตลอดจนความฝนัทีค่ร ัง้หน่ึงตอ้งทาํใหไ้ดอ้กี จากภาระอนัหนักหน่วง

ทีถ่าโถมเขา้หาผูห้ญงิในปจัจบุนั หลายครัง้สิง่เหล่าน้ีทาํใหผู้ห้ญงิรูส้กึเหน่ือยลา้ และหมดกําลงัใจ

ในการตามหาความฝนัหรอืสิง่ที่ตนเองตัง้ใจอยากจะทํา Rexona เขา้ใจในประเดน็น้ีเป็นอย่างด ี

จงึผลติผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาชุด โดยม ีมนิ พชิญา นางเอกดาวรุ่งมาเป็นผูเ้ล่าประสบการณ์

ตรงของตวัเองให้กับผู้ชมฟงั ผลงานชุดน้ีมจีุดประสงค์เพื่อเป็นดัง่แรงบนัดาลใจ หรอืเป็นดัง่

แรงใจที่จะช่วยผลกัดนัให้ผู้หญงิที่กําลงัเหน่ือยลา้กบัชวีติ กลบัมาตัง้สต ิด้วยการตดัขอ้อ้างทุก

ชนิดออกไปจากชวีติ แลว้เริม่ตน้ทาํตามความฝนัทีต่ ัง้ใจไวอ้ยา่งเตม็ที ่ 

  จุดเด่นของแก่นความคดิของเรื่องน้ีอกีจุดหน่ึงก็คอื ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อาชพี

ใด อยู่จุดใดของโลก คุณเองก็สามารถทําสิ่งที่ตัง้ใจไว้ให้สําเร็จได้ ขอเพียงมคีวามกล้าที่จะ

เริม่ตน้ในหวัใจ แค่นัน้กถ็อืว่าคุณประสบความสาํเรจ็ไปแลว้ครึง่หน่ึง 
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  2)  แก่นความคดิเกี่ยวกบัผูห้ญงิและเรื่องไม่คาดฝนั จากการเกบ็ขอ้มลพบว่า 

ภาพยนตรโ์ฆษณาทีม่แีก่นความคดิในประเภทน้ีคอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติ้งเป็นสาวโดฟ 

ตอ้งถูกตดัผม..ทาํไม?” จากตราสนิคา้ DOVE  ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี แก่นความคดิของเรื่อง คอื 

"โอกาส ในชีวิต เ ป็ นของผู้หญิ งที่ ดู แ ลตัว เ อ ง  และพร้อม เ สมอสํ าหรับ ทุก โอกาส " 

   ในปจัจุบนั เราอยู่กนัในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอนัรวดเรว็ ทัง้เทคโนโลย ีทัง้

กระแสแฟชัน่ ทัง้ราคาน้ํามนั ราคาหุน้ ราคาทองคาํ สิง่เหล่าน้ีทําใหผู้ห้ญงิหลายคนก้าวไปไม่ทนั

กับการเปลี่ยนแปลงของโลก จงึทําให้หลายคนพลาดโอกาสดีๆมนชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย  

   สาํหรบัผลติภณัฑท์าํความสะอาดและบาํรงุเสน้ผมอนัดบัตน้ๆในใจของสาวๆทัว่

โลกอย่างโดฟ เขา้ใจประเดน็น้ีเป็นอย่างด ีเพราะโอกาสดีๆ ในชวีติ มกัเป็นของผูห้ญงิทีพ่รอ้ม

เสมอ ทัง้ดา้นกายภาพ และดา้นจติใจ โดฟจงึจดัแคมเปญการตลาด (Marketing Campaign) ตวั

น้ีออกมา เพื่อค้นหาสาวโดฟ (Casting เป็นสาวโดฟ) ที่มคีวามพรอ้มทัง้ทางด้านเส้นผมและ

บุคลิกภาพ ทําให้สาวๆหลายคนต่างให้ความสนใจสมคัรเข้าร่วมโครงการ จนในภาพยนตร์

โฆษณาคดัเลอืกออกมาเพยีง 5 คนที่ไดร้บัสทิธิใ์นการบนัทกึเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาชิ้นน้ี แต่

สาวๆทัง้ 5 คนกลบัไม่เคยรูเ้ลยว่า การเขา้ร่วมแคมเปญทางการตลาดในครัง้น้ี จะทําใหเ้ธอต้อง

ทําในสิง่ที่พวกเธอไม่คดิว่าจะต้องทํามาก่อน นัน่คอื การตดัผม เพื่อนําไปใช้ทําคนัชกัไวโอลนิ 

เพื่อพสิจูน์ความแขง็แรงของเสน้ผม  

  จากเหตุการณ์ดงักล่าวทําให้หลายคนต้องชัง่ใจก่อนจะยอมให้ตดัผม ผู้วจิยั

สงัเกตว่าเหตุการณ์ในช่วงทีใ่หต้ดัผม และ เหตุการณ์การตอบคําถามของสาวๆมคีวามเชื่อมโยง

กนักบัแก่นความคดิของเรื่อง กล่าวคอื สาวๆทัง้หมดแสดงออกถงึความมัน่ใจในช่วงแนะนําตวั

เป็นอย่างด ีทัง้ร้องเล่นเต้นรํา เพราะสิง่น้ีเป็นสิง่ที่พวกเธอคาดคดิเอาไว้อยู่แล้ว ผดิกบัตอนที่

กรรมการให้ตดัผม เห็นได้ชดัว่า สาวๆบางคนทําหน้าเหยเก เพราะหวงแหนและไม่แน่ใจใน

สุขภาพเสน้ผมของตนเอง ตลอดจนการตอบคาํถามทีว่่า คดิว่าจะตดัไปทําอะไร? บางคนตอบว่า

เอาไปทดสอบ บางคนตอบว่าเอาไปทาํไสยศาสตรแ์สดงถงึความไมม่ัน่ใจเสน้ผมของตนเอง แต่มี

อยูห่น่ึงสาวทีพ่ดูออกมาว่า เอาไปทาํไวโอลนิ ดว้ยใบหน้ายิม้แยม้ แลว้ยงัตอบอกีว่า เธอมัน่ใจว่า

เสน้ผมของเธอทาํไดแ้น่นอนหลงัจากใชโ้ดฟ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึไหวพรบิ ทศันคต ิและความมัน่ใจ

ในเสน้ผมและผลติภณัฑโ์ดฟของผู้ตอบแน่นอนว่าหากมกีารคดัเลอืกเพยีงผู้ชนะเพยีงคนเดยีว 

ผูห้ญงิคนน้ีคงเป็นคนทีก่รรมการหลายท่านเลอืกอยา่งแน่นอน  

  ผูว้จิยัสามารถวเิคราะหไ์ดว้่า เหตุการณ์ดงักล่าวเปรยีบเสมอืนโอกาสดีๆ ในชวีติ

ทีเ่ขา้มาหาเราโดยไม่ทนัตัง้ตวั แต่ผู้ทีจ่ะควา้โอกาสดนีัน้ไว้ได ้มเีพยีงผู้ทีดู่แลตนเองมาเป็นอย่า

งดทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจ 

  3)  แก่นความคดิเกี่ยวกบัผูห้ญงิและความสวยจากภายใน จากการเกบ็ขอ้มล

พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาที่มีแก่นความคิดในประเภทน้ีคือ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “My 
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Beautiful Woman: ความลบัของเจน” จากตราสนิคา้ Wacoal" ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี แก่น

ความคดิของเรือ่ง คอื "เพราะความสวยทีแ่ทจ้รงิของผูห้ญงิคอืความสวยทีม่าจากภายในจติใจ"  

  ภาพยนตร์โฆษณาชุด น้ีที่ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุดชั ้น ในสําหรับสตร ี

(Wacoal)  บรรจงสรา้งสรรคข์ึน้เพื่อสื่อสารถงึความสวยทีแ่ทจ้รงิของผูห้ญงิเพราะปจัจุบนัทุกคน

กําลงัดําเนินชวีติอยู่ในสงัคมวตัถุนิยม สงัคมทีว่ตัถุและภาพลกัษณ์ภายนอกกลายเป็นสิง่ทีผู่ค้น

ใชต้ดัสนิกนัเป็นอนัดบัแรก ทําใหผู้ห้ญงิไทยยุคใหม่หลายคนพากนัเขา้ใจผดิคดิว่าความสวยคอื 

การดูแลรูปร่างหน้าตาให้สวยครบตัง้แต่หวัจรดปลายเท้า จนลืมที่จะใส่ใจกบัเรื่องของความ

งดงามของจติใจ ส่งผลใหส้งัคมผู้หญงิในปจัจุบนัเปรยีบเสมอืนสงัคมดอกไมป้ระดษิฐ์ กล่าวคอื

ผูห้ญงิทุกคนพึ่งพาความสวยจากการศลัยกรรมตกแต่ง ใช้บรรทดัฐานในการวดัความสวยจาก

มดีหมอ คนทีร่ปูลกัษณ์ไมส่วยแต่จติใจงดงาม จะไมม่ทีีย่นืและกลายเป็นคนอปัลกัษณ์เสยีเอง 

  ประเดน็น้ีถอือกีหน่ึงประเดน็ทีต่ราสนิคา้สําหรบัผูห้ญงิหลายตราสนิคา้ตระหนัก

ถงึและน่าสนใจ เช่นเดยีวกบั Wacoal ทีเ่ขา้ใจดวี่า ความสวยทีแ่ทจ้รงิทีแ่ต่งแต้มความงดงาม

ให้กบัโลกคอืความสวยที่มาจากภายในจติใจของผู้หญงิ ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ีจงึไม่เพยีงแต่

เป็นโฆษณาสนับสนุนตราสนิคา้ดาษดื่นธรรมดาทัว่ไป แต่มนัเป็นดัง่แสงสว่างเตอืนใจเลก็ๆทีจ่ะ

ช่วยให้ผู้หญิงไทยไม่ลมืที่จะใส่ใจกบัความงดงามทางจติใจ แม้ว่าภาพยนตร์โฆษณาชิ้นน้ีจะ

ไม่ได้ใช้ดารานักแสดงที่มชีื่อเสียง แต่นักแสดงทุกคนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิง

ธรรมดาๆคนหน่ึงในสงัคมออกมาได้อย่างชดัเจนและจบัใจ สะท้อนให้เหน็ว่า เรื่องราวแบบน้ี

สามารถเกิดขึ้นได้กบัผู้หญิงทุกคน ผู้หญิงที่ไม่ได้รูปร่างหน้าตาด ีกับเบื้องหลงัการกระทําที่

หลายคนมองว่าไม่ถูก กลับมีเรื่องราวความลับซ่อนอยู่ จนกว่าเราจะรบัรู้เรื่องราวของเธอ

เหล่านัน้ จงึไมส่ามารถตดัสนิเธอจากสิง่ทีเ่หน็ภายนอกไดเ้ลยแมแ้ต่นิดเดยีว เพราะความสวนที่

แทจ้รงิของผูห้ญงิคอืความสวยทีม่าจากภายในจติใจ 

  4)  แก่นความคดิเกี่ยวกบัผูห้ญงิและช่วงเวลาหลงัแต่งงาน จากการเกบ็ขอ้มล

พบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาทีม่แีก่นความคดิในประเภทน้ีคอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save The 

Moment: Ending Version” จากตราสนิค้า Oriental Princess ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี แก่น

ความคิดของเรื่อง คือ "เพราะทุกช่วงเวลาของชีวิตคู่มีค่าเสมอ จงรักษามันให้ดีที่สุด" 

   ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ี เป็นหน่ึงในผลงานที่ดีที่สุดแห่งปี ของผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอางชื่อดงัของไทย นามว่า โอเรยีนทอล พรนิเซส (Oriental Princess) ภาพยนตร์

โฆษณาชุดน้ีเล่าถงึเรือ่งของความสมัพนัธข์องคู่สามภีรรยาทีเ่ริม่จดืจางอนัเน่ืองมาจากกาลเวลา 

ทําให้ทัง้สองฝ่ายเริม่รูส้กึถงึการเปลี่ยนแปลงไปของอกีฝ่าย จากปญัหาเลก็ๆทีดู่เหมอืนจะไม่มี

อะไร ทัง้สองคนสามารถทําให้กลายเป็นปญัหาใหญ่ไปไดอ้ย่างน่าประหลาดใจ อาทเิช่น ปญัหา

การแต่งหน้าของแจน ทีใ่ชเ้วลาเท่าเดมิแต่สิง่ทีเ่ปลีย่นไปคอืความอดทนต่อการรอคอยทีล่ดลง

ของอัน๋ตะหาก ปญัหาความตัง้ใจอยากช่วยซกัผ้าของอัน๋แต่ดนักลบัทําให้เกดิเรื่องยุ่งมากขึ้น 

เพราะอัน๋นําผา้สแีละผา้ขาวซกัรว่มกนั เป็นตน้ เหตุการณ์เหล่าน้ีคอืตวัอย่างเหตุการณ์ทีไ่ม่น่าจะ
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เกดิขึน้ หากแต่ต่างฝ่ายต่าง ประนีประนอมรอมชอมกนัไว้ ลดการใช้คําพูดทีท่ํารา้ยกนัและกนั

ลด แลว้หนัมามองในมมุมองของอกีฝา่ยมากขึน้ เรือ่งราวคงไมจ่บลงทีก่ารหยา่รา้ง 

  เพราะตราสนิคา้เขา้ใจประเดน็ความสมัพนัธข์องคู่สามภีรรยาเป็นอย่างด ีไม่ว่า

จะรกักนัมากแค่ไหน แต่หากต้องใชช้วีติร่วมกนัตลอด 365 วนัคงต้องมสีกัวนัทีม่คีวามเหน็ไม่

ตรงกนั หรอืเกดิการกระทบกระทัง่กนับา้งตามธรรมต ิเหมอืนดัง่ลิน้กบัฟนั ซึง่สิง่สําคญัหาใช่การ

หาวธิป้ีองกนัไม่ใหเ้กดิปญัหา แต่มนัคอื การจบัมอืกนัแลว้ก้าวขา้มปญัหาของชวีติคู่ไปด้วยกนั

มากกว่า เพราะช่วงเวลาเหล่านัน้คอืช่วงเวลาที่มคี่า และควรค่าแก่การเก็บรกัษาไว้ให้ดทีี่สุด 

เพื่อว่าหากมองกลบัไปจะได้ไม่ต้องนึกเสยีใจในสิง่ที่ไม่ได้ทําให้ชํ้าใจ จากประเด็นน้ีเองทีต่รา

สนิคา้ Oriental Princess เลอืกนํามาสื่อสารกบัผูห้ญงิผ่านภาพยนตรโ์ฆษณาความยาว 7 นาที

เตม็ โดยเน้นยํ้าไปทีก่ารรกัษาช่วงเวลาและความสมัพนัธข์องกนัและกนัไวใ้ห้ดทีีสุ่ด เพราะการ

กระทาํในปจัจบุนัมผีลต่อทุกผลลพัธใ์นอนาคต  

  แต่การแสดงเพยีงภาพเหตุการณ์ใดเหตุการณหน่ึงเพยีงอย่างเดยีว อาจยงัไม่

ทาํใหผู้ช้มเขา้ใจแก่นความคดิทีแ่ทจ้รงิของภาพยนตรโ์ฆษณา Oriental Princess จงึตดัสนิใจทํา

ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ีขึน้ โดยแบ่งการดําเนินเรื่องราวและฉากจบออกมาเป็น 2 แบบ (vision) 

แบบแรกเป็นเหตุการณ์แย่ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความไม่ลดราวาศอกของทัง้สองฝ่ายก่อนจะจบลงดว้ย

การหยา่รา้ง ส่วนแบบทีส่อง เป็นเหตุการณ์คลา้ยๆกนั แต่ทัง้สองฝ่ายเลอืกจดัการกบัปญัหาดว้ย

ความสรา้งสรรค ์เหน็ถงึความรูส้กึของอกีฝ่ายก่อนจะทําอะไรลงไป ผลลพัธ ์คอื ทัง้คู่ยงัคงครอง

รกักนัต่อไป ถอืเป็นการเล่าเรื่องเชงิเปรยีบเทยีบเหตุการณ์ทีช่ดัเจนและสื่อความรูส้กึไดด้ ีทําให้

ผู้วจิยัคดิว่า แก่นความคดิของเรื่อง คอื การรกัษาทุกช่วงเวลาแห่งชวีติคู่ให้ดทีี่สุด เพื่อให้วนั

พรุง่น้ีเรา่จะยงัมกีนัและกนัตลอดไป 

4.2.5  การวิเคราะหส์ญัลกัษณ์พิเศษในภาพยนตรโ์ฆษณา (Special Signs  

            Analysis) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 ชุดผลงาน ผู้วิจ ัยพบว่า 

ภาพยนตรโ์ฆษณาแต่ละเรื่องมกีารใช้สญัลกัษณ์พเิศษเพื่อสื่อสารถงึความหมายที่ต้องการ ซึ่ง

สามารถแบ่งแยกได ้2 ประเภท คอื (1) สญัลกัษณ์พเิศษทางภาพ (2) สญัลกัษณ์พเิศษทางเสยีง  

ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้่า ภาพยนตรโ์ฆษณากลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 เรื่อง มกีารใชส้ญัลกัษณ์

พเิศษทางภาพมากกว่าทางเสยีง ส่วนหน่ึงเป็นเพราะธรรมชาตขิองวรรณกรรมและสื่อทีเ่น้นการ

เคลื่อนไหวของภาพหลกันัน่เอง นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัสามารถแบ่งภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรื่อง

ออกเป็น 2 กลุ่มภายใต้เงื่อนไขการใช้สญัลกัษณ์พเิศษทางภาพและเสยีง นัน่คอื (1) การใช้

สญัลกัษณ์พเิศษแทนความรูส้กึตวัละคร (2) การใชส้ญัลกัษณ์พเิศษแทนความสมัพนัธร์ะหว่าง

ตวัละคร ซึง่รายละเอยีดของการใชส้ญัลกัษณ์มดีงัน้ี 

การใชส้ญัลกัษณ์พเิศษแทนความรูส้กึตวัละคร  
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ความรูส้กึเป็นลกัษณะหน่ึงของจติ (ไสว เลีย่มแก้ว, 2549) กล่าวคอื ภาวการณ์ตื่น พูด

ง่ายก็คือถ้าเราไม่รู้สึกตวัหรอืหลบัอยู่ เราจะไม่มคีวามรู้สกึ แต่หากพจิารณาให้ลกึไปกว่าแค่

ความหมายนัน้ อาจพบวา่ความรูส้กึของมนุษย ์คอื ถอืเป็นสิง่ทีซ่บัซอ้นและไม่อาจเขา้ใจไดด้ว้ย

คําพูดอย่างเดียว ดังนัน้การสื่อสารที่ชดัเจนเกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์ผ่านวรรณกรรม

ประเภทภาพยนตรห์รอืภาพยนตรโ์ฆษณาจงึจาํเป็นต้องใชภ้าพแทนความรูส้กึบางอย่างทีค่ําพูด

ไม่สามารถสื่อสารไดอ้าทเิช่น การใชภ้าพตวัละครรอ้งไห้อย่างเงยีบๆในหอ้งน้ํา เป็นสญัลกัษณ์

พเิศษทางภาพทีต่อ้งการสื่อสารถงึความกดดนัและโดดเดีย่วของตวัละคร 

อย่างไรกต็าม เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติทีม่คีวามซบัซ้อน จงึสามารถรบัรูค้วามรูส้กึ

ไดอ้ยา่งหลากหลาย ไมเ่พยีงแต่ความรูส้กึในแง่ลบเท่านัน้ มนุษยย์งัสามารถรบัรูค้วามรุส้กึในแง่

บวกไดเ้ช่นกนั โดยเฉพาะในเพศหญงิทีว่ทิยาศาสตรพ์สิจูน์แลว้ว่า ผูห้ญงิสามารถแสดงออกทาง

อารมณ์ได้มากกว่าเพศชาย ทําให้ผู้วจิยัเชื่อว่า ภาพยนตร์โฆษณาที่ต้องการสื่อสารถงึผู้หญิง

จําเป็นต้องใส่ใจกับรายละเอียดของอารมณ์ทัง้ด้านลบและด้านบวกให้ลึกซึ้งกว่าปกต ิ

 

ตารางท่ี 4.11  แสดงการใชส้ญัลกัษณ์พเิศษแทนความรูส้กึตวัละคร 

 

สญัลกัษณ์พิเศษ ความหมาย ลกัษณะ ภาพยนตรโ์ฆษณา 

1) ลกัษระการสะบดัผมของ

สาวๆในฉาก 

ความมัน่ใจ ภาพ DOVE 

2) กรรไกรตดัผมสีเขียว การตดัสนิใจ ภาพ DOVE 

3) ส่ิงของสีขาวในฉาก ความเป็นผูห้ญงิ ภาพ DOVE 

4) ดอกไม้สีขาวบนเวที

สมัภาษณ์ 

ความแขง็แกรง่

ของผูห้ญงิปจัจบุนั 

ภาพ DOVE 

5) การจบัมือกนัของช่างทาํ

ไวโอลินและนักดนตรี 

ความยนิด ี ภาพ DOVE 

6) เพลงบรรเลงไร้คาํร้อง ใน

จงัหวะไม่เรว็ ไม่ช้า 

ความเป็นกลาง เสยีง DOVE 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

 

สญัลกัษณ์พิเศษ ความหมาย ลกัษณะ ภาพยนตรโ์ฆษณา 

7) เพลงบรรเลงไร้คาํร้อง ใน

จงัหวะเรว็ขึ้น 

ความตื่นเตน้ เสยีง DOVE 

8) เสียงปรบมือ ความสาํเรจ็ เสยีง DOVE 

9) กระดาษโน้ตสีฟ้า ความมุง่มัน่ตัง้ใจ ภาพ Rexona 

10) มินเตะกระสอบทราย

อย่างช้าๆ 

ความมสีมาธ ิ ภาพ Rexona 

11) มินในชุดออกกาํลงักาย

สีน้ําเงิน 

ความเขม้แขง็แบบ

ผูช้าย 

ภาพ Rexona 

12) มินนัง่พกัข้างเวทีมวย ความเหน่ือยลา้ ภาพ Rexona 

13) การวางขวด Rexona ใน

ตู้เกบ็ของแล้วปิดตู้ 

ความมัน่ใจในการ

ทาํบางสิง่ 

ภาพ Rexona 

14) เพลงจงัหวะกลางๆ ความเป็นกลาง เสยีง Rexona 

15) เพลงจงัหวะเรว็ขึ้น ความตื่นเตน้ เสยีง Rexona 

16) เจนทาลิปสติกสีเข้ม ความเป็นผูใ้หญ่ ภาพ Wacoal 

17) จนูเดินฝ่าฝงูนักศึกษา ความไมส่นใจ

สงัคม 

ภาพ Wacoal 

18) เจนร้องไห้เม่ือเหน็จนูใน

กองขยะ 

ความหดหู่ใน

โชคชะตา 

ภาพ Wacoal 

19) เจนร้องไห้ในวนัแม่ ความปิตใินตวัลกู ภาพ Wacoal 

20) พทุแอบย้ิมให้เจน-จนู ความนับถอื ภาพ Wacoal 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

 

สญัลกัษณ์พิเศษ ความหมาย ลกัษณะ ภาพยนตรโ์ฆษณา 

21) เสียงเพลงจงัหวะกลางๆ ความเป็นกลาง เสยีง Wacoal 

22) เสียงเพลงจงัหวะเรว็ขึ้น ความตื่นเตน้ เสยีง Wacoal 

23) เสียงเพลงวนัแม่ใน

โรงเรียน 

ความรกัทีจ่นูมต่ีอ

เจน 

เสยีง Wacoal 

24) แจนแต่งหน้า ความเป็นผูห้ญงิ ภาพ Oriential Princess 

25) กางเกงในชายนอก

ตะกร้า 

ความมกัง่าย ภาพ Oriential Princess 

26) ข้อความในโน้ตบนโต๊ะ

อาหารของแจน 

ความเป็นห่วง / 

การประชดประชนั 

ภาพ Oriential Princess 

27) แจนหยดุชะงกักบัคาํขอ

โทษของอัน๋ 

ความรกัและการ

ใหอ้ภยั 

ภาพ Oriential Princess 

28) เสียงฝนตก ความรูส้กึเครยีด เสยีง Oriential Princess 

29) เสียงเซน็ช่ือในใบสญัญา

หย่า 

ความไมแ่น่ใจใน

สิง่ทีท่าํ 

เสยีง Oriential Princess 

 

 1)  ภาพการสะบดัผมของสาวๆ 

โดยทัว่ไปในปจัจุบนัแลว้ เสน้ผมคอือวยัวะส่วนหน่ึงทีส่ามารถใชแ้บ่งแยกเพศชายและเพศหญงิ

ออกจากกนัโดยเรว็ภายในเวลาเพยีง 1-3 วนิาทกีล่าวคอื ผูห้ญงิส่วนใหญ่มกัมผีมยาว ในขณะที่

ผู้ชายส่วนใหญ่นิยมไว้ผมสัน้ เส้นผมอนัยาวสลวยของผู้หญงิจงึเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อย่าง

หน่ึงทีใ่ชบ่้งบอกถงึความเป็นผูห้ญงิไดด้ ีส่วนการสะบดัผมหรอืการเสยผม ถอืเป็นอากปักริยิาที่

ผูห้ญงิสะบดัผม อาจตคีวามไดห้ลากหลายแบบ ทัง้แสดงออกถงึความไม่มัน่ใจหรอืต้องลดความ
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ประหม่าของตนเอง ทัง้แสดงออกถึงความมัน่ใจในแบบผู้หญิง เป็นต้น แต่สําหรบัภาพยนตร์

โฆษณาชุดน้ี การสะบดัผมเป็นสญัลกัษณ์แสดงความมัน่ใจและความสวยไดเ้ป็นอย่างด ี

  2)  กรรไกรตดัผมสเีขยีว 

กรรไกรในภาพยนตรชุ์ดน้ีเป็นกรรไกรที ่กรรมการจะตดัผมของสาวๆทุกคนเพื่อนําไปทําภารกจิ 

ซึง่ผู้เป็นกรรมการผูช้ายเป็นผู้ถอืกรรไกร และกรรไกรมสีเีขยีวอ่อน โดยหน้าทีข่องกรรไกรจะมี

ไว้สําหรบัการตัด การแบ่ง การทําลายสิ่งของออกจากกัน ด้วยความคมของกรรไกรนัน่เอง 

ดงันัน้ ในฉากน้ีกรรไกรจงึเป็นสญัลกัษณ์พเิศษทางภาพทีแ่สดงถงึ ความรูส้กึแตกแยก และ การ

ตดัสนิใจ กล่าวคอื ในภาพยนตรส์าวๆต้องตดัสนิใจว่าจะยอมตดัผมใหก้บัตราสนิค้าหรอืไม่ แม้

คําขอน้ีจะเป็นคําขอรอ้งจากตราสนิค้าทีเ่ธอเขา้ร่วมโครงการ แต่การตดัผมทีห่กวงแหนกไ็ม่ใช่

เรือ่งทจีะสามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งรวดเรว็ ในภาพยนตรจ์ะไม่ฉายภาพครุ่นคดิของสาวๆ แต่เผย

ฉากที่กรรมการชายท่านหน่ึงกําลังตัดผมสาวๆอยู่ ดังนัน้ จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ดีในการสื่อ

ความรูส้กึที่ต้องตดัสนิใจของตวัละคร อกีทัง้สเีขยีวเป็นสทีี่โดดเด่นจากสขีาวซึง่เป็นสหีลกัของ

ตราสนิค้า สะท้อนภาพความแตกต่างกนักบัแนวคดิของผลติภณัฑบ์ํารุงเส้นผม ที่ต้องการเป็น

ตวัช่วยในการดแูลเสน้ผม มากกว่าการใหต้ดัผม 

  3)  องคป์ระกอบสขีาว 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลฉากและองค์ประกอบต่างๆในภาพยนตรโ์ฆษณาเรื่องน้ี พบว่าส่วน

ใหญ่มสี่วนประกอบเป็นสขีาว ดัง่ทีไ่ดย้กตวัอย่างไวถ้อืเป็น สญัลกัษณ์พเิศษทางภาพทีแ่สดงถงึ 

ความเป็นผูห้ญงิ และ ความสะอาดบรสิุทธิ ์เพราะในการรบัรูคุ้ณลกัษณะของผูห้ญงิในสงัคมไทย

ปจัจบุนั โดยเฉพาะภาพของผูห้ญงิสวย องคป์ระกอบทีส่ําคญัขอ้หน่ึงคอืจะต้องมผีวิขาว สะอาด 

บรสิุทธิด์ุจดอกไมส้ขีาวทีน่่าทะนุถนอม ทําใหค้นไทยมกัเปรยีบเทยีบผูห้ญงิกบัดอกไม ้หรอืหาก

เป็นสสีนัจะต้องเป็นสขีาว เพื่อสื่อสารถงึ สําหรบัในภาพยนตรเ์รื่องน้ีที่ต้องการสื่อสารถงึความ

สะอาดหมดจด ความอ่อนโยนของจติใจ ความบอบบาง เป้ือนง่าย ความเป็นผู้หญิงจงึต้องใช ้

องคป์ระกอบต่างๆเป็นสขีาว นอกจากน้ี สขีาวยงัเป็นสปีระจาํตราสนิคา้อกีดว้ย 

  4)  ดอกไมส้ขีาวบนเวทสีมัภาษณ์ 

เพราะผูห้ญงิในปจัจบุนัตอ้งมบีทบาทมากกว่าผูห้ญงิในอดตี ผูห้ญงิในปจัจุบนัต้องทํางานทัง้นอก

บ้านและในบ้าน ทําให้นิยามหน้าที่ของผู้หญิงเปลี่ยน ดอกไม้สีขาวบนเวทีสัมภาษณ์ จึง

เปรยีบเสมอืนกบั ความแขง็แกร่งในจติใจของผูห้ญงิ แมรู้ว้่าขา้งหน้าจะเป็นอุปสรรค แมจ้ะกลวั

ว่าจะต้องกลบับ้านมอืเปล่า แต่สาวๆที่มาร่วมแคมเปญน้ีทุกคนยนิดีที่จะทํามนั เพื่อแลกกับ

โอกาสและความกา้วหน้าในชวีตินัน่เอง 

  5)  การจบัมอืกนัของช่างทาํไวโอลนิและนกัดนตร ี

การจบัมอื ถอืเป็นภาษาสากลทางฝ ัง่ตะวนัตกทมีคีวามหมายถงึ การทกัทาย หรอื การแสดง

ความยนิด ีถือเป็นอวจันภาษาที่สามารถสื่อถึงกนัของคนระหว่างชาติไดโดยไม่ต้อง ใช้คําพูด

ใดๆ และรวดเรว็ทีสุ่ด ในภาพยนตรชุ์ดน้ีจงึเป็น สญัลกัษณ์พเิศษทางภาพทีแ่สดงถงึ ความยนิด ี
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ความสาํเรจ็ เมือ่ช่างทาํคนัชกัไวโอลนิ และนกัไวโอลนิ ไดร้ว่มกนัสรา้งสรรค ์ผลงวานชิน้เอกจาก

เสน้ผมสาวๆ ออกมา ไดอ้ยา่งสวยงามและสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ ทัง้สองฝ่ายจงึรูส้กึปลาบปลืม้

กบัผลงานในครัง้น้ีเป็นนัก แต่การสื่อสารดว้ยภาษาอาจจะไม่ทนัใจเพราะทัง้คู่ใชภ้าษาแม่คนละ

ภาษา การจบัมอืกนัจงึเป็นการแสดงออกถงึความรูส้กึยนิดใีนความสาํเรจ็ไดด้เียีย่มและรวดเรว็ 

  6)  เพลงบรรเลงไรค้าํรอ้ง ในจงัหวะไมเ่รว็ ไมช่า้ 

เพลงบรรเลงในเรื่องใช้เป็นพื้นหลังให้กับฉากนัน้ๆของภาพยนตร์ บางครัง้ถูกใช้เพื่อมิให้

เหตุการณ์ในฉากนัน้ๆขาดรสชาตหิรอืขาดความรูส้กึที่จะนําสื่อสารกบัผู้ชม สําหรบัภาพยนตร์

โฆษณาชุดน้ี เลอืกใชบ้ทเพลงบรรเลงโดยปราศจากคํารอ้ง (Instrumental) ในจงัหวะไม่เรว็ ไม่

ชา้จนเกนิไป เพื่อเป็นสญัลกัษณ์พเิศษทางเสยีงทีส่ ื่อถงึ ความผ่อนคลาย ความเป็นกลาง เพราะ

ส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างภาพยนตร์โฆษณาที่เรียงลําดับสภาวการณ์มักจะเปิดเรื่องด้วย

บรรยากาศสบายๆ ไมเ่ครยีด 

  7)  เพลงบรรเลงไรค้าํรอ้ง ในจงัหวะเรว็ขึน้ 

หลงัจากการใชบ้ทเพลงบรรเลงไรค้ํารอ้ง ในจงัหวะไม่เรว็ ไม่ช้าจนเกนิไป ในการเปิดเรื่องแล้ว 

เมื่อภาพยนตรโ์ฆษณาดําเนินเรื่องมาถงึจุด Climax ได้มกีารใช้เพลงบรรเลงในจงัหวะเรว็ขึน้ 

เพื่อเป็นสญัลกัษณ์พเิศษทางเสยีงที่สื่อถึง ความตื่นเต้น ความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งบทเพลง

ในช่วงนัน้ จะทาํใหผู้ช้มเขา้ใจและมอีารมณ์รว่มไปกบัตวัละครไดด้ยีิง่ขึน้ไปอกี 

  8)  เสยีงปรบมอืจากคนทีร่บัชมการแสดงเดีย่วไวโอลนิ 

หลงัจากที่คนัชกัไวโอลนิที่ทําด้วยเส้นผมของสาวๆ ถูกเนรมติขึน้มาด้วยฝีมอืของผู้เชี่ยวชาญ 

คนัชกัไวโอลนิได้ถูกส่งต่อไปยงั คุณเป้ นักไวโอลนิชื่อดงั ในนามวงทรวีโิอเพื่อพสิูจน์คุณภาพ

ของเสน้ผมดว้ยการบรรเลงเพลงจรงิ ทนัททีีเ่ร ิม่ตน้บรรเลงเพลงทุกคนในหอ้งต่างรบัรูไ้ดท้นัทวี่า

เสยีงดนตรทีีไ่ดร้บัฟงัแทบไมต่่างอะไรกบัไวโอลนิทัว่ไปเลย ทําใหทุ้กคนต่างปรบมอืใหก้บัทัง้นัก

ดนตรีและคันชัดไวโอลิน ดังนั ้นเสียงปรบมือจึงเป็นสัญลักษณ์พิเศษทางเสียงที่สื่อถึง 

ความสาํเรจ็ ความประทบัใจ นัน่เอง 

  9)  ภาพกระดาษโน้ตสฟ้ีาบนบอรด์ 

โดยปกตแิลว้ กระดาษโน้ตจะถูกใชเ้พื่อทิง้ขอ้ความใหก้บัผูท้ีต่อ้งการตดิต่อดว้ย หรอื เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้ความเตอืนความทรงจาํในเรื่องทีเ่ราใส่ใจ หรอืเรื่องทีก่ลวัว่าจะลมื แต่สําหรบัจุดมุ่งหมายการ

ใช้กระดาษโน้ตแผ่นน้อยของตัวละครเอกในภาพยนตร์ชุดน้ีคือ การใช้เป็นข้อความในการ

เตอืนใจและใหก้ําลงัใจตวัเอง ว่าเธอกําลงัจะทําในสิง่ทีเ่ธอตัง้ใจจะทํามาตัง้นานแลว้ แต่ยงัไม่มี

โอกาสไดท้าํ อาจกล่าวไดว้่าในภาพยนตรเ์รือ่งน้ี ภาพกระดาษโน้ตสฟ้ีา ตอ้งการสื่อสารถงึ ความ

มุ่งมัน่ตัง้ใจแบบผู้หญงิ และ กําลงัใจที่มอบให้กบัตวัเองของผู้หญงิ อกีทัง้สฟ้ีายงัมคีวามหมาย

แทนความเป็นผูช้าย หรอือุปนิสยัความกลา้หาญของผูช้ายอกีดว้ย 
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  10)  ภาพมนิเตะกระสอบทรายอยา่งชา้ๆ 

การเคลื่อนไหวในกีฬาชกมวยเต็มไปด้วยท่วงท่าและลลีาที่รวดเรว็ เพราะทุกวนิาทขีองการ

เคลื่อนไหวมโีอกาสทีจ่ะเอาชนะคู่ต่อสู ้หรอื มโีอกาสถูกเอาชนะได้ ดงันัน้ผู้ทีเ่ล่นกฬีาชนิดน้ีจงึ

ตอ้งมสีมาธใินอยูต่ลอดเวลา แต่การสื่อสารใหผู้ช้มเขา้ใจถงึการมสีมาธเิป็นเรื่องยากและค่อนขา้ง

เป็นนามธรรม ผู้สร้างภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีจงึเลือกใช้เทคนิค ภาพเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ 

(Slow motion) เขา้มาช่วย โดยเลอืกฉากทีม่นิต้องเตะกระสอบทราย ในจุดน้ีเองทีผู่ว้จิยัพบว่า

ภาพในลกัษณ์แบบน้ี เป็นสญัลกัษณ์พเิศษทางภาพทีส่ ื่อถงึ ความมสีมาธ ิและ ความแขง็แกรง่ 

  11)  ภาพมนิในชุดออกกําลงักายสน้ํีาเงนิ 

ในภาพความเขา้ใจผูค้นโดยทัว่ไปแลว้ ชุดออกกําลงักาย และ ฉากออกกําลงักายมกัเป็นฉากที่

เหมาะกบัตวัละครเพศชายมากกว่าเพศหญงิ ดว้ยเหตุผลทีว่่าสรรีะของผูช้ายถูกออกแบบมาให้

เหมาะแก่การออกกําลงัมากกว่านัน่เอง แต่อยา่งไรกต็าม การออกกําลงักายถอืเป็นกจิกรรมทีไ่ม่

แบ่งเพศ สามารถทําไดทุ้กเพศ ทุกวยั โดยเฉพาะการวิง่ทีส่ามารถกระทําไดทุ้กคน ยกเวน้ผูท้ีม่ ี

ปญัหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย สําหรบัภาพยนตร์โฆษณาเรื่องน้้ีเลอืกมนิในชุดวอรม์สน้ํีา

เงนิ เป็นสญัลกัษณ์พเิศษทางภาพ ทีส่ ื่อถงึความเขม้แขง็แบบผูช้ายในตวัตนของผูห้ญงิ ซึง่สื่อได้

ผ่านทางชุดออกกําลงักาย และ สน้ํีาเงนิทีใ่ชแ้ทนความเป็นผูช้ายไดเ้ป็นอย่างด ี

  12)  ภาพมนินัง่พกัขา้งเวทมีวย 

การนัง่พกัจากการทาํกจิกรรมใดๆจะเกดิขึน้เมื่อ ตวัละครรูส้กึเหน่ือย หรอืต้องการเวน้วรรคจาก

การทาํบางสิง่บางอยา่ง ซึง่ในภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี ทีส่ ื่อถงึการเรยีนต่อยมวยซึง่เป็นการออก

กําลงักายอย่างหนัก ต้องใชท้ัง้สมาธแิละกําลงัจากร่างกาย อกีทัง้ยงัเป็นกจิกรรมทีต่วัละครเอก

ไม่เคยทํามาก่อน อาการเหน่ือยล้า อาจเกดิขึน้ได้เป็นธรรมดา ภาพมนินัง่พกัขา้งเวทมีวย จงึ

เป็นสญัลักษณ์พิเศษทางภาพ ที่สื่อถึง ความเหน่ือยล้า และ ความรู้สึกท้อแท้ของตัวละคร 

นัน่เอง 

  13)  ภาพการวางขวด Rexona ในตูเ้กบ็ของแลว้ปิดตู ้

กลิ่นหอม หรอื ปราศจากกลิ่น ถือเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบการรบัรู้ภาพของผู้หญิงสวยใน

ปจัจุบนั ซึง่ถอืเป็นจุดทีส่ามารถเชื่อโยงกบัแบรนดสนิคา้ไดโ้ดยตรง เพราะตามพฤตกิรรมของผู้

ออกกําลงักายแล้ว หลงัออกกําลงกายร่างกายจะขบัเหงื่ออนัเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกดิกลิน่ 

ดงันัน้การดูแลตนเองดว้ยสเปรยร์ะงบักลิน่กาย ถอืเป็นอกีหน่ึงทางเลอืกในการเพิม่ความมัน่ใจ 

ผูว้จิยัจงึอาจสรุปได้ว่า ภาพการวางขวด Rexona ในตู้เกบ็ของแลว้ปิดตู้ เป็นสญัลกัษณ์พเิศษ

ทางภาพ ที่สื่อถึงความมัน่ใจในการทําบางสิง่บางอย่าง และ ความกล้าหาญในการเริม่ต้นทํา

กจิกรรมนัน่เอง 

  14)  เพลงบรรเลงไรค้าํรอ้ง ในจงัหวะไมเ่รว็ ไมช่า้ 

เพลงบรรเลงในเรื่องใช้เป็นพื้นหลังให้กับฉากนัน้ๆของภาพยนตร์ บางครัง้ถูกใช้เพื่อมใิห้

เหตุการณ์ในฉากนัน้ๆขาดรสชาตหิรอืขาดความรูส้กึที่จะนําสื่อสารกบัผู้ชม สําหรบัภาพยนตร์
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โฆษณาชุดน้ี เลอืกใชบ้ทเพลงบรรเลงโดยปราศจากคํารอ้ง (Instrumental) ในจงัหวะไม่เรว็ ไม่

ช้าจนเกนิไป เพื่อเป็นสญัลกัษณ์พเิศษทางเสยีงที่สื่อถงึ การดําเนินเรื่อง ความเป็นกลางทาง

ความรูส้กึ 

  15)  เพลงบรรเลงไรค้าํรอ้ง ในจงัหวะเรว็ขึน้ 

หลงัจากการใชบ้ทเพลงบรรเลงไรค้ํารอ้ง ในจงัหวะไม่เรว็ ไม่ช้าจนเกนิไป ในการเปิดเรื่องแล้ว 

เมื่อภาพยนตรโ์ฆษณาดําเนินเรื่องมาถงึจุด Climax ได้มกีารใช้เพลงบรรเลงในจงัหวะเรว็ขึน้ 

เพื่อเป็นสญัลกัษณ์พเิศษทางเสยีงที่สื่อถึง ความตื่นเต้น ความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งบทเพลง

ในช่วงนัน้ จะทาํใหผู้ช้มเขา้ใจและมอีารมณ์รว่มไปกบัตวัละครไดด้ยีิง่ขึน้ไปอกี 

  16)  ภาพเจนทาลปิสตกิสเีขม้ 

ดว้ยวยัของเจนในภาพยนตรโ์ฆษณา นัน่คอื วยันักศกึษามหาวทิยาลยัชัน้ปีที ่4 บวกกบัคณะ

บรหิารธุรกจิทีเ่จนเรยีนอยู่ ทําให้เรื่องนําเสนอภาพเจนในชุดนักศกึษาเสือ้พอดตีวั กระโปรงจบี

รอบตวัยาว รองเท้าหุ้มส้นถูกระเบยีบ ใบหน้าขาวสะอาดใส ปราศจากเครื่องประทนิผวิใดๆ 

เรยีกไดว้่าเจนคอืตวัอยา่งของนกัศกึษาเรยีบรอ้ยคนหน่ึงกว็่าไดแ้ต่ดว้ยอกีบทบาทหน่ึงทีเ่จนต้อง

สวมเมื่ออยู่กบัจูน นัน่คอื บทบาทของแม่ ทําให้ในบางเหตุการณ์เจนต้องทําตวัเป็นผู้ใหญ่ เกนิ

ความจรงิ ซึง่วธิทีีเ่จนใชค้อื การใชเ้ครื่องสําอางประเภทลปิสตกิ เพื่อเตมิแต่งรมิฝีปากให้ดูเขม้

โดยเชื่อว่ามนัจะทําให้เธอดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ผู้วจิยัจงึสรุปได้ว่า ภาพการทาลปิสตกิของเจน 

เป็นสญัลกัษณ์พเิศษทางภาพ ทีส่ ื่อถงึ ความเป็นผูใ้หญ่ และ ความมัน่ใจ 

  17)  ภาพจนูเดนิฝา่ฝงูนกัศกึษาอยา่งรบีรอ้น 

ทุกครัง้ทีเ่รยีนเสรจ็ในแต่ละวนั เจนจะรบีพุ่งตวักลบัทนัทโีดยไม่สุงสงิกบัใคร เพราะเจนมภีารกจิ

สาํคญัทีต่อ้งทาํนัน่คอืการไปรบัจนูทีโ่รงเรยีน ทําใหช้วีติของเจนค่อนขา้งยุ่งและมเีวลาจาํกดักว่า

เดก็ในวยัเดยีวกนัมากพอควร แมว้่าจะมคีนนินทาว่าเจนเป็นเดก็เสีย่ และมลีูกตดิ แต่เจนกไ็ม่ได้

สนใจ และดเูธอมคีวามสุขทีจ่ะทาํสิง่เหล่าน้ีเพื่อจนู ทําใหภ้าพทีเ่หน็ว่า เจนเดนิฝ่าฝงูชนอย่างรบี

รอ้น จงึเป็นสญัลกัษณ์พเิศษทางภาพ ทีส่ ื่อถงึ ความไม่สนใจสงัคมภายนอก ความเอาใจใส่ที่มี

ต่อจนู 

  18)  เจนรอ้งไหเ้มือ่เหน็จนูในกองขยะ 

ข่าวแม่ใจยกัษ์ทีม่กัทิง้ลูกทีเ่กดิมาจากความไม่พรอ้มไวใ้นกองขยะ ถอืเป็นประเดน็ข่าวทีโ่ด่งดงั

มากในสมยัก่อน ผูค้นต่างลงความเหน็กนัว่าแม่ทีก่ลา้ทิง้ลูกในไสท้ีต่นอุ้มทอ้งมา 9 เดอืนได ้ถอื

เป็น แม่ที่ปราศจากจติสํานึกของความเป็นแม่ เป็นแม่ใจยกัษ์ ส่วนเด็กทารกที่ถูกทิ้งหากไม่

เสยีชวีติจากสภาวะเป็นพษิหรอืสตัวท์าํรา้ย กถ็ูกเกบ็มาเลีย้งดว้ยตราบาปตดิตวัว่า เป็นเดก็ทีไ่ม่

มใีครตอ้งการ และดูเหมอืนว่าเจนจะเขา้ใจประเดน็น้ีเป็นอย่างด ีเพราะในภาพยนตรโ์ฆษณาชุด

น้ี พยายามสื่อสารใหเ้หน็ว่า ทนัททีีเ่จนพบทารกน้อยในกองขยะ แทนทีเ่จนจะตกใจและรงัเกยีจ 

แต่เจนกลบัรอ้งไหอ้อกมา แลว้อุ้มเดก็น้อยมากอดไว ้ราวกบัว่าเดก็ทารกคอืลูกของเธอเอง จาก

ภาพเหตุการณ์ดงักล่าว ทําใหผู้ว้จิยัเขา้ใจไดว้่า ปฏกิริยิาทเีจนรอ้งไหเ้มื่อเหน็จนูในกองขยะ คอื 
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สญัลกัษณ์พเิศษทางภาพที่สื่อถงึ ความสงสาร ความหดหู่ในโชคชะตา และความไม่เขา้ใจใน

ความโหดรา้ยของแมผู่ใ้หก้ําเนิด 

  19)  เจนรอ้งไหใ้นวนัแม ่

ทุกปีในวนัที ่12 สงิหาคม หรอื วนัแม่แห่งชาต ิคอืวนัสําคญัท ีโรงเรยีนอนุบาลหรอืประถมส่วน

ใหญ่จะเรยีนเชญิคุณแม่มาทํากจิกรรมวนัแม่ร่วมกบัลูกๆ ที่โรงเรยีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพธิมีอบ

พวงมาลยัดอกมะลใิหก้บัคุณแม่จากมอืของลูกๆ ซึง่ในภาพยนตรโ์ฆษณาพบว่าโรงเรยีนของจนู

เองกจ็ดักจิกรรมทาํนองดงักล่าวดว้ยเช่นกนั ทําใหเ้หน็เหตุการณ์ทีจ่นูมอบมาลยัดอกมะลใิหเ้จน

แล้วก้มกราบที่เท้า ทําให้เจนกลัน้น้ําตาแห่งความปิตไิว้ไม่อยู่ ในเหตุการณ์น้ีเองที่ทําให้ผู้วจิยั

เขา้ใจไดว้่า ภาพเจนรอ้งไหใ้นวนัแม่ คอื สญัลกัษณ์พเิศษทางภาพทีส่ื่อถงึ ความปลืม้ปิตใินตวั

ลกู ความภมูใิจในตวัลกู 

  20)  ภาพพุทแอบยิม้เมือ่มองไปทีเ่จนและจนู 

เพราะพุทแตกต่างจากคนอื่นที่ตดัสนิเจนจากภาพภายนอกที่เหน็ แต่พุทเลอืกที่จะไขความลบั

ของเจน ผ่านเรื่องจรงิที่เ้ขาไดร้บัรู ้ทําใหเ้ขาพบว่า ความจรงิแลว้เจนไม่ใช่ผูห้ญงิแบบที่สงัคมตี

ตราเธอเลย ยิ่งไปกว่านัน้ พุทยงัพบความงดงามของผู้หญิงที่ถูกเรียกว่า แม่ อีกด้วย จน

ท้ายที่สุด ภาพยนตร์โฆษณาแสดงภาพพุทที่ยนืยิ้มให้กบัเจนและจูนที่เดนิจากไป ซึ่งถือเป็น

สญัลกัษณ์พเิศษทางภาพทีส่ ื่อถงึ ความนบัถอืทีพุ่ทมใีหเ้จน และ ความเขา้ใจในความลบัของเจน 

  21) เพลงบรรเลงไรค้าํรอ้ง ในจงัหวะไมเ่รว็ ไมช่า้ 

เพลงบรรเลงในเรื่องใช้เป็นพื้นหลังให้กับฉากนัน้ๆของภาพยนตร์ บางครัง้ถูกใช้เพื่อมิให้

เหตุการณ์ในฉากนัน้ๆขาดรสชาตหิรอืขาดความรู้สกึที่จะนําสื่อสารกบัผู้ชมสําหรบัภาพยนตร์

โฆษณาชุดน้ี เลอืกใชบ้ทเพลงบรรเลงโดยปราศจากคํารอ้ง (Instrumental) ในจงัหวะไม่เรว็ ไม่

ช้าจนเกนิไป เพื่อเป็นสญัลกัษณ์พเิศษทางเสยีงที่สื่อถงึ การดําเนินเรื่อง ความเป็นกลางทาง

ความรูส้กึ 

  22)  เพลงบรรเลงไรค้าํรอ้ง ในจงัหวะเรว็ขึน้ 

หลงัจากการใชบ้ทเพลงบรรเลงไรค้ํารอ้ง ในจงัหวะไม่เรว็ ไม่ช้าจนเกนิไป ในการเปิดเรื่องแล้ว 

เมือ่ภาพยนตรโ์ฆษณาดาํเนินเรือ่งมาถงึจดุ climax ไดม้กีารใชเ้พลงบรรเลงในจงัหวะเรว็ขึน้ เพื่อ

เป็นสญัลกัษณ์พเิศษทางเสยีงที่สื่อถงึ ความตื่นเต้น ความอยากรูอ้ยากเหน็ ซึ่งบทเพลงในช่วง

นัน้ จะทาํใหผู้ช้มเขา้ใจและมอีารมณ์รว่มไปกบัตวัละครไดด้ยีิง่ขึน้ไปอกี 

  23)  เพลงบรรเลงวนัแม ่

หากต้องสื่อสารถึงวนัสําคญัระหว่างแม่และลูก วนัแม่ คอืวนัที่ดทีี่สุดในการสื่อสาร ภาพยนตร์

โฆษณาชุดน้ีจงึใชเ้หตุการณ์ของพธิมีอบพวงมาลยัดอกมะลใิหก้บัคุณแม่เป็นภาพ แลว้ใชเ้พลง

บรรเลง ค่าน้ํานม เป็นพื้นเสียง ทําให้ผู้วิจยัสามารถเข้าใจได้ว่า เพลงบรรเลงวันแม่ เป็น

สญัลกัษณ์พเิศษทางเสยีงทีส่ ื่อถงึ ความรกัทีจ่นูมต่ีอเจน 
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  24)  แจนแต่งหน้า 

จากอดตี การแต่งหน้ามคีวามหมายหลากหลายนยั เช่น การแสดงถงึยศฐาบนัดาศกัดิ ์การแสดง

ความเป็นพวกเดยีวกนั การอําพรางตนเองจากภยนัตราย หรอืแมแ้ต่การแสดงออกถึงความ

พรอ้มในการผสมพนัธข์องสตัวเ์องกต็าม แต่สําหรบัภาพยนตรเ์รื่องน้ีทีอ่้างองิจากบทบาทความ

เป็นผูห้ญงิในปจัจบุนั ทาํใหส้ามารถเขา้ใจไดว้่าการแต่งหน้าของแจนแสดงถงึ ความเป็นผูห้ญงิที่

ตอ้งสวยก่อนออกงานสงัคมทุกครัง้ และยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ ความละเอยีดลออของผูห้ญงิในการ

ทาํสงิเลก็ๆเช่นการแต่งหน้า อกีดว้ย 

  25)  ภาพกางเกงชัน้ในชายตกอยูน่อกตะกรา้ 

มนุษย์คอืสิง่มชีวีติที่มวีิวฒันาการหลายๆสายพนัธุ์ ทัง้สามารถฝึกสอนได้ สามารถเรยีนรู้ได ้

สามารถปรบัตวัได ้แต่สิง่ทีเ่ป็นขอ้ดอ้ยของมนุษยค์อื มนุษยม์คีวามมกัง่าย ความไม่เป็นระเบยีบ

เป็นพืน้ฐาน โดยเฉพาะมนุษยเ์พศชาย เหน็ไดจ้ากหลายเหตุการณ์ เช่น ห้องนอนของชายโสด 

ส่วนใหญ่จะไม่เป็นระเบยีบ รก และมกีลิน่เหมน็อบั แต่หอ้งนอนของสาวโสดจะเป็นระเบยีบกว่า 

แถมยงัมกีลิน่หอมอ่อนๆจากเครื่องประทนิผวินานาชนิดดว้ย เป็นต้น สําหรบัเหตุการณ์กางเกง

ชัน้ในชายของอัน๋ตกอยู่นอกตะกรา้ผ้า ในภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ี ทําให้ผู้วจิยัเขา้ใจได้ว่าเป็น 

สญัลกัษณ์พเิศษทางภาพทีส่ ื่อถงึ ความมกังา่ยของอัน๋ และความเอือ้มระอาของแจน 

  26)  ขอ้ความในโน้ตบนโต๊ะอาหารของแจน 

หลังจากที่นัง่รอการกลับบ้านของอัน๋ แจนก็หมดความอดทนและพบว่าอัน๋ลืมวันครบรอบ

แต่งงานไปแลว้แน่นอน แจนจงึรูส้กึน้อยใจ และเลอืกตดัสนิใจทิง้ขอ้ความไวใ้นกระดาษแผ่นน้อย 

แล้ววางมนัไว้ที่โต๊ะอาหาร จากเหตุการณ์น้ี เรื่องราวได้ทําการแบ่งแยกรูปแบบการไว้ 2 

ขอ้ความดว้ยกนัซึง่สะทอ้นความรูส้กึและส่งผลกระทบต่อจดุจบของเรือ่งทีแ่ตกต่างกนัชดัเจน (1) 

ขอ้ความทีว่่า "สปาเกต็ตีอ้ยูใ่นตูเ้ยน็ สุขสนัตว์นัครบรอบแต่งงาน" เป็นสญัลกัษณ์พเิศษทางภาพ

ทีส่ ื่อถงึ ความเป็นห่วงปนความน้อยใจของแจน (2) ขอ้ความทีว่่า "ไปนอนบา้นเพื่อน สุขสนัต์วนั

ครบรอบแต่งงาน" เป็นสญัลกัษณ์พเิศษทางภาพทีส่ ื่อถงึ การปนระชดประชนั และ ความน้อยใจ

ของแจน 

  27)  แจนหยดุชะงกักบัคาํขอโทษของอัน๋ 

หลายครัง้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อขาดคําขออภยั ในขณะที่บางครัง้เรื่องใหญ่กลบั

กลายเป็นเรื่องเลก็เมื่อลดทอนด้วยคําขออภยั เหตุการณ์น้ีในภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ีก็เช่นกนั 

เพยีงแค่อัน๋สํานึกผดิและกล่าวคําว่าขอโทษ ทนัททีี่สิ้นเสยีงของอัน๋ทําให้แจนทกีําลงัโกรธและ

หยุดคดิ ทําให้ผู้วจิยัเจา้ใจได้ว่าท่าทขีองแจนที่มต่ีอคําขอโทษของอัน๋คอื สญัลกัษณ์พเิศษทาง

ภาพทีส่ ื่อถงึ เยือ่ใยและความรกัระหว่างคู่รกั นัน่เอง 

  28)  เสยีงฝนตก 

สภาวะอากาศทีม่เีมด็ฝนโปรยปรายลงมาจากฟ้า สามารถตคีวามไดห้ลากหลายอย่าง เช่น การ

ชําระล้าง ความชุ่มฉ่ํา ความสนุกสนาน หรอืแมแ้ต่ความโศกเศรา้ก็เป็นไปได้ จากภาพยนตร์



98 

โฆษณาชุดน้ี ผูว้จิยัสงัเกตว่า ทุกครัง้ทีใ่นตก ฉากในภาพยนตรจ์ะเตม็ไปดว้ยภาวะความกดดนั 

ความเครยีด ระหว่างตวัละครทัง้สอง ทาํใหเ้ชื่อไดว้่า เสยีงฝนตก คอื สญัลกัษณ์พเิศษทางภาพที่

สื่อถงึ ความเครยีด และ ความเสยีใจ ของตวัละคร 

  29)  เสยีงเซน็ชื่อในใบสญัญาหยา่ 

การหย่ารา้งถอืเป็นสญัลกัษณ์ของการแยกทาง การสิ้นสุดลงของชวีติคู่ แต่การหย่าร้างไม่ใช่

สญัลกัษณ์ของความเสยีใจเสมอไป ขึน้อยู่กบั สถานการณ์และความรูส้กึของตวัละครนัน้ๆ แต่

สาํหรบัการลงนามในใบหยา่รา้งของอัน๋และแจนในภาพยนตรชุ์ดน้ี เหน็ไดช้ดัว่า ทัง้คู่เตม็ไปดว้ย

ความลงัเล ความไมแ่น่ใจ และลกึๆแลว้ ทัง้คู่ยงัรกักนัอยู่ แต่ทีม่าถงึอําเภอไดก้เ็พราะความมทีฐิิ

ในจติใจของทัง้คู่ ดงันัน้ เสยีงเซ็นชื่อในใบสญัญาหย่าร้างโดยปราศจากภาพการเซ็นจงึเป็น 

สญัลกัษณ์พเิศษทางภาพทีส่ ื่อถงึ ความไม่แน่ใจในสิง่ทีท่ําว่าเป็นความต้องการที่แทจ้รงิหรอืไม ่

หรอื ภาวะทาํบางอยา่งเพื่อเอาชนะคนทีร่กั หรอื ตวีวักระทบคราด นัน้เอง 

ตารางท่ี 4.12  แสดงการใชส้ญัลกัษณ์พเิศษแทนความสมัพนัธต์วัละคร 

 

สญัลกัษณ์พิเศษ ความสมัพนัธ์

ระหว่าง 

ลกัษณะ ภาพยนตรโ์ฆษณา 

1) การแนะนําตวั คณะกรรมการ และ 

สาวๆ 

ภาพ DOVE 

2) การซ้อมมวย นกัเรยีน และ คุณคร ู ภาพ Rexona 

3) ภาพวาดของจนู คุณแม ่และ ลกู ภาพ Wacoal 

4) ภาพแปรงสีฟันสอง

ด้าม 

คุณแมเ่ลีย้งเดีย่วและ

ลกู 

ภาพ Wacoal 

5) ภาพจนูในกองขยะ

และเจนท่ีอุ้มจนูขึ้นมา 

แมบุ่ญธรรมและ

ลกูบุญธรรม 

ภาพ Wacoal 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 

 

สญัลกัษณ์พิเศษ ความสมัพนัธ์

ระหว่าง 

ลกัษณะ ภาพยนตรโ์ฆษณา 

6) ใบสญัญาหย่าร้าง อัน๋และแจนทีก่ําลงัจะ

จบชวีติคู่ 

ภาพ Oriental Princess 

7) งานแต่งงาน 3 ปีก่อน อัน๋และแจนทีเ่พิง่

เริม่ตน้ชวีติคู่ 

ภาพ Oriental Princess 

8) ภาพทัง้คู่ใช้ชีวิตโดย

ไม่พดูกนัในบ้านหลงั

เดียวกนั 

ความรกัทีย่งั

หลงเหลอือยูใ่นใจ 

ภาพ Oriental Princess 

9) ภาพดอกไม้เห่ียวเฉา อัน๋และแจนทีจ่บลง ภาพ Oriental Princess 

 

  1)  การแนะนําตวัของเหล่าหญงิสาว 

เน่ืองจากทัง้คณะกรรมการและสาวๆผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ไม่เคยรูจ้กักนัมาก่อน ทําใหส้ิง่แรกททีัง้

สองฝ่ายต้องทําเมื่อพบกนั นัน่คอื การทกัทาย และ แนะนําตวั ดงันัน้ฉากการแนะนําตวัของ

เหล่าหญงิสาวคอืสญัลกัษณ์พเิศษแทนความสมัพนัธต์วัละครระหว่างคณะกรรมการและสาวๆ 

  2)  การซอ้มมวยของมนิและครมูวย 

เมือ่กจิกรรมทีม่นิเลอืกลงมอืทําคอื ต่อยมวย และ เป็นกจิกรรมทีไ่ม่ใช่ใครกไ็ดจ้ะสามารถเรยีนรู้

ไดด้้วยตนเอง ตวัละครที่เขา้มามบีทบาทในลําดบัถดัไป จงึเป็นบทบาทของครมูวยนัน่เอง และ 

แม้ว่าทัง้คู่จะไม่รู้จกักันมาก่อน แต่เมื่อได้ลงปลงใจเรียนต่อยมวยแล้ว มินจึงมีสถานะเป็น

นักเรยีน และครูมวย คอื คุณครู นัน่เอง ดงันัน้ ภาพการซ้อมมวย จงึกดลายเป็น สญัลกัษณ์

พเิศษแทนความสมัพนัธต์วัละคร ระหว่าง นกัเรยีน และ คุณคร ูนัน่เอง 

  3)  ภาพวาดของจนู 

ภาพวาดของจนูปรากฏในเรื่องในช่วง วนิาททีี ่02:32 และ 06:34 เป็นภาพวาดแบบง่ายๆตาม

ฝีมอืของเดก็วยัอนุบาล ซึง่จนูบอกกบัพุทว่า มนัคอื ภาพของ แม่และลูก และมขีอ้ความอยู่ตรง

กลางของรปูว่า 'แม'่ แมร่กัลกู" ทาํใหผู้ว้จิยัรบัรูไ้ดใ้นทนัทวี่า ความรกัของเจนสามารถส่งผ่านไป
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ยงัจนูไดจ้รงิ และจนูเองกแ็สดงออกว่าเธอรบัรูไ้ดผ้่านภาพวาดชิน้น้ี  ดงันัน้ ภาพวาดของจนูคอื 

สญัลกัษณ์พเิศษแทนความสมัพนัธต์วัละครระหว่าง แม ่และ ลกู 

  4)  ภาพแปรงสฟีนัสองดา้มในแกว้ 

โดยทัว่ไป เมือ่เราจะสงัเกตว่าบา้นใดมจีาํนวนสมาชกิเท่าไร หน่ึงในวธิทีีง่่ายและรวดเรว็ทีสุ่ดคอื 

การดูที่จํานวนแปรงสฟีนัในห้องน้ํา เพราะส่วนใหญ่คนเราจะใช้แปรงสฟีนัครัง้ละ 1 ด้าม ใน

ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ีเผยให้เหน็ภาพ แปรงสฟีนั 2 ด้ามในแก้วน้ําหน้ากระจก เพื่อบอกเป็น

นัยใหท้ราบว่า บา้นน้ีมเีพยีงเจนและจูนเท่านัน้ ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึสามารถบอกได้ว่า ภาพแปรงสี

ฟนัสองดา้มในแก้ว คอื สญัลกัษณ์พเิศษแทนความสมัพนัธต์วัละคร ระหว่างเจนและจนูในฐานะ

ของครอบครวัคุณแมเ่ลีย้งเดีย่ว (Single Mother Family) 

  5)  ภาพจนูในกองขยะและเจนทีอุ่ม้จนูขึน้มา 

ภาพน้ีมคีวามสําคญักบัภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ีเป็นอย่างมาก เพราะ มนัคอืความลบัของเจนที่

เธอไมเ่คยบอกใครมาก่อน ภาพยนตรโ์ฆษณาแสดงใหเ้หน็ภาพของจนูทีน่อนอยู่ในกระเป๋าทาง

เก่าๆในกองขยะ โดยมเีจนทีเ่ขา้ไปพบแลว้ตดัสนิใจเกบ็จนูมาเลีย้งในฐานะลูกสาว จากภาพ จนู

ในกองขยะและเจนที่อุ้มจูนขึ้นมา ทําให้ผู้วิจ ัยเข้าใจว่าภาพน้ีคือ สัญลักษณ์พิเศษแทน

ความสมัพนัธต์วัละคร ระหว่างแมบุ่ญธรรมและลูกบุญธรรม โดยที ่จนูคอืส่วนเกนิของใครสกัคน

ทีไ่มต่อ้งการเธอ แต่เจนคอืใครบางคนทีต่อ้งการและเหน็คุณค่าในตวัจนูจากใจจรงิ 

  6)  ใบสญัญาหยา่รา้ง 

การหยา่รา้งถอืเป็นสญัลกัษณ์ของการแยกทาง การสิน้สุดลงของชวีติคู่ โดยใบหย่า คอื เอกสาร

ทางทีม่ผีลทางกฎหมาย และใช้เป็นเอกสารยนืยนัอย่างเป็นทางการว่าคู่แต่งงานที่ได้ลงนามใน

หนงัสอืสญัญาฉบบัน้ี ไดต้กลงขอสิน้สุดความสมัพนัธก์นัแลว้ทัง้สองฝ่าย ดงันัน้สญัญาฉบบัน้ีจงึ

เป็น สญัลกัษณ์พเิศษแทนความสมัพนัธต์วัละคร ทีก่ําลงัจะจบลงของอัน๋และแจน เหลอืเพยีงแค่

การลงนามของทงัสองคนเท่านัน้ 

  7)  ภาพงานแต่งงานเมือ่ 3 ปีก่อน 

คือภาพที่แล่นเข้ามาในหัวของอัน๋ มนช่วงเริ่มเรื่องโดยอัน๋บอกกับผู้ชมว่า พวกเขาทัง้สอง

แต่งงานกนัเมื่อ 3 ปีก่อนในวนัน้ี ก่อนที่ภาพยนตร์โฆษณาจะแสดงภาพของงานแต่งงานที่ทัง้

สองคนมคีวามสุข ภาพงานแต่งงานเมื่อ 3 ปีก่อนของอัน๋และแจนจงึเป็น สญัลกัษณ์พเิศษแทน

ความสมัพนัธท์ีเ่ร ิม่ตน้ตวัละคร ระหว่างอัน๋และแจน หรอื การเริม่ตน้ของชวีติคู่นัน่เอง 

  8)  ภาพทัง้คู่ใชช้วีติโดยไมพ่ดูกนัในบา้นหลงัเดยีวกนั 

ในช่วงน้ีของภาพยนตรโ์ฆษณาแสดงให้เหน็ภาพการใช้ชวีติของแต่ละคนเมื่อไม่มอีกีฝ่าย อาทิ

เช่น อัน๋ต้องกินบะหมีก่ึ่งสําเรจ็รูปในถ้วย แจนต้องเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตนเอง อัน๋ต้องนอนที่

โซฟา แจนต้องนอนคนเดยีวบนเตียงใหญ่ เหตุการณ์ทัง้หมดดําเนินไปด้วยสหีน้าที่ปราศจาก

ความสุขของตวัละคร แต่ทัง้สองคนยงัเลอืกทีจ่ะอยู่ในบ้านเดยีวกนัราวกบัว่าทัง้สองคนกําลงัรอ

อะไรบางอย่าง อะไรบางอย่างทีต่่างฝ่ายต่างคาดหวงัในใจใหเ้กดิขึน้ก่อนที่เวลาสุดทา้ยจะมาถงึ 
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ภาพดงักล่าวจงึเป็น สญัลกัษณ์พเิศษแทนความสมัพนัธ์ตวัละคร ที่สะท้อนถึง ความรกัที่ยงั

หลงเหลอือยูใ่นใจแต่ถูกความถอืตนของแต่ละฝา่ยบดบงัไวนัน่เอง 

  9)  ภาพดอกไมท้ีเ่หีย่วเฉาในแจกนั 

ภาพดอกไม ้ส่วนใหญ่แสดงถงึความรกั ความมชีวีติชวีา และความเป็นผู้หญงิ แต่เมื่อดอกไม้

เหี่ยวแห้งลงในแจกนั เป็นภาพสะท้อนของความรกัทีเ่ฉาลงอนัเน่ืองมาจาก ทําให้ผู้วจิยัสรุปได้

ว่า ภาพดอกไมท้ีเ่หีย่วเฉาในแจกนั คอื สญัลกัษณ์พเิศษแทนความสมัพนัธท์ีจ่บลง 

 4.2.6  การวิเคราะหฉ์ากในภาพยนตรโ์ฆษณา (Settings Analysis) 

  ผูว้จิยัไดจ้าํแนกฉากออกเป็น 5 ชนิด มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.13  สรปุการปรากฏของฉากในภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรือ่ง 

 

ฉาก ภาพยนตรโ์ฆษณาจากตราสินค้า รวมทัง้ส้ิน 

DOVE Rexona Wacoal OPS 

ฉากท่ีเป็น

ธรรมชาติ 

- 2 4 1 7 

ฉากท่ีเป็น

ส่ิงประดิษฐ ์

4 9 14 7 34 

ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา - - 1 2 3 

ฉากการดาํเนิน

ชีวิต 

- 9 9 10 28 

ฉากสภาพแวดล้อม - 3 6 3 12 

รวมทัง้ส้ิน 4 23 34 23  

 

     1)  ฉากในภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติง้เป็นสาวโดฟ ตอ้งถูกตดัผม.. ทาํไม?” 

จากตราสนิคา้ DOVE  
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 จากข้อมูลในตารางในด้านบน พบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติ้งเป็นสาว

โดฟ ต้องถูกตดัผม.. ทําไม?” จากตราสนิคา้ DOVE มฉีากทัง้สิ้น 4 ฉาก และเป็นฉากทีเ่ป็น

สิง่ประดษิฐท์ัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็น ฉากเวทสีมัภาษณ์ ฉากโต๊ะทําคนัชกัไวโอลนิ ฉากเวทแีสดงการ

เดีย่วไวโอลนิ และฉากการสมัภาษณ์สาวๆ 5 คนในตอนทา้ย โดยปราศจากฉากประเภทอื่นๆ 

 จากการเก็บข้อมูล ทําให้ผู้วจิยัสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุที่ฉากในภาพยนตร์

โฆษณาชุดน้ี มีความหลากหลายน้อย เป็นเพราะ โครงเรื่องและแนวของภาพยนตร์ จาก

การศกึษาและจดัประเภท ภาพยนตรชุ์ดน้ีคอื แนวตลกขบขนั ทําใหโ้ครงเรื่องค่อนไปทางฉาก

สบายๆ ไมม่คีวามซบัซอ้น เพื่อใหผู้ช้มใชส้มาธแิละความคดิในการรบัชมน้อยทีสุ่ด ประกอบกบั

โครงเรื่องเป็นเรื่องของการเขา้ร่วมโครงการคน้หาสาวโดฟ (casting เป็นสาวโดฟ) ทําให้การ

เลอืกฉากควรเป็นทีร่โหฐานมากกว่าฉากแบบอื่นๆ เพื่อการดําเนินเรื่องที่ราบรื่นและสมเหตุผล 

ตลอดจนเพื่อใชง้บประมาณน้อยทีสุ่ดดว้ย  

 ยงัพบว่า จากบุคลกิภาพทางกายภาพและทศันคตทิี่แสดงออกทางคําพูดของ

ตวัละคร ทาํใหผู้ว้จิยัทราบไดว้่าผูส้รา้งภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี มทีศันะว่า ผูห้ญงิทีดู่แลตวัเองมา

เป็นอย่างด ีจะพร้อมสําหรบัทุกความท้าทายและโอกาสใหม่ๆที่เขา้มาในชวีติซึ่งสอดคล้องกบั

บทบาทของผูห้ญงิไทยในปจัจบุนัทีต่อ้งดแูลตนเองทัง้ในดา้นงานและภาพลกัษณ์ 

 นอกจากน้ี หากพจิารณาในแง่มุมของการเชื่อมโยงกบัตราสนิค้า พบว่า การ

เลอืกฉากสขีาวล้วน ที่มคีวามเรยีบหราคอื การเชื่อมโยงประสบการณ์ของตวัละครใหเ้ข้ากบั

บุคลกิภาพของตราสนิคา้ทีง่า่ยและชดัเจนทีสุ่ด  

 2)  ฉากในภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกั

อยา่งใหต้วัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงการปรากฏของฉากในภาพยนตรจ์ากตราสนิคา้ Rexona 

 

ฉาก รายละเอียด จาํนวนครัง้ท่ีปรากฏ 

ฉากท่ีเป็น

ธรรมชาติ 

ฉากการวิง่ออกกําลงักายของมนิ 2 

ฉากท่ีเป็น

ส่ิงประดิษฐ ์

ฉากโรงยมิ, ฉากบา้น/หอ้ง, ฉากกองถ่าย, 

ฉากหอ้งน้ําโรงยมิ, ฉากค่ายมวย 

9 

ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา ไมป่รากฏ ไมป่รากฏ 

ฉากการดาํเนิน

ชีวิต 

ฉากแต่งหน้าก่อนทาํงาน, ฉากการอ่านบทที่

หอ้งนอน, ฉากซอ้มมวย, ฉากวิง่ออกกําลงั

กายทีส่วน 

9 

ฉาก

สภาพแวดล้อม 

ฉากเดนิเขา้โรงยมิ, ฉากสวนสาธารณะ 3 

  

 จากขอ้มูลในตารางในด้านบน พบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ถงึเวลาที่ผู้หญงิ

ทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกัอย่างใหต้วัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona มฉีากทัง้สิน้ 23 ฉาก และม ี

4 ประเภทของฉาก โดยฉากทีม่จีาํนวนมากทีสุ่ดคอื ฉากที่เป็นการดําเนินชวีติ จาํนวน 9 ฉาก 

และ ฉากทีเ่ป็นสิง่ประดษิฐ ์จาํนวน 9 ฉาก ฉากทีม่จีาํนวนมากเป็นอนัดบัสองคอื ฉากสภาพแสด

ลอ้ม จาํนวน 3 ฉาก และอนัดบัสุดทา้ยคอื ฉากทีเ่ป็นธรรมชาต ิจาํนวน 2 ฉาก  

 ข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นทําให้ ผู้วจิยัทราบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีเป็น

ภาพยนตรโ์ฆษณาที่ต้องการสะท้อนใหเ้หน็ถงึวธิกีารดําเนินชวีติในสงัคมเมอืงของตวัละครเอก 

เป็นหลกั เน่ืองด้วยความเป็นนางเอกสาวแสนสวยที่ต้องการทําสิง่ที่ตนเองใฝ่ฝนั นัน่คอื การ

เรียนต่อยมวย ภาพจึงมักปรากฏเป็นฉากของค่ายมวย และห้องนอนของตัวเอกทําให้ดู

สมเหตุสมผล และเชื่อมโยงกบัความเป็นได้ในใจของผู้ชมได้ด ีในแง่ของการเชื่อมโยงกบัตรา

สนิคา้ พบว่า ภาพยนตรม์กัเลอืกใชส้สีนัของวตัถุมาเป็นตวัเชื่อมโยง เช่น กระดาษโน้ตสฟ้ีา ชุด

อ อ ก กํ า ลั ง ก าย สี น้ํ า เ งิน  เ ป็ น ต้ น  ทํ า ใ ห้ ผู้ ช ม ส า ม า รถ เ ชื่ อ ม โ ย ง กับ สีป ร ะ จํ า ตั ว 
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ตราสินค้าได้ง่าย ตลอดจนการตอกยํ้าด้วยฉากจบที่ปรากฏเป็นภาพสินค้าในตู้เสื่อผ้าอย่าง

ชดัเจน ยิง่ทาํใหผู้ช้มนึกถงึตราสนิคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 3)  ฉากในภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลบัของเจน” 

จากตราสนิคา้ Wacoal 

 

ตารางท่ี 4.15  แสดงการปรากฏของฉากในภาพยนตรจ์ากตราสนิคา้ Wacoal 

 

ฉาก รายละเอียด จาํนวนครัง้ท่ีปรากฏ 

ฉากท่ีเป็น

ธรรมชาติ 

ฉากผเีสือ้ตอมดอกไมส้ขีาว, ฉากกองขยะขา้ง

ถนน 

4 

ฉากท่ีเป็น

ส่ิงประดิษฐ ์

ฉากโรงเรยีนอนุบาล, ฉากมหาวทิยาลยั, 

ฉากบา้นเจนและจนู 

14 

ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา ฉากทีย่อ้นเวลาไปวนัทีเ่จนพบจนูทีก่องขยะ 1 

ฉากการดาํเนิน

ชีวิต 

ฉากเจนวิง่ไปโรงเรยีนจนู, ฉากเจนเขา้เรยีน 

ฉากจนูรอเจนมารบั, ฉากเจนเดนิกลบับา้นกบั

จนู, ฉากเจนทาํกจิวตัรประจาํวนักบัจนูที่

หอ้งพกั 

9 

ฉากสภาพแวดล้อม ฉากผูป้กครองทีโ่รงเรยีนอนุบาลม ฉากคน

นินทาเจนกบัจนู, ฉากกองขยะ, ฉากจนูเล่นกบั

เพื่อนๆทีโ่รงเรยีน 

6 

  

 จากขอ้มูลในตารางในด้านบน พบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful 

Woman: ความลบัของเจน” จากตราสนิคา้ Wacoal มฉีากทัง้สิน้ 34 ฉาก และม ี5 ประเภทของ

ฉาก โดยฉากทีม่จีาํนวนมากทีสุ่ดคอื ฉากทีเ่ป็นสิง่ประดษิฐ ์จาํนวน 14 ฉาก ฉากทีม่จีาํนวนมาก

เป็นอนัดบัสองคอื ฉากทีเ่ป็นการดําเนินชวีติ จาํนวน 9 ฉาก ฉากทีม่จีาํนวนมากเป็นอนัดบัสาม

คอื ฉากสภาพแสดลอ้ม จาํนวน 6 ฉากและอนัดบัสุดทา้ยคอืฉากทีเ่ป็นธรรมชาต ิจาํนวน 4 ฉาก 

 ข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นทําให้ ผู้วจิยัทราบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีเป็น

ภาพยนตรโ์ฆษณาทีต่้องการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความกดดนัของผูห้ญงิ ในแง่ของการรบัมอืกบัคํา
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นินทา ความรกัของแม่และลูก สงัเกตได้จากพฤตกิรรมของตวัเอกที่พยายามปกปิดเรื่องราวที่

เกดิขึน้จรงิ ดว้ยการไม่สุงสงิ ไม่สนใจโลกภายนอกเพื่อลดโอกาสในการบอกความจรงิ และลด

ความกดดันให้กับลูกและตนเอง และ ด้วยความเป็นนักเรียน นักศึกษาทัง้คู่  ทําให้ฉาก

สิง่ประดษิฐเ์ช่น โรงเรยีน และฉากการดําเนินชวีติ มจีาํนวนมากกว่าฉากอื่นๆ เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบับทบาทของตวัละคร และเพิม่ความเชื่อมโยงกบัผูช้มมากขึน้ ในแง่ของการเชื่อมโยงกบัตรา

สนิค้า พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาเลอืกใช้ตัวละครผู้ชายมาเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวการค้นพบ

ความสวยที่แท้จรงิของตัวละครเอก เพราะเชื่อว่าความสวยคือลกัษณะเด่นของผู้หญิงที่ถูก

คน้พบดว้ยผูช้าย โดยเฉพาะความสวยทีม่าจากภายในจติใจ ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ความหลกัจาก

ตราสนิคา้ นัน่คอื ผูห้ญงิสวยทีส่ดุจากขา้งในจติใจ 

 4)  ฉากในภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save The Moment: Ending version” จาก

ตราสนิคา้ Oriental Princess 

 

ตารางท่ี 4.16  แสดงการปรากฏของฉากในภาพยนตรจ์ากตราสนิคา้ Oriental Princess 

 

ฉาก รายละเอียด จาํนวนครัง้ท่ีปรากฏ 

ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ ฉากสวนในรัว้บา้น 1 

ฉากท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ ์ ฉากสาํนกังานเขต, ฉากบา้น 7 

ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา ฉากวนัแต่งงานเมือ่ 3 ปีก่อน, 

ฉากไปว่ายน้ํา/ไปเทีย่วดว้ยกนั 

2 

ฉากการดาํเนินชีวิต ฉากทีต่่างฝา่ยต่างแยกกนัอยู ่ 10 

ฉากสภาพแวดล้อม ฉากฝนตกทีห่น้าต่าง, ฉาก

บรรยากาศต่างๆในบา้น 

3 

  

 จากข้อมูลในตารางในด้านบน พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The 

Moment: Ending version” จากตราสนิคา้ Oriental Princess มฉีากทัง้สิน้ 23 ฉากและมคีรบทัง้ 

5 ประเภทของฉาก  โดยฉากทีม่จีาํนวนมากทีสุ่ดคอื ฉากทีเ่ป็นการดําเนินชวีติ จาํนวน 10 ฉาก 

ฉากทีม่จีาํนวนมากเป็นอนัดบัสองคอื ฉากทีเ่ป็นสิง่ประดษิฐ ์จาํนวน 7 ฉาก ฉากทีม่จีาํนวนมาก
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เป็นอนัดบัสามคอื ฉากสภาพแสดลอ้ม จาํนวน 3 ฉาก ฉากทีม่จีาํนวนมากเป็นอนัดบัสีค่อื ฉากที่

เป็นช่วงเวลา 2 ฉากและอนัดบัสุดทา้ยคอื ฉากทีเ่ป็นธรรมชาต ิจาํนวน 1 ฉาก 

 ข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นทําให้ ผู้วจิยัทราบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ีเป็น

ภาพยนตรโ์ฆษณาที่ต้องการสะท้อนให้เหน็ถงึ ความสมัพนัธ์ของคู่สามภีรรยาที่แต่งงานกนัมา

สกัพกัหน่ึง แลว้กพ็บว่า ความรกัเริม่จดืจางไปตามกาลเวลา ประกอบกบัเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา

ทีม่กีารนําเสนอในรปูแบบของการเปรยีบเทยีบ กล่าวคอื มกีารทําฉากจบ 2 แบบ โดยขึน้อยู่กบั

การกระทาํของตวัละครในแต่ละเหตุการณ์ 

 ดงันัน้ ภาพยนตรโ์ฆษณาจงึเลอืกแสดงภาพของการบา้น และ การดําเนินชวีติ

ในแต่ละวนัเช่นการทานอาหาร การซกัผ้า การดูโทรทศัน์  เป็นหลกั เพื่อสะทอ้นถงึสถานทีก่าร

ใชช้วีติรว่มกนัของคู่แต่งงานตามชวีติจรงิในแง่ของการเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ พบว่า ภาพยนตร์

โฆษณาเลอืกใช้การเปรยีบเทยีบการกระทําของตวัละคร อนัเป็นเหตุใหเ้กดิความแตกต่างของ

ฉากจบ เพื่อสื่อสารว่า ทุกการกระทําและคําพูดของตวัละครมผีลกระทบต่อเหตุการณ์ในอนาคต

อย่างเหน็ได้ชดั จงึควรคดิใหร้อบคอบก่อนทําหรอืพูดเพราะ บางสิง่บางอย่างบางช่วงเวลาเมื่อ

ผ่านไปแลว้มนัจะไมส่ามารถยอ้นกลบัมาไดอ้กี สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ในการสื่อสารและขอ้ความ

หลกั ของกลุ่มผลติภณัฑท์ใีช้เป็นสนิคา้ในภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี นัน่คอื save the moment 

นอกจากน้ีกเ็ป็นการสอดแทรกผลติภณัฑล์งไปในภาพยนตรโ์ฆษณาบางช่วงบางตอนเช่น ฉาก

การแต่งหน้าของแจน เป็นตน้ 

4.2.7  การวิเคราะหจ์ดุยืนการเล่าเร่ืองในภาพยนตรโ์ฆษณา (Point of View  

           Analysis) 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรื่อง ทําใหผู้ว้จิยัสามารถแบ่งจุดยนื

การเล่าเรือ่ง (Point of View) ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มลกัษณะ คอื (1) การเล่าเรื่องทีแ่บ่งตามสายตา

ของบุรษุพจน์ ซึง่เป็นการเล่าเรือ่งจากการมองเหน็เหตุการณ์ต่างๆผ่านบุรุษที ่1, 3, จุดยนืความ

เป็นกลาง และ จดุยนืจากสายตาของผูรู้แ้จง้ (2) การเล่าเรือ่งทีแ่บ่งตามลกัษณะของเพศผูเ้ล่า 

 1)  การเล่าเรือ่งทีแ่บ่งตามสายตาบุรุษพจน์ จากการเกบ็ขอ้มลูภาพยนตรโ์ฆษณา 

ผูว้จิยัสามารถจาํแนกขอ้มลูของภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรื่อง โดยแบ่งตามสายตาบุรุษพจน์ ได้

ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงการจาํแนกภาพยนตรโ์ฆษณาดว้ยเกณฑส์ายตาบุรษุพจน์ 

 

ภาพยนตรโ์ฆษณา 

จากตราสินค้า 

บรุษุท่ี 1 บรุษุท่ี 3 ผูรู้้แจ้ง ผูเ้ป็นกลาง 

DOVE    X 

Rexona X    

Wacoal  X X  

Oriental Princess X X X  

  

  (1)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติง้เป็นสาวโดฟ ตอ้งถูกตดัผม.. ทาํไม?” 

จากตราสนิคา้ DOVE  จากขอ้มลูในตารางขา้งตน้ พบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี ใชจ้ดุยนืใน

การเล่าเรือ่งเพยีงจุดเดยีว นัน่คอื จดุยนืความเป็นกลางในการเล่าเรือ่ง กล่าวคอื ภาพยนตร์

โฆษณาเล่าเรือ่งในแง่มุมของคนนอกทีร่บัชมเหตุการณ์ต่างๆ ทีไ่มรู่เ้ร ือ่งอะไรทัง้สิน้ ใหผู้ช้ม

ประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆไปพรอ้มๆกบัตวัละคร สงัเกตไดจ้ากการขึน้ขอ้ความชีนํ้า หรอื

กระตุน้ใหค้ดิตลอดเรือ่ง อาทเิช่น แคสติง้เป็นสาวโดฟตอ้งถูกตดัผม? ทาํไม? ตอ้งตดัผม? ถอื

เป็นขอ้ความชวนฉงนสงสยัเรา้ใหผู้ช้มคดิตามไปพรอ้มๆกบัตวัละคร ก่อนจะเฉลยเรื่องราวไปที

ละนิดๆ จนกระทัง่พบกบัคําตอบ และฉากจบของเรือ่ง จากลกัษณะดงักล่าว ทาํใหผู้ว้จิยั จดั

ประเภทจดุยนืการเล่าเรือ่งของภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ีเป็น การเล่าเรือ่งทีแ่บ่งตามสายตาบุรษุ

พจน์ 

  (2)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกัอย่าง

ใหต้วัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona จากขอ้มูลในตารางขา้งต้น พบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี 

ใช้จุดยนืในการเล่าเรื่องเพยีงจุดเดยีวเช่นกนั นัน่คอื จุดยนืการเล่าเรื่องด้วยบุรุษที่ 1 กล่าวคอื

ภาพยนตรโ์ฆษณาเล่าเรือ่งในแงม่มุของตวัละครเอก (มนิ พชิญา) เพื่อสื่อสารเรื่องราวใหก้บัผูฟ้งั

ตัง้แต่ต้นจนจบ สงัเกตได้จาก การแทนตวัเองด้วยคําว่า 'มนิ' 'เรา' ซึ่งจากขอ้มูลพบว่ามี

ภาพยนตรโ์ฆษณาเรือ่งน้ีเพยีงเรื่องเดยีวเท่านัน้ ทีใ่ชร้ปูแบบการเล่าเรื่องจากบุรุษพจน์ที ่1 และ

จากลกัษณะดงักล่าวทัง้หมด ทําใหผู้ว้จิยัเขา้ใจไดว้่า ภาพยนตรโ์ฆษณาเรื่องน้ีเป็นลกัษณะการ

เล่าเรือ่งจากสายตาบุรษุพจน์ที ่1 โดยแท ้
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  (3)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลบัของเจน” จาก

ตราสนิคา้ Wacoal จากขอ้มูลในตารางขา้งต้น พบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี ใช้จุดยนืในการ

เล่าเรื่องตามสายตาบุรุษพจน์ จํานวน 2 ลกัษณะดว้ยกนั คอื เล่าเรื่องจากสายตาบุรุษพจน์ที่ 3 

และ จากสายตาของผู้รูแ้จ้ง กล่าวคอื ผู้เล่าใช้มุมมองจากสายตาของบุรุษที่ 3 ในการเล่าเปิด

เรื่องราว สงัเกตได้จากการใชเ้สยีงของพุท ตวัละครรองเป็นผูเ้ล่าเรื่อง เป็นผูพู้ดถงึตวัละครเอก

ใหก้บัผูฟ้งั จากนัน้จงึสลบัไปใชก้ารเล่าเรื่องจากสายตาของผูรู้แ้จง้ สงัเกตไดจ้ากการตดัฉากไป

มาอยา่งอสิระ การแสดงออกถงึความรูส้กึของตวัละครอย่างลกึซึง้ เช่น เหตุการณ์ทีย่อ้นภาพไป

ตอนที่เจนพบจูนในกองขยะ หรอื เหตุการณ์ที่เจนแอบทาปาก สเีขม้ในหอ้งน้ํา ก่อนไปร่วมพธิี

วนัแม่ เป็นต้น ข้อดีที่สุดของการเล่าเรื่องในมุมมองจากสายตาผู้รู้แจ้งคือ การเล่าได้ลึกถึง

อารมณ์ของตวัละครทีต่อ้งการสื่อสารกบัผูฟ้งั ไรข้อบเขตจาํกดัใดๆในการเล่า งา่ยต่อการตดัฉาก 

หรอื ขา้มเหตุการณ์  ลกัษณะดงักล่าวทัง้หมด ทําใหผู้ว้จิยัเขา้ใจไดว้่า ภาพยนตรโ์ฆษณาเรื่องน้ี

เป็นลกัษณะการเล่าเรื่องจากสายตาบุรุษพจน์ที่ 3 และ สายตาของผู้รู้แจง้ จากข้อมูลพบว่ามี

ภาพยนตรโ์ฆษณาจาํนวน 2 เรื่องจาก 4 เรื่องที่ใชล้กัษณะการเล่าเรื่องแบบผสมผสานมากกว่า 

1 ลกัษณะ ซึง่ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ีเป็นหน่ึงในสองของภาพยนตรโ์ฆษณานัน้ 

  (4)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save The Moment: Ending version” จากตรา

สนิคา้ Oriental Princess จากขอ้มลูในตารางขา้งตน้ พบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี ใชจุ้ดยนืใน

การเล่าเรือ่งตามสายตาบุรษุพจน์ จาํนวน 3 ลกัษณะดว้ยกนั คอื เล่าเรื่องจากสายตาบุรุษพจน์ที ่

1 เล่าเรื่องจากสายตาบุรุษพจน์ที่ 3 และ จากสายตาของผู้รูแ้จง้ กล่าวคอื ผู้เล่าใช้มุมมองจาก

สายตาของบุรษุที ่1 ในการเล่าเปิดเรือ่งราว สงัเกตไดจ้ากการใชเ้สยีงของ 'อัน๋' ตวัละครเอกฝ่าย

ชายเป็นผูเ้ล่าเรือ่ง ก่อนจะเผยใหเ้หน็เหตุการณลาํดบัถดัมาในลกัษณะของตวัละครแต่ละตวั เช่น 

การเหน็ภาพเหตุการณ์ความรูส้กึของแจน หลงัจากทะเลาะกบัอัน๋ หรอื การเหน็ภาพเหตุการณ์

ความรูส้กึของอัน๋ตอนทีน่ัง่ดูรปูในคอมพวิเตอร ์แลว้จงึผสมผสานกบัการยอ้นฉาก หรอื เร่งฉาก

เหตุการณ์ต่างๆ เสมอืนว่ารบัรูเ้ร ื่องราวไปก่อนการเล่าเรยีบรอ้ยแล้ว ลกัษณะดงักล่าวทัง้หมด 

ทาํใหผู้ว้จิยัเขา้ใจไดว้่า ภาพยนตรโ์ฆษณาเรือ่งน้ีเป็นลกัษณะการเล่าเรื่องจากสายตาบุรุษพจน์ที ่

1, 3 และ สายตาของผูรู้แ้จง้ อย่างผสมผสานกนั จากขอ้มลูพบว่ามภีาพยนตรโ์ฆษณาจาํนวน 2 

เรื่องจาก 4 เรื่องที่ใช้ลกัษณะการเล่าเรื่องแบบผสมผสานมากกว่า 1 ลกัษณะ ซึ่งภาพยนตร์

โฆษณาชุดน้ีเป็นหน่ึงในสองของภาพยนตรโ์ฆษณานัน้ 

 2)  การเล่าเรือ่งทีแ่บ่งตามลกัษณะของเพศผูเ้ล่า จากการเกบ็ขอ้มลูภาพยนตร์

โฆษณา ผูว้จิยัสามารถจาํแนกขอ้มลูของภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรือ่ง โดยแบ่งตามลกัษณะของ

เพศผูเ้ล่า ไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 4.18  แสดงการจาํแนกภาพยนตรโ์ฆษณาดว้ยเกณฑล์กัษณะเพศผูเ้ล่า 

 

ภาพยนตรโ์ฆษณา 

จากตราสินค้า 

ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ/เพศ

กลาง 

DOVE   X 

Rexona  X  

Wacoal X   

Oriental Princess X   

   

 (1)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติง้เป็นสาวโดฟ ตอ้งถูกตดัผม..ทําไม?” 

จากตราสนิคา้ DOVE  จากขอ้มลูในตารางขา้งตน้ พบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี ใชจ้ดุยนืการ

เล่าเรือ่งแบบเป็นกลาง หรอื ไมร่ะบุเพศ กล่าวคอื เป็นการเล่าเรือ่งทีไ่มว่่าผูเ้หน็เหตุการณ์จะเป็น

เพศใด กส็ามารถเล่าเรือ่งไดใ้นลกัษณะเดยีวกนั สงัเกตไดจ้าก การวางตวัเป็นกลาง ไมค่าํที่

แสดงออกถงึเพศผูเ้ล่า ในทุกเหตุการณ ถอืเป็นภาพยนตรเ์พยีงเรือ่งเดยีวจาก 4 เรือ่งทีใ่ช้

เทคนิคการเล่าเรือ่งในลกัษณะน้ี  

 (2)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกัอย่าง

ใหต้วัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona จากขอ้มูลในตารางขา้งต้น พบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี 

ใชจุ้ดยนืการเล่าเรื่องแบบผูห้ญงิ สงัเกตไดจ้ากการใชเ้สยีงของตวัละครเอก (มนิ พชิญา) เป็นผู้

เล่าเรื่องราว ถือเป็นจุดสังเกตที่ชดัเจนมากที่สุด นอกจากน้ีก็เป็น ภาพความเป็นผู้หญิงใน

เหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาพลกัษณะการแต่งตวัของตวัละครเอกทเีป็นผู้เล่า ภาพการใช้สเปรย์

ระงบักลิน่กายสําหรบัผู้หญิง เป็นต้น ถอืเป็นภาพยนตรเ์พยีงเรื่องเดยีว เรื่องจาก 4 เรื่องที่ใช้

เทคนิคการเล่าเรือ่งในลกัษณะน้ี 

 (3)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลบัของเจน” จาก

ตราสนิคา้ Wacoal จากขอ้มลูในตารางขา้งต้น พบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี ใชจุ้ดยนืการเล่า

เรื่องแบบผูช้าย สงัเกตไดจ้ากการใช้เสยีงของตวัละครรองที่เป็นผูช้ายในการเล่าเรื่อง (พุท) ถอื

เป็นจดุสงัเกตทีช่ดัเจนมากทีสุ่ด นอกจากน้ี จะสงัเกตไดจ้ากคําพูด หรอื แนวคดิของผูเ้ล่าทีม่อง

เหตุการณ์ทีต่วัละครเอกพบเจอ เช่น ตอนน้ีพุทถามเจนว่าทําไมไม่บอกความจรงิทุกคนไป เพื่อ

ตนเอง ซึ่งเป็นแนวคดิแบบผูช้าย ในขณะทีเ่จนใช้แนวคดิแบบผู้หญงิผูเ้ป็นแม่คดิ เธอจงึกระทํา
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สิง่ต่างๆที่แตกต่างและทําให้พุทประทบัใจในความสวยที่มาจากจติใจของเจน ลกัษณะการเล่า

เรือ่งแบบน้ีถอืเป็นภาพยนตร ์2 เรือ่งจาก 4 เรือ่งทีใ่ชเ้ทคนิคการเล่าเรือ่งในลกัษณะน้ี 

 (4)  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save The Moment: Ending version” จากตรา

สนิค้า Oriental Princess จากขอ้มลูในตารางขา้งต้น พบว่า ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี ใชจุ้ดยนื

การเล่าเรื่องแบบผู้ชาย สงัเกตได้จากการใช้เสยีงของตวัละครหลกัที่เป็นผู้ชายในการเล่าเปิด

เรื่อง (อัน๋) ถอืเป็นจุดสงัเกตที่ชดัเจนมากที่สุด นอกจากน้ี จะสงัเกตไดจ้ากคําพูด หรอื แนวคดิ

ของผู้เล่าที่มองเหตุการณ์ที่ตัวละครเอกพบเจอ เช่น ความไม่เข้าใจของอัน๋ในตอนที่แจน

แต่งหน้านาน หรอื ตอนที่แจนหนีไปนอนบา้นเพื่อนด้วยความงอนที่เขาจํางนัครบรอบแต่งงาน

ไมไ่ด ้ถอืเป็นอุปนิสยัแบบผูช้าย เหตุการณ์เหล่าน้ีจงึอาจเกดิขึน้ไดก้บัผูช้ายทุกคน ลกัษณะการ

เล่าเรือ่งแบบน้ีถอืเป็นภาพยนตร ์2 เรือ่งจาก 4 เรือ่งทีใ่ชเ้ทคนิคการเล่าเรือ่งในลกัษณะน้ี 

4.3  ความคิดเหน็ของผูช้มท่ีมีต่อรปูแบบของการเล่าเร่ือง 

 จากการรวบรวมข้อมูลความคดิเหน็ของผู้รบัชมภาพยนตรโ์ฆษณาจากทัง้ในเวบ็ไซต ์

www.youtube.com , www.facebook.com,  www.pantip.com, และเวบ็ไซตท์ีค่ลา้ยคลงึกนัทีไ่ด้

มกีารเผยแพร่ผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 ผลงาน ภายในปี 2556 – 2557 พบว่าภาพยนตร์

โฆษณาของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 ส่งผลกระทบต่อความคดิเหน็และความรูส้กึของผู้รบัชมจากสื่อ

ออนไลน์อย่างเหน็ไดช้ดั โดยความคดิเหน็ของรบัชมเป็นไปอย่างหลากหลาย มทีัง้เชงิบวกและ

เชงิลบปะปนกนัไป  
 ผูว้จิยัได้จดัเรยีงลําดบัภาพยนตรท์ี่มจีํานวนการรบัชม (View) มากทีสุ่ด และจํานวน

ความคดิเหน็ (Comments) มากทีสุ่ด  ดงัจะสามารถเรยีงลาํดบัไดด้งัน้ี 
 อนัดบั 1: ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful Woman : ความลบัของเจน” จากตรา

     สนิคา้ Wacoal ถอืเป็นผลงานแนวชวีติ (Drama) จาํนวน 6,440,371 ยอดชม 

     สบืคน้วนัที ่9 กรกฏาคม 2558 

 อนัดบั 2: ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติง้เป็นสาวโดฟ ตอ้งถูกตดัผม.. ทําไม?” จากตรา 

      สนิคา้ DOVE ผลงานแนวตลกขบขนั (Comedy) จาํนวน 2,535,183 ยอดชม  

      สบืคน้วนัที ่9 กรกฏาคม 2558 

 อนัดบั 3: ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกัอย่างให ้

      ตวัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona ผลงานแนวสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiration)  

      จาํนวน 1,744,023 ยอดชม สบืคน้วนัที ่9 กรกฏาคม 2558 

 อนัดบั 4: ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save The Moment: Ending Version” จากตรา 

      สนิค้า Oriental Princess ผลงานแนวโรแมนติก (Romance) จํานวน  

      188,621 ยอดชม สบืคน้วนัที ่9 กรกฏาคม 2558 
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 แต่หากจดัเรยีงลําดับตามจํานวนการแสดงความคิดเห็นหรอืส่งต่อในโลกออนไลน์ 

(Share / Conversation) พบว่า ลาํดบัมกีารเปลีย่นแปลงไปเป็นดงัน้ี 
 อนัดบั 1: ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful Woman : ความลบัของเจน” จากตรา 

      สนิคา้ Wacoal ถอืเป็นผลงานแนวชวีติ (Drama) สบืคน้วนัที ่9 กรกฏาคม 

      2558 

 อนัดบั 2: ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save The Moment: Ending Version” จากตรา 

      สนิคา้ Oriental Princess ผลงานแนวโรแมนตกิ (Romance) สบืคน้วนัที ่9  

      กรกฏาคม 2558  

 อนัดบั 3: ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกัอย่างให ้

      ตวัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona ผลงานแนวสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiration)  

      สบืคน้วนัที ่9 กรกฏาคม 2558 
 อนัดบั 4: ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติง้เป็นสาวโดฟ ตอ้งถูกตดัผม.. ทําไม?” จากตรา 

          สนิคา้ DOVE ผลงานแนวตลกขบขนั (Comedy) สบืคน้วนัที ่9 กรกฏาคม  

     2558 

 จากชุดตัวเลขในข้างต้นสามารถสรุปผลจากการเก็บผลสํารวจได้ว่า ยอดรับชม

ภาพยนตร์โฆษณา (View) แปรผนัตามจํานวนความคดิเห็น (Comment) จากผู้รบัชมใต้

ภาพยนตรใ์นเวบ็ไซต์  www.youtube.com แต่ยอดรบัชมภาพยนตรโ์ฆษณา (View) แปรผกผนั

กับการแสดงความคิดเห็นหรือส่งต่อในโลกอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ www.facebook.com, 

www.pantip.com, ตลอดจนเวบ็ไซตก์ระดานขา่วอื่นๆ (Web board) เป็นอาท ิ
 ตวัอยา่งความคดิเหน็ต่อรปูแบบการเล่าเรือ่งแนวตลกขบขนั (Comedy) 

 จากการรวบรวมข้อมูลความคดิเห็นของผู้ชมภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติ้งเป็นสาว

โดฟ ต้องถูกตดัผม.. ทําไม?” จากตราสนิค้า DOVE ผลงานแนวตลกขบขนั (Comedy)  ใน 

www.youtube.com จากทัง้หมด 43 ความคดิเหน็ สบืคน้เมื่อวนัที่ 1 พ.ค. 2558 พบว่า ผูว้จิยั

พบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในแง่ลบที่มต่ีอนักแสดงและคุณภาพของตราสินค้า แต่

อย่างไรกต็ามยงัมสี่วนน้อยที่แสดงความคดิเหน็ถงึคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละความน่ารกัของ

นกัแสดง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.19  แสดงตวัอยา่งความคดิเหน็ของผูช้มภาพยนตรโ์ฆษณาจาก DOVE 

 

ลาํดบั ช่ือ เพศ ความคิดเหน็ ระยะเวลา ลกัษณะ

ความเหน็ 

1 Onwara 

Eiamtabtim 

หญงิ โฆษณาจะโดนว่าเฟคหรอือะไร 

มนักไ็มส่าํคญัเทา่คุณภาพสนิคา้ 

เพราะถา้ของดจีรงิ ยงัไงลกูคา้ก็

ตอ้งเอาไปบอกต่ออยูแ่ลว้ 

5 เดอืน 

กอ่น 

บวก 

2 FreeMaker2011 ไมร่ะบ ุ น้าฝนน่ารกัจงั 7 เดอืน 

กอ่น 

บวก 

 

3 Lookped Ducky หญงิ ไมเ่หน็ผมใครจะยาวพอเป็นสาย

ไวโอลนิอนันัน้เลย เมคปะ่เนี่ย 

สงสยัเฉยๆ 

6 เดอืน 

กอ่น 

ลบ 

4 Jang 

Nacharoen 

หญงิ ผมรว่งไปครึง่หวัอะ"ไม่ถกูกะโดฟ 

แต่ชอบกลิน่ หอมมมม^^ 

6 เดอืน 

กอ่น 

ลบ/บวก 

5 Teemo on Duty หญงิ โฆษณาโดฟแทบทกุตวั ผูห้ญงิ 

บอ้งแบว้ แอ๊บแบว้จิง๊ๆ 555 

6 เดอืน 

กอ่น 

ลบ 

 

นอกจากน้ี ในการศกึษารวบรวมขอ้มลูจากบทความในระบบออนไลน์ ผูว้จิยัเก็บขอ้มูล

จากการสบืคน้ใน www.google.co.th โดยคดัเลอืกบทความหรอืเอกสารทีป่รากฏภายใน 2 หน้า

แรกเท่านัน้ ในส่วนของบทความในสิ่งพิมพ์ ผู้วิจยัเก็บข้อมูลจากการสืบค้นในสื่อสิ่งพิมพ์ที่

ตพีมิพเ์กีย่วกบัภาพยนตรโ์ฆษณาภายใน 1 ปีหลงัจากการเผยแพร่ภาพยนตรโ์ฆษณาชิน้น้ี โดย

สบืคน้ระหว่างวนัที ่1-15 พฤษภาคม 2558 ซึง่มรีายละเอยีดเกี่ยวกบัการแสดงความคดิเหน็หรอื

วจิารณ์ผลงานชิน้ดงักล่าวดงัต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 4.20  แสดงตวัอยา่งบทความหรอืเอกสารทีเ่กี่ยวกบัภาพยนตรโ์ฆษณาจาก DOVE 

 

ลาํดบั ส่ือ การตีความ สรปุเน้ือหา 

บวก กลาง ลบ 

1 https://www.facebook.com/ 

DoveThailand/posts/ 

841706902527766 

   การแสดงความคดิเหน็สว่นใหญ่

เป็นไปในแงบ่วก และพดูถงึ

คณุสมบตัทิีด่ขีองผลติภณัฑเ์ป็น

หลกั เชน่ ใชแ้ลว้ผมนิ่ม, ไมแ่พ ้ 

  

 ตวัอยา่งความคดิเหน็ต่อรปูแบบการเล่าเรือ่งแนวแรงบนัดาลใจ ( I n s p i r a t i o n ) 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการแสดงความคดิเห็นของผู้เข้าชมภาพยนตร์โฆษณาชุด 

“ถงึเวลาทีผู่ห้ญงิทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกัอย่างใหต้วัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona ผลงานแนว

สรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ทีแ่สดงความคดิเหน็เอาไว้ด้านล่างของภาพยนตรโ์ฆษณาใน

สื่อเวบ็ไซต์ www.youtube.com จากทัง้หมด 41 ความคดิเหน็ สบืค้นเมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 

2558 พบว่า ความคดิเหน็ส่วนใหญ่มลีกัษณะเป็นบวก โดยมกัแสดงความเหน็ไปในเชงิชื่นชม

ความน่ารกัสดใสของตวัละครเอกหรอืนางเอกสาว มนิ พชิญา มากกว่าตวัตราสนิคา้ ดงัตวัอย่าง

ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.21  แสดงตวัอยา่งความคดิเหน็ของผูช้มภาพยนตรโ์ฆษณาจาก Rexona 

 

ลาํ 

ดบั 

ช่ือ เพศ ความคิดเหน็ ระยะ 

เวลา 

ความ 

เหน็ 

1 kanoktorn 

yimsrisai 

หญงิ น้องมนิเกง่ครบเครือ่งสวยใสมเีสน่หท์กุๆ

อริยิาบทปลืม้สดุๆคะ่รอชมผลงานทกุๆ

เรือ่งอยูน่ะค๊ะ 

9 เดอืน

กอ่น 

บวก 

2 Sureeporn 

Duangchaiya 

หญงิ มนิเกง่ สวย มคีวามสามารถ ชอบมาก

คะ่ 

9 เดอืน

กอ่น 

บวก 

3 palida 

taksinapan 

หญงิ หมดัหนกัแน่ๆๆๆ 9 เดอืน

กอ่น 

บวก 

4 Dyivu Lee ชาย น่ารกักะ่ 9 เดอืน

กอ่น 

บวก 

5 ขนุแผน ทรงทนั ชาย น่ารา้กกกก ฝดุฝดุ 9 เดอืน

กอ่น 

บวก 

6 Nickizang 

Dragkiller 

ชาย ทีร่กักกกกก 9 เดอืน

กอ่น 

บวก 

7 kesinee kh หญงิ คอืว่าในแต่ละวนักกูม็เีรือ่งยุ๊งยุง่

เหมอืนกนั กว่าจะขา้มโฆษณานี้ไป

เสยีเวลา5วเิลยนะเฟรย้ยยย ราํคาญ 

9 เดอืน

กอ่น 

ลบ 

 

ขณะทีก่ารศกึษารวบรวมขอ้มลูจากบทความในระบบออนไลน์ ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากการ

สบืค้นใน www.google.co.th โดยคดัเลอืกบทความหรอืเอกสารที่ปรากฏภายใน 2 หน้าแรก

เท่านัน้ ในส่วนของบทความในสิง่พมิพ์ ผู้วจิยัเก็บข้อมูลจากการสบืค้นในสื่อสิง่พมิพ์ที่ตีพมิพ์

เกี่ยวกบัภาพยนตรโ์ฆษาภายใน 1 ปีหลงัจากการเผยแพร่ภาพยนตรโ์ฆษณาชิ้นน้ี โดยสบืค้น

ระหว่างวนัที่ 1-15 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัการแสดงความคดิเหน็หรอื

วจิารณ์ผลงานชิ้นดงักล่าว พบว่าเป็นในแบบเดยีวกนักบัการแสดงความคดิเห็นใต้ภาพยนตร์

โฆษณาใน www.youtube.com ดงัจะเหน็ไดจ้ากตวัอยา่งต่อไปน้ี  



115 

ตารางท่ี 4.22  แสดงตวัอยา่งบทความหรอืเอกสารทีเ่กี่ยวกบัภาพยนตรโ์ฆษณาจาก Rexona 

 

ลาํดบั ส่ือ การตีความ สรปุเน้ือหา 

บวก กลาง ลบ 

1 http://pantip.com/ 

topic/32336453 
   การแสดงความคดิเหน็สว่นใหญ่

เป็นไปในแงบ่วก โดยเน้นชืน่ชม

ไปทีต่วันกัแสดง หรอื มนิ พชิญา 

มากกว่าตวัสนิคา้ 

2 https://www.facebook.com/ 

video.php?v=794920490 

539524&permPage=1 

   การแสดงความคดิเหน็สว่นใหญ่

เป็นไปในแงบ่วก โดยเน้นชืน่ชม

ไปทีต่วันกัแสดง หรอื มนิ พชิญา 

มากกว่าตวัสนิคา้ 

 

ตวัอยา่งความคดิเหน็ต่อรปูแบบการเล่าเรือ่งแนวชวีติ (Drama) 

จากขอ้มูลการแสดงความคดิเหน็ของผู้เข้าชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “My Beautiful 

Woman : ความลบัของเจน” จากตราสนิคา้ Wacoal ถอืเป็นผลงานแนวชวีติ (Drama)  ทีแ่สดง

ความคิดเห็นเอาไว้ด้านล่างของภาพยนตร์โฆษณาในสื่อเว็บไซต์ www.youtube.com จาก

ทัง้หมด 1,990 ความคดิเหน็ สบืคน้เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2558 พบว่ามคีวามคดิเหน็ส่วนใหญ่

มลีกัษณะเป็นความคดิเหน็เชงิบวกต่อตราสนิคา้ซึง่มกัแสดงความเหน็เชงิประทบัใจ และอารมณ์

รว่มทีม่เีมือ่รบัชมผลงาน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.23  แสดงตวัอยา่งความคดิเหน็ของผูช้มภาพยนตรโ์ฆษณาจาก Wacoal 

 

ลาํ 

ดบั 

ช่ือ เพศ ความคิดเหน็ ระยะเวลา ลกัษณะ

ความเหน็ 

1 M.Dee หญงิ 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 เดอืน

กอ่น 

บวก 

2 AtarahDerek หญงิ 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 ปีกอ่น บวก 

3 Mimir KT   หญงิ สดุยอดเลยคะ่ ขอยกยอ่งในความดขีอง

ผูห้ญงิคนนี้ ^__^ 

1 ปีกอ่น บวก 

4 Tang Mo หญงิ ดเูป็น 10 รอบ รอ้งทกุรอบบอกเลย 1 ปีกอ่น 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 เดอืน

กอ่น 

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 เดอืน

กอ่น 

บวก 
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ตารางท่ี 4.23  (ต่อ) 

 

ลาํ 

ดบั 

ช่ือ เพศ ความคิดเหน็ ระยะเวลา ลกัษณะ

ความเหน็ 

7 หนุ่ม 

บางระจนั 

ชาย เป็นความรกัทีใ่หญ่ถงึแมจ้ะไมไ่ดเ้ป็นผู้

กาํเนิดแต่สามารถทาํใหอ้กี1ชวีติอยู่

รอดและอนาคตทีด่ ีแต่จะมสีกักีค่นที่

โชคดเีหมอืนเดก็คนนี้ วนันึงมเีดก็ถกู

ทิง้เป็นรอ้ยแต่จะมสีกักีท่ีย่อมเสยีสละ

และเวลาเพือ่ดแูลอกีชวีติหนึ่ง 

5 เดอืน

กอ่น 

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 ปีกอ่น บวก 

9 Nicola 

MacLeod  

หญงิ Is it not illegal to keep some 

random baby you found? 

1 เดอืน

กอ่น 

ลบ 

10 Tom Levit ชาย ตอแหล รฐัไมม่ทีางใหน้กัศกึษา

อปุการะเป็นแมห่รอก หรอืน้องจนูเป็น

เดก็เถื่อน แลว้เดก็เถื่อนเขา้โรงเรยีนได้

ไง ตอแหลๆๆๆๆๆๆๆ 

1 เดอืน

กอ่น 

ลบ 
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ในขณะทีข่อ้มูลจากการเอกสารหรอืบทความในระบบออนไลน์ ที่ผู้วจิยัเก็บขอ้มูลจาก

การสบืคน้ใน www.google.co.th โดยคดัเลอืกบทความหรอืเอกสารทีป่รากฏภายใน 2 หน้าแรก

เท่านัน้ ในส่วนของบทความในสิง่พมิพ์ ผู้วจิยัเก็บข้อมูลจากการสบืค้นในสื่อสิง่พมิพ์ที่ตีพมิพ์

เกีย่วกบัภาพยนตรโ์ฆษณาภายใน 1 ปีหลงัจากการเผยแพร่ภาพยนตรโ์ฆษณา พบว่าส่วนใหญ่

มุ่งประเด็นการวจิารณ์ไปที่แนวคดิการเล่าเรื่อง โครงสร้างการเล่าเรื่อง และความสําเรจ็ของ

ผลงานชิ้นน้ีที่สร้างความประทบัใจให้กบัทัง้ผู้ชมภายในประเทศและต่างประเทศ ดงัตวัอย่าง

ต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.24  แสดงตวัอยา่งบทความหรอืเอกสารทีเ่กีย่วกบัภาพยนตรโ์ฆษณาจาก Wacoal 

 

ลาํ 

ดบั 

ส่ือ การตีความ สรปุเน้ือหา 

บวก กลาง ลบ 

1 http://www.positioningmag.com  
   เล่าถงึลกัษณะของภาพยนตร์

โฆษณา แนวคดิในการสรา้งสรรค์

ผลงาน การสะทอ้นภาพผูห้ญงิใน

ปจัจบุนั ตลอดจนความสาํเรจ็ของ

ผลงานทีด่งัไกลไปถงึต่างประเทศ  

2 http://www.marketingoops.com/ 

ads-ideas/video/wacoal-short-

film-my-beautiful-woman/ 

   เน้ือหาพดูถงึลกัษณะของ

ภาพยนตรโ์ฆษณา แนวคดิในการ

สรา้งสรรคผ์ลงาน ความสาํเรจ็ที่

ปรากฏของผลงานชิน้น้ี รวมไปถงึ

สือ่ทีใ่ชใ้นการสือ่สารแคมเปญน้ี 

3 http://pantip.com/topic/ 

31518195 
   การแสดงความคดิเหน็สว่นใหญ่

เป็นไปในแงบ่วก และเน้นพดูถงึ

อารมณ์ซาบซึง้ทีเ่กดิจากการ

รบัชมภาพยนตร ์โดยเฉพาะผู้

แสดงความคดิเหน็เพศหญงิทีม่ี

โอกาสพดูถงึอารมณ์ของตนเอง

มากกว่าเพศชาย  
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ตารางท่ี 4.24  (ต่อ)  

 

ลาํ 

ดบั 

ส่ือ การตีความ สรปุเน้ือหา 

บวก กลาง ลบ 

4 http://www.dvdgameonline.com/ 

|forums/index.php?showtopic= 

360608 

   
เจา้ของกระทูต้ัง้คาํถามในเชงิ

เกีย่วกบัภาพยนตรโ์ฆษณา อาทิ

เช่น เรื่องน้ีไม่สมเหตุสมผล ผดิ

หลกัความเป็นจรงิ  

5 http://video.sanook.com/ 

player/523434  
   การแสดงความคดิเหน็สว่นใหญ่

เป็นไปในแงบ่วก โดยเน้นชื่นชม

พฤตกิรรมของตวัละครในเรื่องเป็น

หลกั 

6 https://twitter.com/hashtag/

ความลบัของเจน 
   เป็นการสง่ต่ออกีครัง้ (Retweet) 

ภาพยนตรโ์ฆษณาผ่านทวติเตอร ์

โดยคนสว่นใหญ่แสดงความเหน็

ในแง่บวก ทัง้การกระทาํของตวั

ละครและโครงเรื่อง 

 

ตวัอยา่งความคดิเหน็ต่อรปูแบบการเล่าเรือ่งแนวโรแมนตกิ (Romance) 

จากข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “Save The 

Moment: Ending Version” จากตราสนิค้า Oriental Princess ผลงานแนวโรแมนติก 

(Romance) ที่แสดงความคิดเห็นเอาไว้ด้านล่างของภาพยนตร์โฆษณาในสื่อเว็บไซต ์

www.youtube.com จากทัง้หมด 38 ความคดิเหน็ สบืคน้เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2558 พบว่ามี

ความคดิเหน็ส่วนใหญ่มลีกัษณะเป็นความคดิเห็นเชงิบวกต่อตราสนิค้า ซึ่งมกัแสดงความเห็น

เชงิประทบัใจ และอารมณ์ร่วมที่เกิดขึ้นจากการเปรยีบเทยีบกบัชวีติของตนเองเมื่อรบัชม ดงั

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.25  แสดงตวัอยา่งความคดิเหน็ของผูช้มภาพยนตรโ์ฆษณาจาก Oriental Princess 

 

ลาํดบั ช่ือ เพศ ความคิดเหน็ ระยะเวลา ลกัษณะ

ความเหน็ 

1 Jarunlak 

Jantamit 

หญงิ เหมอืนคูเ่ราเลย และตอนนี้มนักจ็บ

แลว้เหมอืนกนั 

1 ปีกอ่น กลาง 

2 Rungtip 

Kamsingho 

หญงิ คอืเราคดิว่าต่อใหเ้ราจะรกักนัแคไ่หน 

ผกูพนักนัยงัไง แต่ถา้ต่างฝา่ยต่างไม่

พยายามทาํความเขา้ใจ หรอืใหอ้ภยัใน

ความผดิเลก็น้อยของกนัและกนัไมไ่ด ้ 

มนักไ็มแ่ปลกหรอกทีม่นัจะจบน่ะ 

1 ปีกอ่น กลาง 

3 zan r หญงิ พอดเูวอรช์ัน่นี้แลว้ไปดอูกีเวอร.์..บ่อง

ตงซึง้อะ 

1 ปีกอ่น บวก 

4 Tawit 

moonjun 

ชาย หลายคนอาจคดิว่าการแต่งงานคอื

ทีส่ดุแลว้ในชวีติ  แต่คณุรูห้รอืไมช่วีติ

หลงัแต่งงานทีจ่ะใหอ้ยูด่ว้ยกนัจนแก่

เฒา่ นัน้ยากกว่า หลายเทา่นกั 

1 ปีกอ่น กลาง 

5 Deco Koff ชาย ชดัเจนครบั สาํหรบัผูช้ายน่าจะไปซือ้

เอาดกีว่าครบั ราคาถกูกว่าไดท้กุเวลา

และทกุรปูแบบ ไมต่อ้งเหนื่อยเบื่อและ

ทนเลย เอาเสรจ็แลว้กก็ลบับา้นสบาย 

สาํหรบัผูห้ญงิ ถา้ไมค่ดิจะหาคนที่

จรงิใจดว้ย กต็อ้งรบีมลีกูครบั เอาไว้

เป็นตวัประกนั เพราะเหน็ชดัวา่ถา้

หมดสาวเมือ่ไร คณุเทอกจ็ะโดนทึง้

และไมม่อีะไรเหลอืเลยแมแ้ต่โอกาส 

ผูช้ายมนัเหน็เราเป็นแคส่นิคา้ ใชเ้งนิ

ซือ้ตลอด 

1 ปีกอ่น ลบ 
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ในขณะที่ขอ้มูลจากการเอกสารหรอืบทความในระบบออนไลน์ ที่ผู้วจิยัเก็บขอ้มูลจาก

การสบืคน้ใน www.google.co.th โดยคดัเลอืกบทความหรอืเอกสารทีป่รากฏภายใน 2 หน้าแรก

เท่านัน้ ในส่วนของบทความในสิง่พมิพ์ ผู้วจิยัเก็บข้อมูลจากการสบืค้นในสื่อสิง่พมิพ์ที่ตีพมิพ์

เกีย่วกบัภาพยนตรโ์ฆษณาภายใน 1 ปีหลงัจากการเผยแพร่ภาพยนตรโ์ฆษณา พบว่าส่วนใหญ่

มุ่งประเดน็ไปทีแ่นวคดิการเล่าเรื่อง โครงเรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่องที่โดดเด่น และความสําเรจ็

หลงัจากเผยแพรภ่าพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.26  แสดงตวัอยา่งบทความหรอืเอกสารทีเ่กีย่วกบัภาพยนตรโ์ฆษณาจาก  

          Oriental Princess 

 

ลาํ 

ดบั 

ส่ือ การตีความ สรปุเน้ือหา 

บวก กลาง ลบ 

1 http://pantip.com/topic/ 

30975554 

   เป็นกระทูท้ีถ่กูตัง้ขึน้เพือ่สอบถาม

ความคดิเหน็ของสาวๆ ใน

ประเดน็ทีว่่า “มาแชรว์ธิเีดด็ๆ...

เพือ่ใหแ้ฟนไมบ่่นตอนแต่งตวั

นานกนั”  

2 http://www.digitalatlas.in.th

/op-save-the-moment/ 
   เนื้อหาพดูถงึลกัษณะของ

ภาพยนตรโ์ฆษณา แนวคดิในการ

สรา้งสรรคผ์ลงานและความสาํเรจ็  

3 http://www.nuttaputch.com

/save-the-moment-

oriental-princess/ 

   เป็นการพดูถงึผลงานภาพยนตร์

โฆษณาชิน้นี้ในแงข่องการทาํ 

Video content จากนกัวชิาการ

อสิระทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในวงการ  

4 https://www.facebook.com

/orientalprincesssociety/po

sts/670474996297149 

   การแสดงความคดิเหน็สว่นใหญ่

เป็นไปในแงบ่วก โดยผูเ้ขา้มา

แสดงความคดิเหน็ 90%เป็น

ผูห้ญงิ และแสดงความคดิเหน็ถงึ

พฤตกิรรมของตวัละคร  
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ตารางท่ี 4.26  (ต่อ) 

 

ลาํ 

ดบั 

ส่ือ การตีความ สรปุเน้ือหา 

บวก กลาง ลบ 

5 http://ecommerce-

magazine.com/issue/179/ 

November-2013-eCover-

JWT/print 

   เน้ือหาพดูถงึลกัษณะของภาพยนตร์

โฆษณา แนวคดิในการสรา้งสรรค์

ผลงาน วตัถุประสงคข์องการสรา้ง

ภาพยนตรโ์ฆษณา ของ JWT ตลอด 

จนผลกระทบทีต่ราสนิคา้จะไดร้บั

จากภาพยนตรโ์ฆษณาชิน้น้ีในระยะ

ยาว 

6 http://thumbsup.in.th/2013/1

0/adapter-digital-agency-of-

the-year-adman-2013/ 

   เน้ือหาพดูถงึการประกวดผลงาน

โฆษณาประจาํปีทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

เมอืงไทย “Adman Awards & 

Symposium 2013″ ซึง่ในหมวด

ของ Best of Video including 

Interactive Video: การสรา้งสรรค์

โฆษณาผ่านวดีโีอออนไลน์ ซึง่

ภาพยนตรโ์ฆษณาชิน้น้ีไดร้บัรางวลั

ชนะเลศิอนัดบัหน่ึง 

 

 

 



 

บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัในหวัขอ้ “รปูแบบและองคป์ระกอบของการเล่าเรื่องในฐานะกลยุทธ์การตลาด

ดว้ยเน้ือหาของตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ” ในครัง้น้ี กําเนิดขึน้จากคําถามนําวจิยัอนัเกี่ยวขอ้ง

กบัองค์ประกอบสําคญั 2 ประการคอื การเล่าเรื่อง (Storytelling) และ ตราสนิค้า (Brand) 

ภายใต้บริบทของตลาดผลิตภณัฑ์ผู้หญิง ถือเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพที่มีวตัถุประสงค์เพื่อ

รูปแบบและองค์ประกอบของการเล่าเรื่องของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิง ตลอดจนความ

แตกต่างของการเล่าเรื่องในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ โดยการวจิยัครัง้น้ีไดใ้ชก้ลุ่มตวัอย่างในการ

วจิยัเป็นกลุ่มยอ่ย คอื กลุ่มภาพยนตรโ์ฆษณาของตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิจาํนวน 4 เรื่องราว 

4 ตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ ซึง่ทุกเรือ่งราวไดผ้่านเกณฑก์ารคดัเลอืกในหลากหลายมติ ิเพื่อให้

เกิดความเชื่อมัน่ว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวสามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สําหรับวิธีการเก็บข้อมูล ผู้วิจ ัยเลือกใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Document 

Analysis) ด้วยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อเกบ็รวบรวมและเตรยีมนําเขา้สู่

กระบวนการวเิคราะหเ์พื่อหาคาํตอบใหก้บังานวจิยัชิน้น้ี  

 จากคําถามและวตัถุประสงค์ของงานวจิยัทัง้ 2 ขอ้ ทําใหก้ารคน้หาคําตอบได้ถูกแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนตามหวัขอ้ในการวเิคราะหข์อ้มลู นัน่คอื ส่วนที ่1: วเิคราะหร์ปูแบบของการเล่า

เรื่องผ่านสื่อภาพยนตรโ์ฆษณาของตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ู้หญงิ ส่วนที ่2: วเิคราะหเ์อกลกัษณ์

พเิศษของโครงสรา้งการเล่าเรื่อง อนัประกอบไปดว้ย 7 องคป์ระกอบดว้ยกนั คอื โครงเรื่อง ขัว้

ขดัแย้ง ตวัละคร แก่นความคิด สญัลกัษณ์พเิศษ ฉาก และจุดยนืการเล่าเรื่อง จากนัน้จงึนํา

ผลลพัธก์ารวจิยัทีไ่ดท้ัง้หมดไปวเิคราะหใ์นภาพรวม แลว้สงัเคราะหอ์กีครัง้เพื่อใหไ้ดเ้ป็นคําตอบ

ทีส่มบรูณ์แบบของงานวจิยั 

5.1  สรปุผลการวิจยั 

 5.1.1  การวิเคราะหร์ปูแบบของการเล่าเร่ืองผ่านส่ือภาพยนตรโ์ฆษณาของตรา

           สินค้าผลิตภณัฑผ์ูห้ญิง 

  1)  การเล่าเรือ่งแนวตลกขบขนั (Comedy) 

  มกักําหนดให้ตวัละครเอกมลีกัษณะเฉพาะตวัและเกดิปญัหาทีแ่ตกต่างไปจาก
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รูปแบบอื่นทําให้ตวัละครเอกสามารถเป็นได้ตัง้แต่ ผู้โง่เขลา ผู้หลงตวัเอง ผู้หยิง่ยโส ผู้ละโมบ

โลภมาก หรอืแมแ้ต่ผู้ที่ม ัน่ใจในตวัเองมากจนเกนิไป สําหรบัผู้ชมแล้ว ปญัหาที่เกิดขึ้นกบัตวั

ละครเอกเหล่านัน้คอื ความสนุกสนาน ตลกขบขนั ระคนสงสาร ถือเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องที่

สรา้งรอยยิม้และเรยีกเสยีงหวัเราะจากผู้ชมได้เป็นอย่างด ีในอดตีส่วนใหญ่แล้วตวัละครเอกใน

ภาพยนตรโ์ฆษณาแนวเช่นน้ีมกัเป็นตวัละครเพศชาย  ไม่บ่อยนักทีเ่ราพบตวัละครเอกเป็นเพศ

หญงิ สะท้อนใหเ้หน็ถงึภาพลกัษณ์ความเป็นผู้หญงิที่จําเป็นต้องมกีรยิามารยาทเรยีบรอ้ยตาม

แบบที่สงัคมกําหนด ซึ่งแตกต่างจากผลงานในยุคปจัจุบนัที่เริม่เหน็ผลงานประเภทน้ีที่มตีวัเอก

เป็นเพศหญงิมากขึน้ สําหรบัภาพยนตรโ์ฆษณาในกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัพบว่า เรื่องทีถู่กจดัใหอ้ยู่

ในรปูแบบตลกขบขนั (Comedy) นัน่คอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติ้งเป็นสาวโดฟ ต้องถูกตดั

ผม.. ทาํไม?” จากตราสนิคา้ DOVE 

  2)  การเล่าเรือ่งแนวแรงบนัดาลใจ (Inspiration) 

  เน้นเล่าเรือ่งทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผูช้ม โดยเล่าเรื่องผ่าน

ตวัละครเอกและตวัละครรองที่มกัต้องฝ่าฟนัอุปสรรค์ยากๆ หรอืเผชญิกบัชะตากรรมที่เข้ามา

ขวางการดําเนินไปของเหตุการณ์นัน้ๆ ในยุคก่อนๆ ภาพยนตรโ์ฆษณาทีเ่ล่าเรื่องแนวน้ีมกัมตีวั

ละครเอกเป็นผู้ชาย เพราะผู้ชายในสมยั ก่อนคอืสญัลกัษณ์ของผู้กล้า จะส่งผลให้ผู้ชมเอาเป็น

เยีย่งอย่างและเกดิแรงบนัดาลใจในตอนที่รบัชมไดด้ ีแต่ในปจัจุบนัตวัละครเอกในผลงานแนวน้ี

ไม่จาํเป็นต้องเป็นผูช้ายอกีต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ ตวัละครเอกใน

ผลงานแนวน้ีส่วนใหญ่เป็นตวัละครเพศหญิง สะท้อนให้เห็นอย่างชดัเจนว่า คนที่จะสร้างแรง

บนัดาลใจหรอืจุดไฟในตวัผูห้ญงิในยุคปจัจุบนัไดน้ัน่คอืผูท้ีเ่ขา้ใจในสถานการณ์ของผูห้ญงิ หรอื

ก็คอืตวัผู้หญิง สําหรบัภาพยนตร์โฆษณาในกลุ่มตวัอย่าง ผู้วจิยัพบว่า เรื่องที่ถูกจดัให้อยู่ใน

รูปแบบแรงบนัดาลใจ คอื ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกั

อยา่งใหต้วัเอง!” จากตราสนิคา้ Rexona 

  3)  การเล่าเรือ่งแนวชวีติ (Drama) 

  โดยธรรมชาตขิองภาพยนตรโ์ฆษณาแนวชวีติมกัจะเล่าถึงความอาภพั ความ

โชครา้ย ความซบัซ้อน ความโศกเศรา้ของชวีติตวัละครเอกหรอืตวัละครรอง เพราะเหตุการณ์

ดงักล่าวทัง้หมดถูกจดัอยู่ในกลุ่มการสื่อสารที่สร้างผลกระทบแก่อารมณ์ของผู้ชมได้เป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะผู้ชมเพศหญงิที่สามารถรบัรูท้างอารมณ์ไดด้กีว่าเพศชาย ผลงานส่วนใหญ่มกั

เป็นการเล่าเรื่องความโศกเศรา้ของตวัละครเอกและตวัละครรองเพศหญงิ ซึง่สะท้อนใหเ้หน็ถงึ

ภาพลกัษณ์ของเพศหญงิในสงัคมที่สามารถแสดงออกทางอารมณ์ไดม้ากกว่าเพศชาย สําหรบั

ภาพยนตร์โฆษณาในกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยัพบว่า เรื่องที่ถูกจดัให้อยู่ในรูปแบบแนวชีวิต คือ 

ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful Woman: ความลบัของเจน” จากตราสนิคา้ Wacoal 
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  4)  การเล่าเรือ่งแนวโรแมนตกิ (Romance) 

  การเล่าเรื่องแนวโรแมนตกิหรอืแนวความรกัมกัเต็มไปดว้ยกลิน่อายของความ

ผูกพัน ความลึกซึ้ง ความ และเซ็กซ์ของตัวละครเอกและตัวละครรอง โดยธรรมชาติแล้ว

เรือ่งราวประเภทน้ีจะชีช้ดัดว้ยการขมวดปมเป็นแก่นของเรือ่งไดว้่า ความรกัและอารมณ์สามารถ

ชนะได้ทุกสิ่งได้ สําหรบัผู้ชมแล้วเรื่องราวโรแมนติก เป็นตวัแทนของความรกั ความห่วงใย 

ความใจด ีความกตญั�รููคุ้ณทีเ่ป็นพืน้ฐานความตอ้งการของมนุษยเ์ราจงึสามารถรบัรูก้ารสื่อสาร

กนัดว้ยการเล่าเรือ่งแนวน้ีไดอ้ยา่งงา่ยดาย ในยคุก่อนการเล่าเรื่องแนวโรแมนตกิมกัเป็นไปอย่าง

ราบรื่น โดยมีตัวละครเพศชายเป็นตัวละครผู้กระทํา ขณะที่ตัวละครเพศหญิงเป็นตัวละคร

ผูถู้กกระทํา แต่ทว่าในปจัจุบนับทบาทดงักล่าวได้ถูกเปลี่ยนไป ตวัละครเพศชายและเพศหญงิ

ต่างสามารถเป็นทัง้ผู้กระทําและผู้ถูกกระทําได้ขึน้อยู่กบัสถานการณ์นัน้ๆ สําหรบัภาพยนตร์

โฆษณาในกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัพบว่า เรือ่งทีถู่กจดัใหอ้ยูใ่นรปูแบบแนวโรแมนตกิ คอื ภาพยนตร์

โฆษณาชุด “Save The Moment : Ending version” จากตราสนิคา้ Oriental Princess 

  ในส่วนของการนําการเล่าเรื่องในรูปแบบต่างๆไปใช้งานในฐานะกลยุทธ์

การตลาดดว้ยเน้ือหา ผูว้จิยัพบว่า แมว้่าการเล่าเรือ่งจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทีข่าดไม่ได้

เหมอืนกนัทัง้ 7 องค์ประกอบ แต่สิง่ที่ทําให้เรื่องเล่าแตกต่างกนันัน่คอื เหมอืนกนัรสชาติของ

อาหารแต่ละประเภทนัน่คอืรปูแบบของการเล่าเรื่อง (Types of story) ซึง่ในงานวจิยัชิน้น้ีทีเ่น้น

ไปที่บริบทผลิตภัณฑ์ผู้หญิงได้ทําการแบ่งประเภทของรูปแบบการเล่าเรื่องที่พบบ่อยๆใน

ออกเป็น 4 รปูแบบ นัน่คอื  

 (1)  แนวตลกขบขนั (Comedy) มกัเป็นเน้ือหาคอนเทนต์ (Content) ทีถู่ก

สรา้งเพื่อใหค้วามบนัเทงิเรงิใจหรอืคลายเคลยีดแก่ผูร้บัสารหรอืผูช้ม ในปจัจุบนัการเล่าเรื่องแนว

ตลกไดร้บัความนิยมเพิม่มากขึน้ในสงัคม สะทอ้นใหเ้หน็ถงึวธิคีดิและความต้องการของผูร้บัสาร

ทีต่อ้งการลดภาวะเครยีดจากชวีติประจาํวนัไมว่่าจะเป็น การเงนิ การงาน การเรยีนหรอืความรกั

เองก็ตาม ส่งผลให้ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ชอบที่จะรบัสารที่เบาสมองมากกว่าสารที่อดัแน่นไปด้วย

สาระแม้จะเป็นที่นิยมเพิม่ขึน้เรื่อยๆ แต่การเล่าเรื่องแนวตลกขบขนัจะช่วยสร้างความบนัเทงิ

ใหแ้ก่ผูช้ม ส่งผลใหเ้กดิการจดจาํไดด้เีมื่อผูช้มมคีวามสุข แต่จุดอ่อนทีใ่หญ่ทีสุ่ดของการเล่าเรื่อง

แนวน้ีคอื ความน่าเชื่อถอื ความสมจรงิของเน้ือหาและตราสนิคา้ 

 (2)  แนวแรงบนัดาลใจ (Inspiration) มกัเป็นเน้ือหาคอนเทนต์ (Content) 

ที่ถูกสร้างเพื่อให้กระตุ้นแรงบนัดาลใจ เสรมิพลงัทางจติใจ ให้แง่คิดคติสอนใจ พร้อมทัง้ให้

กําลงัใจกบัผู้ที่กําลงัท้อแท้คอื ผู้รบัชมจะรูส้กึมพีลงัและอยากลุกขึน้มาทําในสิง่ที่ติดค้างอยู่ให้

สําเรจ็ นอกจากน้ียงัพบอกีว่า การเล่าเรื่องแนวแรงบนัดาลใจทุกเรื่องมกักําหนดใหต้วัละครเอก

ต้องพยายามฝ่าฟนัปญัหาหรอืความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในเรื่องอย่าหลกีเลีย่งไม่ได้ สะทอ้นใหเ้หน็

ถงึปญัหาที่ทุกคนต้องเผชญิ สําหรบัจุดอ่อนที่สุดของผลงานแนวน้ีที่นักสื่อสารการตลาดควร
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คํานึงถงึคอื ความน่าสนใจของเน้ือหา และตวัละคร ในบางครัง้หากเลอืกตวัละครไม่ดอีาจทําให้

ไมส่ามารถกลายเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัผูช้มได ้และกลายเป็นผลในแงล่บแทน 

 (3)  แนวชวีติ (Drama) เป็นการเล่าเรื่องแนวชวีติมกัจะมเีน้ือหาหรอืคอน

เทนต ์(Content) ทีถู่กสรา้งเพื่อสะทอ้นภาพความโหดรา้ยของโชคชะตา ความไม่ลงตวัของชวีติ 

ความโศกเศรา้น่าเหน็ใจของชะตากรรมที่ตวัละครต้องประสบพบเจอ หรอืแมแ้ต่การถูกเอารดั

เอาเปรยีบจากคนอกีฝา่ยอยา่งไมอ่าจขดัขนืได ้จากการศกึษาพบว่าการเล่าเรื่องแนวชวีติจะช่วย

ใหผู้ร้บัสารรูส้กึสะทอ้นใจ รูส้กึเหน็อกเหน็ใจรูส้กึเศรา้ใจไปกบัตวัละคร ไปจนถงึกระทัง้รูส้กึโกรธ

แคน้โชคชะตาแทนตวัละคร ส่วนสาเหตุทีท่าํใหผ้ลงานแนวน้ีไดร้บัความนิยมอย่างมากในผลงาน

ภาพยนตรโ์ฆษณาในช่วงทีผ่่านมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิในช่วงทีผ่่านมา

ส่วนหน่ึงเป็นเพราะธรรมชาตแิละกลไลการทํางานของสมองผูห้ญงิทีส่ามารถรบัรูค้วามรูส้กึไดด้ ี

สามารถแสดงออกถงึอารมณ์สงสารไดอ้ยา่งลุ่มลกึ เทคนิคการเล่าเรื่องแนวชวีติไม่ใช่เรื่องใหม่ใน

สงัคมไทย กล่าวได้ว่า เน้ือหาแนวชวีติเป็นสิง่ที่อยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานแล้ว ดงันัน้จงึไม่น่า

แปลกใจทีก่ารนํากลยุทธก์ารตลาดดว้ยเน้ือหาโดยเฉพาะการเล่าเรื่องแนวชวีติ ไดร้บัความนิยม

และเขา้ถงึผูค้นในสงัคมไดอ้ย่างงาย สิง่ที่ผูส้รา้งสรรค์ผลงานควรต้องคํานึงถงึในการใช้การเล่า

เรื่องแนวชวีติ คอื ความเป็นไปได้ในความเป็นจรงิ และความเชื่อมโยงระหว่างตราสนิค้าและ

ภาพยนตรโ์ฆษณา 

 (4)  แนวโรแมนตกิ (Romance) ส่วนใหญ่ผลงานการเล่าเรื่องแนวโรแมน

ตกิมกัมเีน้ือหาคอนเทนต์ (Content) ที่ถูกสร้างเพื่อสื่อถงึความรกั ความห่วงหา ความอาทร 

ความผกูพนั เซก็ซ ์และความสมัพนัธร์ะหว่างตวัละคร เช่นกนั จากการศกึษาพบว่าการเล่าเรื่อง

แนวโรแมนตกิจะช่วยใหผู้้รบัสารรูส้กึถงึความรกั ความอบอุ่นในจติใจ โดยผู้ชมจะเชื่อมโยงเขา้

กบัประสบการณ์ของตนเองในอดตี เพราะความรกัคอืคุณค่าพืน้ฐานทีม่นุษยต์้องการ ในแง่ของ

กระแสตอบรบัแม้ผลงานแนวน้ีจะได้รบัความนิยมไม่มากเท่าแนวชวีติแต่ก็เป็นผลงานแนวที่

เขา้ถงึผูช้มโดยเฉพาะผูห้ญงิไดง้า่ย เป็นเพราะธรรมชาตลิกึๆของผูห้ญงิทีต่อ้งดแูลครอบครวัและ

ต้องเร่งสรา้งครอบครวัใหส้มบูรณ์แบบ ดงันัน้ผู้หญงิจงึใส่ใจกบัเรื่องของความสมัพนัธแ์ละหว่าง

กนัและกนัมากกว่าผู้ชาย สําหรบันักสื่อสารการตลาดที่ต้องการนําเทคนิคการเล่าเรื่องแนวโร

แมนตกิไปใชก้บัตราสนิคา้ ควรคํานึงถงึทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีของผลงานแนวน้ี เพราะจุดอ่อนทีสุ่ด

ของผลงานแนวโรแมนตกิคอื ความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อของโครงเรื่อง ตวัละคร และการเชื่อมโยง

กบัตราสนิคา้ 

  นอกจากน้ี จากผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้รบัชมพบว่า การเล่าเรื่อง

ผ่านภาพยนตรโ์ฆษณาของกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 4 ส่งผลกระทบต่อความคดิเหน็และความรูส้กึของผู้

รบัชมจากสื่อออนไลน์อย่างเหน็ไดช้ดั โดยความคดิเหน็ของรบัชมเป็นไปอย่างหลากหลาย มทีัง้

ในเชงิบวกต่อตราสนิคา้ เชงิลบต่อตราสนิคา้ ตลอดจนเชงิเป็นกลางต่อตราสนิคา้ โดยภาพยนตร์

โฆษณาทีถู่กรบัชมและแสดงความคดิเหน็หรอืถูกส่งต่อในโลกอนิเตอรเ์น็ตมากที่สุดเป็นอนัดบั
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หน่ึงคอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “My Beautiful Woman : ความลบัของเจน” จากตราสนิค้า 

Wacoal ถอืเป็นผลงานแนวชวีติ (Drama) อนัดบัสองคอื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “แคสติ้งเป็นสาว

โดฟ ต้องถูกตดัผม.. ทําไม?” จากตราสนิค้า DOVE ผลงานแนวตลกขบขนั อนัดบัสามคอื 

ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “ถึงเวลาที่ผู้หญงิทุกคนจะลุกมาทําอะไรสกัอย่างให้ตวัเอง!” จากตรา

สนิคา้ Rexona ผลงานแนวสรา้งแรงบนัดาลใจ และ อนัดบัสีค่อื ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “Save 

the Moment: Ending Version” จากตราสนิคา้ Oriental Princess ผลงานแนวโรแมนตกิ โดย

ผลการวจิยับ่งชีว้่า ยอดรบัชมภาพยนตรโ์ฆษณาแปรผนัตามจาํนวนความคดิเหน็จากผูร้บัชมใต้

ภาพยนตรใ์นเวบ็ไซต์ www.youtube.com แต่แปรผกผนักบัการแสดงความคดิเหน็หรอืส่งต่อใน

โลกอินเตอร์เน็ต อาทเิช่น ในเวบ็ไซต์ www.facebook.com, www.pantip.com, ตลอดจน

เวบ็ไซตก์ระดานขา่วอื่นๆ (Webboard) 

 5.1.2  การวิเคราะหเ์อกลกัษณ์พิเศษของโครงสร้างการเล่าเร่ือง  

 จากการวเิคราะห์ตามกระบวนการในข้างต้น ผู้วจิยัพบว่า ในส่วนของการวิเคราะห์

เอกลกัษณ์พเิศษของโครงสรา้งการเล่าเรือ่ง ไดข้อ้สรปุดงัต่อไปน้ี 

  1)  โครงเรื่อง (Plot) จากในภาพยนตรโ์ฆษณาทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 เรื่อง

นัน้ สามารถแบ่งโครงเรื่องของภาพยนตร์ได้เป็น 3 กลุ่ม นัน่คอื (1) โครงเรื่องที่จดัเรยีง

เหตุการณ์ตามสภาวการณ์ (2) โครงเรื่องที่ปราศจากสภาวะสงบสุข (3) โครงเรื่องสลับ

สภาวการณ์ โดยที่การเล่าเรื่องในแต่ละกลุ่มจะมจีุดเด่นที่แตกต่างกนัออกไป และไม่สามารถ

บอกได้ว่ากลุ่มใดคอืกลุ่มที่ดกีว่า หรอืกลุ่มใดคอืกลุ่มที่ดทีี่สุด เน่ืองจากการตดัสนิจําเป็นต้อง

พจิารณารวมทัง้ 7 องคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนั แต่จากการเกบ็ขอ้มลูพบว่ากลุ่ม (3) โครงเรื่องสลบั

สภาวการณ์ เป็นกลุ่มทีต่ราสนิคา้ผลติภณัฑเ์ลอืกใชถ้งึ 2 ตราสนิคา้ดว้ยกนั แตกต่างจากกลุ่ม 

(1) และ (2) ทีม่ตีราสนิคา้ผลติภณัฑเ์ลอืกใชเ้พยีงกลุ่มละ 1 เลอืกเท่านัน้ 

2)  ขัว้ขดัแยง้ (Conflict) เป็นองคป์ระกอบทีข่าดไม่ไดใ้นภาพยนตรโ์ฆษณาที่

ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 เรื่อง กล่าวคอื ทุกเรื่องนําเสนอขัว้ขดัแยง้ในมติขิองตวัเอง ซึ่งจาก

ขอ้มูลสามารถจดัแบ่งขัว้ขดัแยง้ได้เป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั คอื (1) ขัว้ขดัแยง้ภายในจติใจ (2) ขัว้

ขัดแย้งระหว่างบุคคล (3) ขัว้ขัดแย้งจากพลังภายนอก โดยพบว่าขัว้ข ัดแย้งที่ตราสินค้า

ผลติภณัฑใ์นกลุ่มตวัอย่างเลอืกใชม้ากที่สุดคอื กลุ่ม (1) ขัว้ขดัแยง้ภายในจติใจ โดยมจีํานวน

ภาพยนตรโ์ฆษณาทีถู่กจดัในกลุ่มน้ีถงึ 2 เรือ่งจาก 4 เรือ่ง 

  3)  ตวัละคร (Character) การวเิคราะหต์วัละครถูกแบ่งย่อยออกเป็น 2 ส่วน 

นัน่คอื บทบาทของตวัละคร และ คุณสมบตัขิองตวัละคร โดยในส่วนของบทบาทของตวัละครใน

ภาพยนตรโ์ฆษณาทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 เรื่อง พบว่า ตวัละครเอก (Protagonist) ในเรื่อง

ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ โดยทีเ่รือ่งเล่าจะมหีรอืไม่มตีวัละครรอง (Antagonist) กไ็ด ้ซึง่ตวัละครหน่ึง

ตวัสามารถแสดงบทบาทไดม้ากกว่าหน่ึงบทบาท สงัเกตว่าตวัละครผูช่้วย (Helper) เป็นตวัละคร
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ที่มคีวามสําคญัในระดบัรองแต่ถูกพบในทุกชุดภาพยนตร์โฆษณา ตัวละครประกอบมกัเป็น

ผูช้าย และ ในส่วนของคุณสมบตัขิองตวัละครในภาพยนตรโ์ฆษณาที่ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 

เรื่อง พบว่า ตวัละครเพศหญงิมกัเป็นตวัละครที่มคีุณสมบตัเิป็นผู้ถูกกระทํา ทว่าตวัละครเพศ

ชายมกัเป็นตวัละครที่มคีุณสมบตัเิป็นผู้กระทํา แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณีตวัละครสามารถ

แสดงคุณสมบตัทิัง้ 2 แบบได ้ขึน้อยูก่บัสถานการณ์นัน้ๆในเรือ่งเล่า 

4)  แก่นความคดิ (Theme) ผูว้จิยัสามารถทําการแบ่งแก่นความคดิออกเป็น 4 

รปูแบบ 4 รสชาตวิรรณกรรมตามแนวทางของแต่ละภาพยนตรโ์ฆษณา ดงัต่อไปน้ี (1) แก่น

ความคดิเกีย่วกบัผูห้ญงิและความกลา้หาญ (2) แก่นความคดิเกีย่วกบัผูห้ญงิและเรือ่งไมค่าดฝนั 

(3) แก่นความคดิเกี่ยวกบัผูห้ญงิและความสวยจากภายใน (4) แก่นความคดิเกี่ยวกบัผูห้ญงิและ

ช่วงเวลาหลงัแต่งงาน จากขอ้มลูทาํใหผู้ว้จิยัสรปุไดว้่า แก่นความคดิของแต่ละเรือ่งมคีวามเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั แตกออกจากกนั ไมม่กีฏเกณฑท์ีต่ายตวั โดยมากมกัขึน้อยูก่บัผูเ้ล่าเรือ่ง

หรอืผูส้รา้งภาพยนตรโ์ฆษณา 

  5)  สญัลกัษณ์พเิศษ (Special Signs) ผูว้จิยัพบว่าจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ของภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 4 ชุดผลงาน ผู้วิจยัพบว่า ภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเรื่องมกีารใช้

สญัลกัษณ์พเิศษเพื่อสื่อสารถงึความหมายทีต่้องการซึง่สามารถแบ่งแยกได ้2 ประเภท คอื (1) 

สญัลกัษณ์พิเศษทางภาพ (2) สญัลกัษณ์พิเศษทางเสยีง นอกจากน้ีผู้วิจยัยงัสามารถแบ่ง

ภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรื่องออกเป็น 2 กลุ่มภายใต้เงื่อนไขการใช้สญัลกัษณ์พเิศษทางภาพ

และเสยีง นัน่คอื (1) การใชส้ญัลกัษณ์พเิศษแทนความรูส้กึตวัละคร (2) การใชส้ญัลกัษณ์พเิศษ

แทนความสมัพนัธร์ะหว่างตวัละคร ซึง่จากขอ้มูลทําใหผู้ว้จิยัสรุปไดว้่า ภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 

เรื่องมลีกัษณะการใช้สญัลกัษณ์พเิศษทางภาพมากกว่าเสยีงและการใช้สญัลกัษณ์พเิศษแทน

ความรูส้กึตวัละครมจีาํนวนมากกว่าการใชส้ญัลกัษณ์พเิศษแทนความสมัพนัธร์ะหว่างตวัละคร 

  6)  ฉาก (Settings) ผูว้จิยัไดท้ําการจดัจาํแนกฉากออกเป็น 5 ชนิด อนัไดแ้ก่ 

ฉากที่เป็นธรรมชาต ิฉากที่เป็นสิง่ประดษิฐ ์ฉากทีเ่ป็นช่วงเวลา ฉากทีเ่ป็นการดําเนินชวีติ และ 

ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อม ซึ่งการเก็บข้อมูลและจดัประเภทจากภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรื่อง 

พบว่า เรื่องเล่าส่วนใหญ่ 3 ใน 4 มกัใช้ฉากอย่างหลายหลายชนิดผสมผสานกัน แต่มเีพียง

ภาพยนตรโ์ฆษณาเพยีงเรือ่งเดยีวเท่านัน้ทีม่ฉีากเพยีงชนิดเดยีวตลอดการเล่าเรื่อง สําหรบัฉาก

ทีไ่ดร้บัความนิยมสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึง คอื ฉากสิง่ประดษิฐ์ อนัดบัสองคอื ฉากการดําเนินชวีติ 

อนัดบัสามคอื ฉากสภาพแวดลอ้ม อนัดบัสีค่อื ฉากทีเ่ป็นธรรมชาต ิอนัดบัทา้ยสุดคอื ฉากทีเ่ป็น

ช่วงเวลา 

  7)  จุดยนืการเล่าเรื่อง (Point of View) ผูว้จิยัไดท้ําการจดัจาํแนกแบ่งจุดยนื

การเล่าเรื่องออกเป็น 2 กลุ่มลกัษณะ คอื (1) การเล่าเรื่องที่แบ่งตามสายตาของบุรุษพจน์ (2) 

การเล่าเรื่องที่แบ่งตามลกัษณะของเพศผู้เล่า สําหรบัในกลุ่มแรกที่แบ่งจุดยนืของการเล่าเรื่อง

ตามสายตาของบุรษพจน์ จากขอ้มลูภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรือ่ง พบว่าภาพยนตรโ์ฆษณาส่วน
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ใหญ่ 3 ใน 4 เรื่อง ใช้จุดยนืการเล่าเรื่องอย่างผสมผสานตลอดทัง้เรื่อง กล่าวคอื ใช้จุดยนืตาม

สายตาของบุรษุพจน์มากกว่า 1 แบบ มเีพยีง 1 ใน 4 เรื่องเท่านัน้ทีใ่ชจุ้ดยนืเพยีงจุดเดยีวตลอด

เรื่อง ซึ่งเป็นจุดยนืในสายตาของผู้เป็นกลาง สําหรบัในกลุ่มทีส่องที่แบ่งจุดยนืของการเล่าเรื่อง

ตามลกัษณะของเพศผูเ้ล่า จากขอ้มลูภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 เรือ่งพบว่าภาพยนตรโ์ฆษณาส่วน

ใหญ่ 2 ใน 4 เรือ่ง ใชจ้ดุยนืการเล่าเรือ่งในแบบเพศชาย 

5.2  อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัที่ได้จากวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์งานวจิยัพบว่า รูปแบบ

ของการเล่าเรือ่งของตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิในกลุ่มตวัอย่างจะถูกจดัแบ่งออกเป็น 4 แนว 

ทาง นัน่คอื ผลงานการเล่าเรือ่งแนวตลกขบขนั (Comedy) แนวแรงบนัดาลใจ (Inspiration) แนว

ชวีติ (Drama) และแนวโรแมนตกิ (Romance) ซึง่แต่ละแนวจะมลีกัษณะเด่นทีแ่ตกต่างกนัออก 

ไป กล่าวคอืการเล่าเรื่องแนวตลกขบขนัจะมอบความรูส้กึสนุกสนาน ผ่อนคลายให้กบัผู้ชมแต่

ตอ้งคาํนึงถงึความน่าเชื่อถอืและความสมจรงิ การเล่าเรื่องแนวแรงบนัดาลใจส่งมอบความรูส้กึมี

พลงั เสรมิกําลงัใจ กระตุน้ใหเ้กดิการลงมอืทํา แต่ต้องคํานึงถงึความน่าสนใจของเน้ือหา และตวั

ละคร การเล่าเรื่องแนวชวีติพรอ้มส่งมอบความรูส้กึตื้นตนั ปิตยินิด ีความเหน็อกเหน็ใจในชะตา

กรรมของผู้อื่นในขณะที่ผู้สร้างต้องระมดัระวงัเรื่องของความเป็นไปได้ในความเป็นจรงิ และ

ความเชื่อมโยงระหว่างตราสนิคา้และภาพยนตรโ์ฆษณา และสุดทา้ยการเล่าเรื่องแนวโรแมนตกิ

มกัจะส่งมอบความรูส้กึรกั ความรูส้กึอบอุ่น ความมัน่คงในความสมัพนัธ ์แต่กต็้องระวงัเรื่องของ

การวางโครงเรือ่ง ตวัละคร และการเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ 

 จากความแตกต่างดงักล่าวการเล่าเรื่องทัง้ 4 รปูแบบจงึมคีวามเหมาะสมลงตวัทีจ่ะใช้

เล่าเรือ่งในวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั และไม่อาจบอกไดว้่าแนวทางใดคอืแนวทางที่

ดทีี่สุด ขึ้นอยู่กบัการนําไปใช้งานและบรบิทแวดล้อมของการเล่าเรื่องนัน้ๆ ในส่วนของความ

คดิเหน็ของผู้รบัชมการเล่าเรื่องผ่านสื่อภาพยนตรโ์ฆษณาของตราสนิคา้ผลติภณัฑผ์ู้หญงิ อาจ

กล่าวได้ว่ายอดรับชมภาพ ยนตร์โฆษณาแปรผันตามจํานวนความคิดเห็นจากผู้รบัชมใต้

ภาพยนตรใ์นเวบ็ไซต์ www.youtube.com แต่แปรผกผนักบัการแสดงความคดิเหน็หรอืส่งต่อใน

โลกอนิเตอรเ์น็ตในแหล่งอื่นๆ โดยภายใต้บรบิทผลติภณัฑผ์ู้หญงิในสงัคมไทย พบว่า ผลงาน

แนวผลงานแนวชวีติ (Drama) และแนวโรแมนตกิ  (Romance) ไดร้บัการพูดถงึหรอืส่งต่อกนัใน

โลกออนไลน์มากกว่า ผลงานแนวตลกขบขนั (Comedy) และแนวแรงบนัดาลใจ (Inspiration) 

สะท้อนให้เหน็ถงึบทบาทของผู้หญงิในปจัจุบนัและความลุ่มลกึทางอารมณ์ของกลุ่มเป้าหมาย

ผูห้ญงิทีม่ต่ีอผลงานการเล่าเรือ่ง 

 สําหรบัองคป์ระกอบการเล่าเรื่องนัน้จะประกอบไปดว้ยเอกลกัษณ์พเิศษของโครงสรา้ง

การเล่าเรื่องทัง้ 7 องค์ประกอบที่ไม่อาจขาดได้แมแ้ต่องค์ประกอบเดยีว แม้ว่าแต่ละผลงาน
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ภาพยนตร์โฆษณาจะมลีกัษณะองค์ประกอบของเรื่องเราที่เหมอืนกนั แต่อย่างไรก็ตามแต่ละ

ผลงานการเล่าเรื่องจะมจีุดเด่นของแต่ละผลงานทีส่รา้งความแตกต่างให้กบัผลงาน นัน่คอื แก่น

ความคดิ (Theme) ซึง่เปรยีบเสมอืนเงาสะทอ้นความเป็นตวัจนของเรื่องเล่าและตราสนิคา้ชนิด

นัน้ๆ  

 ในแง่มุมของตราสนิค้า ส่วนใหญ่ตราสนิค้าที่มอีายุยาวนานในธุรกจิการเล่าเรื่องที่เน้น

คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Benefits) จะช่วยตอกยํ้าประสบการณ์ของผู้รบัชมได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของคุณค่าตราสนิคา้ (กุณฑล ีรื่นรมย,์ 2556) และตวัอย่าง

การแสดงความคดิเหน็ของผูร้บัชมทีไ่ดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซต์ทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ แต่ทว่าหากเป็นตรา

สนิค้าผลิตภณัฑ์ที่เกิดใหม่ แผนงานการสื่อสารการตลาดผ่านการเล่าเรื่องที่เน้นคุณค่าทาง

อารมณ์ (Emotional Benefits) จะมสี่วนช่วยให้ชื่อตราสนิค้าแพร่กระจายออกไปตามสื่อที่

กําหนด เกดิการพูดต่อกนั ทัง้จากปากต่อปาก (Words of Mouth) และการส่งต่อกนัผ่านระบบ

ออนไลน์ (Viral) จนเกิดเป็นกระแสในช่วงระยะเวลาหน่ึง ทัง้น้ีต้องอาศยัปจัจยัสําคญันัน่คอื 

ความถี ่(Frequency) และ ช่วงเวลาทีเ่หมาะสม (Timeliness) เพื่อใหเ้กดิการตระหนักถงึชื่อตรา

สนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

  อย่างไรกต็าม จากผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า การสรา้งสรรคผ์ลงานการ

สื่อสารด้วยการเล่าเรื่องภายใต้บรบิทผลิตภัณฑ์ผู้หญิง จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สร้างหรือผู้เล่า

จําเป็นต้องทําความเขา้ใจจุดเด่นที่ความแตกต่างของการเล่าเรื่อง (Storytelling) ในบรบิทน้ี

เสียก่อน ซึ่งการเล่าเรื่องในบริบทผลิตภณัฑ์ผู้หญิงมีความโดดเด่นและแตกต่างจากบรบิท

ผลติภณัฑผ์ู้ชายหรอืผลติภณัฑท์ัว่ไปอย่างลกึซึ้ง ดว้ย 3 หวัขอ้หลกัคอื (1) กลุ่มผู้ฟงั/ผู้รบัสาร 

(Receiver) (2) เน้ือหา/สาร (Content) (3) ตราสนิค้า/ผูส้่งสาร (Sender) โดยสามารถอธบิาย

รายละเอยีดไดด้งัต่อไปน้ี 

 5.2.1  กลุ่มผูฟั้ง/ผูร้บัสาร (Target  Audience/Receiver) 

 เป็นองค์ประกอบที่ทําให้การเล่าเรื่องในบรบิทผลติภณัฑ์ผู้หญิงแตกต่างอย่างสิ้นเชงิ 

เพราะผู้รบัสารในกลุ่มน้ีคือ กลุ่มผู้บรโิภคเพศหญิงซึ่งมลีกัษณะทางความคดิและพฤติกรรม

แตกต่างจากผู้บรโิภคเพศชายอนัเน่ืองมาจากความแตกต่างทางกายวภิาคของสมองและระบบ

ประสาท จากการศึกษาโครงสร้างสมองพบว่าผู้หญิงมีแอนทีเรียร์ คอมมิชเชอร์ (Anterior 

Commissure) ที่มีขนาดใหญ่กว่าผู้ชาย ทําให้สมองของผู้หญิงสามารถรับรู้ สัมผัส และ

แสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ย่างหลากหลาย ลกึซึง้กว่าผูช้ายหลายเท่า (Himeno, 2014, p.26). 

สงัเกตได้จากตวัอย่างการแสดงความคิดเห็นที่มต่ีอภาพยนตร์โฆษณาในเครอืข่ายสงัคมคม

ออนไลน์ (Comments) ทีบ่่งชี้ว่า กลุ่มเป้าหมายเพศหญงิสามารถรบัรูถ้งึความรูส้กึนัน้ๆผ่าน

เรื่องเล่าของแต่ละแบรนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จากข้อมูลที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า
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ลกัษณะความเป็นผูห้ญงิของกลุ่มเป้าหมาย คอืปจัจยัสําคญัทีสุ่ดอนัดบัแรกที่ทําให้รปูแบบของ

การเล่าเรือ่งในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิแตกต่างจากบรบิทอื่นๆอย่างสิน้เชงิ 

 5.2.2  เน้ือหา/สาร (Message/Content)  

 ปจัจุบนัการตลาดด้วยเน้ือหา (Content Marketing) ก้าวเขา้มามบีทบาทสําคญัอย่าง

เหน็ไดช้ดั กลุ่มธุรกจิในหลากหลายแขนงไดป้รบัเพิม่กลยทุธก์ารตลาดลกัษณะน้ีมาใชก้นัมากขึน้

ในปีที่ผ่านมา จากรายงานพบว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามจีํานวนนักการตลาดในธุรกจิการค้า

ระหว่างหน่วยงานธุรกิจกบัหน่วยธุรกิจ (B2B) และการค้าระหว่างหน่วยงานธุรกิจกบัลูกค้า

โดยตรง (B2C) หนัมาใช้กลยุทธ์การตลาดด้วยเน้ือหามากถงึ 94% และ 92% ตามลําดบั 

(Pulizzi, 2014, p.17). อาจกล่าวได้ว่ากลยุทธ์การตลาดด้วยเน้ือหาได้แทรกซมึเขา้ไปใน

หลากหลายรปูแบบการสื่อสาร (Communication Platforms) แต่สื่อทีส่ามารถถ่ายทอดเรื่องเล่า

ถงึผู้รบัสารกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างครบวงจรมากทีสุ่ด ภายใต้ขอบเขตของเทคโนโลยใีนปจัจุบนั

นัน่คอื ภาพเคลื่อนไหว หรอื ภาพยนตรโ์ฆษณา ผลงานวรรณกรรมประเภทน้ีต้องอาศยัทัง้วจั

นภาษาและอวจันภาษาเป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร เช่น ตวัอกัษร เสยีงเพลง ภาษากาย การ

แสดงออกทางสหีน้า ทําให้กลุ่มเป้าหมายเพศหญงิทีป่กตริบัรูท้างอารมณ์ไดด้อียู่แล้ว สามารถ

รบัรูถ้งึเน้ือหาทีผู่ส้่งสารตอ้งการสื่อสารไดด้กีว่าเดมิมากทเีดยีว  

 นอกจากน้ี เน้ือหาของภาพยนตร์โฆษณาในบรบิทผลิตภณัฑ์ผู้หญิงในปจัจุบนั ยงัมี

ความแตกต่างจากอดตีอกีด้วย เพราะผู้หญงิในปจัจุบนัซึ่งมวีวิฒันาการทางบทบาท ความคดิ 

และทัศนคติที่ต่างไปจากผู้หญิงในสมยัก่อนมากพอสมควรทีเดียว ทําให้การเล่าเรื่องผ่าน

ภาพยนตรโ์ฆษณาเป็นเหมอืนกระจกที่สะท้อนภาพความเป็นผู้หญงิในปจัจุบนัออกมาได้อย่าง

เด่นชดั โดยแสดงใหเ้หน็ว่าผูห้ญงิในปจัจบุนัตอ้งดาํรงบทบาททีห่ลากหลายมติแิตกต่างจากอดตี

กาลอย่างมาก ซึ่งจากการศกึษาการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกบัผู้หญงิ ทัง้ในบรบิทของสงัคมไทยหรอื

สงัคมต่างประเทศ ต่างมภีาพสะท้อนออกมาตรงกนั กล่าวคอื ภาพยนตรโ์ฆษณามลีกัษณะการ

นําเสนอเน้ือหา (Content/Message) ทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นไปของสงัคม ซึง่ตรงกบัแนวคดิ

บทบาทหน้าที่ของสื่อที่ว่า สื่อมวลชนถ้าเปรยีบเป็นกระจก ก็จะหมายถึง เป็นการตอบสนอง

สงัคม ซึง่จะสะทอ้นความเป็นจรงิของสงัคม และแจง้ขอ้มลูข่าวสารใหท้ราบ (ปกรณ์ สุปินานนท,์ 

2551) 

 5.2.3  ตราสินค้า/ผูส่้งสาร (Brand/Sender) 

 องค์ประกอบสุดท้าย แต่ไม่ได้มีความสําคัญไม่เป็นอันดับท้ายสุดคือ ผู้ส่งสาร ใน

งานวจิยัชิน้น้ีหมายถงึตวัตราสนิคา้ผลติภณัฑ ์เป็นความจรงิทีค่วามแตกต่างของชนิดผลติภณัฑ์

ส่งผลต่อรูปแบบการเล่าเรื่องที่แตกต่างกนัอย่างสิ้นเชิง ยกตวัอย่างเช่น ในบรบิทผลติภณัฑ์

ผูช้าย ผู้เล่าเรื่องส่วนใหญ่จะใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบผูช้าย เพื่อสื่อถงึความมัน่ใจ ความเป็น
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ผูนํ้า และความเชื่อมัน่ในตนเองของผูช้าย แต่ในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ ผูเ้ล่าอาจใชมุ้มมองการ

เล่าเรื่องไดท้ัง้ผูช้าย และผูห้ญงิ แสดงใหเ้หน็ถงึความต้องการความเขา้ใจจากเพศเดยีวกนัและ

ต่างเพศของผู้หญิง ความเข็มแข็งแต่อ่อนไหวของผู้หญิง ในอีกแง่มุมหน่ึง พบว่าในบรบิท

ผลติภณัฑผ์ูห้ญงิดว้ยกนัเองกย็งัสามารถใชล้กัษณะหรอืประเภทของการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์

โฆษณาที่แตกต่างกนัได้ เช่น การเล่าเรื่องแนวแรงบนัดาลใจ แนวตลกขบขนั แนวชวีติ และ 

แนวโรแมนตกิซึง่ขึน้อยูก่บัการวางตําแหน่งของตราสนิคา้ (Brand Positioning) และ บุคลกิภาพ

ของตราสนิค้า (Brand Personality) ที่ประกอบสรา้งเป็นตราสนิค้านัน้ๆ เพราะตราสนิค้าที่

ประทบัใจไม่รู้ลืมคือตราสินค้าที่สร้างบุคลิกและเลือกจุดยืนได้อย่างโดดเด่นในใจผู้บริโภค 

(Gobe, 2010 อ้างถงึใน มานิต รตันสุวรรณ และสมฤด ีศรจีรรยา, 2555, p.103) จงึกล่าวไดว้่า 

ตราสนิคา้คอืองคป์ระกอบหน่ึงในการตดัสนิใจวางแผนการสรา้งเรือ่งเล่านัน่เอง 

 หลงัจากเขา้ใจความแตกต่างและเอกลกัษณ์ของการเล่าเรื่องในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ

แล้ว ผู้วจิยัพบว่า แนวทางการเล่าเรื่องในบรบิทผลติภณัฑผ์ู้หญงิแตกต่างจากบรบิทอื่นๆ ซึ่ง

ส่งผลให้การดําเนินกลยุทธ์การสื่อสารแตกต่างออกไปด้วยเช่นกัน ในส่วนต่อไปคือการ

สงัเคราะหข์อ้มูลทัง้หมด จากทัง้วตัถุประสงค์ และ ขอ้มูลแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อนําเสนอกล

ยทุธก์ารเล่าเรือ่งในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิในปจัจุบนัทีเ่หมาะสม ซึง่หลงัจากการคน้ควา้และตก

ผลกึทางความรูผู้ว้จิยัไดนํ้าเสนอเป็นกลยุทธ ์ทีม่ชีื่อว่า "STORY of HERS" ซึง่เป็นกลยุทธ์ที่

เปรยีบเสมอืนเขม็ทศินําทางทีไ่ดก้ลัน่กรองมาจากองคค์วามรูจ้ากการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยั

เชื่อเหลอืเกนิว่ากลยุทธ์น้ีจะสามารถนําไปประยุกต์ใชเ้พื่อก่อใหเ้กดิผลดต่ีอแผนงานการสื่อสาร

การตลาดในบรบิทผลิตภณัฑ์ผู้หญิงของประเทศไทยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยกลยุทธ์น้ี

ประกอบไปดว้ย 9 ตวัอกัษรทีเ่ป็นตวัแทนขององคป์ระกอบในแต่ละขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

  1)  S - Standing Out หรอื เล่าเรือ่งอยา่งแตกต่าง 

  เพราะทุกตราสนิค้าทราบดวี่าต้องเล่าเรื่อง ทุกตราสนิค้าจงึมเีรื่องเล่า แต่นัน่

ไมไ่ดห้มายความว่าการเล่าเรื่องของทุกตราสนิคา้จะประสบความสําเรจ็ เพราะอย่าลมืว่าใครๆก็

เล่าเรือ่งได ้แต่คนทีจ่ะเล่าเรือ่งไดอ้ยา่งทรงคุณค่า สื่อสารไดต้รงตามความตอ้งการของตราสนิคา้ 

ในขณะเดยีวกนัก็สร้างความหมายที่แตกต่างขึ้นในใจลูกค้าได้นัน้ ต้องเป็นเรื่องเล่าที่มคีุณค่า 

(Valuable Content) ทีถู่กทกัทอมาอยา่งประณตีงดงามจากตวัตราสนิคา้เท่านัน้  

  ตวัอย่าง: จากผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาจากทัง้ 4 เรื่อง 4 รสชาตทิี่ถูกยกมา

เป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัถอืเป็นผลงานทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในแบบของตนเอง 

ไมม่ผีลงานเรื่องใดมแีนวทางทีซ่ํ้ากนั ทัง้ 4 เรื่องไม่เพยีงแต่แสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นตวัตนของ

ตราสนิคา้ผ่านการเล่าเรือ่ง แต่ยงัสะทอ้นภาพบทบาทของผูห้ญงิในปจัจบุนัไดเ้ป็นอย่างด ี

  2)  T - Timeliness หรอื เล่าเรือ่งใหถู้กเวลาและถูกสื่อ 

  ในปจัจุบนัผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระบบนิเวศของสื่อทีเ่ปิดกวา้งอย่างเสร ี

ทุกตราสนิค้าสามารถทําการสื่อสารได้อย่างเต็มที ่การสื่อสารในปจัจุบนัจงึไม่แตกต่างอะไรกบั
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การทาํสงครามทีต่่างฝ่ายต่างช่วงชงิอํานาจในการเรยีกรอ้งความสนใจของเป้าหมายมาเป็นของ

ตนเอง แต่สิง่ทีจ่ะทําใหก้ารสื่อสารผ่านเรื่องเล่าประสบความสําเรจ็นัน้ หาใช่เพยีงอํานาจในการ

สื่อสารเท่านัน้หากแต่เป็นการคํานึงถึงบทบาทและความสามารถในการรบัสารของผู้บรโิภค 

ดงันัน้การกําหนดช่วงเวลาไวอ้ย่างรอบคอบและมแีบบแผน จงึเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีช่่วยใหร้ะบบ

การสื่อสารเกิดประสิทธิสูงสุด โดยการเล่าเรื่องต้องเล่าเรื่องเดิมซํ้าๆ ยํ้าๆ ในช่วงเวลาที่

กลุ่มเป้าหมายอยู่ในสภาพน่ิง พรอ้มเปิดรบัสารจากสื่อนัน้ๆและต้องไม่ถูกหรอืถูกรบกวนน้อย

ทีสุ่ดจากสารอื่น 

  ตวัอย่าง: จากผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาจากทัง้ 4 เรื่อง 4 รสชาตทิี่ถูกยกมา

เป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัถอืเป็นตวัอย่างทีด่ใีนการเลอืกเผยแพร่ผลงานไดถู้กช่วงเวลาและ

ถูกช่องทางสื่อ เพราะปจัจุบนัผู้บรโิภคสามารถคน้หาหรอืเลอืกรบัชมภาพยนตรโ์ฆษณาจากสื่อ

ออนไลน์อย่าง www.youtube.com ได้ตลอดเวลาตามต้องการ ทําให้สื่อออนไลน์เช่นน้ีคอืข้อ

ไดเ้ปรยีบสูงสุดในสื่อปจัจุบนั โดยพลงัของการสื่อสารจะยิง่ทวคีวามรุนแรงขึน้ไปอกีเมื่อเกดิการ

ส่งต่อผ่านสื่อสงัคมออนไลน์อยา่ง www.facebook.com ทีท่ีก่ลุ่มเป้าหมายใชเ้ป็นสงัคมย่อยทําให้

การสื่อสารไรก้ําแพงและอยูเ่หนือกาลเวลา 

  3)  O - One Main Idea หรอื เล่าเรือ่งเพยีงหน่ึงประเดน็ 

  การเล่าเรื่องที่ดีต้องมปีระเด็นในการเล่าเรื่องหรอืในทางภาพยนตร์เรยีกว่า 

“แก่นความคดิ (Theme)” ทีต่้องชดัเจนมากทีสุ่ดเพยีงหน่ึงเดยีวเท่านัน้ โดยการใชข้อ้ความหลกั 

(Key Message) เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร ซึง่ขอ้ความหลกัทุกขอ้ความจะต้องสอดคลอ้งกนั 

โดยทีไ่มท่าํใหผู้ร้บัสารรูส้กึขดัแยง้ หรอื สรา้งประเดน็ใหม่ขึน้มาซอ้นประเดน็เก่า ถอืเป็นปจัจยัที่

ทกัทอเรือ่งเล่าเขา้ดว้ยกนัอยา่งมศีลิปะ 

  ตวัอย่าง: จากผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาจากทัง้ 4 เรื่อง 4 รสชาตทิี่ถูกยกมา

เป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัถอืเป็นตวัอย่างทีด่ ีเพราะทัง้ 4 ผลงานเลอืกหยบิประเดน็หรอืแก่น

ความคดิของเรือ่งทีต่อ้งการสื่อสารมาบอกเล่าเพยีงหน่ึงประเดน็เท่านัน้ ทาํใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจ

สารและรบัรูถ้งึอารมณ์ของภาพยนตรโ์ฆษณาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สิง่ที่ผู้วจิยัพบว่าเป็นจุด

ร่วมของทัง้ 4 ผลงานในประเดน็น้ีคอื ทัง้ 4 ผลงานมแีก่นความคดิลกึๆที่ต้องการสื่อสารคอื

บทบาทของผูห้ญงิในปจัจบุนัไมใ่ช่เรือ่งงา่ย แต่กไ็มย่ากเกนิกระทาํขอเพยีงมทีศันคตทิีด่ต่ีอชวีติ 

  4)  R - Reality หรอื เล่าเรือ่งความจรงิเท่านัน้ 

  ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนเชื่อมต่อกันด้วยระบบ

เลขฐานสองที่ทําให้เราไม่จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับใคร โลกจึงเต็มไปด้วย

ความสมัพนัธแ์บบหลวมๆกํากวมในความรูส้กึ แต่ทีน่่าแปลกกค็อืในความสิ้นหวงัเหล่าน้ีมนุษย์

กลบัมพีฤตกิรรมโหยหาความจรงิใจกนัมากขึน้ โดยเฉพาะจากตราสนิค้าผลติภณัฑท์ี่พวกเขา

เลอืก ดงันัน้การจะกา้วเขา้ไปนัง่ในใจผูบ้รโิภคไดจ้งึจาํเป็นต้องเริม่จากความจรงิใจทีต่ราสนิคา้มี

ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเล่าเรื่องด้วยความจรงิ ไม่บิดเบือนความจรงิ ไม่ปกปิดความ



134 

ผดิพลาด เพื่อป้องกนัภาวะผดิหวงัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตโดยทีรู่ต้วัหรอืไม่รูต้วัทนัททีีผู่บ้รโิภค

รบัรูค้วามจรงิ 

  ตวัอยา่ง: จากการสงัเกตผลงานการสื่อสารของกลุ่มตวัอย่างพบว่า บางครัง้ตรา

สนิค้าเลอืกที่จะแสดงคํามัน่สญัญา (Brand Promise) ผ่านการเล่าเรื่องซึง่บางครัง้ก่อให้เกดิ

คําถามขึ้นในใจของผู้ชมผลงาน ซึ่งในงานวจิยัเราพบอีกว่ากลุ่มผู้บรโิภคบางกลุ่มเกิดความ

คาดหวงัในผลติภณัฑ ์(Expectation) บางกลุ่มเกดิความสงสยั (Curiosity) โดยบางคนเลอืก

แสดงความคดิเหน็ในเชงิตัง้คําถามถงึความจรงิกบัตราสนิคา้ อาทเิช่น “ทําไดจ้รงิหรอื?” “โอ้โห! 

ผมเชื่อจรงิๆๆๆ” เป็นต้น ในจุดน้ีเองหากสิง่ทีต่ราสนิค้าสญัญาเป็นเพยีงคําลวง เมื่อความจรงิ

ปรากฏจะนํามาซึง่หายนะของตราสนิคา้ในทา้ยทีสุ่ด 

  5)  Y - Yelling Out Loud หรอื เล่าเรือ่งใหด้งักงัวาน 

  การมเีรื่องเล่าที่ด ีมเีน้ือหาที่โดนใจ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และเป่ียมไปด้วย

ความจรงิใจเท่านัน้ อาจยงัไมช่่วยใหก้ารเล่าเรือ่งประสบความสําเรจ็ไดห้ากขาดการเล่าเรอืงทีด่งั

กงัวานไปทัว่ทัง้กลุ่มเป้า หมายด้วยการใช้สื่อที่ผสมผสานกนัอย่างหลากหลายแต่ลงตวั การใช้

สื่อทุกแขนงอยา่งชาญฉลาดในการเล่าเรือ่ง ไมว่่าจะเป็นสื่อดัง้เดมิ และสื่อใหม ่ภายใต้พฤตกิรรม

การเขา้ถงึสื่อของกลุ่มเป้าหมายคอืกุญแจดอกสุดท้ายที่จะทําให้การเล่าเรื่องเกดิประสทิธภิาพ

สงูสุดในยคุปจัจบุนั 

  ตวัอยา่ง: จากการสงัเกตการใชส้ื่อของผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาจากทัง้ 4 เรื่อง

ในกลุ่มตวัอย่างพบว่าทัง้ 4 เรื่องมคีวามพยายามในการใชส้ื่ออย่างสอดคลอ้งกนั โดยเฉพาะสื่อ

ใหม่ (New Media) ไมว่่าจะเป็นสื่อวดีโีอออนไลน์ (www.youtube.com) หรอืสื่อสงัคมออนไลน์ 

(www.facebook.com) หรอืสื่อเว็บไซต์กระดานข่าวออนไลน์ (www.pantip.com) ทําให้อาจ

กล่าวได้ว่าการเข้าถงึผลงานการเล่าเรื่องของตราสนิค้าเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพตามความ

เขม้ขน้ของการใชส้ื่อทีก่ลุ่มเป้าหมายเปิดรบั 

  6)  H - Helpful เป็นตวัช่วยทีใ่ช่สาํหรบัผูห้ญงิ 

  เพราะการเป็นผูห้ญงิในปจัจุบนัไม่ใช่เรื่องง่าย เกดิเป็นหญงิแทจ้รงิแสนลําบาก 

ถอืเป็นคํากล่าวทีต่รงประเดน็ทีสุ่ด โดยเฉพาะการเป็นผู้หญงิในยุคปจัจบนัทีต่้องรบับทหนักใน

ทุกบทบาทชวีติ ทัง้บทบาทของการทํางานนอกบ้านที่เต็มไปด้วยความเครยีดและปญัหา ทัง้

บทบาทของแมศ่รเีรอืนทีต่อ้งดแูลบา้นใหเ้รยีบรอ้ย แมว้่าจะต้องเจอะกบัเรื่องวุ่นวายตามประสา

แม่บา้นแต่กต็้องแก้ปญัหาไปเรื่อยๆ เรยีกไดว้่า งานนอกมใิหข้าด งานในมใิหพ้ร่อง และยงัต้อง

คล่องเรื่องบนเตยีงดว้ย จงึเหน็ไดช้ดัเจนว่ารอบตวัของผูห้ญงิยุคปจัจุบนัเตม็ไปดว้ยปญัหาน้อย

ใหญ่แตกต่างจากผู้หญงิในอดตีค่อนขา้งมาก ดงันัน้การที่ตราสนิค้าใดตราสนิค้าหน่ึงสามารถ

เสนอตวัเป็น ตวัช่วย หรอื ผูช่้วย หรอื แมแ้ต่เพื่อนทีรู่ใ้จใหก้บัพวกเธอไดน้ัน้หมายความว่า ตรา

สนิคา้นัน่ไดท้าํลายกําแพงจติใจและเขา้มามบีทบาทในชวีติผูห้ญงิไดแ้ลว้ในจดุเริม่ตน้ 
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  ตวัอย่าง: จากผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาจากทัง้ 4 เรื่องในกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 

ทัง้ 4 ผลงานพยายามสื่อสารการเป็นตวัช่วยในการแก้ไขปญัหาคาใจใหก้บัสาวๆ ไม่ว่าจะเป็น

การเป็นตวัช่วยในการบํารุงผมใหนุ่้มสลวยและแขง็แรง การเป็นตวัช่วยทีเ่พิม่ความมัน่ใจใหก้บั

กจิกรรมใหม่ๆ ของผูห้ญงิ การเป็นตวัช่วยทีป่รบัมุมมองดา้นความสวยใหก้บัผูห้ญงิ และการเป็น

ตวัช่วยทีใ่หค้ําแนะนําในการใชช้วีติร่วมกนัของสามภีรรยา สิง่เหล่าน้ีจะไม่มทีางเกดิขึน้ได ้หาก

ตราสนิค้าไม่ได้เรยีนรูถ้ึงความต้องการลกึๆในใจของผู้หญงิ (Women’s Insight) เพื่อที่จะ

ตอบสนองดว้ยเรื่องเล่าทีถู่กบรรจงสรรสรา้งขึน้อย่างประณีต จงึกล่าวไดว้่าการเขา้ใจผูห้ญงิเพื่อ

นําเสนอขอ้เสนอทีช่่วยแก้ปญัหาใหก้บัพวกเธอคอืจุดเริม่ต้นทีด่ขีองการวางแผนการสื่อสารดว้ย

เรือ่งเล่า 

  7)  E - Emotional สรา้งความประทบัใจทางอารมณ์ใหผู้ห้ญงิ 

  นอกเหนือจากการช่วยแก้ไขปญัหาหนักอกของสาวๆแล้ว การสร้างความ

ประทบัใจทางอารมณ์ใหก้บักลุ่มเป้าหมายผูห้ญงิกเ็ป็นสิง่ทีม่คีวามสําคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั 

เพราะจากการศึกษาวจิยัเป็นที่ทราบกันว่า เพศหญิงมโีครงสร้างทางสมองที่ทําให้พวกเธอ

สามารถรบัรู ้และสื่อสารทางอารมณ์ไดล้กึซึง้กว่าผูช้าย จงึเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทางกายวภิาคศาสตร์

ที่ทําให้การสื่อสารด้วยอารมณ์ของตราสนิค้าเข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ซึ่งความ

ประทบัใจทางอารมณ์จะถูกสัง่สมผ่านกาลเวลา และแปรเปลี่ยนเป็นความเชื่อ จากความเชื่อที่

ถูกตอกยํ้าซํ้าๆ จะกลายเป็นทศันคตทิี่ดทีี่มต่ีอตราสนิค้านัน้ๆในทีสุ่ด ซึ่งสอด คล้องกบัข้อมูล

จากหนังสอืของ Richard Petty และ John Cacioppo ทีว่่าธรรมชาตแิละโครงสรา้งของระบบ

ความเชื่อคอืความคดิทีเ่ป็นรากฐานของทศันคต ิหากต้องการเปลีย่นทศันคตกิต็้องเปลีย่นแปลง

ความเชื่อ ดว้ยการลบลา้งความเชื่อเก่า หรอื ใส่ความเชื่อใหม่เขา้ไปกต็าม (Petty, & Cacioppo, 

1986). จงึเป็นทีม่าของความสาํคญัในการสื่อสารดว้ยอารมณ์ในบรบิทน้ีนัน่เอง 

  ตวัอยา่ง: จากผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาจากทัง้ 4 เรื่องในกลุ่มตวัอย่างพบว่า 3 

ใน 4 เรื่องเลอืกใชเ้ทคนิคการสื่อสารทีเ่น้นคุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Benefit) เป็นหลกั 

ส่งผลให้ผลงานนัน้ๆประสบความสําเรจ็ในกลุ่มผู้บรโิภคเพศหญิงมากกว่าอีกเรื่องที่เลือกใช้

เทคนิคการสื่อสารที่เน้นคุณค่าทางกายภาพ (Functional Benefit) เห็นได้จากการแสดง

ความเห็นของผู้ชมท้ายผลงาน ที่สะท้อนให้เหน็ได้อย่างชดัเจนว่าผู้บรโิภคเพศหญงิเกดิความ

ประทบัใจทางอารมณ์กบัผลงานและสามารถเขา้ใจสารทีต่อ้งการสื่อจากตราสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

  8)  R - Relationship สานสมัพนัธอ์นัมัง่คงและยัง่ยนื 

  สิง่ทีย่ดึเหน่ียวคนในครอบครวั หรอืคนในสงัคมเดยีวกนัไวด้ว้ยกนัโดยไม่ทําให้

เกดิการแตกแยก นัน่คอื ความสมัพนัธท์ีด่ ีจงึอาจกล่าวไดว้่า ความสมัพนัธท์ีด่ ีคอื โซ่ทองคลอ้ง

ใจระหว่าง 2 ฝา่ย แต่สมการการสรา้งโซ่ทองหรอืความสมัพนัธท์ีด่นีัน้กลบัไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ

ความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างตราสนิค้าและกลุ่มเป้าหมาย ต้องเริม่ต้นจากรากฐานที่ด ีกล่าวคือ 

เริม่ต้นจากการไดร้บัประสบการณ์ทีด่จีากตราสนิคา้เพื่อสรา้งความคดิพืน้ฐานในแง่บวก แลว้จงึ
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ตอกยํา้อยา่งต่อเน่ืองดว้ยการการสื่อสาร กระตุ้นใหค้วามคดิก่อตวัเป็นความเชื่อ แลว้สัง่สมเป็น

ทศันคต ิก่อนจะกลายเป็นความสมัพนัธท์ีด่ใีนปจัจุบนั ส่วนเหตุผลที ่ความสมัพนัธค์อืปจัจยัแห่ง

ความสาํเรจ็ทีน่ักการตลาดต้องใส่ใจในตลาดผลติภณัฑผ์ูห้ญงิ นัน่เพราะโดยธรรมชาตแิลว้ เพศ

หญิงถูกสร้างมาเพื่อเป็นผู้เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครวั ดงันัน้ สญัชาตญาณของเพศหญิงจะ

กระตุ้นให้ผู้หญงิส่วนใหญ่ ใส่ใจด้านความสมัพนัธ์ระหว่างกนัมากกว่าเพศชายเพื่อการเอาตวั

รอดในสงัคม (Tomomi, 2014). ดงันัน้ การทาํความเขา้ใจความตอ้งการลกึๆและธรรมชาตคิวาม

เป็นผู้หญิงแล้วตอบสนองต่อความต้องการนัน้อย่างมรีะบบ จะก่อให้เกิดผลลพัธ์ตามความ

คาดหมาย เสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บัคุณค่าตราสนิคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  ตวัอยา่ง: จากผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาจากทัง้ 4 เรื่องในกลุ่มตวัอย่างพบว่า 2 

ใน 4 เรื่อง เน้นสารสื่อเรื่องเล่าทีม่ลีกัษณะของการสานสมัพนัธ์ในชวีติของผูห้ญงิ ไม่ว่าจะเป็น

เรือ่งราวของหญงิสาววยันกัศกึษาทีเ่กบ็เดก็ทารกมาเลีย้งในฐานะแม่และลูก หรอืจะเป็นเรื่องราว

ความสมัพนัธ์หลงัการแต่งงานของหนุ่มสาวในฐานะสามภีรรยา ทัง้ 2 เรื่องสะท้อนให้เหน็ถึง

ความเขา้ใจผู้หญงิที่เป็นเพศที่ให้ความ สําคญักบัความสมัพนัธ์เป็นเรื่องหลกัๆของชวีติ จงึไม่

แปลกใจทีผ่ลงานดงักล่าวจะประสบความสําเรจ็ไดม้ากกว่าเรื่องราวทีเ่น้นคุณภาพและประโยชน์

ของสนิคา้ 

  9)  S – Super fans แฟนตวัจรงิเหนียว แน่น หนึบ 

  ภายหลงัจากการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างตราสนิค้าและกลุ่มเป้าหมาย

ผูห้ญงิไดอ้ย่างสวยงามแล้ว ผลลพัธ์สุดท้ายทีเ่ป็นดัง่เป้าหมายสูงสุดของการส่งเสรมิตราคุณค่า

ตราสนิคา้ นัน่คอื กลุ่มแฟนพนัธุแ์ท ้(Super Fans) หรอืทีเ่ราเรยีกกนัว่า กลุ่มลูกค้าที่มคีวาม

จงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้  (Brand Loyalty) ถอืเป็นกลุ่มลูกคา้ระดบับนสุดทีต่ราสนิคา้หมายปอง

และต้องการเพิม่จาํนวนใหม้ากทีสุ่ดเท่าที่จะทําได ้เพราะลกูค้ากลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มที่มทีศันคตทิี่ดี

ต่อตราสนิคา้ ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึน้กลุ่มคนเหล่าน้ีจะยงัคงสนับสนุนตราสนิคา้ และยนิดทีีจ่ะบอก

ต่อ หรอืปกป้องทนัทใีนกรณีที่เกิดเหตุในเชงิลบกนัตราสนิค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่ม Super 

Fans ผู้หญงิ ด้วยธรรมชาตทิีม่โีอกาสตดัสนิใจด้วยอารมณ์ และกล้าอุทศิตนให้กบัตราสนิค้า

อย่างสุดความสามารถมากกว่าผู้ชายจงึส่งผลให้คุณค่าตราสนิค้าในสายตาของ Super Fans 

ผูห้ญงิมรีะดบัสงูกว่ากลุ่มลกูคา้ทัว่ไปอยา่งชดัเจน  

  ตวัอยา่ง: จากผลงานภาพยนตรโ์ฆษณาจากทัง้ 4 เรือ่งในกลุ่มตวัอย่างพบว่าทัง้ 

4 เรือ่งสามารถใชเ้ทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อตอกยํ้าความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างลูกคา้และตราสนิคา้

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เหน็ได้จากตวัอย่างการแสดงความเหน็ที่มต่ีอภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 4 

เรื่อง ที่มกัจะมกีลุ่มลูกค้าออกมาแสดงความคดิเห็นต่อตราสนิค้าในเชงิบวก ไม่ว่าจะเป็นการ

ชมเชยคุณภาพของผลติภณัฑ ์การชมเชยโครงเรื่องและเทคนิคการนําเสนอ การชมเชยต่อตวั

นักแสดงของภาพยนตรโ์ฆษณานัน้ๆ ตลอดจนการชมเชยที่มต่ีอตราสนิค้าเองด้วยเช่นกนั สิง่

เหล่าน้ีสะทอ้นให้เหน็ถงึพลงัของความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้า (Brand Loyalty) ทีเ่กดิขึน้จาก
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การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารคุณค่าตราสนิค้าของผลติภณัฑผ์ู้หญงิในประเทศไทยได้

เป็นอยา่งด ี

5.3  ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 1)  จากผลการวจิยัทีพ่บว่า รปูแบบของการเล่าเรื่อง (Storytelling) ทีม่เีอกลกัษณ์โครง 

สร้างที่ดจีะส่งผลกระทบในเชงิบวกต่อความคดิเหน็ของผู้รบัชมผลงานของตราสนิค้าชิ้นนัน้ๆ 

และส่งผลต่อยอดการเขา้ชม (View) และการส่งต่อ (Share) อย่างเหน็ไดช้ดั โดยเฉพาะรปูแบบ

ของ Drama และ Romance ดงันัน้ ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในหลายๆฝ่าย เช่น นักการตลาด นักสื่อสาร

การตลาด ผูส้รา้งภาพยนตรโ์ฆษณา นักเขยีนเน้ือหา ฯลฯ ควรวางแผนการสื่อสารดว้ยการเล่า

เรื่องใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูกลุ่มเป้าหมายโดยใชอ้งคป์ระกอบเอกลกัษณ์โครงสรา้งการเล่าเรื่อง

เป็นเครือ่งมอืในการกําหนดเรื่องเล่า วเิคราะหร์่วมกบันโยบายของธุรกจิ ประเภทของสื่อทีจ่ะใช้

สื่อสาร และวตัถุประสงคใ์นแต่ละโครงการ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการสรา้งสรรคผ์ลงานการ

เล่าเรือ่งทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุด ในการส่งผลกระทบในเชงิบวกต่อตราสนิคา้ 
 2)  จากผลการวจิยัทีพ่บว่า รปูแบบของการเล่าเรื่อง (Storytelling) ทีม่เีอกลกัษณ์โครง 

สร้างที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิงในมติิที่แตกต่างกันด้วย ดงันัน้ 

ผู้วจิยัจงึแนะนําให้กบัผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายๆฝ่าย อาทเิช่น นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด 

ผูส้รา้งภาพยนตรโ์ฆษณา นักเขยีนเน้ือหา ฯลฯ เขา้ใจความแตกต่างของแนวทางการเล่าเรื่อง

ก่อนทีจ่ะนําไปใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานครัง้ต่อไป กล่าวคอื ภาพยนตรโ์ฆษณาแนวตลกขบขนั 

(Comedy) มกัส่งผลให้เกดิอารมณ์สนุกสนานในการรบัชมแต่ไม่ก่อให้เกิดการส่งต่อในกลุ่ม

ผูบ้รโิภคเพศหญงิ ภาพยนตรโ์ฆษณาแนวแรงบนัดาลใจ (Inspiration) มกัส่งผลใหเ้กดิพลงัหรอื

กําลงัใจในการการทําบางสิง่บางอย่างใหก้บักลุ่มผู้บรโิภคเพศหญงิ โดยทัง้น้ีขึน้อยู่กบัเน้ือเรื่อง 

(Content) และตวัละคร (Character) เป็นหลกัว่าสามารถทําให้เชื่อในเรื่องที่สื่อสารได้หรอืไม ่

เพื่อก่อให้เกิดการส่งผลงานต่อในขัน้ถดัไป ภาพยนตร์โฆษณาแนวชีวติ (Drama) มกัเป็น

โฆษณาทีไ่ดร้บัความนิยมหรอืไดร้บัการพดูถงึส่งต่อกนัอยา่งแพรห่ลายในกลุ่มผูบ้รโิภคเพศหญงิ

ในปจัจุบนั อนัเน่ืองมาจากการเชื่อมโยงประสบการณ์ในอดตีของผู้ชมและความซาบซึ้งในการ

กระทําของตวัละครที่แมจ้ะเกนิจรงิไปบ้างแต่กเ็รยีกน้ําตาแห่งความปลื้มปิตยินิดขีองผู้หญงิได้

เป็นอย่างด ีสุดท้ายคอืภาพยนตรโ์ฆษณาแนวโรแมนตกิ (Romance) เป็นเรื่องราวใกลต้วัของ

ผูห้ญงิเช่น ความสมัพนัธก์บัคนรกั กบัครอบครวั กบัคู่แต่งงาน หรอืแมก้ระทัง่กบัเพื่อนเองกต็าม 

ผลงานแนวน้ีมกัส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์ในอดตีของผู้ชมเองกบัเรื่องเล่า เพื่อ

ก่อใหเ้กดิแนวคดิหรอืการกระทําต่อไป ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัประสบการณ์ในอดตีของแต่ละบุคคลดว้ย

เช่นกนั  
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 3)  จากผลการวจิยัทีพ่บว่า แนวทางการเล่าเรือ่งในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิแตกต่างจาก

บรบิทอื่นๆส่งผลให้การดําเนินกลยุทธ์การสื่อสารจงึแตกต่างออกไปด้วยเช่นกนั โดยกลยุทธ์ที่

เหมาะสมตอ้งเริม่ตน้จากการเล่าเรือ่งทีแ่ตกต่าง ถูกกาลและเทศะ เล่าเรื่องดว้ยประเดน็ทีช่ดัเจน

ทีสุ่ดเพยีงประเดน็เดยีว มคีวามจรงิใจในการเล่าเรื่อง และสุดทา้ยคอืเล่าเรื่องใหด้งักงัวานไปทัว่

กลุ่มเป้าหมาย ตามกลยุทธ ์‘STORY of HERS’ เพื่อใหเ้กดิเป็นผลลพัธท์ีค่าดหวงัจากกลุ่มเป้า 

หมายนัน่คือ เพื่อให้ตราสินค้าเป็นดัง่ตัวช่วยในการแก้ปญัหา กระตุ้นความประทับใจด้าน

อารมณ์ สานสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างตราสนิคา้และกลุ่มเป้าหมาย ก่อนจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดนัน่

คือ สร้างเป็นกลุ่ม เป้าหมายที่มคีวามผูกพนักับตราสินค้าในระดบัสูงสุด จากกลยุทธ์น้ี ผู้ที่

เกี่ยวขอ้งในหลายๆฝ่าย อาทเิช่น นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด ผูส้รา้งภาพยนตรโ์ฆษณา 

นักเขยีนเน้ือหา ฯลฯ สามารถนําไปปรบัใช้ให้เข้ากบันโยบายของแต่ละตราสนิค้าผลติภณัฑ ์

ช่วงเวลาในการนําเสนอ และลกัษณะของสื่อที่นําไปใช ้เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุดต่อคุณค่า

ตราสนิคา้  

5.4  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1)  เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษากลุ่มตวัอย่าง ส่งผลใหก้ารคดัเลอืก

กลุ่มตวัอย่างถูกจาํกดัแค่ในช่วงปี 2556-2557 เท่านัน้ ทําใหค้วามเชื่อมัน่ในขอ้มลูกลุ่มตวัอย่าง

อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดงันัน้ในการศึกษาวจิยัครัง้ต่อไปจงึควรในช่วงของเวลาที่

กวา้งขึน้ หรอื ศกึษาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุมมากกว่าเดมิ 
 2)  เน่ืองจากงานวจิยัชิน้น้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ 100% ทําใหผ้ลลพัธท์ไีดจ้ากงาน 

วจิยัเป็นผลลพัธ์ในเชงิรายละเอยีด ทีศ่กึษาในเชงิลกึของคุณค่าและเน้ือหาของกลุ่มตวัอย่างใน

งานวจิยั ทําให้ขาดตวัเลขสนับสนุนเพื่อนําไปใช้ในการอ้างองิเป็นตวัแทนประชากรได้อย่างมี

นยัสาํคญัเชงิสถติ ิดงันัน้ในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปจงึควรเพิม่การศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณเพิม่เขา้

มาในงานวจิยั 
 3)  แมว้่างานวจิยัจะบ่งชีว้่าการเล่าเรือ่ง (Storytelling) ทีม่เีอกลกัษณ์โครงสรา้งทีด่จีะส่ง 

ผลกระทบในเชงิบวกต่อองคป์ระกอบของคุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity) และ แนวทางการเล่า

เรือ่งในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิแตกต่างจากบรบิทอื่นๆส่งผลใหก้ารดําเนินกลยุทธก์ารสื่อสารจงึ

แตกต่างออกไป โดยในช่วงทา้ย ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอตวัอย่างกลยุทธท์ีน่่าสนใจเอาไวเ้ป็นแนวทาง

ในการนําไปใช้ แต่ในภาคปฏบิตัแิล้วผู้นําไปควรศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิในเชงิปรมิาณและสถาน 

การณ์แวดล้อมของธุรกจิประกอบด้วยทุกครัง้ ดงันัน้ในการศึกษาวจิยัครัง้ต่อไปจงึควรยกตวั 

อย่างกรณีศกึษาแบบเจาะลกึถงึโมเดลธุรกจิของตราสนิค้าผลติภณัฑน์ัน้ๆ เพื่อสงัเคราะห์เป็น

ผลการวจิยัทีน่่าเชื่อถอืมากขึน้ไปอกีระดบัหน่ึง 
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 4)  ดว้ยความแตกต่างทางเพศทีแ่ตกแขนงออกไปมากกว่า 2 มติ ิกล่าวคอืในปจัจุบนั

นัน้พบว่ามกีารระบุเพศสภาพมากกว่า 2 ประเภท ทําใหก้ลุ่มเพศที ่3 โดยเฉพาะกลุ่มสตรขีา้ม

เพศเริม่มจีาํนวนมากขึน้ในสงัคมและเริม่เขา้มามบีทบาทในบรบิทผลติภณัฑผ์ูห้ญงิเพิม่มากขึน้

ตามลาํดบั อาทเิช่น การใชผ้ลติภณัฑบ์าํรงุผวิสาํหรบัผูห้ญงิ การใชผ้ลติภณัฑชุ์ดชัน้ในสตร ีเป็น

ต้น ทําใหน้ักการตลาดในปจัจุบนัต้องการขอ้มลูพฤตกิรรมทัง้ทางจติวทิยาและขอ้มลูพฤตกิรรม

การซื้อของกลุ่มเป้าหมายน้ีมากขึน้ ดงันัน้ในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปจงึควรเพิม่เตมิการศกึษา

ในบรบิทของกลุ่มเพศที ่3 โดยเฉพาะในกลุ่มสตรขีา้มเพศดว้ยเช่นกนั 
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