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การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการเล่าเรื่ องภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ ม
สังคม ระหว่าง พ.ศ. 2558-2560 และเพื่อศึกษาถึงกลวิธีในการสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณา
ส่งเสริ มสังคม โดยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ วิธีการวิจัยแบบการ
วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) โดยศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสารของภาพยนต์โฆษณา
ส่งเสริมสังคมรวมทังสิ
้ ้น 13 เรื่ อง และสรุปผลวิเคราะห์การพรรณนา(Descriptive)
ผลการวิ จัย พบว่า ภาพยนตร์ โ ฆษณาส่ ง เสริ ม สัง คมมี รู ป แบบการเล่า เรื่ อ งทัง้ หมด 5
รูปแบบ ได้ แก่ 1) ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด 2) ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางกระทา 3)
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 4) ภาพยนตร์
โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม 5) ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ ม
สังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การและตราสินค้ าอย่างเด่นชัด
ทังนี
้ ้ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมส่วนใหญ่จะใช้ กลวิธีจดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์เชิงบวก
และเชิงลบ โดยใช้ จุดดึงดูดใจด้ านเหตุผลร่ วมกับด้ านอารมณ์ (Combination Rational Appeal
and Emotional Appeal) และสาหรับจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์เชิงลบมีการใช้ ความกลัวสาหรับเป็ น
หลัก ในขณะที่กลวิธีจุดดึงดูดใจด้ า นอารมณ์เชิงบวกใช้ ด้านความรักเป็ นหลัก ซึ่งพบว่าภาพยนตร์
โฆษณาส่งเสริมสังคมที่ใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านความรักกับบุคคลตัวอย่างที่เป็ นที่ยอมรับ
สาหรับข้ อเสนอแนะในงานวิจยั นี ้ ได้ แก่ 1) ควรมีการศึกษาวิจยั รู ปแบบการเล่าเรื่ องและ
วิธีการเล่าเรื่ องที่แปรไปตามช่องทางของสื่อว่ าส่งผลกระทบต่อผู้รับสาร โดยเฉพาะภาพยนตร์
โฆษณาเชิ ง สัง คมเพื่ อ ที่ จ ะได้ ข้อ มูล ที่ ละเอี ยดเป็ น ปั จ จุบัน และน ามาพัฒ นาสร้ างสรรค์ วงการ

(4)
โฆษณาต่อ ไป 2) ควรมี ก ารศึก ษาเพิ่ ม เติม ในระยะอื่ น รวมทัง้ ศึก ษาเปรี ย บเที ย บงานวิ จัย ใน
ต่างประเทศที่เป็ นภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ องส่งเสริ มสังคมประเภทเดียวกันเพื่อจะได้ นาผลการศึกษา
ที่ได้ มาเปรี ยบเทียบความแตกต่างและสะท้ อนแนวคิดที่เป็ นสากลต่อไป
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The research findings indicate that there are five main objectives of
advertisements that promote societal development is 1) To change individual’s mindset
2) To drive individual’s actions in a positive light. 3) To drive changes of individual’s
behavior towards a particular social issue 4) To change social norms and shape new
positive societal values. 5) To promote and enhance corporate image and branding
through various corporate social responsibility adverts and activities organized by the
companies to the public.
Hence, the majority of advertisements that promote societal developments will
use a strategy refer to as ‘Combination Rational Appeal and Emotional Appeal’ to draw
out both the viewers’ positive and negative emotions. While negative emotion is
observed to be mainly driven by fear, positive emotions are driven mainly by love,
specifically love in the form of an admiration towards a role model that is widely
accepted in the society.
As for the recommendations for this research are as such, 1) There should be a
further study on how different ways of storytelling used in different media channels has
impacted on consumers especially through advertisements that promote societal
development. This can be utilized to help design and shape the future of the advertising
industry. 2) There should be a more comprehensive study on this notion, such as, a
comparison between overseas research on advertisements in the same category that

(6)
promote societal development, in order to compare and contrast the findings and able
to reflect these findings on a global scale.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
จากสภาพวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั ที่ต้องมีการแข่งขันมากขึ ้น สังคมเศรษฐกิจทุนนิยม
ทาให้ คนในสังคมไม่ได้ กลับมาดูแลสุขภาพชีวิตและครอบครัว เกิดปั ญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา เช่น
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาสุขภาพ เป็ นต้ น และนับวันปั ญหาสังคมต่าง ๆ ยิ่งทวี
ความรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ น้ ดัง จะเห็ น ได้ จากงานวิ จั ย ของ สถาบัน วิ จัย ประชากรและสัง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.) ร่วมมือกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
และสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งได้ รับการศึกษาสภาพปั ญหาสังคมของ
ประเทศไทยตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548-2557 ในประเด็นของปั ญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปั ญหาทางด้ าน
อารมณ์ ปั ญหาการฆ่าตัวตาย ผลวิจยั ได้ ปรากฏว่า สุขภาพของคนไทยในปั จจุบนั มีอายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิดดีขึ ้นกว่า 3 ปี ขณะที่อายุคาดการเฉลี่ยของการมีสขุ ภาพดีก็เพิ่มขึ ้นกว่ า 6 ปี แสดงว่า
คนไทยมีอายุยืนขึ ้นและมีสุขภาพดีขึ ้นพร้ อม ๆ กัน แต่กลับมีการเจ็บป่ วยด้ วยโรคที่ไม่ติดต่อหรื อ
โรคเรื อ้ รังเพิ่มมากขึ ้น ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ ความดันโลหิตสูง หัวใจ และเบาหวาน แม่
สุขภาพกายจะดีขึ ้นในหลายด้ าน แต่สุขภาพจิตกลับเป็ นปั ญหาที่เพิ่มขึ น้ ซึ่งความผิดปกติทางจิต
และอารมณ์ รวมทังอาการเครี
้
ยดหรื อความแปรปรวนทางจิตใจของคนไทยที่เพิ่มสูงขึ ้นในรอบ 10
ปี ซึ่งจากการวิจยั นี ้ เป็ นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้ เห็นว่า ในยุคปั จจุบนั ผู้บริ โภคเกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าวมากขึ ้น เนื่องจาก เล็งเห็นผลร้ ายที่จะได้ รับทังทางตรงและทางอ้
้
อม นอกจากนัน้
แล้ ว ผู้บริ โภคยังรู้สึกว่า ปั ญหาสังคมต่าง ๆ เหล่านี ้ เริ่ มเข้ ามาใกล้ ตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ ้น (ดลชัย
บุญยะรัตเวช, 2545)
จากปั ญหาสังคมที่กล่าวมานัน้ นักการตลาดและนักโฆษณาจึงมักนาประเด็นทางสังคม
ดังกล่าว มาใช้ เป็ นกลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาด เพื่อให้ ได้ ผลประโยชน์ตอ่ องค์กร ทังในการ
้
สร้ างภาพลักษณ์ และการมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จากการศึกษาของ ทรงศิริ พันธุเสวี
(2540) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการผลิ ต ภาพยนตร์ โ ฆษณาส่ ง เสริ ม สัง คมเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรประเภทต่าง ๆ พบว่า องค์กรทางธุรกิจที่ทาการศึกษาทังหมด
้
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นัน้ ล้ วนทาโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ องค์การของตนเองเป็ นที่ร้ ู จกั และยอมรับของสังคม
มุ่งหวัง ให้ องค์กรมี ภาพลักษณ์ ที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของภาพลักษณ์ ด้านความห่วงใยในความ
เป็ นอยู่ของประชาชน ภาพลักษณ์ด้านการไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม ภาพลักษณ์ในการใส่ใจกิจกรรม
ของเยาวชน และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนสภาบันครอบครัว เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ องค์กรทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนที่ไม่หวังผลกาไร (Non-profit Organization,
NPO) เป็ นอีกปัจจัยที่สร้ างความตระหนักและทาให้ เกิดการพัฒนาสังคม เช่น สานักคณะกรรมการ
การวัฒนธรรมแห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ฯลฯ สอดคล้ อง
กับแนวคิดของ Willmott (2001) ที่กล่าวไว้ ว่า ธุรกิจหรื อตราสินค้ า (Brand) ควรมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคม จะเห็นได้ วา่ องค์กรต่าง ๆ ทัง้ 3 รูปแบบ คือ องค์กรของรัฐบาล ภาคธุรกิจ และ
องค์กรภาคเอกชนที่ไม่หวังผลกาไร ได้ ให้ ความสาคัญและมีแนวโน้ มของการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมากยิ่งขึ ้น
จากการศึกษาของ โชติรส อุตสาหกิจ (2541) ได้ ศึกษาด้ านเนื ้อหาของการทาภาพยนตร์
โฆษณาส่งเสริ มสังคมขององค์กรทางธุรกิจ พบว่า เนื ้อหาที่พบในโฆษณาส่วนใหญ่ ไม่ได้ ม่งุ บอก
แค่ความดีงามขององค์กรที่มีตอ่ สังคมเพียงอย่างเดียว แต่แฝงความรู้ แนวคิด และค่านิยมต่าง ๆ ที่
สอดคล้ องกับแนวทางในการพัฒนาชีวิตของกลุม่ สังคมนัน้ ๆ อีกด้ วย
มุมมองทางด้ านการตลาดของตราสินค้ านัน้ สอดคล้ องกับแนวคิด Corporate Social
Responsibility และแนวคิด Citizen Brand ของ Willmott (2001) ได้ กล่าวไว้ ว่า ในใจของผู้บริ โภค
ทุกคนนัน้ ชอบตราสินค้ าที่ทาสิ่งที่ดีตอ่ สังคม ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอาเปรี ยบและคืนกาไรให้ แก่สงั คม
การสร้ างจุดสนใจในด้ านการทาเพื่อสังคมนัน้ ทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดการยอมรับในตราสินค้ านัน้ ๆ
อย่างรวดเร็ ว นาไปสู่การรับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้ าและบริ ษัทผู้ผลิต เกิดการจดจา รู้ สึก
ชื่นชม และนาไปสู่การซื ้อในที่สุด จากการศึกษาพบว่า การดาเนินกิจการทางธุรกิจหรื อการสร้ าง
ตราสินค้ าที่ใส่ใจในสังคมนัน้ เกือบทังหมดจะได้
้
รับการตอบรับที่ดีจากกลุม่ ผู้บริโภค
นอกจากนี ้ Willmott (2001) กล่าวเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั ได้ มีอตั ราการเติบโตขององค์กรที่
คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพิ่มมากขึ ้น และยัง
มีการวิจยั ในประเด็นทางสังคม (Corporate Social Responsibility และ Citizen Brand) เป็ น
จานนมากขึ ้น จากการศึกษาทังหมด
้
ล้ วนแสดงให้ เห็นว่า การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ หรื อ การ
สร้ างตราสินค้ าที่แสดงถึงความเอาใจใส่ในด้ านคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนัน้ เกือบทังหมดจะ
้
ได้ รับการตอบรับที่ดีจากกลุม่ ผู้บริโภค เมื่อมองในด้ านการตลาดระหว่างต่า งประเทศนัน้ การตลาด
เพื่อสังคมนับว่าเป็ นกลยุทธ์ สาคัญอันดับหนึ่งที่ นักการตลาด นิยมใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเจาะ
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ตลาดเพื่อสร้ างให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ชื่นชอบในตราสินค้ าและบริ การของตราสินค้ านัน้ ๆ เช่น บริ ษัท Body
Shop ทาการเจาะกลุ่มตลาดทัว่ โลกโดยการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสังคมในประเด็นความ
ห่วงใยมนุษย์และสิ่งแวดล้ อม ผ่านทางตัวผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่าได้ ใช้ ส่วนผสมจากธรรมชาติ และ
ไม่ใช้ สัตว์ในการทดลอง บรรจุภัณฑ์ ที่สามารถเติมใหม่ได้ พร้ อมทัง้ ทากิจกรรมการรณรงค์เพื่ อ
ประโยชน์ต่อสาธารณะจนเป็ นที่ร้ ู จกั ยอมรับในภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริ โภค และหน่วย
ราชการของประเทศนัน้ ๆ จนทาให้ Body Shop กลายเป็ นตราสินค้ าระดับโลก (Global Brand) ที่
มีจดุ ยืนที่แข็งแกร่ง (Strong Positioning) ในใจของผู้บริโภค (Arnold, 1992)
ทังนี
้ ้แนวโน้ มการโฆษณาได้ เปลี่ยนรูปแบบไปจากการโฆษณาแบบเดิม ๆ ที่ม่งุ แต่จะขาย
สินค้ าโดยตรง ไปเป็ นการโฆษณาเพื่อสร้ างภาพพจน์ของสถาบัน (Institutional Advertising) โดย
จะมีการปรับโฆษณามาใช้ ในการรณรงค์ และเผยแพร่ปัญหาของสังคม ซึ่งผู้โฆษณาจะมุ่งโฆษณา
ในลักษณะของการส่งเสริ มสังคม เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมีความรู้สึกศรัทธา และจดจาชื่อเสียงของบริ ษัท
และสิ นค้ าของบริ ษัทนัน้ ได้ การโฆษณาประเภทนี ้ ทาให้ เ กิ ดแง่ คิดและก่อให้ เกิ ด จิ ตส านึกที่ ดี
(Consciousness) โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social Learning) ซึ่งได้ ประโยชน์หลาย
ทอดและเป็ นผลในระยะยาว เป็ นการโฆษณาเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรื อโฆษณาส่งเสริ มสังคม
(Public Service Advertising) ทังนี
้ เ้ พื่อให้ คนในสังคมเข้ าใจถึงปั ญหาแล้ วกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนได้ ตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึน้ และให้ เกิดความสงบสุขของสังคม (ธารี พันธ์ ทีปะศิริ ,
2528)
โฆษณาเป็ นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีการกาหนดกลยุทธ์การสื่อสาร โดยมีจดุ ประสงค์
หลักเพื่อจูงใจหรื อโน้ มน้ าวใจกลุ่มผู้รับสารให้ เกิดทัศนคติและพฤติกรรมตามที่นกั โฆษณาได้ วาง
วัตถุประสงค์ไว้ (พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช, 2544) แต่หากจะมองโฆษณาตามทัศนะของนักวิชาการ
สายมาร์ กซิสต์หรื อทฤษฎีสายวิพากษ์ (Critical Theory) โฆษณาคือเครื่ องมือที่สร้ างผู้บริ โภคให้
เป็ นสินค้ าเพื่อขายสู่เจ้ าของสินค้ าอีกทอดหนึ่ง ด้ วยกลยุทธ์เชิงสุนทรี ยศาสตร์ ที่ครอบงาจิตสานึก
ของผู้คน (บุญรักษ์ บุญญะเตมาลา, 2537) ทัศนะนี ้สอดคล้ องกับข้ อเสนอของกลุ่มวิชาการที่
อธิบายบทบาทของโฆษณาในการสร้ าง ‚ความเป็ นจริ ง ‛ ชุดหนึ่งขึ ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ รู ับสาร
ต้ องการบริ โภคสิ นค้ าที่ อาจไม่จ าเป็ น หรื อปริ ม าณที่ ม ากเกิ นความต้ อ งการ เพื่ อขับเคลื่ อ น
วัฒนธรรมบริโภคนิยมต่อไปอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด (Hackley, 2005)
จากการสื่อสารถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้ า และการสร้ างบุคลิกภาพต่าง ๆ ของผู้บริ โภค
ในทางการตลาดและการโฆษณาดังกล่าว เรากาลังมองโฆษณาในเชิงวิพากษ์ (Critical) ที่เชื่อว่า
ปฏิบตั ิการทางสังคม (Social Practice) ของโฆษณาเกิดจากอานาจของ ‚ภาษาสื่อ‛ (Media
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Language) ที่ได้ สร้ างความหมายให้ สังคมเกิดความเห็นพ้ องในการแบ่งแยกความถูก -ผิดของ
ปรากฏการณ์สงั คม ในลักษณะที่เรี ยกว่าการมองข้ าม (Take for Granted) อันส่งผลต่อการรักษา
ความสัมพันธ์เชิงอานาจของบางสิ่งบางอย่างที่อาจมองไม่เห็น หรื อเรื่ องที่อาจดูเป็ นปกติ โดยผลิต
ซ ้าอุดมการณ์ที่ไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง และคอยกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความผิดหวังและอยู่
ในภาวะความคับข้ องใจอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น จากการสารวจโดยนิตยสาร Teen People
ระบุวา่ ผู้หญิงกว่าร้ อยละ 27 รู้สกึ ถูกกดดันโดยสื่อให้ ต้องมีรูปร่างผอมบาง (‚How to love the way
you look‛ Teen People, October,1999) ขณะที่นางแบบตามนิตยสารมีอิทธิพลต่อความคิดของ
คนในเรื่ องการมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบ (American Academy of Pediatrics, 1999) และทาให้
ผู้หญิงหวาดกลัวความแก่และการไม่มีเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ าม (Peacock, 1998) ในแง่ของ
โฆษณา ภาษาของโฆษณาหรื อวิธีการสื่อสารแบบโฆษณาสามารถสื่อสารความหมายบางอย่าง
อันนาไปสู่การผลิตซา้ ทางความคิดที่อาจเปลี่ยนความหมายที่สังคมรับรู้ กันอย่างหนึ่ง ไปเป็ น
ความหมายอีกอย่างหนึง่ ได้ (McCracken, 1988)
การสร้ างสรรค์โฆษณาเป็ นเรื่ องเกี่ยวข้ องกับการที่เราจะพูดอะไร (What to Say) และจะ
พูดอย่างไร (How to Say It) ต่อกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย นักโฆษณาจะค้ นหาความต้ องการและ
แรงจูงใจ เพื่อจะเลือกใช้ จดุ จับใจ (Appeals) ที่เหมาะสม โดยใช้ เทคนิคการโฆษณาที่ผสมผสาน
ระหว่างการมองเห็น (Visibly) และการได้ ยิน (Audibly) (พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช, 2540) อย่างไรก็
ตาม ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้ มข้ นของตลาดแบบทุนนิยมและปริ มาณของอุปาทานที่มีให้ เลือก
มากมายจากการเร่งแข่งขันของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ การโฆษณาในลักษณะที่เน้ นการนาเสนอ
แบบบอกกล่าว (Informing) ในหลักการทางานและอรรถประโยชน์ของสินค้ าอาจไม่เพียงพอต่อ
การดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ เพื่อสื่อสารให้ ผ้ บู ริโภคเห็นถึงความแตกต่างระหว่างสินค้ าที่มี
คุณสมบัติใกล้ เคียงกัน โฆษณาในยุคปั จจุบนั จึงมีลกั ษณะของการนาเสนอที่ให้ ความสาคัญกับ
การสร้ างเงื่อนไขทางอารมณ์ หรื ออย่างน้ อยที่สดุ ก็จะผสมผสานระหว่างการนาเสนอประโยชน์ที่จะ
ได้ รับจากคุณสมบัติของสินค้ า (Functional Benefit) และอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Benefit)
ที่มากับตราสินค้ านัน้ ๆ เช่น การโฆษณาสินค้ าประเภทโทรศัพท์ถ้าเป็ นการโฆษณาเชิงพาณิชย์
แบบเดิมจะโฆษณาถึงสรรพคุณของการโทรที่สามารถโทรหากันได้ เหมือนอยู่ใกล้ กนั แต่ถ้าเป็ นการ
โฆษณาโทรศัพท์แบบส่งเสริ มสังคมจะยกเรื่ องอารมณ์ ของความให้ ความอบอุ่น หรื อการแบ่งบัน
เปรี ยบเสมือนการมอบสิ่งดี ๆ ให้ แก่สงั คม แทนการซื ้อโทรศัพท์ในโฆษณาเชิงพาณิชย์ ซึ่งการยก
ประเด็นสาธารณะที่กระทบต่อจิตใจของผู้รับสารเป็ นตัวนาเรื่ องโดยไม่บอกสรรพคุณขององค์กร
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ดังนันสื
้ ่อโฆษณาก็เป็ นอีกกระบวนการหนึ่งที่น่าสนใจ ที่มีความสาคัญและโดดเด่นมากใน
สังคมปั จจุบนั เนื่องด้ วยเป็ นหนทางหนึ่งที่จะอธิบายหรื อให้ รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพสังคมและ
สภาพจิตใจของผู้คนในขณะนัน้ การวิเคราะห์การเล่าเรื่ องผ่านโฆษณาจึงไม่ได้ ศกึ ษาเฉพาะสารที่
ส่งไปโน้ มนาวใจผู้รับสาร แต่ยงั ต้ องศึกษาถึงตัวเนื ้อหาซึ่งมีบริ บททางการสื่อสารเข้ ามากากับ เพื่อ
การเข้ าใจตัวบทได้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้นนัน้ จาเป็ นต้ องวิเคราะห์ถึงการะบวนการสร้ างโฆษณาด้ วยว่า
เกิ ดขึน้ ได้ อย่างไร มี การถ่ายทอดออกมาในลัก ษณะใด กลวิธี ก ารเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ เป็ น
อย่างไร เพราะเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ตัวบทและกระบวนการสร้ าง ย่อมเปลี่ยนแปลงตาม
ไปด้ ว ย ดัง นัน้ จึง กล่าวได้ ว่า การวิ เคราะห์ การเล่าเรื่ องผ่านโฆษณาเป็ นการหาความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวบทและบริบทว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
การหยิบยกเอาแนวความคิดที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมมาเสนอในภาพยนตร์ โฆษณาถือได้
ว่าเป็ นการนาเรื่ องสาธารณะซึ่งเป็ นประเด็นทางสังคม เป็ นเรื่ องราวที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมมา
เสนอ เรื่ องสาธารณะไม่ได้ เป็ นประเด็นหรื อผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึง่ หรื อองค์กรใดองค์กร
หนึ่ง ซึ่ง McQuail (1992) ได้ กล่าวว่า สถาบันสื่อถูกก่อตังขึ
้ ้นด้ วยเรื่ องสาธารณะ หมายความว่า
สภาบันสื่อสามารถนาเสนอข้ อมูล ข่าวสาร เป็ นตัวเชื่อมโยงข้ อมูล เรื่ องราวที่เป็ นสาธารณะเพื่อ
นาไปสู่เป้าหมายสาธารณะ โดยเฉพาะประเด็นที่ เป็ นความคิดเห็นสาธารณะที่ ได้ รับการแสดง
ความคิดเห็น หรื อบอกกล่าวออกมา สื่อโฆษณาสามารถหยิบยกเรื่ องของสาธารณะมานาเสนอใน
ภาพยนตร์ โฆษณาได้ โดยจัดให้ อยู่ในรู ปของภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม โดยยึดหลักการ
พื ้นฐานของภาพยนตร์ ส่งเสริ มสังคมที่ว่าจะต้ องนาเสนอเรื่ องของสาธารณะ ในประเด็นใดก็ได้ แต่
ต้ องเป็ นประโยชน์ ต่อ สัง คม และไม่ใช้ เรื่ องส่วนตัว ดัง นัน้ จึง เปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทผู้ว่าจ้ างผลิ ต
ภาพยนตร์ โ ฆษณาสามารถน าเอาเรื่ อ งสาธารณะมาประยุก ต์ แ ละสร้ างสรรค์ เ ป็ น เนื อ้ หาใน
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมได้ อย่างเต็มที่ ดังนัน้ ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม เป็ นการ
โฆษณารูปแบบหนึง่ ที่มงุ่ หวังในการเผยแพร่ประเด็นทางสังคม เพื่อให้ คนในสังคมได้ รับรู้ เกิดความ
รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ ้น และนาไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ไม่ให้
เกิดขึ ้นหรื อส่งผลกระทบต่อสังคมน้ อยที่สดุ (ทรงศิริ พันธุเสวี, 2540)
จากที่กล่าวมาทังหมดนั
้
นจะเห็
้
นได้ วา่ 10 ปี ที่ผา่ นมาปัญหาทางสังคมมีมากขึ ้นเรื่ อย ๆ คน
มีสุขภาพจิตที่ลดต่า ลงอย่างเห็นได้ ชดั แม้ ผลวิจยั จะแสดงว่าคนไทยมีอายุยืนขึ ้นและมีสุขภาพดี
ขึ ้น แต่สุขภาพจิตกลับเป็ นปั ญหาที่เพิ่มขึน้ ซึ่งความผิดปกติทางจิต และอารมณ์ รวมทัง้ อาการ
เครี ยดหรื อความแปรปรวนทางจิตใจของคนไทยนัน้ ในรอบ 10 ปี มีอตั ราที่สงู ขึ ้นเรื่ อย ๆ ส่งผลต่อ
ปัญหาทางสังคมที่มีมากขึ ้นตามสภาพของสังคมที่แย่ลง เช่น ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม ปั ญหายาเสพติด

6
ปัญหาสุขภาพ เป็ นต้ น นับวันปัญหาสังคมต่าง ๆ ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ ผ้ วู ิจยั เห็นว่า
ในยุคปัจจุบนั นัน้ สังคมเกิดความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เนื่องจาก เล็งเห็นผลร้ ายที่จะได้ รับทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม ปั ญหาสังคมต่าง ๆ เหล่านี ้ เริ่ มเข้ ามาใกล้ ตนเองยิ่งขึ ้น ทาให้ การที่จะ
โฆษณาสินค้ าแบบเดิม ๆ นันคงเป็
้
นไปได้ ยากที่จะตอบโจทย์กลุ่มผู้รับสารในปั จจุบนั เพราะการ
นาเสนอแบบเดิม ๆ ไม่สามารถเปลี่ยนความคิ ดของผู้รับสารได้ การนาเอาแนวคิดการตลาดเพื่อ
สังคมจึงเป็ นประเด็นสาคัญขององค์กรในการจะสร้ างภาพลักษณ์ และตอบแทนสังคม จากการ
วิจยั พบว่าผู้รับสารจะชอบและมีความคิดเห็นในทางบวกกันองค์กรที่ตอบสนองเพื่อสังคมมากกว่า
องค์กรที่เน้ นสรรพคุณของสินค้ าเพียงอย่างเดียว และด้ วยอิทธิพลของสื่อ รวมเข้ ากับกลยุทธ์ของ
โฆษณาที่ส ามารถเปลี่ยนวิธีคิดของสัง คมได้ แล้ วนัน้ ผู้วิจัยจึงเล็ง เห็นความสาคัญของประเด็น
ทังหมดนี
้
้ว่า โฆษณาสามารถจะเป็ นข้ อที่บง่ บอกถึงการพัฒนาของสังคมได้ โดยบอกเล่าผ่านตัวบท
ของภาพยนตร์ การเล่าเรื่ องนันถื
้ อเป็ นหน้ าที่พื ้นฐานสาคัญของภาพยนตร์ แทบทุกเรื่ อง รวมไปถึง
ภาพยนตร์ โฆษณาก็เช่นกัน ซึ่งการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องจะเป็ นประตูที่เปิ ดให้ เห็นถึงแง่มุมต่าง ๆ
ของภาพยนตร์ ที่สะท้ อนออกมาทังตั
้ วบทของภาพยนตร์ ข้ อความที่ส่งออกมายังผู้รับสาร รวมไปถึง
บริ บททางสัง คมในขณะนัน้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นความสาคัญของการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ โฆษณา
ส่งเสริมสังคมที่มีการนาเรื่ องสาธารณะมานาเสนอในมุมมองของภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม
ผ่านการเล่าเรื่ องและการสร้ างสรรค์ของผู้กากับภาพยนตร์ จึงเห็นสมควรที่จะศึกษา การเล่าเรื่ อง
ผ่านภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมระหว่าง พ.ศ. 2558-2560

1.2 ปั ญหานาการวิจัย
1) ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม ระหว่างปี 2558-2560 มีรูปแบบการเล่าเรื่ องอย่างไร
2) กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม ระหว่างปี 2558-2560 เป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษารูปแบบการเล่าเรื่ องภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม ระหว่างปี 2558-2560
2) เพื่อศึกษาถึงกลวิธีในการสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การเล่าเรื่ องผ่านภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมระหว่าง พ.ศ. 2558-2560
มีขอบเขตในการวิจัย คือ การศึกษาวิจัยภาพยนตร์ โฆษณาส่ง เสริ มสัง คมที่ ได้ รับรางวัลในการ
ประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Adman Awards) จานวน 3 ครัง้ ระหว่างปี พ.ศ.
2558-2560 รวมเป็ นภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่เป็ นขอบเขตในการวิจยั ทังหมดจ
้
านวน 13
เรื่ อง

1.5 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ทาการการศึกษาในเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบของภาพยนตร์
โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่ระหว่างปี 2558-2560 โดยเน้ นทางด้ านการเล่าเรื่ องในบริ บทของช่วงเวลา
นัน้ ๆ เป็ นหลัก

1.6 นิยามศัพท์
รู ปแบบการเล่าเรื่ อง หมายถึง ภาพยนตร์ โ ฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมมี รูปแบบการเล่าเรื่ อ ง
ทังหมด
้
5 รูปแบบ ได้ แก่ 1) ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิด 2) ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางกระทา
3) ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 4) ภาพยนตร์
โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม 5) ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ ม
สังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การและตราสินค้ าอย่างเด่นชัด
กลวิธีการสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่ง เสริ มสัง คม หมายถึง การสร้ างข่าวสารทาง
โฆษณาหรื อเทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ โดยแบ่งเป็ นประเภทจุดดึงดูดใจด้ าน
เหตุผล และจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ โดยจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์แบ่งเป็ นเชิงบวกและเชิงลบ
โฆษณาส่ง เสริ ม สัง คม หมายถึ ง ภาพยนตร์ โ ฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมที่ ไ ด้ รั บ รางวัล โดย
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยในรอบ 3 ปี ระหว่าง 2558-2560 จานวน 13 เรื่ อง ได้ แก่ 1) ความ
ซื่อสัตย์ 2) อย่าว่าใครว่าไทยไม่ออม 3) The Choice 4) มีนา โชติคา 5) เขียว 6) Speed Blinds
You 7) คนหายหน้ าเหมือน 8) Welcome Sound 9) Thank You for Sharing 10) พินยั กรรม
อวัยวะ 11) Game Show 12) Will You Be My GF? 13) The Accident
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กลยุทธ์ ของสาร หมายถึง กลยุทธ์ สารที่ใช้ ในภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมโดยมีกล
ยุทธ์ทงหมด
ั้
5 กลยุทธ์ ได้ แก่ 1) ประเด็นทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม
2) กลวิธีในการนาเสนอประเด็นทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม 3) ประเภท
ของจุดดึงดูดใจที่ปรากฏในภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม 4) เทคนิคในการนาเสนอความคิด
สร้ างสรรค์ที่ปรากฏในภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม 5) ประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม

1.7 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) นัก นิ เ ทศศาสตร์ และผู้ป ฏิ บัติง านด้ า นสื่ อ สารมวลชน ทัง้ หน่ ว ยงายภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน สามารถนาข้ อมูลไปใช้ ในการผลิตโฆษณาส่งเสริ มสังคม เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาของสังคม ตลอดจนแนวทางการรณรงค์แก้ ไขปัญหาได้ อย่างถูกต้ อง
2) เกิ ด ความรู้ และความเข้ า ใจถึ ง โครงสร้ างการเล่า เรื่ อ ง เนื อ้ หา กลวิธี ก ารนาเสนอ
ตลอดจนแนวทางและวิธีการสร้ างสรรค์โฆษณา
3) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ ม
สังคม และภาพยนตร์ โฆษณาเชิงพาณิชย์วา่ มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันอย่างไร
4) ผลที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้สามารถนามาใช้ เป็ นข้ อมูลทางด้ านวิชาการ สาหรับ
นักเรี ยน นักศึกษา หรื อผู้สนใจในประเด็นเรื่ องการโฆษณาส่งเสริ มสังคมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใน
ด้ านนี ้ให้ ดียิ่ง ๆ ขึ ้นไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ อง การเล่าเรื่ องผ่านภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมระหว่าง พ.ศ. 25582560 ได้ ต รวจเอกสารเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความกระจ่า งชัด ในกรอบแนวคิดของการวิ จัยในประเด็น ที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาส่งเสริมสังคม (Public Service Advertising)
2.2 แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ประเภทของจุ ด ดึง ดูด ใจ และเทคนิ ค ในการน าเสนอความคิ ด
สร้ างสรรค์ในภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ (Appeal Types and Creative Presentation
Techniques in Television Commercial)
2.3 ทฤษฎีการเล่าเรื่ อง (Narrative Theory)
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาส่ งเสริมสังคม (Public Service Advertising)
2.1.1 การโฆษณาส่ งเสริมสังคม (Public Service Advertising)
การโฆษณาส่งเสริ มสังคม (Public Service Advertising) เป็ นการโฆษณาประเภทหนึ่งที่
พัฒนาขึ ้นจากการโฆษณาโดยปกติทวั่ ๆ ไป เป็ นการโฆษณาที่มีจดุ มุ่งหมายหลักเพื่อส่งเสริ มและ
สนับสนุน ในแง่ของการกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม อันจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ ้น โดยได้ ทาการนาเสนอและเผยแพร่ประเด็นทางสังคมทังประเด็
้
นทัว่ ๆ ไป และรวมถึงปั ญหา
สังคมผ่านทางการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ คนในสังคมได้ รับรู้ เกิดความรับผิดชอบต่อปั ญหาที่
เกิดขึ ้นและนาไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ เหล่านัน้ ไม่ให้ เกิดขึ ้นหรื อ
ส่งผลกระทบต่อสังคมน้ อยที่สุด จึงนับได้ ว่า เป็ นโฆษณาที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ ซึ่งแตกต่างจากโฆษณาโดยทัว่ ไปที่มกั เป็ นเพียงการมุ่งหวังประโยชน์ในด้ านการขาย
สินค้ าและบริ การเท่านัน้ (โชติรส อุสาหกิจ, 2541) และในปั จจุบนั การโฆษณาประเภทนี ้ ได้ กลาย
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มาเป็ นที่ยอมรับและนิยมกันมากขึ ้นในการดาเนินแผนงานทางด้ านการโฆษณาขององค์การต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็ นองค์การทังภาครั
้
ฐ และเอกชนเนื่องจาก การโฆษณาส่งเสริ มสังคมนี ้ สามารถสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่องค์การนัน้ ๆ ในสายตาของกลุ่มผู้บริ โภคและประชาชนทัว่ ไปที่เป็ นผู้รับสาร
โฆษณา ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ การดาเนินงานขององค์การ และ สินค้ า รวมถึงบริ การที่องค์การนัน้ ๆ เป็ น
เจ้ าของอยู่ ด้ วยเหตุที่กลุ่มผู้บริ โภคและประชาชนทัว่ ไปจะมีความรู้สึกนึกคิดว่า องค์การนัน้ ๆ ได้
ทาคุณประโยชน์ต่อสังคมด้ วยการมีจิตสานึกที่ดี ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
นอกเหนือจาก การมุง่ หวังผลประโยชน์ในรูปแบบของผลกาไรเพียงอย่างเดียว (Willmott, 2001)
2.1.2 ความเป็ นมาของการโฆษณาส่ งเสริมสังคมในประเทศไทย
การโฆษณาส่งเสริมสังคมในประเทศไทยนัน้ เป็ นการโฆษณาที่ม่งุ หยิบยกเอาประเด็นทาง
สังคมมานาเสนอผ่านทางชิ ้นงานโฆษณา โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ
พฤติกรรมของประชาชนให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาประเทศ เช่น การโฆษณาชุด ‚โครงการรวม
พลังหารสอง‛ ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (2539) จัดได้ ว่า เป็ นการ
โฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมชิ น้ หนึ่ง ที่ มุ่ง ให้ ค นไทยเกิ ด การใช้ พ ลัง งานอย่า งคุ้ม ค่า อัน จะท าให้
ประเทศชาติลดการนาเข้ าเชื ้อเพลิงจากต่างประเทศ หรื อ การโฆษณาเพื่อการต่อต้ านปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมเป็ นพิษ ที่ม่งุ ให้ คนไทยเกิดความตระหนักในปั ญหาสิ่งแวดล้ อมมากยิ่งขึน้ รวมถึง
โฆษณาชุด ‚ส่งเสริ มสถาบันครอบครัว‛ ของบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)
(2541) ที่ม่งุ ให้ เกิดความรัก ความห่วงใย เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็ นต้ น
ดังนัน้ การโฆษณาส่งเสริ มสังคมในประเทศไทย จึงไม่ใช่เป็ นการโฆษณาที่ใช้ ได้ ดีเฉพาะองค์การ
ธุรกิจเท่านัน้ แต่ยงั สามารถนาไปใช้ ได้ กบั การดาเนินการขององค์การทุกองค์การในทุกรูปแบบทุก
ประเภท ไม่วา่ จะเป็ นองค์การสาธารณกุศล หรื อ องค์การที่เป็ นหน่วยงานรัฐบาล ต่างก็นิยมใช้ การ
โฆษณาประเภทนี ้ทังสิ
้ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนัน้ การโฆษณาส่งเสริ มสังคมที่จดั ทาขึ ้น
โดยหน่วยงานของภาครัฐบาล ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นโครงการการรณรงค์ระดับชาติ ที่ได้ ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานหลายๆ ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทย
ให้ ดีขึ ้น ทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ มีความ
เจริญก้ าวหน้ าขึ ้นด้ วย
โดยความเป็ นมาของการโฆษณาส่งเสริ มสังคมในประเทศไทยนัน้ แม้ ว่าจะเพิ่งเริ่ มมี
กระแสการตื่นตัวในการหันมาใช้ โฆษณาส่งเสริ มสังคมเมื่อประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมานี ้ (สุจิตรา
รัตนกรกช, 2533) โดการดาเนินการของ บริ ษัท สยามกลการ จากัด ซึ่งจัดทาภาพยนตร์ โฆษณา
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เรื่ อง ‚โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด‛ ขึ ้นในปี พ.ศ. 2519 เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับปั ญหาความ
สกปรกของบ้ านเมือง เนื่องจาก ช่วงเวลานันกรุ
้ งเทพมหานครได้ ชื่อว่า เป็ นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่
สกปรกที่สดุ เมืองหนึง่ ของโลก และปัญหาดังกล่าว ได้ มีการหยิบยกขึ ้นมาเป็ นหัวข้ อข่าวประจาทาง
หน้ าหนังสือพิมพ์ดงั นัน้ เมื่อภาพยนตร์ โฆษณาชุดนี ้ได้ นาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ จึงเป็ นที่
กล่าวขวัญกันทั่วไปของคนไทยในยุคนัน้ ขณะเดียวกัน ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ องนีไ้ ด้ ประสบ
ความสาเร็จในการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั บริ ษัทฯ ในสายตาของประชาชนทัว่ ไป ทาให้ องค์การ
ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐบาลและองค์การสาธารณกุศลต่าง ๆ ต่างก็หนั มานิยมกับการทาโฆษณา
ส่งเสริ มสังคมมากขึ ้นเรื่ อย ๆเพราะเป็ นรู ปแบบการโฆษณาที่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์การ
ตราสินค้ า และยังสามารถก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวมได้ อีกด้ วย ปั จจุบนั จึงสามารถพบ
เห็นภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมทังทางสถานี
้
โทรทัศน์ และสื่อมวลชนแขนงอื่น ๆ เป็ นจานวน
มาก (ชุรีพนั ธ์ สะวานนท์, 2542)
2.1.3 ลักษณะของการโฆษณาส่ งเสริมสังคม (Type of Public Service Advertising)
สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ โดยอาศัยเกณฑ์ของการระบุชื่ ออุปถัมภ์ หรื อ
ผู้โฆษณา
2.1.3.1 การโฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมที่ ระบุชื่ อผู้อุปถัม ภ์ หรื อผู้โฆษณา เป็ นการ
โฆษณาขององค์การธุรกิจขนาดใหญ่หรื อหน่วยงานทางภาครัฐบาลก็ได้ โดยถ้ าเป็ นการโฆษณา
ขององค์การธุรกิจ มักเป็ นกลยุทธ์ที่หวังผลในการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของสถาบันให้ ประชาชน
สามารถจดจาชื่อได้ รู้สกึ ดีตอ่ ตัวองค์การและสินค้ า/บริ การขององค์การนัน้ ๆ รวมไปถึง การหวังให้
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีจนถึงขันที
้ ่อยากจะซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การขององค์การนัน้ ๆ ในที่สดุ ดัง
จะเห็นได้ จากการโฆษณาส่งเสริ มสังคมของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ หรื อองค์การขนาดใหญ่ เช่น
บริ ษัทปูนซีเมนต์ไทยจากัด (มหาชน) และบริ ษัท การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยจากัด (มหาชน)
รวมถึง องค์การขนาดเล็ก เช่น บริ ษัท รี เจนซี่ บรั่นดีไทย จากัด บริ ษัท สกายไลน์ ยูนิตี ้ จากัด (กิฟ
ฟารี น) เป็ นต้ น ในส่วนของหน่วยงานทางภาครัฐบาล และ องค์การอิสระที่มิได้ หวังผลกาไร มักจะ
มุ่งหวังให้ เกิดผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่ก่อให้ เกิดปั ญหาสังคม พร้ อม ๆ กันกับมุ่ง
ปลูกฝั งให้ ประชาชนมีทศั นคติและพฤติกรรมที่ถกู ต้ องไปควบคู่กัน ดังจะเห็นได้ จาก ภาพยนตร์
โฆษณาชุด โครงการ รวมพลังหารสอง ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
หรื อภาพยนตร์ โฆษณาชุดโครงการหน้ าบ้ านน่ามอง ของกรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น
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จากที่กล่าวมาในข้ างต้ น จึงสามารถแบ่งประเภทของผู้อปุ ถัมภ์หรื อเจ้ าของชิ ้นงาน
โฆษณาส่งเสริมสังคมได้ 3 ประเภท ดังนี ้ (America Economy, อ้ างถึงใน Fine, 1990)
1) ผู้อปุ ถัมภ์หรื อเจ้ าของชิ ้นงานโฆษณาส่งเสริมสังคมที่มาจากภาคธุรกิจ
(Commercial Sector) อันได้ แก่ องค์การธุรกิจที่เป็ นเจ้ าของสินค้ าและบริการต่าง ๆ
2) ผู้อุป ถัม ภ์ ห รื อ เจ้ า ของชิ น้ งานโฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมที่ ม าจากทาง
ภาครัฐบาล (Public Sector) อันได้ แก่ หน่วยงานของทางภาครัฐบาล (Government Agencies)
ในทุก ๆ ระดับไม่ว่าจะเป็ นระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรื อแม้ กระทัง่ ระดับท้ องถิ่น
เป็ นต้ น
3) ผู้อุปถัมภ์หรื อเจ้ าของชิ ้นงานโฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มาจากองค์การ
อิสระที่มิได้ หวังผลกาไร (Non-Profit Organization: NPO) อันได้ แก่ มูลนิธิ (Foundation) สถาบัน
(Institute) ชมรม (Assembly) และสมาคม (Association) ต่าง ๆ เป็ นต้ น
2.1.3.2 การโฆษณาส่งเสริ มสังคมที่ไม่ระบุชื่อผู้อุปถัมภ์หรื อผู้โฆษณา เป็ นการ
โฆษณาที่ไม่หวังผลด้ านชื่อเสียงโดยตรง เป็ นความปรารถนาดีที่จะสร้ างประโยชน์แก่สงั คมโดยรวม
แต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจมีผลทางอ้ อมเมื่อมีการเปิ ดเผยชื่อบริ ษัท หรื อ องค์การผู้จดั ทาโฆษณาที่
อยูเ่ บื ้องหลังโฆษณาดังกล่าวในเวลาต่อมา
2.1.4 วัตถุประสงค์ ของการโฆษณาส่ งเสริมสังคม
เนื่องจากการโฆษณาส่งเสริมสังคม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการตลาดเพื่อสังคม ดังนัน้ ผู้วิจยั
จึงได้ ใช้ วตั ถุประสงค์ของการตลาดเพื่อสังคมของ Kotler and Andreason (1991) มาใช้ เป็ นหลัก
ในการกาหนดวัตถุประสงค์ของการโฆษณาส่งเสริมสังคม และนอกจากนี ้ ได้ มีการเพิ่มแนวคิดด้ าน
การโฆษณาส่งเสริ มสังคมของทรงศิริ พันธุเสวี (2540) และสุมน อยู่สิน (2531) เข้ าไปเพื่อให้ เกิด
ความสมบูรณ์แบบมากที่สดุ ซึ่งทาให้ ได้ วตั ถุประสงค์ของการโฆษณาส่งเสริ มสังคม 5 ประเภท
ด้ วยกัน ดังนี ้
2.1.4.1 โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
(Public Service Advertising for Cognitive Change) เป็ นการโฆษณาที่ม่งุ ให้ ความรู้แก่คนใน
สังคม หรื อเป็ นการโฆษณาที่มีส่วนช่วยให้ สงั คมได้ รับทราบถึงปั ญหาสังคมที่เกิดขึ ้นในขณะนัน้
เพื่อให้ คนในสังคมเกิดความตระหนักต่อปั ญหานัน้ ๆ มากยิ่งขึ ้น เช่น โฆษณาเรื่ อง ‚ยาลดความ
อ้ วน‛ ขององค์การอาหารและยา (2543) ที่มงุ่ ให้ ความรู้แก่ประชาชนถึงพิษภัยของยาลดความอ้ วน
หรื อโฆษณาชุด‚คุณยาย‛ที่มีหญิงชรานัง่ ทานข้ าวอยู่กับสุนขั แต่เพียงลาพัง ของบริ ษัท รี เจนซี่
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บรั่นดีไทย จากัด (2539) ที่มุ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาด้ านการทอดทิ ้งผู้สูงอายุที่เกิดขึน้ กับ
สังคมไทย
2.1.4.2 โฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมที่ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางการ
กระทา (Public Service Advertising for Action Change) เป็ นการโฆษณาที่มีวตั ถุประสงค์ใน
การชักชวนให้ กลุ่มเป้าหมายกระทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ เช่น การบริ จาคเลือด
การบริ จาคเงินให้ กับองค์การทางการกุศล อาทิ โฆษณาของมูลนิธิ ศิริราชพยาบาล (2539) ที่
กระตุ้นให้ ประชาชนมาบริ จาคเงินให้ กบั ผู้ป่วยผู้ยากไร้ หรื อโฆษณา ‚Dream World‛ (2540) ของ
บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย ที่กระตุ้นให้ ประชาชนบริ จาคหนังสือที่ใช้ แล้ วให้ กบั โครงการ
หนังสือมือสอง เป็ นต้ น ซึ่งเมื่อกลุ่มเป้าหมายได้ กระทา (Action) ตามที่สารในโฆษณาได้ ว่าไว้ แม้
เพียงครัง้ เดียว หรื อสองสามครัง้ แล้ วเลิกกระทาไปหรื อกระทาไม่ตอ่ เนื่อง เช่น บริจาคเพียงครัง้ เดียว
แล้ วเลิกไปหรื อบริจาคไม่สม่าเสมอ ก็ถือได้ วา่ โฆษณาส่งเสริมสังคมชิ ้นนันประสบความส
้
าเร็จ
2.1.4.3 โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
(Public Service Advertising for Behavior Change) เป็ นการโฆษณาที่ม่งุ ให้ ประชาชนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ นสาเหตุของปั ญหาสังคม มาสู่พฤติกรรมใหม่ที่ถกู ต้ อง เช่น ภาพยนตร์
โฆษณาชุด รวมพลังหารสองทุกชุด ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (2539
- ปัจจุบนั ) ที่ได้ จดั ทาโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริ มให้ ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถกู ต้ องในการ
อนุรักษ์พลังงาน ซึง่ โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์นี ้ จะประสบผลสาเร็ จได้ แท้ จริ งก็ตอ่ เมื่อ
กลุ่มเป้าหมายนัน้ ๆ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่สารโฆษณาชิ ้นนันได้
้ กล่าวไว้ แล้ วอย่าง
ถาวร หรื อ ได้ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาหนึ่ง เท่านัน้ เช่น โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่
กระตุ้นให้ เลิกสูบบุหรี่ จะประสบความสาเร็ จได้ นนั ้ ก็ตอ่ เมื่อกลุ่มเป้าหมายเลิกสูบบุหรี่ ตลอดไป
(คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงในขันพฤติ
้
กรรม) เท่านัน้ สาหรับการเลิกสูบเพียงครัง้ สองครัง้ แล้ ว
กลับมาสูบบุหรี่ ตอ่ ไป (ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงแค่ในระดับการกระทา) ไม่นบั ว่าประสบความสาเร็ จ
เป็ นต้ น
2.1.4.4 โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่ มี วัตถุประสงค์เพื่ อการเปลี่ ยนแปลงทางค่านิ ยม
(Public Service Advertising for Value Change) เป็ นการโฆษณาที่ม่งุ ส่งเสริ มค่านิยมที่ถกู ต้ องให้ กบั
ประชาชนในสังคม เช่น โฆษณาแคมเปญ ‚โครงการรักไทยให้ ถกู ทาง‛ ของชมรมไทยรักไทย (2540) ที่
มุ่งเปลี่ยนค่านิยมในการบริ โภคสินค้ าต่างชาติ เช่น ไวน์ เครื่ องแต่งกายแบรนด์เนม มาเป็ นการ
สนับสนุนให้ ซื ้อสินค้ าไทย หรื อ โฆษณาเรื่ อง ‚อุปทาน‛ ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
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แห่งชาติ (2544) ที่ม่งุ เปลี่ยนค่านิยมที่ว่า การใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงที่มีค่าออกเทนยิ่งสูงเครื่ องยิ่งแรงให้
เกิดค่านิยมใหม่ ที่เกี่ยวกับการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงที่มีคา่ ออกเทนให้ เหมาะสมกับประเภทของเครื่ องยนต์
2.1.4.5 โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริ มภาพลักษณ์ ของ
องค์การ และตราสินค้ าอย่างเด่นชัด (Public Service Advertising for Corporate or Brand
Image) เป็ นการโฆษณาที่ มุ่งประชาสัม พันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่บริ ษัทได้ กระทาเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ให้ สมาชิกในสังคมได้ รับทราบ เพื่อมุ่งหวังให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริ โภค
เช่น โฆษณาแคมเปญ ‚สานึกรักบ้ านเกิด‛ ของ บริ ษัท ดีแทค (2544) หรื อโฆษณาเรื่ อง ‚เพื่อคน
ไทย‛ ของบริษัทปูนทีพีไอโพลีน จากัด (มหาชน) (2544)
2.1.5 บทบาทของการโฆษณาส่ งเสริมสังคมในประเทศไทย
โดยส่วนใหญ่นนั ้ ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมจะมีวตั ถุประสงค์หลักในการโฆษณา
เพื่อการประชาสัมพันธ์เนื ้อหาที่เกี่ยวกับการรณรงค์เผยแพร่ปัญหาสังคม เพื่อให้ ประชาชนทุกคนได้
มีส่วนร่ วมในการรับรู้ เกิดความตระหนักในความรั บผิดชอบต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิ ดขึน้ ในสังคม
ตลอดจนสร้ างความร่ วมมือในการป้องกันและแก้ ไขต่อปั ญหาเหล่านัน้ รวมถึง เพื่อสร้ างความ
น่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีในสถาบัน และตราสินค้ านัน้ ๆ แต่ก็มีนกั วิชาการด้ านโฆษณาหลาย
ท่าน ได้ ทาการศึกษาและกล่าวถึงบทบาทของการโฆษณาส่งเสริ มสังคมไว้ หลายประการ ซึ่งเป็ น
การพิจารณาตามหลักการและอุดมคติของการโฆษณาส่งเสริ มสังคมที่ควรมีบทบาทและหน้ าที่ใน
สังคม สามารถกล่าวโดยสรุปได้ ดงั นี ้ (สุจิตรา รัตนกรกช, 2533)
2.1.5.1 บทบาทในการมี ส่วนร่ วมต่อการรับผิดชอบสังคม จะเห็นได้ ว่า ธุรกิจ
สมัยใหม่ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการโฆษณาส่งเสริ มสังคมที่เน้ นปั ญหาด้ านสังคม เป็ นการ
แสดงความห่วงใยที่บริ ษัทหรื อองค์การได้ มีตอ่ ปั ญหาสังคมนัน้ ๆ เช่น โฆษณาชุด ‚อยู่คนเดียว‛
ของ บริ ษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) (2541) ที่แสดงให้ เห็นถึง การสนับสนุนให้
สังคมเกิดความสนใจในเรื่ องความผูกพันภายในครอบครัวมากขึ ้น หรื อ โฆษณาชุด ‚สานึกรักบ้ าน
เกิด‛ ของ บริ ษัท ดีแทค (2544) ที่ม่งุ แสดงถึง การสนับสนุนให้ คนในชนบทรัก และกลับไปพัฒนา
บ้ านเกิดบ้ าน เป็ นต้ น
2.1.5.2 บทบาทในการดารงไว้ ซึ่ง ประเพณี และวิถีความเป็ นอยู่แบบไทย ๆ
ปั จจุบนั จะเห็นได้ ว่าวัฒนธรรมของชาวตะวันตกได้ มีผลต่อการใช้ ชีวิตของคนไทยอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็ นการบริ โภค การใช้ ชีวิต การพักผ่อนสันทนาการ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ นอกจากทาให้
วัฒนธรรมไทยที่ดีงามนับพัน ๆ ปี ได้ สญ
ู หายไปแล้ วยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจน เช่น
ทาให้ เกิดค่านิยมการบริ โภคสินค้ าต่างชาติเพียงเพื่อการอวดความร่ ารวยหรื อความมีหน้ ามีตาใน
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สังคม หรื อแม้ กระทัง่ มีการส่งเสริ มให้ ดถู กู สินค้ าและวัฒนธรรมไทยในทางอ้ อมว่าเป็ นวัฒนธรรม
ของคนรุ่นเก่าที่ล้าสมัย ซึ่งทังหมดนี
้
้หากไม่มีการรักษาไว้ ซึ่งประเพณี และวิถีความเป็ นอยู่แบบ
ไทย ๆ แล้ วนันท้
้ ายที่สดุ เราก็จะเสียความเป็ นเอกราชของชาติไทย เนื่องจาก เมื่อเราดาเนินชีวิต
ตามวัฒนธรรมตะวันตก คิดแบบตะวันตก อยู่อย่างตะวันตก ก็จะไม่มีการซื ้อสินค้ าของไทยอีก
ต่อไป อันก่อให้ เกิดการให้ เกิดการขาดดุลทางการค้ า ภาวะเศรษฐกิจล่มสลาย และก่อให้ เกิด
ปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา ดังนัน้ โฆษณาประเภทนี ้จึงมักที่จะมีบทบาทในการส่งเสริ มค่านิยมที่ดี
งามของสังคมไทยที่คนไทยพึงมี เพื่อผลในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอ่ ไป เช่น โฆษณาชุด
‚กินอยูอ่ ย่างไทย‛ ของผลิตภัณฑ์น ้าปลาตราปลาหมึก (2540)
2.1.5.3 บทบาทในการกระตุ้นให้ ประชาชนตระหนักถึงปั ญหาสังคมต่าง ๆ ที่กาลัง
เกิดขึ ้นในสังคมไทย เช่น โฆษณาที่กระตุ้นให้ ประชาชนช่วยกันประหยัดไฟ ก่อนที่ไม่มีไฟให้ ใช้ หรื อ
โฆษณาชุด ‚ควันพิษ‛ ของกรุงเทพมหานคร (2541) ที่มีโฆษกพูดว่า ‚อากาศสาคัญต่อชีวิตทุกชีวิต
คุณภาพลมหายใจของคนกรุ ง เทพฯ ต่าเกินไป พบปริ มาณควันพิษที่ รถทุกคันช่วยกันผลิต
เครื่ องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ฆา่ คนได้ ทงเมื
ั ้ อง‛ ที่แสดงให้ เห็นถึง ปัญหามลพิษในกรุงเทพฯ เป็ นต้ น
2.1.5.4 บทบาทในการรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชน เป็ นการโฆษณาเพื่อ
ขอความร่วมมือในการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล เช่น ขอความร่วมมือบริจาคเงินให้ กบั มูลนิธิสายใจ
ไทย รวมถึง การขอความร่วมมือในด้ านอื่น ๆ เช่น การประหยัดพลังงานกับโครงการหารสอง การ
เลิกดื่มสุราขณะขับรถของชมรมเมาไม่ขบั
2.1.5.5 บทบาทในการแนะน าการปฏิ บัติตัว ของประชาชนเมื่ อ เกิ ด เหตุก ารณ์
ร้ ายแรงขึน้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมประชาชนให้ พร้ อมที่จะช่วยเหลือตนเอง หรื อช่วยผู้อื่นเมื่อเกิด
เหตุร้าย เช่น โฆษณาที่แนะนาการป้องกัน หรื อปฏิบตั ิตวั รวมถึงวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิด
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรื อเกิดอุบตั เิ หตุขณะทางานในโรงงาน
2.1.5.6 บทบาทต่อความเป็ นอัน หนึ่ง อันเดีย วกันในสัง คม เป็ น โฆษณาที่ มุ่ง
เสริมสร้ างให้ เกิดความสามัคคี ความกลมเกลียว ความรู้สกึ เป็ นพวกเดียวกัน
2.1.5.7 บทบาทต่อความรู้สกึ ร่วมกัน เป็ นการโฆษณาที่ต้องการสร้ างความรู้สึกนึก
คิดของประชาชนให้ เป็ นไปในทางเดียวกัน คือ การมีประชามติตอ่ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคม
2.1.5.8 บทบาทต่อความก้ าวหน้ าของสังคม เป็ นการสร้ างโฆษณาที่สร้ างพลัง
ผลักดันให้ สงั คมก้ าวไปสู่ความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง โดยกระตุ้นให้ เกิดความตื่นตัวและนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นในสังคม
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2.1.6 ประเด็นทางสังคมที่ใช้ ในการโฆษณาส่ งเสริมสังคม (Social Issues in Public
Service Advertising)
ประเด็นทางสังคมที่ใช้ ในการโฆษณาส่งเสริ มสังคม คือ ส่วนของเนื ้อหาในภาพยนตร์
โฆษณาที่บอกว่า ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมเรื่ องนัน้ มีความเกี่ยวข้ องกับสังคมสังคมใน
แง่มมุ ไหน อย่างไร และวัตถุประสงค์ของการโฆษณาครัง้ นี ้ ได้ ทามาเพื่อเป้าหมายใดเป็ นสาคัญ ซึ่ง
ประเด็นทางสังคมนี ้มีส่วนสาคัญอย่างมาก ในขันของการวิ
้
เคราะห์เนื ้อหาด้ านกลยุทธ์ สาร โดย
ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ แนวคิดของ สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2526) และ Phelps (อ้ างถึงใน ขบวน พล
ตรี , 2530) โดยแบ่งประเภทของประเด็นทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมเป็ น
6 ประเภทด้ วยกันดังนี ้
2.1.6.1 ประเด็นสังคมทางด้ านเศรษฐกิจ เช่น ประเด็นด้ านการค้ าทังภายในและ
้
ภายนอกประเทศ ประเด็นด้ านการส่งออก Thailand Brand การส่งเสริ มธุรกิจอุตสาหกรรม การ
พัฒนาฝี มือแรงงาน ฯลฯ และรวมถึงปั ญหาด้ านเศรษฐกิจเรื่ องต่าง ๆ เช่น ปั ญหาความยากจน
ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพสูง
2.1.6.2 ประเด็นสังคมทางด้ านการเมืองและความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ เช่น
ประเด็นด้ านการเลือกตัง้ การทางานของหน่วยงานราชการ การออกกฎหมาย ศาลปกครอง และ
รวมถึง ปัญหาด้ านสงคราม ปัญหาคอร์ รัปชัน่ ปัญหากลุม่ ผลประโยชน์และกลุม่ อิทธิพล ฯลฯ
2.1.6.3 ประเด็นสังคมทางด้ านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย อาหารและ
โภชนาการ การคุ้มครองผู้บริ โภค เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพทังร่้ างกาย และจิตใจ การ
ดูแลเอาใจใส่ การป้องกัน การรักษาเพื่อการคงไว้ ซึ่งสุขภาพที่ดี อาหารและยา ความปลอดภัยใน
การทางาน และสวัสดิการต่าง ๆ การคุ้มครองผู้บริ โภค การส่งเสริ มพัฒนาการและความ
เจริ ญก้ าวหน้ าของเด็กและเยาวชน และรวมถึงปั ญหาโภชนาการ ปั ญหาสุขภาพอนามัยและ
โรคภัยไข้ เจ็บ ฯลฯ
2.1.6.4 ประเด็นสังคมทางด้ านความเป็ นอยู่ของสังคม การศึกษา นันทนาการ
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เช่น ประเด็นด้ านการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน ความเท่า
เที ย มกัน ของสัง คมกิ จ การสาธารณกุศลการบริ ก ารสัง คม การใช้ เวลาว่า งและการพัก ผ่อ น
ความสัมพันธ์ของครอบครัวและรวมถึง ปั ญหาของการอพยพของชาวชนบทสู่เมือง ปั ญหาความ
ผิดปกติทางจิตและรักร่ วมเพศ ปั ญหาที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อมโทรม ปั ญหาโสเภณี ปั ญหา
การจราจร ปั ญหาประชากรปั ญหาอัตวินิบาตกรรม ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาการใช้ แรงงานเด็ก
และสตรี ปั ญหาคนชราและปั ญหาวัยรุ่น ปั ญหาคนพิการ ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาอาชญากรรม
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปั ญหาด้ านการศึกษา ปั ญหาศีลธรรมวัฒนธรรมและจิตใจ
ปัญหาสิทธิมนุษยชน ฯลฯ
2.1.6.5 ประเด็ นสังคมทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม พลังงาน ทรั พยากรธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น ประเด็นด้ านการรักษาสิ่งแวดล้ อม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
สัตว์ป่า พลังงาน และรวมถึงปัญหาด้ านพลังงานปั ญหาสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.1.6.6 ประเด็นสังคมอื่น ๆ
2.1.7 กลวิธีในการนาเสนอประเด็นทางสังคมผ่ านทางการโฆษณาส่ งเสริมสังคม
(Social Issues Presentation in Public Service Advertising)
กลวิธีในการนาเสนอประเด็นทางสังคมผ่านทางการโฆษณาส่งเสริ มสังคม (Social Issues
Presentation in Public Service Advertising) คือ วิธีการในการนาเสนอประเด็นทางสังคมต่าง ๆ
เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับทราบ หรื อ สามารถกล่าวได้ โดยง่ายว่า คือ แง่มมุ ในการนาเสนอประเด็นทาง
สังคมนัน่ เอง ซึง่ สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (Luthans, Hodgetts, & Thompson,1976)
1) นาเสนอในลักษณะที่เป็ นประเด็นทางสังคมโดยทัว่ ไป
2) นาเสนอในลักษณะที่เป็ นปัญหาสังคม
ซึง่ ทังสองประเด็
้
นมีรายละเอียดที่นา่ สนใจดังนี ้
2.1.7.1 ประเด็นทางสังคมโดยทัว่ ไป (Social Issues)
ประเด็นที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยู่ วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม กฎหมาย
รูปแบบการดาเนินชีวิต และเรื่ องความเชื่อ ตลอดจนศาสนา ฯลฯ ของสังคมโดยทัว่ ๆ ไป แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่
รวมถึงปั ญหาสังคมโดย The National Center for Charitable Statistic (อ้ างถึงใน Fine, 1990)
ของสหรั ฐ อเมริ กาได้ จัดอนุกรมวิธ านของประเด็น ทางสัง คมที่ ใช้ ใ นการท าการตลาดและการ
โฆษณาส่งเสริมสังคม ไว้ ดงั นี ้
1) ศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็ นมนุษย์ (Art, Culture, Humanities)
2) การศึกษา และการอบรม (Education, Instruction)
3) ประเด็นคุณภาพของสิ่งแวดล้ อม การป้องกันการเกิดปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
และการสร้ างความงดงามให้ กบั สิ่งแวดล้ อม (Environmental Quality, Protection/Beautification)
4) ความเป็ นอยูข่ องสิ่งมีชีวิต (สัตว์) (Animal Related)
5) สุขภาพในเรื่ องทั่ว ๆ ไป และการให้ การอบรมด้ านสุขภาพเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Health: General and Rehabilitation)
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6) สุขภาพในเรื่ องของสุขภาพจิต และการป้องกันตนเองในเวลาวิกฤติ
(Health: Mental Health/Crisis Intervention)
7) การคุ้ม ครองผู้ บริ โ ภค และกฎหมายที่ บัง คับ ใช้
(Consumer
Protection/Legal Aid)
8) การป้องกันภัยทางสังคม และการปกป้องประโยชน์ของสาธารณะ
(Crime and Delinquency Prevention/Public Protection)
9) การจ้ างงาน และอาชีพ ตลอดจนคุณภาพในช่วงเวลาทางาน และ
สวัสดิการต่าง ๆ (Employment/Jobs)
10) อาหาร และการโภชนาการ (Food, Nutrition)
11) ความเป็ นอยูข่ องบ้ านเรื อน และที่พกั อาศัย (Housing/Shelter)
12) ความปลอดภัย การเตรี ยมการ และการบรรเทาสาธารณภัย (Public
Safety, Emergency Preparedness and Relief)
13) ความบันเทิง การใช้ เวลาว่าง การเล่นกีฬา การพักผ่อน (Recreation,
Leisure, Sports, Athletics)
14) การส่งเสริ มพัฒนาการและความเจริ ญก้ าวหน้ าของเด็ก และเยาวชน
(Youth Development)
15) การบริการสังคม (Human Service/Social Service)
16) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International/Foreign)
17) สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกันของสังคม (Civil Right, Social
Action, Advocacy)
18) การพัฒนา และการเพิ่มขีดความสามารถให้ กบั ชุมชน (Community
Improvement, Community Capacity Building)
19) กิจการที่เกี่ยวข้ องกับสาธารณกุศล (Grant Making/Foundation)
20) การวิจยั การวางแผน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Research,
Planning, Science, Technology)
21) ศาสนา ความเชื่อและจิตวิญาณ (Religion Related/Spiritual
Development)
22) อื่น ๆ (Other)
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2.1.7.2 ปัญหาสังคม (Social Problem)
ถือเป็ นประเด็นที่สาคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ใช้ ในการทาโฆษณาส่งเสริ มสังคมและนับ
ได้ ว่าเป็ นประเด็นที่มีนาเสนอผ่านทางโฆษณาส่งเสริ มสังคมบ่อยครัง้ ดังนัน้ สิ่งที่นกั โฆษณาที่
สนใจในด้ านนี ้จาเป็ นต้ องทราบเพื่อให้ เข้ าใจลึกซึ ้งถึงการเลือกใช้ ประเด็นสังคม มีดงั นี ้
1) ความหมายของปัญหาสังคม
ได้ มีนกั วิชาการทางด้ านสังคมหลายท่านทังไทยและต่
้
างประเทศ ได้ ให้ คา
จากัดความของปัญหาสังคม ดังนี ้
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2526) ได้ กล่าวไว้ ว่า ‚ปั ญหาสังคม คือ สถานการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่สอดคล้ องกับค่านิยมของคนจานวนมากของกลุ่มคนหรื อสังคมหนึ่งจนเป็ นเหตุ
ให้ เขาตกลงที่จะกระทาการแก้ ไขสถานการณ์นนั ้ ๆ เมื่อเขาตระหนักว่าอยู่ในวิสยั ที่จะทาได้ ‛
พัทยา สายหู (2529) กล่าวว่า ประเด็นสาคัญของปั ญหาสังคมจะอยู่ที่
ลักษณะ 2 ประการ คือ 1 สมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมรู้สกึ เดือดร้ อนเพราะปรากฏการนัน้ และ 2)
ต้ องการและพยายามหาทางแก้ ไขขจัดปรากฏการณ์ที่ไม่พงึ ปรารถนานัน้
Harton and Leslie (1976) ได้ ให้ คาจากัดความปั ญหาสังคมว่า เป็ น
สภาวการณ์ ที่จะกระทบกระเทื อนต่อการเป็ นอยู่ของบุคคลจ านวนหนึ่ง เป็ นสภาวะการที่ ไม่พึง
ปรารถนา และทุกคนรับรู้ร่วมกันว่า จะต้ องร่วมกันทาการแก้ ไข โดยประกอบไปด้ วยลักษณะ 4 ประการ
คือ
(1) สภาวการณ์นนั ้ จะต้ องกระทบกระเทือนต่อบุคคลจานวนหนึ่ง มาก
พอสมควรซึ่งหมายความว่า สภาวการณ์นนมี
ั ้ ผลทาให้ คนกลุ่มหนึ่งเริ่ มต้ นตังข้
้ อสังเกต กล่าวขวัญ
ถึง เขียน หรื อ ทักท้ วง ก็ถือได้ วา่ เป็ นปัญหาสังคม เช่น ในปัจจุบนั มีการร้ องเรี ยนเรื่ องการที่รายการ
ต่าง ๆ มีการใช้ หมายเลขโทรศัพท์ 1900 - XXX – XXX ที่เป็ นการกระตุ้นให้ โทรศัพท์เพื่อมาเล่น
เกมส์กบั ทางรายการ โดยผู้ที่โทรมาใช้ บริ การต้ องเสียนาทีละ 9 บาท ที่มกั จะทาการหลอกลวงเอา
เงินประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการไม่ให้ รางวัลตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้ หรื อมีการถ่วงเวลา
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่โทรเข้ ามาเสียเงินมากขึ ้น
(2) สภาวการณ์ นัน้ อยู่ในวิถีทางที่ ไม่พึงปรารถนา ปั ญหาสังคมจึง
เกี่ยวพันกับค่านิยมของแต่ละคนที่ยึดอยู่ (Value Judgement) ซึ่งของแต่ละสังคมอาจจะดีหรื อเลว
ก็ได้ ทังนี
้ ้ก็แล้ วแต่คา่ นิยมของแต่ละสังคม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยนของประเทศไทยถือ
เป็ นปัญหาสังคม แต่กบั ประเทศตะวันตกถือว่าเป็ นเรื่ องปกติ
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(3) บุคคลจานวนหนึ่งที่มีจานวนมากพอ มีความรู้ สึกว่า ควรกระทา
บางอย่างซึ่งสามารถที่จะแก้ ไขปั ญหานันได้
้ หมายความว่า สภาวการณ์ที่จะเป็ นปั ญหาสังคมได้
นัน้ จะต้ องมีหนทางที่จะแก้ ไขปัญหานันได้
้ หรื อหวังว่าคงจะแก้ ไขได้ เช่น ปั ญหาการทิ ้งน ้าเสียจาก
โรงงานถือเป็ นปั ญหาสังคม แต่ปัญหาแผ่นดินไหวไม่ถือเป็ นปั ญหาสังคมเพราะไม่สามารถแก้ ไข
หรื อห้ ามไม่ให้ เกิดได้ ถือเป็ นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เป็ นต้ น
(4) เป็ นสภาวการณ์ที่ต้องกระทาร่วมกัน เพื่อแก้ ไขปั ญหานันให้
้ บรรเทา
เบาบางเมื่อเกิดปั ญหาขึ ้นมา สมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมที่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับปั ญหาจะแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ ไข ดังนัน้ จึงสามารถสรุ ปเกี่ยวกับความหมายรวมของ
ปัญหาสังคมได้ ดงั นี ้ ปัญหาสังคม คือ สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่สอดคล้ องกับค่านิยมของ
คนจานวนมากของกลุม่ คนหรื อสังคมหนึง่ ณ สถานที่หนึ่ง เวลาหนึ่ง จนเป็ นเหตุให้ สงั คมนัน้ ๆ เกิด
ความเดือดร้ อน ทาให้ สมาชิกในสังคมเห็นพ้ องต้ อ งกันที่จะกระทาการแก้ ไขสถานการณ์ ที่เป็ น
ปั ญหานัน้ ๆ ให้ หมดไปจากสังคม เมื่อสังคมได้ เห็นว่า อยู่ในวิสยั ที่จะสามารถทาการแก้ ไขได้
(ดังนัน้ สิ่งที่ไม่เป็ นปั ญหาสังคมในปั จจุบนั นี ้ ในอนาคตข้ างหน้ าอาจเป็ นปั ญหาสังคมก็ได้ ) จากคา
จากัดความและความหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปั ญหาสังคม สามารถสรุปลักษณะพื ้นฐานเพื่อใช้ ทา
การตรวจสอบว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่ตนเองได้ หยิบยกมานันเข้
้ าข่ายที่จะเป็ นปั ญหาสังคมหรื อไม่ และ
มีความสาคัญเพียงพอในระดับที่จะนามาเป็ นประเด็นหลัก ที่จะใช้ การโฆษณาส่งเสริ มสังคม
หรื อไม่อย่างไร เพราะหากหยิบยกประเด็นที่คนในสังคมนัน้ ๆ ไม่ให้ ความสาคัญ หรื อเมื่อทาแล้ วไม่
สามารถทาให้ สงั คมเกิดความตระหนักได้ นนั ้ ไม่ว่าจะทาการโฆษณาส่งเสริ มสังคมหรื อทาการ
สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมได้ ดีเพียงใด คงยากที่จะทาประสบความสาเร็จ
2) ลักษณะพื ้นฐานเกี่ยวกับปัญหาสังคม
(1) ปั ญหาสังคม ขึ ้นอยู่กับการพิจารณาจากคุณค่าของคนในสังคม
นัน้ ๆ ว่า เป็ นปัญหาหรื อไม่
(2) ปัญหาสังคม เกิดจากสาเหตุหลายปั จจัย ซึ่งสาเหตุเหล่านี ้สามารถ
บ่งชี ้ได้
(3) การแก้ ไขหรื อปรับปรุงปั ญหาสังคมนัน้ มีผลกระทบหลายทางหรื อ
หลายสาขาด้ วยกัน
(4) ปั ญหาสังคม เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมอย่างใกล้ ชิด
ปั ญหาอาจเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสังคม บางปั ญหานามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมบางอย่าง ก็เป็ นผลมาจากการขจัดปัญหาสังคม หรื อทาให้ ปัญหาลดลง
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(5) ปัญหาสังคม มีผลกระทบถึงกลุม่ ต่าง ๆ และชันทางสั
้
งคมต่าง ๆ ใน
สังคมแตกต่างกันไป
(6) ปั ญหาสังคมแต่ละปั ญหามีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกัน บางปั ญหา
ก็เพิ่มความรุนแรงให้ แก่ปัญหาอื่น และบางทีก็ก่อให้ เกิดปัญหาสังคมอื่นตามมาได้
(7) ปั ญหาสังคม อาจเกิดขึ ้นจากการควบคุมทางสังคม (กฎหมาย) ซึ่ง
ประเมินกันแล้ วว่าดีสาหรับส่วนรวม แต่มีผลทาให้ เกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ได้
(8) บุคคลไม่ว่าจะเพียรพยายามอย่างไร ก็ไม่อาจปกป้องตนเองให้ พ้น
จากอิทธิพลของปั ญหาสังคมได้ ในหลายกรณี บุคคลทังหลายอาจได้
้
รับผลกระทบมากบ้ างน้ อย
บ้ างตามแต่กรณี
3) ประเภทของปัญหาสังคม
ได้ มีนกั วิชาการทางด้ านสังคมหลายท่าน ได้ แบ่งประเภทของปั ญหาสังคม
ไว้ หลายรูปแบบตามเกณฑ์และแนวคิดของแต่ละบุคคล ดังนี ้
Weiberg (1979, อ้ างถึงใน อดุลย์ ตันประยูร, 2526) ได้ แบ่งชนิดของ
ปัญหาสังคมออกเป็ น 2 ประการใหญ่ ๆ คือ
(1) ปั ญหาสังคมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อันมี
ผลทาให้ เมืองเกิดการขยายตัวเป็ นนคร ซึง่ ปัญหาต่าง ๆ กระทบกระเทือนต่อคนในสังคม เช่น
ก) ปัญหาการเพิ่มประชากร
ข) ปัญหาที่อยูอ่ าศัยและแหล่งเสื่อมโทรม
ค) ปัญหาอาชีพและปัญหาการว่างงาน
ง) ปัญหาเยาวชน ความสัมพันธ์ทางเพศและบุคลิกภาพ
จ) ปัญหาความสัมพันธ์ทางเชื ้อชาติ
ฉ) ปัญหาการอพยพของชาวชนบทเข้ าสูเ่ มือง
ช) ปัญหาการวางฝังเมือง
ซ) ปัญหาการคมนาคม ขนส่งและการจราจร
ฌ) ปัญหามลพิษ
ญ) ปัญหาคนชรา
(2) ปั ญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากปกติและความไม่เป็ นระเบียบใน
สังคม
ก) ปัญหาอาชญากรรม
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ข) ปัญหาโสเภณี
ค) ปัญหายาเสพติด
ง) ปัญหาเด็กและเยาวชน
Mackee (1969) ได้ แบ่งประเภทของปั ญหาสังคมตามลักษณะความสัมพันธ์
ในสังคมออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม
ก) ปัญหาเด็ก เยาวชน และวัยรุ่น
ข) ปัญหาอาชญากรรม
ค) ปัญหายาเสพติด
ง) ปัญหาการว่างงาน
จ) ปัญหาโสเภณี
(2) ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ก) ปัญหาความยากจน และปัญหาทางด้ านเศรษฐกิจ
ข) ปัญหาประชากร
ค) ปัญหาทางการเมือง การปกครอง
ง) ปัญหาชนกลุม่ น้ อย
Phelps (1984, อ้ างถึงใน ขบวน พลตรี , 2530) แบ่งประเภทของปั ญหา
สังคมตามชนิดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ 4 ประเภท คือ
(1) ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ก) ปัญหาความยากจน
ข) ปัญหาการว่างงาน
ค) ปัญหาการคอร์ รัปชัน่
ง) ปัญหาค่าครองชีพสูง
ฉ) ปัญหาเงินเฟ้อ
(2) ปัญหาทางชีวภาพ
ก) ปัญหาด้ านสุขภาพอนามัย
ข) ปัญหาด้ านการพิการทางสมองและร่างกาย
(3) ปัญหาทางจิตวิทยา
ก) ปัญหาโรคพิษอัตนิวิบาตรกรรม
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ข) ปัญหาความผิดปกติทางจิตและรักร่วมเพศ
(4) ปัญหาทางสังคมและทางวัฒนธรรม
ก) ปัญหาคนชรา
ข) ปัญหาการหย่าร้ าง
ค) ปัญหาเด็กถูกทอดทิ ้ง
ง) ปัญหาการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
จ) ปัญหาอาชญากรรม
ฉ) ปัญหาการจราจร
ช) ปัญหาสิ่งแวดล้ อม
นอกจากนี ้ สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2526) ได้ แบ่งปั ญหาตามสถาบันหลัก
ของสังคม คือ
(1) ปั ญหาทางเศรษฐกิจ คือ ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่คนในสังคม
จานวนมากรู้ สึกว่าถูกคุกคามคุณค่าของตนทางด้ านการครองชีพ และต้ องการจะแก้ ไขให้ ดีขึน้
ได้ แก่
ก) ปัญหาความยากจน
ข) ปัญหาค่าครองชีพสูง
ค) ปัญหาของการอพยพของชาวชนบทสูเ่ มือง
ง) ปัญหาความแห้ งแล้ ง
ฉ) ปัญหาการว่างงาน
ช) ปัญหาด้ านพลังงาน
(2) ปั ญหาทางการเมือง คือ ภาวการณ์ทางการเมืองที่คนในสังคม
จานวนมากรู้ สึกว่าถูกคุกคามทางด้ านสิทธิเสรี ภาพในการใช้ ชีวิต จึงต้ องการที่จะแก้ ไขเพื่อให้
ประชาชนภายในประเทศได้ รับผลประโยชน์และความชอบธรรมมากขึ ้น
ก) ปัญหาคอร์ รัปชัน่
ข) ปัญหาสงคราม
ค) ปั ญหากลุม่ ผลประโยชน์และกลุม่ อิทธิพล
ง) ปัญหาการแทรกแซงจากลัทธิตา่ ง ๆ
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(3) ปัญหาทางสังคม คือ ภาวการณ์ทางความเป็ นอยู่ของสังคมที่คนใน
สังคมจานวนมากรู้สึกว่า ถูกคุกคามคุณค่าของตนทางด้ านวัฒนธรรม ความดีงามของสังคม และ
ต้ องการจะแก้ ไขให้ ดีขึ ้น (โชติรส อุตสาหกิจ, 2541, น. 15-22) ได้ แก่
ก) ปัญหาความผิดปกติทางจิต และรักร่วมเพศ
ข) ปัญหาโสเภณี
ค) ปัญหาอัตวินิบาตกรรม
ง) ปัญหาครอบครัว
ฉ) ปัญหาประชากร
ช) ปัญหาที่อยูอ่ าศัยและแหล่งเสื่อมโทรม
ซ) ปัญหาคนชรา และปัญหาวัยรุ่น
ฌ) ปัญหาการใช้ แรงงานเด็กและสตรี
ญ) ปัญหาคนพิการ
ฎ) ปัญหายาเสพติด
ฏ) ปัญหาสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ฑ) ปัญหาสุขภาพอนามัยและโรคภัยไข้ เจ็บ
ฒ) ปัญหาอาชญากรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ณ) ปัญหาด้ านการศึกษา
ด) ปัญหาการจราจร
ต) ปัญหาศีลธรรม วัฒนธรรมและจิตใจ
ถ) ปัญหาทุบโภชนาการ
นอกจากนี ้ โชติรส อุตสาหกิจ (2541) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง ‚การวิเคราะห์เนื ้อหาภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2539-2541‛ พบว่า ปั ญหาทางสังคมที่พบนัน้ มี
ทังสิ
้ ้น 13 ปัญหา จากการศึกษาภาพยนตร์ โฆษณาเพื่อสังคมทังสิ
้ ้น 39 เรื่ อง พบว่า เป็ นปั ญหาทาง
สังคมด้ านเศรษฐกิจ 3 เรื่ อง ได้ แก่ ปั ญหาด้ านพลังงาน ปั ญหาด้ านค่าครองชีพ ปั ญหาด้ านความ
ยากจน และเป็ นปั ญหาทางสังคม 10 ปั ญหา ได้ แก่ ปั ญหาด้ านอาชญากรรมและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาด้ านการศึกษา ปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหา
ด้ านศีลธรรม วัฒนธรรม และจิตใจ ปั ญหาด้ านครอบครัว ปั ญหาด้ านทุบโภชนาการ ปั ญหาด้ าน
คนชราและวัยรุ่น ปัญหาด้ านการใช้ แรงงานเด็กและสตรี ปัญหาด้ านยาเสพติด ปั ญหาด้ านสุขภาพ
อนามัยและโรคภัยไข้ เจ็บ
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของจุดดึงดูดใจ และเทคนิคในการนาเสนอ
ความคิดสร้ างสรรค์ ในภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ (Appeal Types and
Creative Presentation Techniques in Television Commercial)
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่ปรากฏทางโทรทัศน์นนั ้ แต่ละเรื่ องจะมีการใช้ ประเภท
ของจุดดึงดูดใจ และ เทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ในภาพยนตร์ โฆษณาที่แตกต่างกัน
ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาแนวคิดที่สาคัญทัง้ 2 แนวคิด ดังนี ้
2.2.1 ประเภทของจุดดึงดูดใจ (Appeal Types)
2.2.2 เทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Presentation
Technique)
2.2.1 ประเภทของจุดดึงดูดใจ (Appeal Types)
จุดดึงดูดใจ (Appeal Types) คือ ส่วนหนึ่งของสารโฆษณาที่บอกว่า ประเด็นทางสังคมที่
ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณานัน้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในด้ านใด หรื อ
ส่งผลประโยชน์แก่สงั คมได้ อย่างไรบ้ าง (Wells, Burnett, & Moriarty, 2000)
Wells, Burnett, and Moriarty (2000) ได้ ให้ ความหมายของจุดดึงดูดใจไว้ ดงั นี ้ ‚จุดดึงดูด
ใจ‛ (Appeal) คือ สิ่งที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความรู้สกึ ว่า ประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์
โฆษณามีความน่าสนใจเป็ นพิเศษ ซึ่งสามารถดึงดูดใจให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมได้ ด้ วยการเข้ าถึงปั ญหา ความต้ องการ และเป้าหมายของผู้บริ โภค รวมถึงการยื่น
ข้ อเสนอที่สามารถแก้ ปัญหา ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคให้ บรรลุเป้าหมายได้
Arens (1999) ได้ ให้ แนวคิดเรื่ องการใช้ จดุ ดึงดูดใจในโฆษณาไว้ ว่า โฆษณาส่วนใหญ่มกั
ใช้ จดุ ดึงดูดใจ 2 ประเภท คือ จุดดึงดูดใจด้ านเหตุผล สาหรับความต้ องการในการใช้ ประโยชน์ หรื อ
การใช้ งานในสินค้ าหรื อบริ การนัน้ ๆ และจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ สาหรับความต้ องการทางด้ าน
จิตวิทยา ความต้ องการทางด้ านสังคม หรื อการบริโภคในเชิงสัญญะ
ส่วน Book (1995) ได้ กล่าวถึง ประเภทของจุดดึงดูดใจ (Appeal Types) ว่า ‚ถ้ าเปรี ยบ
รูปแบบในการนาเสนอ (Format) เป็ นยานพาหนะ จุดดึงดูดใจ (Appeal) ก็เปรี ยบเสมือนเชื ้อเพลิง
ซึง่ จะเป็ นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะให้ ไปถึงยังที่ที่ต้องการหรื อให้ ทาในสิ่งที่ต้องการได้ ‛
ถ้ าสินค้ ามีคณ
ุ ลักษณะที่ไม่แตกต่างจากคูแ่ ข่งขันในตลาด การใช้ จดุ ดึงดูดใจในโฆษณาจะช่วยให้
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สินค้ านัน้ ๆ มีข้อดีในเชิงจิตวิทยา คือ ทาให้ สินค้ ามีความแตกต่างในใจผู้บริ โภค หรื อ แตกต่างใน
การรับรู้ของผู้บริโภคมากขึ ้น (เสาวลักษณ์ อัศวเทววิช, 2543)
จากแนวคิดต่าง ๆ ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ น สามารถสรุปความหมายของจุดดึงดูดใจ
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ว่า ‚ประเภทของจุดดึงดูดใจ (Appeal Types)‛ คือ ส่วนหนึ่งของสาร
โฆษณาที่บอกว่า ประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณา สามารถตอบสนองความ
ต้ องการทางด้ านใดของผู้บริ โภคได้ บ้าง ซึ่งการตอบสนองความต้ องการในด้ านการใช้ ประโยชน์
หรื อ การใช้ งาน คือ ประเภทของจุดดึงดูดใจด้ านเหตุผล ส่วนการตอบสนองความต้ องการทางด้ าน
จิตวิทยา ความต้ องการทางด้ านสังคม หรื อ การตอบสนองการบริ โภคในเชิงสัญญะ คือ ประเภท
ของจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ ซึ่ง ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2537, อ้ างถึงใน เสาวลักษณ์ อัศวเทววิช,
2543) ได้ กล่าวถึงประเภทของจุดดึงดูดใจในภาพยนตร์ โฆษณาไว้ 4 รูปแบบ คือ 1) จุดดึงดูดใจ
ด้ านเหตุผล (Rational Appeal หรื อ Informational Appeal) 2) จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์
(Emotional Appeal) 3) จุดดึงดูดใจด้ านเหตุผลร่วมกับด้ านอารมณ์ (Combination Rational
Appeal and Emotional Appeal) 4) จุดดึงดูดใจด้ านสังคม ศีลธรรม และสิ่งแวดล้ อม (Social,
Moral and Environment Appeal) โดยในงานวิจยั นี ้จะมุง่ ศึกษาเฉพาะสามประเภทแรกเท่านัน้ ซึ่ง
แต่ละแบบจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.2.1.1 จุดดึงดูดใจด้ านเหตุผล (Rational Appeal หรื อ Informational Appeal)
คือ การบอกว่า ประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณานันสามารถตอบสนองความ
้
ต้ องการในด้ านการใช้ ประโยชน์ หรื อในด้ านการใช้ งานของผู้บริ โภค และยังส่งผลดีประการใดต่อ
สังคมโดยรวมบ้ าง ซึง่ โดยมากมักจะใช้ อรรถประโยชน์ หรื อคุณลักษณะเด่นของประเด็นทางสังคม
ประเภทนัน้ ๆ เป็ นมาเป็ นจุดดึงดูดใจ ซึง่ Belch and Belch (2001) ได้ สรุปรวบรวมไว้ ดงั นี ้ คือ
1) จุดดึงดูดใจด้ านคุณลักษณะ (Feature Appeal)
2) จุดดึงดูดใจด้ านข้ อดีที่เหนือกว่าคูแ่ ข่งขัน (Competitive Advantage
Appeal)
3) จุดดึงดูดใจด้ านราคาที่นา่ พอใจ (Favorable Price Appeal)
4) จุดดึงดูดใจด้ านข่าวและข้ อมูลที่เป็ นจริง (News Appeal)
5) จุดดึงดูดใจด้ านความนิยมสูง (Popularity Appeal)
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Wells, Burnett, and Moriarity (2000) ได้ กล่าวถึง จุดดึงดูดใจด้ านเหตุผลที่ตา่ งไป
จากข้ างต้ นได้ 3 ชนิด คือ
1) จุดดึงดูดใจด้ านความคุ้มค่า (Value Appeal)
2) จุดดึงดูดใจด้ านความสะดวกสบาย (Convenience Appeal)
3) จุดดึงดูดใจด้ านสถานภาพ (Status Appeal)
นอกจากนี ้ Assael (1998) และ Bovee (1995) ได้ กล่าวเพิ่มถึงจุดดึงดูดใจอีก 2
ชนิด คือ
4) จุดดึงดูดใจด้ านความปลอดภัย (Safety Appeal)
5) จุดดึงดูดใจด้ านความแปลกใหม่ (Novelty Appeal)
โดยจุดดึงดูดใจด้ านเหตุผลทัง้ 10 ประเภท ที่ได้ นามาเป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ใน
ครัง้ นี ้ มีรายละเอียดต่าง ๆ ของจุดดึงดูดใจแต่ละประเภท ดังนี ้
จุดดึงดูดใจด้ านคุณลักษณะ (Feature Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่แสดงถึง
คุณลักษณะด้ านต่าง ๆ ของประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณา ว่า มีลกั ษณะ
ทางกายภาพและด้ านหน้ าที่การใช้ งานที่มีประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภคและสังคมอย่างไรบ้ าง เช่น ถุงยาง
อนามัย สามารถป้องกันเอดส์ได้ เป็ นต้ น
จุดดึงดูดใจด้ านข้ อดีที่เหนื อกว่าคูแ่ ข่งขัน (Competitive Advantage Appeal) เป็ น
จุดดึงดูดใจที่แสดงให้ เห็นว่า ประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณา มีความแตกต่าง
และมีข้อดีที่เหนือกว่าคูแ่ ข่งขันอย่างไรบ้ าง เช่น การใช้ ต้ เู ย็นเบอร์ 5 ช่วยประหยัดไฟได้ มากกว่า
ตู้เย็นธรรมดา เป็ นต้ น
จุดดึงดูดใจด้ านราคาที่น่าพอใจ (Favorable Price Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่
แสดงให้ เห็นว่า ประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณามีราคาที่เหมาะสมกับเงินที่
จ่ายไป หรื อมีราคาที่ถกู กว่า เช่น ในสินค้ าประเภทเดียวกันแล้ ว สินค้ าที่ผลิตภายในประเทศไทยมี
ราคาที่ถกู กว่าสินค้ าต่างประเทศหลายเท่าตัว ทัง้ ๆ ที่มีคณ
ุ ภาพไม่แตกต่างกันมากนัก
จุดดึงดูดใจด้ านข่าวและข้ อมูลที่เป็ นจริ ง (News Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่อ้าง
ข้ อมูลความจริ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคม มาใช้ เป็ นจุดดึงดูดใจในงานโฆษณา เช่น การสูบบุหรี่ จดั
จะก่อให้ เกิดโรคถุงลมโป่ งพอง หรื อ การดื่มสุราขณะขับรถมีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุได้ มากกว่า 80
เปอร์ เซ็นต์
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จุดดึงดูดใจด้ านความนิยมสูง (Popularity Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่แสดงให้ เห็น
ว่าประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณาเป็ นที่นิยมของกลุ่มเป้าหมายโดยส่วนมาก
เช่น ในปัจจุบนั ใคร ๆ หรื อแม้ กระทัง่ ชาวต่างประเทศก็นิยมซื ้อสินค้ าไทย เป็ นต้ น
จุดดึงดูดใจด้ านความคุ้มค่า (Value Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่ให้ สญ
ั ญากับ
ผู้บริ โภคว่าการกระทาตามประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวไว้ ในภาพยนตร์ โฆษณาจะคุ้มค่ากับเงินที่
จ่ายไป โดยจุดดึงดูดใจในด้ านนี ้มักจะเน้ นด้ านความประหยัดเป็ นหลัก เช่น การเปลี่ยนมาใช้ หลอด
ผอมจะช่วยให้ ประหยัดค่าไฟ เป็ นต้ น แต่ในบางประเด็นสังคมที่ต้องมีการใช้ จ่ายสูง จุดดึงดูดใจใน
ลักษณะนี ้ ก็จะทาให้ ผ้ บู ริโภครู้สกึ ว่า การกระทาตามที่สารโฆษณาได้ กล่าวไว้ คุ้มค่ากับจานวนเงิน
ที่จา่ ยไป เช่น การจ่ายเงินให้ กบั สถานพยาบาลในการตรวจหาโรคที่ร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ งเพื่อเป็ น
การป้อง กันตัวล่วงหน้ า เป็ นสิ่งที่ควรกระทา เป็ นต้ น
จุดดึงดูดใจด้ านความสะดวกสบาย (Convenience Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่
ผู้บริ โภคจะได้ รับความสะดวกสบาย หากการกระทาตามประเด็นทางสังคมที่ไ ด้ กล่าวไว้ ใน
ภาพยนตร์ โฆษณานัน้ ๆ เช่น การคุมกาเนิดจะช่วยลดภาระรายจ่ายในด้ านการเลี ้ยงดูบตุ ร ทาให้ มี
ชีวิตครอบครัวที่สขุ สบายเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีเงินเหลือเก็บ เป็ นต้ น
จุดดึงดูดใจด้ านสถานภาพ (Status Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่แสดงให้ เห็นว่า
ผู้บริ โภคจะได้ รับสถานะภาพใด หากได้ กระทาตามประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์
โฆษณานัน้ ๆ เช่น การกตัญํูตอ่ บิดามารดาจะได้ รับสถานภาพการเป็ นบุตรที่ดีในสายตาของคน
ในสังคม
จุดดึงดูดใจด้ านความปลอดภัย (Safety Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่แสดงให้ เห็นว่า
กระทาตามประเด็นสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณานัน้ ๆ มีความปลอดภัยอย่างไรบ้ าง
เช่น การสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เพิ่มขึ ้น
จุดดึงดูดใจด้ านความแปลกใหม่ (Novelty Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่บอกว่า
ประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณานัน้ ๆ มีความแปลกใหม่ไม่ซ ้าใคร ซึ่งการใช้ จดุ
ดึงดูดใจด้ านความแปลกใหม่นี ้ อาจถือได้ วา่ เป็ นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้บริ โภคให้
เกิดขึ ้น ซึง่ จะทาให้ เกิดการติดตามข้ อมูลข่าวสารของประเด็นสังคมในเรื่ องนัน้ ๆ ต่อไป เช่น การนา
กระป๋ องเบียร์ ที่ไม่ใช้ แล้ วมาประดิษฐ์ เป็ นนาฬิกาตกแต่งบ้ านเพื่อความงดงาม ซึ่งนอกจากจะช่วย
กาจัดขยะในทางอ้ อมแล้ วยังสามารถทาส่งออกต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กบั ผู้ประดิษฐ์ ได้ เป็ น
อย่างดีอีกด้ วย
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2.2.1.2 จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ (Emotional Appeal) คือ การบอกว่า ประเด็น
ทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณานันสามารถตอบสนองความต้
้
องการทางด้ านจิตวิทยา
ความต้ องการทางด้ านสังคม หรื อ ตอบสนองการบริโภคในเชิงสัญญะ ของผู้บริ โภคได้ โดย สัญญะ
คือ สิ่งที่แทนบางสิ่งบางอย่างสาหรับบางคน ภายใต้ เงื่อนไขที่ยอมรับกันอยู่ หรื อถ้ ากล่าวง่าย ๆ
สัญญะ คือ สิ่งที่มีความหมายมากกว่าตัวมันเอง (กาญจนา แก้ วเทพ, 2541) เช่น การมี
คอมพิวเตอร์ มือถือ (Pocket PC) แสดงถึงความเป็ นคนที่มีฐานะ และเป็ นคนรุ่นใหม่ เป็ นต้ น ซึ่ง
เป็ นการนาความต้ องการทางสังคม (Social Need) หรื อ ความต้ องการทางด้ านจิตวิทยา
(Psychological Need) ของผู้บริโภคมาเป็ นจุดดึงดูดใจในการโฆษณา
นอกจากนี ้ จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Appeal) เป็ นกลยุทธ์
ทางการโฆษณาที่นิยมใช้ กนั มากในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโฆษณาประเภทส่งเสริ มสังคม
เนื่องจากการใช้ จุดดึงดูดใจเชิงเหตุผลแต่ เพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอที่จะสามารถโน้ มน้ าว
จิตใจ หรื อพฤติกรรมของผู้บริ โภคหรื อสังคมนัน้ ๆ ให้ ไปในทิศทางที่ต้องการได้ เพราะเนื ้อหาส่วน
ใหญ่ของการโฆษณาส่งเสริ มสังคม มักเป็ นการเชิญชวนให้ ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ตนและสังคม
นัน้ ๆ ได้ พงึ กระทาอยูจ่ นเคยชิน และโดยส่วนใหญ่แล้ ว ประชาชนทัว่ ไปที่กระทาพฤติกรรมดังกล่าว
มักทราบเหตุผลหรื อข้ อเสียของการกระทานัน้ ๆ อยู่ก่อนแล้ ว เช่น กลุ่มคนที่สูบบุหรี่ ทกุ คน ล้ วน
ทราบถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ หรื อ กลุ่มคนที่ทิ ้งขยะไม่เป็ นที่ก็ล้วนทราบผลเสียที่เกิดขึ ้นต่อ
สิ่งแวดล้ อมด้ วยกันทัง้ สิน้ ดังนัน้ การบอกสิ่งที่ประชาชนทราบอยู่แล้ วเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมนัน้ ๆ โดยทันทีคงเป็ นไปได้ ยาก นอกเสียจากว่าจะเป็ นเรื่ องที่
สาคัญจริง ๆ และเหตุผลที่บอกมีความเกี่ยวพันกันสูง เช่น เรื่ องชีวิตและสุขภาพ เป็ นต้ น ( Kotler &
Andreasen, 1991)
และผลจากการศึกษาวิจัยเรื่ อง การใช้ การจูง ใจด้ านความรู้ สึกผิดในโฆษณา
ส่งเสริ มสังคมทางโทรทัศน์ของ ชุรีพนั ธ์ สะวานนท์ (2542) พบว่า การใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์
ความรู้สึก เป็ นสิ่งที่เข้ าถึงความต้ องการทางจิตใจของผู้บริ โภคได้ ดีกว่า หรื อ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
เป็ นการนาหลักจิตวิทยามาใช้ ในการสื่อสารกับผู้บริ โภคเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดอารมณ์
และ ความรู้สึกที่ดี (Feeling) ต่อเนื ้อหาโฆษณาส่งเสริ มสังคมชิ ้นนัน้ ๆ เท่ากับเป็ นการเพิ่มความ
ตังใจ
้ (Attention) ในการเปิ ดรับสารโฆษณา ทาให้ สารโฆษณาประเด็นนัน้ ๆ มีระดับความเกี่ยวพัน
(Involvement) หรื อมีความสาคัญต่อผู้บริ โภคเพิ่มมากขึ ้น จนถึงระดับที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมที่อยากจะปฏิบตั ติ ามสิ่งที่โฆษณาได้ บอกไว้ และนอกจากนี ้ การใช้ จดุ ดึงดูด
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ใจด้ านอารมณ์ และความรู้ สึกยังมีผลต่อทัศนคติที่มีตอ่ ชิ ้นงานโฆษณา และ เจ้ าของสินค้ าและ
บริการที่ปรากฏในภาพยนตร์ โฆษณาชิ ้นนัน้ ๆ อีกด้ วย
จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ความรู้ สึกนี ้ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ
ด้ วยกัน คือ 1) จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางบวก (Positive Appeal) เช่น จุดดึงดูดใจที่ใช้ ความ
สนุกสนาน ความประทับใจ ความรัก หรื อความตลกขบขัน เป็ นต้ น และ 2) จุดดึงดูดใจด้ าน
อารมณ์ทางลบ (Negative Appeal) เช่น จุดดึงดูดใจที่ใช้ ความโกรธ ความกลัว ความรู้สึกผิด
ความเกลียด เป็ นต้ น (Aren & Bovee, 1994)
ตารางที่ 2.1 จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบ
จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ ทางบวก
ความสนุกสนาน (Enjoyable Appeal)
ความประทับใจ (Impressive Appeal)
ความรัก (Love Appeal)
ความตลกขบขัน (Humor Appeal)

จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ ทางลบ
ความโกรธ (Anger Appeal)
ความกลัว (Fear Appeal)
ความรู้สกึ ผิด (Guilt Appeal)
ความเกลียด (Hate Appeal)

จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์แต่ละประเภทล้ วนมีจดุ แข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั จะนาเสนอจุดดึงดูดใจบางประเภท ที่สามารถพบเห็นได้ บอ่ ยในภาพยนตร์
โฆษณาส่งเสริมสังคม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
จุดดึงดูดใจด้ านความกลัว (Fear Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่มุ่งสร้ างให้ เกิด
ความรู้ สึกหวาดวิตกแก่ผ้ ูรับสาร และจะกระตุ้นให้ ผ้ รู ับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่
สอดคล้ องกับสารในภาพยนตร์ โฆษณานัน้ ๆ หรื อเลิกพฤติกรรมที่ผิด ๆ ที่ได้ เคยกระทาไว้ โดยจุด
ดึงดูดใจด้ านความกลัวนี ้ สามารถนาไปใช้ ได้ หลายรูปแบบ เช่น การโฆษณาที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ หรื อผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการกระทาที่เป็ นผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น อาทิ
การโฆษณารณรงค์ให้ เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งเป็ นการชี ้ให้ เห็นถึง ความน่ากลัวจากอันตรายของการสูบ
บุหรี่ อันเป็ นสาเหตุของโรคมะเร็ งปอด โรคถุงลมโป่ งพอง ซึ่งทาให้ ผ้ สู ูบบุหรี่ เสียชีวิตและทุกข์
ทรมาน หรื อ การแสดงให้ เห็นถึงความกลัวอันเกิดจากผลเสียของการไม่ใช้ สินค้ านัน้ เช่น การ
รณรงค์ให้ ใช้ ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการติดโรคเอดส์ เป็ นต้ น
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Janis and Leventhal (1968) ได้ ทาการศึกษาระดับความรุนแรงในการใช้ จดุ ดึงดูด
ใจด้ านความกลัว โดยผลการวิจยั ได้ พบว่า ระดับความรุ นแรงด้ านความกลัวที่แตกต่างกัน จะ
ก่อให้ เกิดประสิทธิผลต่อผู้รับสารที่แตกต่างกันด้ วย กล่าวคือ การโฆษณาที่ใช้ จุดดึงดูดใจด้ าน
ความกลัวในระดับปานกลาง (Moderate Fear Arousing) จะมีประสิทธิภาพในการโน้ มน้ าวใจ
หรื อ สร้ างความรู้สึกที่คล้ อยตามได้ มากที่สดุ และหากมีการใช้ ระดับความรุนแรงด้ านความกลัวที่
สูงมากจนเกินไปผู้รับสารจะเกิดการป้องกันตนเอง (Defensively Avoid) ในการเปิ ดรับสารจาก
ภาพยนตร์ โฆษณาชิ ้นนัน้ ๆ ซึ่งจะแสดงให้ เห็นในรูปของพฤติกรรมที่พยายามหลีกเลี่ยงการรับชม
ภาพยนตร์ โฆษณาเช่น การเปลี่ยนสถานีโทรทัศน์หรื อการเบือนหน้ าหนี เมื่อมีภาพยนตร์ โฆษณา
ชิ ้นนันปรากฏ
้
เป็ นต้ น (อารี ย์ จงเกษมสุข, 2541)
จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ขนั (Humor Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่สามารถสร้ าง
ประสิทธิผลของการให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ผ้ รู ับสารได้ ดีและง่าย เนื่องจาก เป็ นจุดดึงดูดใจที่ทาให้ ผ้ รู ับ
สารมีความรู้สึกสนุกสนานและมีอารมณ์ดีขณะที่รับชมภาพยนตร์ โฆษณา อีกทัง้ ยังสามารถสร้ าง
ให้ เกิดการจดจาและความตังใจในการรั
้
บรู้ตอ่ ตัวเนื อ้ หาได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย แต่ขณะเดียวกัน จุด
ดึงดูดใจด้ านอารมณ์ขนั นี ้ มักมีข้อเสีย คือ อาจทาให้ ความหนักแน่นของประเด็นทางสังคมที่ได้
กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณาสูญเสียไปหรื อด้ อยค่าลงได้ ทาให้ ขาดความน่าเชื่อถือที่จะปฏิบตั ิ
ตาม
จุดดึงดูดใจด้ านความโกรธ (Anger Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่ผ้ สู ่งสารพยายาม
กระตุ้นให้ ผ้ รู ับสารเกิดความรู้ สึกโกรธ หรื อสร้ างความรู้ สึกคับข้ องใจให้ กบั ผู้รับสาร โดยการเพิ่ม
ความเครี ยดให้ แก่ผ้ รู ับสารมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ซึ่งการที่จะลดความเครี ยดได้ นนั ้ คือ การที่ได้ ทาตาม
อย่างที่สารในภาพยนตร์ โฆษณาได้ กล่าวไว้ (Aren & Bovee, 1994) เช่น ในการรณรงค์ไม่ให้ ซื ้อ
สินค้ าจากต่างชาติถ้าเลือกใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านความโกรธ อาจนาเสนอด้ วยภาพของชาวต่างชาติที่
รังแก และดูถกู เหยียดหยามคนไทย เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ทู ี่รับสารโฆษณารู้สึกโกรธกับการกระทาเหล่า
ต่าง ๆ นี ้ และพยายามที่จะลดความโกรธเหล่านันลง
้ โดยการไม่ซื ้อสินค้ าต่างชาติ เป็ นต้ น สาหรับ
ในประเทศไทยจุดดึงดูดใจด้ านความโกรธมักจะพบในโฆษณาทางด้ านการเมืองเสียเป็ นส่วนใหญ่
จุดดึงดูดใจด้ านความรู้ สึกผิด (Guilt Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจอีกรู ปแบบหนึ่งที่
กระตุ้นให้ ผ้ รู ับสารเกิดความรู้สกึ ว่า ตนได้ กระทาในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมจรรยา ค่านิยม ซึ่งเป็ นความ
เชื่อของตนเอง หรื อมาตรฐานที่สงั คมได้ ตงไว้
ั ้ (Mosher, 1994) อันจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความรู้สึก
ผิด และเกิดความละอายต่อสิ่งที่ตนเองได้ กระทาไว้ ซึ่งเป็ นผลที่ทาให้ บคุ คลนันต้
้ องพยายามมอง
หาหนทางที่จะปกป้อง รวมถึงป้องกันตนเองจากความรู้สึกผิดนี ้ หรื อทาให้ บคุ คลนันต้
้ องการที่จะ
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ลดระดับของความรู้สึกผิดในตนเองลง โดยการทาตามที่สารในภาพยนตร์ โฆษณาได้ บอกไว้ หรื อ
การหยุดพฤติกรรมที่เป็ นอันตรายต่อผู้อื่นและสังคม และหันมาร่ วมมือกับองค์การทางการกุศล
เพื่อทากิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์ตา่ ง ๆ ในที่สดุ ซึ่งจุดดึงดูดใจด้ านความรู้สึกผิดนี ้ ถือเป็ น
แรงจูงใจขันพื
้ ้นฐานของมนุษย์ที่เจริญแล้ ว (Coulter & Pinto,1995)
2.2.1.3 จุดดึงดูดใจด้ านเหตุผลร่ วมกับด้ านอารมณ์ (Combination Rational
Appeal and Emotional Appeal) คือ การบอกว่า ประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์
โฆษณานันสามารถตอบสนองความต้
้
องการในด้ านการใช้ ประโยชน์ หรื อในด้ านการใช้ งานของ
ผู้บริ โภค ซึ่งเป็ นการใช้ จุดดึงดูดใจด้ านเหตุผล ประกอบกับการแสดงถึงการตอบสนองความ
ต้ องการทางด้ านจิตวิทยา ความต้ องการทางด้ านสังคม และการบริ โภคในเชิงสัญญะ ซึ่งเป็ นการ
ใช้ จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ ควบคู่กัน เช่นภาพยนตร์ โฆษณา ‚บ้ านหารสอง‛ ของสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (2544) ที่ใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านเหตุผลที่แสดงให้ เห็นถึงการประหยัด
ไฟที่เพิ่มขึ ้นเมื่อมีการจัดการบ้ านที่เหมาะสมเช่น การใช้ หลอดประหยัดไฟ การไม่วางสิ่งของบังทาง
ลม พร้ อม ๆ กันกับการใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์ขนั ที่ภรรยานึกว่า บ้ านหารสอง คือ การที่สามีขอ
แยกทาง เป็ นต้ น
2.2.2 เทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Presentation
Techniques)
เทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Presentation Techniques หรื อ
Creative Execution) เป็ นการนาเสนอจุดขายของสินค้ าหรื อประเด็นทางสังคมให้ แก่ผ้ บู ริ โภคได้ รับ
รู้ ภายหลังจากที่นกั โฆษณาได้ กาหนดแนวคิดหลัก (Idea) ที่จะใช้ ในการทาโฆษณา ตลอดจนได้
เลือกประเภทของจุดดึงดูดใจไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยผู้วิจัยได้ นาเทคนิคในการนาเสนอความคิด
สร้ างสรรค์ในภาพยนตร์ โฆษณาของ Baldwin (1989) มาใช้ เป็ นกรอบในการวิเคราะห์เนื ้อหา
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม ดังนี ้
2.2.2.1 การนาเสนอที่ตวั สินค้ า (Product Presentation) เป็ นการนาเสนอภาพ
สินค้ า หรื อ เป็ นการแสดงการทางานของสิ นค้ าในลักษณะที่ McMahan (as cited in Baldwin,
1989) เรี ยกว่า ‚สินค้ าเป็ นพระเอก‛ (Product as Hero) ความน่าสนใจของภาพยนตร์ โฆษณาอยู่
ที่ ตัว สิ น ค้ า ไม่ใช่วิธี การนาเสนอ ซึ่ง ภาพของสิ นค้ า ที่ น าเสนอเป็ น การสื่ อ ความหมายถึ ง
อรรถประโยชน์ที่ผ้ บู ริ โภคจะได้ รับ โดยใช้ ข้อความโฆษณาเป็ นตัวสรุปนัยสาคัญของสิ่งที่นาเสนอ
เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคเข้ าใจได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
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2.2.2.2 การสาธิตสินค้ า (Demonstration) การสาธิตสินค้ า เป็ นวิธีการนาเสนอที่ดี
สาหรับสินค้ าที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด และความแตกต่างนีเ้ ป็ นประโยชน์แก่
ผู้บริโภค ซึง่ วิธีการสาธิตสินค้ าสามารถสร้ างสรรค์ได้ หลายรูปแบบ ดังต่อไปนี ้
การอธิ บาย (Explanatory/Product in Use) เป็ นการนาเสนอที่คล้ ายกับการ
นาเสนอสินค้ าเพียงลาพัง (Product Presentation) แต่เพิ่มสถานการณ์ในการใช้ สินค้ าเข้ าไปด้ วย
ซึง่ เป็ นการนาเสนอที่เรี ยบง่าย ชัดเจน
การสาธิ ตเชิ งปฏิ บัติการ (Operational Demonstration) เป็ นการแสดงให้ เห็ น
ประสิทธิภาพของสินค้ าโดยการทดลอง เช่น ทดลองให้ เห็นว่าแป้งกันการเปี ยกชื ้นได้ โดยการหยดน ้าลง
ณ จุดที่ทาแป้งไว้ แล้ วน ้าไม่ซมึ ลงในแป้ง เป็ นต้ น
การสาธิตเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Demonstration) ใช้ ในกรณีที่ไม่สามารถ
แสดงให้ เห็นการใช้ งานจริ งได้ จึงต้ องใช้ สิ่งอื่นมาเปรี ยบเทียบแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การสาธิต
ประสิทธิภาพการซึมซับของผ้ าอนามัย หรื อผ้ าอ้ อมที่ใช้ น ้าสีฟ้าเทลงบนผ้ าอนามัย หรื อผ้ าอ้ อม
การเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 สินค้ า (Side-by-Side/Comparative Advertising) เป็ น
การแสดงศักยภาพ หรื อคุณสมบัติของสินค้ า ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งซึ่งไม่จาเป็ นต้ อง
ระบุชื่อสินค้ าของคูแ่ ข่ง หรื ออาจจะใช้ ในลักษณะของการเปรี ยบเทียบกับสินค้ าเดิมของตราสินค้ า
นันๆ
้ เพื่อให้ เห็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ ้น หรื อคุณสมบัติที่เปลี่ยนไป วิธีการเปรี ยบเทียบเพื่อแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอาจใช้ วิธีการแข่งขันระหว่าง 2 สินค้ า ได้ เช่นกัน
ก่อนใช้ / หลังใช้ (Before/After) วิธีนี ้เป็ นการแสดงให้ เห็นผลที่น่าพึงพอใจจากการ
ใช้ สินค้ า โดยเปรี ยบเทียบกันระหว่างภาพก่อนการใช้ สินค้ าและภาพหลังจากที่ได้ ใช้ สินค้ าแล้ ว ซึ่ง
มักจะใช้ กบั สินค้ าประเภทเสริมความงาม
การทรมานสินค้ า สาธิตเชิงเกินจริ ง (Torture Test/ Dramatization Demonstration)
เป็ นการทดสอบสินค้ าในสถานการณ์ ที่เกิ นจากสภาพการใช้ งานปกติของสินค้ า เพื่อแสดงความ
แข็งแกร่ง ทนทาน หรื อแสดงการใช้ งานที่เกินความคาดหมาย เช่น ใช้ กาวติดคนไว้ กบั ฝาผนัง เป็ นต้ น
การนาเสนอแบบทรมานสินค้ า ไม่จาเป็ นต้ องแสดงออกด้ วยวิธีรุนแรงเสมอไป แต่สามารถแสดงออก
ด้ วยวิธีการที่นมุ่ นวลได้ เช่นกัน เช่นภาพยนตร์ โฆษณาสินค้ าในต่างประเทศ ที่แสดงการใช้ แผ่นสาลีเช็ด
สิ่งสกปรกบนกลีบกุหลาบทีละกลีบ เป็ นต้ น การสาธิตด้ วยวิธีการทรมานสินค้ านี ้ สามารถสร้ างความ
จดจาได้ ง่าย แต่ทงนี
ั ้ ้ สถานการณ์ในการสาธิตสินค้ าจะต้ องมีความสัมพันธ์ กบั ผู้บริ โภคและจะต้ อง
สะท้ อนให้ เห็นว่า สินค้ านันสามารถแก้
้
ปัญหาในชีวิตประจาวันให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ดีกว่าสินค้ าชนิดอื่น และ
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การทดสอบสินค้ าด้ วยการทรมานที่มากเกินไปจะทาให้ เกิดความรู้สึกว่า ไม่ใช่เรื่ องจริ ง ทัง้ ๆ ที่สินค้ า
สามารถทาได้ เช่นนันจริ
้ ง ๆ (Baldwin, 1989)
การนาสินค้ าไปทดสอบ (Product in Tests) เป็ นการทดสอบคุณสมบัติของสินค้ า
อย่างตรงไปตรงมา เช่น ทดสอบความคงทนของนาฬิกา โดยการทุบนาฬิกา หรื อทดสอบความ
แข็งแรงของรากผม โดยใช้ ไข่มกุ ร้ อยที่เส้ นผม เป็ นต้ น
ความไว้ วางใจของผู้สาธิต (Demonstration Faith) เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งของการ
ทรมานสินค้ า คือ การแสดงให้ เห็นถึงความไว้ วางใจของผู้สาธิ ตที่มีต่อสินค้ านัน้ ๆ เช่น ใน
ภาพยนตร์ โฆษณากระจกกันกระสุนของประเทศอังกฤษ นักธุรกิจยืนพูดกับกล้ อง ในขณะที่ชายอีก
คนหนึ่งกาลังเล็งปื นไรเฟิ ลมาที่เขากล้ องจับภาพนักธุรกิจ ขณะที่กาลังจะถูกยิงด้ วยปื นไรเฟิ ล เมื่อ
การยิงเสร็ จสิ ้นลงตัดภาพกลับมาที่กระจก พบว่า กระจกแตกละเอียดห่างจากศีรษะของเขาไป
เล็กน้ อยนักธุรกิจสะดุ้งแล้ วยิ ้มแต่มิได้ มีบาดแผลใด ๆ แม้ แต่น้อย ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความมัน่ ใจที่
เขามีตอ่ กระจกกันกระสุนนี ้ (Baldwin, 1989)
การสาธิตแบบกราฟฟิ ก (Graphic Demonstration) เป็ นการใช้ รูปภาพกราฟฟิ ก
แสดงสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า หรื อใช้ ในการอธิบายสิ่งที่ต้องการให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น
เช่น การสาธิตการไหลของน ้ามันเครื่ อง และการทางานเพื่อปกป้องเครื่ องยนต์ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ Seiden (as cited in Baldwin, 1989) กล่าวถึงคุณลักษณะของการ
สาธิตสินค้ าที่ดีที่ควรจะกระทา ดังนี ้
1) ต้ องน่าสนใจ และมีความตื่นเต้ น เร้ าใจ
2) มีความสัมพันธ์กบั สิ่งที่ต้องการบอก
3) พิสจู น์ให้ เห็นชัดเจน
4) ไม่ได้ เป็ นการเสแสร้ ง แกล้ งทา
5) ง่ายต่อการติดตาม และทาความเข้ าใจ
6) เป็ นเอกสิทธิ์เฉพาะของตราสินค้ านัน้
7) ที่สาคัญที่สดุ คือ จะต้ องน่าเชื่อถือ และอยูเ่ หนือข้ อกังขาใดๆ
2.2.2.3 การแสดงปั ญหา และวิธีแก้ ปัญหา (Problems and Solutions) เป็ นการ
สะท้ อนให้ เห็นปั ญหาเก่าๆ ที่เคยเกิดขึ ้นจากการใช้ สินค้ าประเภทนัน้ ๆ ในรู ปแบบและวิธีการที่
แตกต่างจากตราสินค้ าอื่น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่วิธีแก้ ปัญหาเหล่านันให้
้ หมดสิ ้นไปด้ วยการใช้ ตรา
สินค้ านัน้ ๆ ซึ่งหัวใจสาคัญของการนาเสนอด้ วยวิธีนี ้ คือ การทาให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นว่าตราสินค้ านัน้ ๆ
คือ วิธีแก้ ปัญหาของพวกเขา ซึง่ สามารถนาเสนอได้ หลากหลายแบบ ดังนี ้
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แสดงปั ญหาความต้ องการ (Show the Problem/Need) เป็ นการแสดงให้ เห็นสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เป็ นสาเหตุของปัญหา แสดงผลเสียของการไม่ใช้ สินค้ า
หรื อแสดงให้ เห็นถึงอารมณ์ของผู้ที่กาลังประสบปัญหา
แสดงปั ญหาของคนอื่น (Show the Problem with Others) นาเสนอด้ วยปั ญหาที่
ร้ ายแรงของบุคคลอื่น หรื อ ปั ญหาจากการใช้ ตราสินค้ ายี่ห้ออื่น ๆเป็ นการทาให้ คแู่ ข่งดูด้อยหรื อดู
ตลก เพื่อแสดงให้ เห็นว่า สินค้ าคูแ่ ข่งไม่มีประสิทธิภาพ แต่มีข้อควรระวัง คือ จะต้ องไม่ลืมที่จะ
ชี ้ให้ เห็นข้ อดีของตราสินค้ าของตนเองด้ วย
แสดงทางเลือกอื่นที่น่าขัน (Show Ridiculous Alternative) เป็ นการนาเสนอวิธีการ
แก้ ปัญหา หรื อการตอบสนองความต้ องการในวิธีที่ดตู ลกขบขันจนไม่สามารถยอมรับได้ เพื่อแสดง
ให้ เห็นว่าตราสินค้ านัน้ ๆ เป็ นทางเลือกที่ดีกว่า เช่นนาเสนอภาพความยุ่งยากวุ่นวายในครัวกว่าที่
จะได้ บะหมี่ต้มยา 1 ชาม แล้ วแสดงการแก้ ปัญหาด้ วยบะหมี่สาเร็ จรูปที่ปรุงเสร็ จได้ อย่างรวดเร็ ว
เป็ นต้ น
2.2.2.4 เสี ้ยวหนึง่ ของชีวิต (Slice-of-Life) เป็ นการนาเสนอสถานการณ์ในชีวิตจริ ง
เพื่อแสดงให้ เห็นว่า สินค้ านัน้ ๆ ช่วยแก้ ปัญหาได้ อย่างไรบ้ าง โดย Baldwin (1989) ได้ สรุปเป็ น
โครงสร้ างในการนาเสนอง่ายๆ ดังนี ้
พระเอก/นางเอกของเรื่ องประสบปัญหา
(ซึง่ เป็ นปัญหาที่ผ้ บู ริโภคเคยเผชิญมาแล้ ว ภายใต้ สถานการณ์เดียวกัน)
บุคคลผู้หวังดีปรากฏกาย พร้ อมกับคาแนะนาที่ดี
(อาจจะเป็ นเพื่อนบ้ าน คนขายของ หรื อตัวละครเฉพาะของสินค้ า ซึง่ เชี่ยวชาญในเรื่ องนัน้ ๆ)

พระเอก/นางเอกของเรื่ องลองใช้ สนิ ค้ า หรื อปฏิบตั ิตามคาแนะนา ซึง่ สามารถแก้ ปัญหาได้ ดี
และมีรางวัลจากการแก้ ปัญหานันๆ
้ เช่น จูบขอบคุณ ประชาชนปรบมือ เป็ นต้ น

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างการใช้ เสี ้ยวหนึง่ ของชีวิต
แหล่ งที่มา: Baldwin, 1989, p. 296.
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ถึงแม้ ว่า โครงสร้ างของการโฆษณาในเทคนิคนีแ้ ต่ละเรื่ องส่วนใหญ่จะมีความ
คล้ ายคลึงกันแต่สถานการณ์ของเรื่ องสามารถนามาสร้ างสรรค์ได้ ไม่จากัด โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
1) ปัญหาที่นาเสนอ ต้ องเป็ นปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ ในชีวิตจริง และมีความเกี่ยวข้ องกับ
ผู้บริโภค ทังนี
้ ้ ปฏิกิริยาที่ผ้ แู สดงมีตอ่ ปั ญหานัน้ ๆ จะต้ องดูสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือบรรยากาศของ
เรื่ องต้ องดูสมจริง
2) การปรากฏตัวของสินค้ า หรื อการเสนอแนะวิธี แ ก้ ปัญ หาของสิ นค้ าต้ องดู
น่าเชื่อถือหรื อถ้ าต้ องการทาให้ ดตู ลกหรื อเกินจริง ก็จะต้ องทาให้ ถึงระดับที่ต้องการ
3) บทสนทนาควรมีชีวิตชีวา เป็ นธรรมชาติ และน่าเชื่อถื อ โดยการบรรยาย
สรรพคุณของสินค้ าควรเป็ นเสียงของโฆษกแทน
4) มีการสาธิตสินค้ าเพื่อแสดงให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นว่า สินค้ าสามารถทาได้ อย่างที่ตวั
ละครพูดจริง ๆ
5) จบด้ วยรางวัลของการแก้ ปัญหา ซึง่ เป็ นผลพลอยได้ จากการแก้ ปัญหานัน้ ๆ เช่น
คายกย่องชมเชย
6) สร้ างบรรยากาศที่ดสู นุกสนาน
7) สร้ างบุคลิกลักษณะเฉพาะให้ ตวั ละคร ซึ่งการคัดเลือกตัวแสดงที่ดี และการ
กากับการแสดงที่ดี สามารถเอื ้ออานวยให้ สมั ฤทธิ์ผลได้
8) ตัวละครที่จะพูดแนะนาสินค้ าต้ องน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับสินค้ า เนื่องจาก
การนาเสนอด้ วยวิธีแสดงเสี ้ยวหนึ่งของชีวิต เสมือนการพูดถึงสินค้ าแบบปากต่อปาก ดังนัน้ คนที่
จะแนะนาสินค้ าแก่บคุ คลอื่นได้ จะต้ องรู้จกั และเข้ าใจสินค้ านันเป็
้ นอย่างดี
9) สิ่งที่จะช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ยินสารที่นกั โฆษณาต้ องการจะสื่อ ซึ่งสอดแทรกอยู่ใน
บทสนทนาของเรื่ อง คือ การสร้ างสถานการณ์ที่ไม่คอ่ ยพบเห็นกันบ่อยนัก เพื่อเรี ยกร้ องความสนใจ
เช่น ภาพยนตร์ โฆษณาเช็คเดินทางของซิตี ้คอร์ ป เป็ นบทสนทนาที่เกิดขึ ้นในห้ องอาบน ้าสไตล์ญี่ปนุ่
10) บางครัง้ อาจสอดแทรกด้ วยข้ อขัดแย้ งเล็ก ๆ น้ อย ๆ ซึ่งจะต้ องเป็ นประเด็นที่
เกี่ยวพันกับผู้บริโภค และสินค้ าเข้ าไปขจัดได้ โดยตรง
2.2.2.5 การใช้ ผ้ แู สดง (Presenter) ไม่วา่ ผู้แสดงที่นกั โฆษณานามาใช้ จะเป็ นดารา
บุคคลมีชื่อเสียง หรื อใครก็ตาม อย่างน้ อยบุคคลนัน้ จะต้ องสามารถสื่อสารข้ อมูลข่าวสารที่
ต้ องการนาเสนอ ไปยังผู้บริ โภคได้ อย่างถูกต้ องชัดเจนและน่าติดตาม ทังนี
้ ้ วิธีการในการนาเสนอ
จะต้ องสร้ างสรรค์ให้ น่าสนใจ และมีความโดดเด่นเช่นกัน ซึ่งการใช้ ผ้ แู สดง สามารถนาเสนอได้
หลายวิธี ดังนี ้
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การใช้ โฆษกเป็ นคนขาย (The Salesperson-Spokesperson) บุคคลผู้นี ้เป็ นเสมือน
ตัวแทนของบริ ษัทที่นาเสนอสินค้ าต่อผู้บริ โภค ซึง่ อาจจะเป็ น
1) นักแสดง ที่พดู ถึงสินค้ าด้ วยบุคลิกท่าทางที่จริงใจ น่าเชื่อถือและน่าฟั ง
2) ตัวละครเฉพาะของสินค้ า
3) ผู้บริ หารของบริ ษัทเพื่อแสดงถึงความจริ งใจ และความเอาใจใส่ของ
บริษัทที่มีตอ่ ผู้บริโภค
การใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเป็ นโฆษก (The Authority-Spokesperson) เป็ นการใช้ ผ้ ทู ี่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่ องนัน้ ๆ โดยเฉพาะมาเป็ นผู้ขายสินค้ า โดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง จะช่วยเพิ่มน ้าหนักของเนื ้อหาในภาพยนตร์ โฆษณาและสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั ตรา
สินค้ านัน้ ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
การใช้ ผ้ ทู ี่พึงพอใจสินค้ าเป็ นโฆษก (The Satisfied-User-Spokesperson) เป็ นการ
สร้ างตัวแทนของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย โดยใช้ ผ้ ทู ี่พึงพอใจในสินค้ านัน้ ๆ มานาเสนอสินค้ าด้ วย
ตนเอง ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้ ว เป็ นการพูดที่มาจากประสบการณ์ตรงส่วนตัว ซึ่งเหมือนกับการใช้ ผ้ ใู ช้
สินค้ าเป็ นผู้รับรอง (Testimonial) เป็ นการนาเสนอแบบตรงไปตรงมา และมีเป้าหมายเพื่อสร้ าง
ความเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
การใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นโฆษก (The Celebrity-Spokesperson)ความนิยม
ชมชอบในตัวนักแสดงที่เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียง ช่วยให้ สินค้ ามีความโดดเด่น และมีพลังในการหยุด
ความสนใจของผู้บริ โภค ทาให้ โฆษณานันสะดุ
้
ดตา ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียง อาจจะเป็ นดาราดังชนิด
ซุปเปอร์ สตาร์ หรื อบุคคลในวงสังคมที่ผ้ บู ริ โภคคุ้นเคยกับชื่อเสียงของเขา ทังนี
้ ้ บุคคลที่นกั โฆษณา
เลือกใช้ ในภาพยนตร์ โฆษณาจะต้ องมีความเหมาะสมกับสินค้ านัน้ ๆ โดยพิจารณาจากสิ่งที่ตรา
สินค้ าต้ องการให้ สะท้ อนผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงผู้นนั ้ เช่น ความน่าสนใจ ความน่าเชื่อถือ ความ
ตลก หรื อบุคลิกภาพ เป็ นต้ น
2.2.2.6 การสร้ างตัวละครเฉพาะ ผู้นาเสนอที่เป็ นการ์ ตนู สร้ างขึ ้นมา (Continuing
Characters Mascot) เป็ นการสร้ างตัวละครที่มีบคุ ลิกลักษณะเฉพาะสาหรับตราสินค้ าหนึ่ง ๆ ซึ่ง
ตัวละครเฉพาะนี ้จะทาหน้ าที่เป็ นโฆษกในการนาเสนอสินค้ า และมักจะปรากฏในภาพละครชีวิต
จริ ง (Real-Life Dramas) เช่น ขวดน ้ามันพืชพูดได้ เป็ นต้ น ตัวละครเฉพาะ อาจใช้ เป็ นตัวบุคคล
หรื อ ภาพในจินตนาการก็ได้ โดยที่ตวั ละครดังกล่าว จะต้ องสามารถเชื่อมโยงความน่าเชื่อถือและ
จินตนาการมาสูต่ วั สินค้ าและจุดขายได้ เช่น ‚โรนัลด์ แม็คโดนัลด์‛ แทนประสบการณ์ความสนุกใน
การรับประทานอาหารที่แม็คโดนัลด์ ซึ่งหัวใจสาคัญของการสร้ างตัวละครเฉพาะ คือ ความ
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น่าเชื่อถือที่แม้ ว่าจะเป็ นภาพในจินตนาการก็จะต้ องมีความสมจริ ง และดูน่าเชื่อถื อในโลกแห่ง
ความเป็ นจริ งซึ่งบางครัง้ ตัวละครจากจินตนาการกลับดูมีความน่าเชื่อถือยิ่งกว่าตัวบุคคลจริ งอีก
ด้ วย
2.2.2.7 การใช้ ผ้ ใู ช้ สินค้ าเป็ นผู้รับรอง (Testimonials) เป็ นการนาวิธีการสื่อสาร
แบบบอกต่อ หรื อการพูดแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth) มาใช้ ในภาพยนตร์ โฆษณา โดยที่ตวั
บุคคลจะต้ องมีตวั ตนจริ ง และใช้ คาพูดที่เป็ นธรรมชาติ ไม่ใช่การพูดตามบทที่เขียนขึ ้น ซึ่งถ้ าผู้ใช้
สินค้ ามีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ จะสามารถดึงความสนใจจากผู้บริ โภคได้ เป็ นอย่างดีและส่งผลให้
เกิดความมัน่ ใจในสินค้ าเพิ่มขึ ้นด้ วย โดย Baldwin (1989) ได้ ให้ แนวทางในการนาเสนอไว้ ดงั นี ้
1) นาเสนอในรู ปแบบของผู้แสดง หรื อโฆษกที่มีประสบการณ์ในการใช้
สินค้ านัน้
2) นาเสนอในรูปแบบของจดหมาย โดยที่ข้อความมาจากผู้ใช้ จริ ง แต่
จัดทาภาพจาลองเหตุการณ์ขึ ้นมาใหม่
3) นาเสนอในรู ปแบบของการสัมภาษณ์ การถามความคิดเห็นของคน
ทัว่ ไป หรื อในลักษณะของการซ่อนกล้ องที่ผ้ ถู กู สัมภาษณ์ไม่ร้ ูตวั ว่า มีการบันทึกภาพไว้ ซึ่งมักใช้ ใน
การทดลองชิม เพื่อแสดงให้ เห็นถึงอากัปกิริยาประหลาดใจที่สินค้ านันมี
้ รสชาติถกู ใจกว่าตราสินค้ า
ที่เคยรับประทาน
ซึ่งสามารถเลือกผู้ใช้ สินค้ าที่จะมาเป็ นผู้รับรองได้ 2 ลักษณะ (เสรี วงษ์ มณฑา,
2540) คือ การใช้ ชาวบ้ านธรรมดาออกมารับรองสินค้ าที่ใช้ (The Girl Next Door) เช่น โฆษณา
ผงซักฟอก ใช้ แม่บ้านมายืนยันคุณภาพสินค้ า ซึง่ เป็ นการง่ายที่ผ้ บู ริโภคจะรู้สึกว่าตัวเองเป็ นเหมือน
คนที่โฆษณานัน้ การใช้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงมาเป็ นบุคคลที่ใช้ สินค้ า (Celebrity Testimonial) เป็ น
การใช้ ดารา หรื อ ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั มาเป็ นผู้ยืนยันคุณภาพของสิ นค้ าในลักษณะที่เป็ นผู้ใช้
สินค้ านัน้ ๆ ซึ่งวิธีการนี ้จะได้ ผลก็ต่อเมื่อ ผู้มีชื่อเสียงที่เลือกมาเป็ นผู้นาเสนอนัน้ มีบคุ ลิกภาพที่
เหมาะสมกับสินค้ า ทาให้ ผ้ ชู มเชื่อว่า ผู้นาเสนอนันมี
้ การใช้ สินค้ าจริ ง จึงจะส่งผลให้ โฆษณา
น่าเชื่อถือ
2.2.2.8 ชุดภาพเหตุการณ์ (Vignettes) เป็ นลักษณะของการนาเสนอภาพคนที่มี
ประสบการณ์การใช้ สินค้ าหลาย ๆ คนหลาย ๆ ภาพรวมไว้ ด้วยกันเป็ นชุดหรื อนาเสนอปั ญหา
หลายปั ญหาเรี ยงซ้ อนกัน ซึ่งปั ญหาดังกล่าวสามารถแก้ ไขได้ ด้วยการใช้ สินค้ า หรื อเป็ นการ
นาเสนอประสิทธิภาพที่หลากหลายของสินค้ า ซึ่งข้ อดีของการนาเสนอแบบนี ้ คือ เป็ นการเน้ นย ้า
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จุดขายของสินค้ าผ่านผู้ใช้ หลาย ๆ คน ในหลาย ๆ บรรยากาศโดยแต่ละบรรยากาศนัน้ ผู้บริ โภค
จะต้ องเข้ าใจได้ ทนั ทีวา่ เป็ นสถานการณ์เช่นใด ซึง่ จะต้ องสัมพันธ์กบั จุดขายของสินค้ าด้ วย
ชุดภาพเหตุการณ์ สามารถสะท้ อนสิ่งต่าง ๆ ที่ นักโฆษณาต้ องการนาเสนอได้
มากมาย ดังนี ้
1) สามารถรวบรวมแนวความคิดในการโฆษณาหลากหลายรู ปแบบที่
ต้ องการไว้ ในหนึง่ เดียว
2) สามารถนาเสนออรรถประโยชน์ของสินค้ าที่มีตอ่ ผู้บริ โภคได้ หลาย ๆ
กลุม่
3) สามารถสะท้ อนพลังความต้ องการในตัวสินค้ าของคนหลาย ๆ กลุม่
4) ล้ อเลียนสถานการณ์เลวร้ ายต่าง ๆ นานาของคูแ่ ข่ง
5) แสดงรูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ของกลุม่ ผู้ใช้ สินค้ า
การใช้ ชุดภาพเหตุการณ์ จะประสบความสาเร็ จ ก็ต่อเมื่อภาพรวมของชุดภาพ
เหตุการณ์ที่นาเสนอนัน้ มีความสอดคล้ องกลมกลืนกันเสมือนเป็ นภาพภาพเดียวกันที่ชดั เจน หรื อ
กล่าวได้ อีกนัยหนึ่งว่า จะต้ องเป็ นการรวบรวมภาพหลาย ๆ ภาพที่มีแนวคิด (Concept) เดียวกัน
นัน่ เอง
2.2.2.9 เรื่ องราว (Story) เป็ นการดาเนินเรื่ องโดยมีจดุ เริ่ มต้ น ตอนกลาง และตอน
จบ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ สนเรื
ั ้ ่ องหนึ่ง โดยการดาเนินเรื่ องแบบเป็ นเรื่ องราวนี ้ สามารถสร้ าง
อารมณ์ได้ ดี ทังแบบสะเทื
้
อนอารมณ์แบบโรแมนติก หรื อแบบตลกขบขัน การดาเนินเรื่ องต้ องเรี ยบ
ง่าย ง่ายต่อการติดตาม และแทรกจุดขายของสินค้ าไว้ ในเรื่ อง โดยที่ผ้ บู ริโภคจะไม่สามารถเล่าเรื่ อง
โดยไม่พูดถึงสินค้ าไม่ได้ ซึ่งวิธีนี ้อาจจะเรี ยกได้ ว่า เป็ นวิธีทดสอบประสิทธิภาพอย่างง่ายๆ ของ
ภาพยนตร์ โฆษณาแบบเป็ นเรื่ องราว
2.2.2.10 กลุม่ คน/การเล่าเรื่ อง (People/Narration) เป็ นการนาเสนอภาพคนหรื อ
กลุ่มคนขณะกาลังใช้ สินค้ า หรื อ มีความพึงพอใจในอรรถประโยชน์ของสินค้ า หรื อ แสดงความ
ต้ องการสินค้ านัน้ ๆ โดยมีเสียงบรรยายควบคูไ่ ปกับภาพ เป็ นการพูดเชื่อมโยงระหว่างคนในภาพ
กับสินค้ า หรื อเป็ นเสียงในความคิดของคนในภาพ เป็ นเพลง หรื อผสมผสานทุกอย่าง การนาเสนอ
แบบนี ้มีความหลากหลายมาก ขึ ้นอยู่กบั จุดดึงดูดใจที่นามาใช้ ไม่ว่าจะเป็ น ความรัก ความเอาใจ
ใส่ ความอ่อนแอ ความสะเทือนใจ ความสนุกสนาน ความซุกซน ความฉลาด ความสดใสร่าเริ ง
หรื ออะไรก็ตามที่นามาเร้ าอารมณ์ผ้ ชู ม ลักษณะเด่นของการนาเสนอแบบนี ้ คือ ข้ อความโฆษณา
สัน้ แต่เฉียบคม
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2.2.2.11 เรื่ องล้ อเลียน (Satire) การสร้ างเรื่ องล้ อเลียนมักเกิดขึ ้นหลังจากเกิดข่าว
ใหญ่ หรื อภาพยนตร์ ยอดนิยม ซึ่งรูปแบบของการล้ อเลียนตัวบุคคลหรื อเหตุการณ์ จะต้ องเป็ นที่
รู้จกั อย่างกว้ างขวาง เพื่อที่ผ้ ชู มจะสามารถระลึกถึงได้ ทนั ที นอกจากนัน้ อาจสร้ างเรื่ องล้ อเลียน
ภาพยนตร์ หรื อบทละครอมตะ เช่น เรื่ อง ‚คิง คอง‛ หรื อ ‚บ้ านทรายทอง‛ เป็ นต้ น สิ่งสาคัญของการ
นาเสนอแบบล้ อเลียน คือ ความตลกขบขันนันจะต้
้ องช่วยเสริมจุดขายของสินค้ า
2.2.2.12 การนาเสนอด้ วยเพลง (Musical) เสียงเพลงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของภาพยนตร์ โฆษณา เนื่องจาก
1) สไตล์ เพลง ช่วยขับบุคลิกภาพให้ กับ ตราสินค้ าและภาพยนตร์
โฆษณา
2) อารมณ์เพลง ช่วยเน้ นอารมณ์ของภาพยนตร์ โฆษณา
3) เสียงดนตรี ช่วยวางตาแหน่งของสินค้ าให้ ตรงกลุม่ เป้าหมาย
4) แนวเพลงที่ตา่ งกัน ช่วยให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายที่แตกต่างกัน
5) ในบางครัง้ บทเพลงช่วยเสริ มแนวความคิดในการโฆษณาให้ เด่นชัด
ขึ ้น
นอกจากนัน้ เพลงยัง ช่วยให้ จ ดจาตราสินค้ าได้ ง่าย และช่วยให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ด
ความรู้สกึ ที่ดีตอ่ โฆษณา อันอาจจะนาไปสูก่ ารเกิดทัศนคติที่ดีตอ่ ตราสินค้ าได้ การเลือกใช้ เพลงใน
ภาพยนตร์ โฆษณาสามารถนาบทเพลงที่มีอยู่มาใช้ หรื อแต่งขึ ้นใหม่ก็ได้ ซึ่งการนาบทเพลงที่มีอยู่
มาใช้ จะช่วยทาให้ เกิดความความคุ้นเคยได้ ง่าย และจดจาได้ ทนั ที ส่วนการแต่งเพลงขึ ้นใหม่
สามารถสร้ างเอกลักษณ์ บุคลิกลักษณะเฉพาะให้ กบั ตราสินค้ าได้ ชดั เจน ทังยั
้ งก่อให้ เกิดการจดจา
ที่ดี เช่นกัน
2.2.2.13 การนาเสนอแบบร้ องราทาเต้ น (Production Number) เป็ นการสร้ าง
งานโฆษณาในลักษณะของการร้ องเพลง การทาท่าที่สนุกสนาน ใช้ เสียงเพลงและเสียงดนตรี เข้ า
ช่วย ซึง่ จะเหมือนกับการชมมิวสิควีดีโอโดยทัว่ ๆ ไป นัน่ เอง
2.2.2.14 การสร้ างตัวแทนความคิด (Personification) เป็ นการใช้ สิ่งที่ เป็ น
รูปธรรม หรื อภาพ มาสะท้ อนแนวความคิดที่เป็ นนามธรรม เพื่อบอกอรรถประโยชน์ของสินค้ า
แสดงให้ เห็นถึงปั ญหา หรื อสะท้ อนแนวความคิดในโฆษณาให้ ชดั เจนขึ ้น เช่น มนุษย์ตะกัว่ แทน
น ้ามันที่มีสารตะกัว่ หรื อภาพจาลองของอาการอักเสบบวมภายในลาคอที่สามารถพูดคุยกับผู้ชม
ได้ ในโฆษณายาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ เป็ นต้ น ด้ วยคุณลักษณะของการสร้ างสรรค์ขึ ้นเฉพาะ
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สาหรับตราสินค้ านัน้ ๆ จึงเสมือนเป็ นการสงวนสิทธิ์ในการนาเสนอแนวความคิดหรื อ ปั ญหานันไว้
้
เฉพาะตราสินค้ า ก่อนที่ตราสินค้ าอื่นจะนาเสนอแนวความคิดหรื อปัญหาดังกล่าว
2.2.2.15 การใช้ อปุ มาอุปไมย/สัญลักษณ์ (Analogy/Symbolism) อุปมาอุปไมย
เป็ นการบรรยายถึงสิ่ง ๆ หนึ่งโดยใช้ อีกสิ่งหนึ่งมาเปรี ยบเทียบ เพื่อให้ เห็นภาพได้ ชดั เจน เข้ าใจได้
ง่ายยิ่งขึ ้น ส่วนสัญลักษณ์ หมายถึง บางสิ่งที่แทนความหมายบางอย่างมากกว่าตัวมันเอง การ
เลือกใช้ สญ
ั ลักษณ์ หรื อสิ่งที่จะเปรี ยบเปรยในภาพยนตร์ โฆษณา ควรเลือกสิ่งที่ธรรมดา ๆ ที่
ผู้บริโภคคุ้นเคย และสามารถเข้ าใจได้ ทนั ที เพื่อให้ การสื่อสารเนื ้อหาในภาพยนตร์ โฆษณาสัมฤทธิ์
ผล และจดจาได้ ง่าย
2.2.2.16 การนาเสนอแบบเพ้ อฝั น (Fantasy) เป็ นการนาเสนอในแนวของเทพ
นิยาย เป็ นภาพในจินตนาการ ขายความปรารถนา ความทะเยอทะยาน มักใช้ กบั สินค้ าประเภท
สวยงาม หรื อน ้าหอม
2.2.2.17 การนาเสนอเชิงสารคดี (Documentary) เป็ นการนาเสนอที่ให้ เนื ้อหา
สาระ หรื อข้ อเท็จจริ งเหมือนภาพยนตร์ สารคดี เช่น โฆษณาที่แสดงกระบวนการผลิต เทคโนโลยี
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินค้ า เป็ นต้ น
2.2.2.18 คลื่นลูกใหม่ (New Wave) คือ การนาเสนอแบบใหม่ ที่มีสีสนั เจิดจ้ า
อารมณ์ เร่ งเร้ าสนุกสนาน ส่วนใหญ่เป็ นภาพตัดสลับที่ไม่มีเค้ าโครงเรื่ องที่ชัดแจ้ ง (Montage
without Plot) ซึ่งทาให้ ดนู ่าเชื่อถือ ไม่จืดเร็ ว เหมาะสาหรับสินค้ าวัยรุ่นที่เน้ นอารมณ์ สีสนั และ
ความสนุกสนาน (เสรี วงษ์มณฑา, 2535)
2.2.2.19 การนาเสนอรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้ สินค้ า (Lifestyle) คือ การ
นาเสนอที่เน้ นภาพของผู้ใช้ สินค้ ามากกว่าภาพสินค้ า เช่น โฆษณาเครื่ องดื่มประเภทเบียร์ หรื อ
น ้าอัดลม ที่มกั จะนาเสนอภาพของกลุ่มวัยรุ่นที่ดคู กึ คักกระฉับกระเฉง สนุกสนาน ขณะกาลังทา
กิจกรรมต่าง ๆ นอกบ้ าน เช่น การชมคอนเสิร์ต เพื่อแสดงให้ เห็นว่ากลุ่มผู้ใช้ ตราสินค้ านี เ้ ป็ นคน
บุคลิกลักษณะใด มากกว่าที่จะแสดงอรรถประโยชน์ของสินค้ า เป็ นต้ น (Arens, 1996)

2.3 ทฤษฎีการเล่ าเรื่ อง (Narrative Theory)
ทฤษฎีการเล่าเรื่ องมีแนวคิดว่า มนุษย์เป็ นนักเล่าเรื่ อง การตัดสินใจและการสื่อสารของ
มนุษย์ขึ ้นอยู่กบั ‚เหตุผลที่ดี‛ (Good Reason) ซึ่งแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ รูปแบบการ
สื่อสารและสื่อ เหตุผลที่ดีจะถูกควบคุมโดยภูมิหลังของบุคคล วัฒนธรรม ลักษณะนิสยั และ
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อิทธิพลของภาษา ความมีเหตุผลของเรื่ องราวที่เล่าขึ ้นอยู่กบั ธรรมชาติของผู้เล่าเรื่ องที่จะตระหนัก
ถึงความน่าจะเป็ น องค์ประกอบที่จะทา ให้ เรื่ องราวปะติดปะต่อกัน การเลือกสรรเรื่ องราวเพื่อสร้ าง
ความเพลิดเพลิน ทฤษฎีนี ้จึงมองว่าการสื่อสารของคนเราเป็ นการเล่าเรื่ องหรื อการบรรยายทังสิ
้ ้น
โดยผู้เล่าเรื่ องทา หน้ าที่เป็ นผู้ประพันธ์หรื อร่วมประพันธ์ เรื่ องราวที่นา มาเล่านัน้ (Fiske, 1987,
p. 65, อ้ างถึงใน รวมพร ศรี สมุ านันท์, 2541, น. 18)
องค์ความรู้ที่ศึกษาตัวเรื่ องเล่าหรื อ Narrative ได้ กลายเป็ นความรู้เฉพาะด้ านและได้ รับ
การพัฒนาขึ ้นมาอย่างจริ งจังในช่วงหลังของคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งถือว่าเป็ นองค์ความรู้ร่วมสมัย
หมายความถึง ยุคที่การศึกษาเรื่ องเล่าได้ กลายมาเป็ นสาขาวิ ชาการเฉพาะอย่างเต็มตัว มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์และวัตถุที่ศกึ ษา มีการกา หนดวิธีการที่ใช้ ศกึ ษา เพราะฉะนันจึ
้ งเกิดเป็ นองค์
ความรูชดุ หนึ่งซึ่งเรี ยกรวม ๆ ได้ ว่าเป็ น ‚ศาสตร์ แห่งเรื่ องเล่า‛ (Narratology) ซึ่งก็คือ ศาสตร์ ที่
ศึกษาตัว Narrative นัน่ เอง (นพพร ประชากุล, ใน อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์ และคณะ (บก.), 2542)
โดยเป็ น การก้ าวข้ า มจากการศึก ษาเนื อ้ หาไปสู่ ค วามสนใจในโครงสร้ างของการเล่ า เรื่ อ ง
(Structure) และวิธีการเล่าเรื่ อง (Process) ของสื่อแต่ละชนิด ซึ่งประเภทของการเล่าเรื่ องที่ได้ รับ
การนา มาศึกษานันมี
้ อยูห่ ลายชนิด ทังนิ
้ ทาน นิยาย การรายงานข่าว รวมทังภาพยนตร์
้
2.3.1 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการศึกษาการเล่ าเรื่อง
ศาสตร์ แห่งเรื่ องเล่าเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการศึกษา 3 จุดใหญ่
ด้ วยกัน (นพพร ประชากุล, ใน อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์ และคณะ (บก.), 2542) คือ
Reflection

Construction

จากเดิมที่มองว่าเรื่ องเล่าเป็ นภาพสะท้ อนของความเป็ นจริ ง (Reflection) มาเป็ นการมอง
ใหม่ว่า เรื่ องเล่าไม่ได้ เป็ นสิ่งสะท้ อนโลกของความเป็ นจริ ง แต่เรื่ องเล่ามีการประกอบสร้ างในตัว
ของมันเอง จึงจะให้ ความสาคัญกับสิ่งที่เรี ยกว่า Construction ของการเล่าเรื่ องมากกว่ามองว่ามัน
สะท้ อนความเป็ นจริงที่อยูข่ ้ างนอก
Fiction

Non-Fiction
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ขอบเขตของเรื่ องเล่า จากเดิมที่เรื่ องเล่าจะถูกมองว่าจา กัดตัวอยู่แต่เฉพาะในวรรณกรรม
เป็ นเรื่ องสมมติ (Fiction) ตอนนี ้ขอบเขตของการศึกษาเรื่ องเล่าได้ ขยายออกไปสู่ตวั บทประเภทอื่น
ที่เราเรี ยกว่า Non-fiction อาทิ ข่าว สารคดี ฯลฯ
Appreciation

Understanding

วัตถุประสงค์ในการศึกษา เปลี่ยนจุดเน้ นของเป้าหมายในการศึกษาเรื่ องเล่า จากที่เน้ น
ความซาบซึ ้ง (Appreciation) มาเน้ นที่ความเข้ าใจ (Understanding) การพยายามทา ความ
เข้ าใจกระบวนการสื่อความหมายที่อยู่ในเรื่ องเล่านัน้ มักนา เราไปสู่การวิเคราะห์คติ ค่านิยม
อุดมการณ์ที่สื่อผ่านเรื่ องเล่านันออกมา
้
2.3.2 องค์ ประกอบการเล่ าเรื่อง
องค์ประกอบการเล่าเรื่ องมีอยูด่ ้ วยกัน 3 ประการด้ วยกัน ได้ แก่ เนื ้อเรื่ อง (Story) วาทกรรม
(Discourse) และการจัดลาดับตารางเนื ้อหา (Schedule)
2.3.2.1 เนื ้อเรื่ อง (Story) ในความหมายพื ้นฐาน เนื ้อเรื่ องหมายถึง ‚เกิดอะไร
ขึ ้นกับใคร‛ Kenan (1992) ให้ คานิยามของเนื ้อเรื่ องว่า ‚ลาดับของเหตุการณ์ที่ถูกจัดวางขึ ้น
ตามลาดับของเวลา‛ และให้ คานิยาม คาว่าเหตุการณ์วา่ ‚การเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีก
สภาวะหนึ่ง‛ ขณะที่ Todorov (1992) ให้ คานิยามว่า ‚เหตุการณ์และเรื่ องราวคือการเปลี่ยนแปลง
จากภาวะสมดุลหรื อดุลยภาพไปสูภ่ าวะที่ไม่สมดุล จากนันกลั
้ บมาสู่ภาวะสมดุลใหม่อีกครัง้ ‛ (รวม
พร ศรี สมุ านันท์, 2541, น. 20) เนื ้อเรื่ องมีองค์ประกอบพื ้นฐาน ได้ แก่
1) โครงสร้ างการเล่าเรื่ อง (Narrative Structure) มีรูปแบบดังนี ้
ตัวละครและการปรากฏตัวในเรื่ อง (Existents of Characters and
Setting) เป็ นการพิจารณาบุคลิกภาพ บทบาท และหน้ าที่ของตัวละคร รวมทังความสั
้
มพันธ์ของ
ตัวละครที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องความสัมพันธ์ของเรื่ องราว (The Relation in the Story) แบ่งเป็ น
(1) การจัดลา ดับตามเหตุการณ์ (Chronological) ตามเวลาที่
เกิดขึ ้น
(2) ผลกระทบที่เกิดขึ ้น (Cause-effect) โดยดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
นันมี
้ ผลกระทบอย่างไร
(3) การแก้ ปัญหาหลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ ้น (Problem-resolve)
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การสรุ ปเรื่ อง (Conclusion) ขึ ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าจะมีวิธีการสรุ ปเรื่ อง
เช่นไร โดยมี 2 ลักษณะ คือ การสรุปเรื่ องแบบปิ ด (Closing) คือการคลี่คลายปั ญหาทังหมด
้
มี
บทสรุปที่ชดั เจนแน่นอน และการสรุปเรื่ องแบบเปิ ด (Opening) คือการทิ ้งปมปั ญหาไว้ ให้ คิดไม่
สรุปไปในทางใดทางหนึง่
2) พล็ อตเรื่ อ ง (Plot) ซึ่ง จะมี ล า ดับการพัฒ นาเรื่ อง (Story
Development) แบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ได้ แก่
การเริ่ มเรื่ อง (Explosion) เป็ นการชักจูงความสนใจให้ ติดตามเรื่ องราว มี
การแนะนาฉากหรื อสถานที่ อาจมีการเปิ ดประเด็นปั ญหาหรื อเผยปมปั ญหาหรื อปมขัดแย้ งเพื่อ
ชวนให้ ตดิ ตาม
การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) คือ การที่เรื่ องราวดา เนินอย่าง
ต่อเนื่องและสมเหตุสมผล ปมปัญหาหรื อข้ อขัดแย้ งเริ่มทวีความเข้ มข้ นเรื่ อย ๆ ตัวละครอาจมีความ
ลาบากใจและสถานการณ์ก็อยูใ่ นช่วงยุ่งยาก
ภาวะวิกฤต (Climax) จะเกิดขึ ้นเมื่อเรื่ องราวกา ลังถึงจุดแตกหักและตัว
ละครอยูใ่ นสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ
การผ่านพ้ นภาวะวิกฤต (Falling Action) คือ สภาพหลังจากที่ผ่านพ้ นไป
แล้ ว เงื่อนงาและประเด็นปัญหาได้ รับการเปิ ดเผยหรื อข้ อขัดแย้ งได้ รับการขจัดออกไป
การยุติของเรื่ องราว (Ending) คือ การสิ ้นสุดของเรื่ องราวทังหมด
้
การจบ
อาจหมายถึงความสูญเสีย อาจจบแบบมีความสุขหรื อทิ ้งท้ ายไว้ ให้ คิดโดยในระหว่าง 5 ขัน้ อาจจะ
มีจดุ หักเหทิศทางของเรื่ อง (Turning Point) เกิดขึ ้นแทรกอยูซ่ ึ่งจุดหักเหนี ้อาจจะมีมากกว่าหนึ่งครัง้
ก็ได้ เช่น การแนะนา ตัวละครใหม่ การให้ ข้อมูลหรื ออารมณ์ใหม่เข้ าไปในเรื่ อง
3) แก่นความคิดหลัก (Theme) หมายถึง แก่นความคิดหลักในการดา
เนินเรื่ อง เป็ นวัตถุประสงค์หลักที่ผ้ เู ล่าเรื่ องต้ องการจะสื่อ โดยเฉพาะเมื่อต้ องการวิเคราะห์ถึง
ใจความส าคัญ ของเรื่ องเราจ าเป็ นต้ องจับความส าคั ญของเรื่ องไว้ ให้ ไ ด้ มิ เช่นนัน้ จะไม่ร้ ู ถึง
วัตถุประสงค์หลักที่ผ้ เู ล่าต้ องการถ่ายทอดให้ ทราบ
2.3.2.2 วาทกรรม (Discourse) หมายถึง ‚เรื่ องราวถูกบอกกล่าวอย่างไร‛ วาท
กรรมเป็ นปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบทกับบริ บท (Text and Context) ในลักษณะที่ผ้ รู ่ วมสื่อสารรู้
ความหมาย วาทกรรมสามารถพิจารณาได้ จากมิตติ า่ ง ๆ อาทิ
1) การมีส่วนร่วม (Participants) การเล่าเรื่ องถือเป็ นการกระทา ที่มีการ
สื่อสารกับผู้อื่น โดยการเล่าเรื่ องไม่ได้ มีแต่เรื่ องที่เล่าเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงบุคคลที่เป็ นผู้เล่าและผู้ฟัง

45
ซึ่งเมื่อมีสื่อเกิดขึ ้น รูปแบบการเล่าเรื่ องได้ เปลี่ยนจากการมีคนหนึ่งนัง่ เป็ นผู้ฟัง และอีกคนหนึ่งทา
หน้ าที่เล่าเรื่ องเทพนิยายต่าง ๆ มาเป็ นการเล่าเรื่ องผ่านทางลายลักษณ์อกั ษร โดยสถานการณ์
ต่าง ๆ ซับซ้ อนมากขึ ้น เพราะแทนที่จะเป็ นการฟั งคนเล่าอย่างเดียว กลายมาเป็ นการอ่านจาก
ตัวหนังสือที่มีผ้ ปู ระพันธ์ ขึ ้น โดยในการเล่าเรื่ อง สามารถแบ่งผู้มีส่วนร่ วมออกเป็ นส่วนต่าง ๆ
(Lothe, 2000, p. 16) ดังนี ้
เนื ้อเรื่ อง
ผู้แต่งจริ ง
Histirical
Author

ผู้แต่งในเรื่ อง
Implied
Author

ผู้เล่า
Narrator

ผู้ฟังการเล่า
Narratee

ผู้ฟังในเรื่ อง
Implied
Reader

ผู้อา่ นจริ ง
Historical
Reader

ภาพที่ 2.2 แผนภาพผู้มีสว่ นร่วมในการเล่าเรื่ อง
ผู้แต่งจริง หมายถึง ผู้แต่งจริง ๆ ที่เป็ นมนุษย์มีเลือดมีเนื ้อในโลกความเป็ น
จริง เช่นประภัสสร เสวิกลุ เป็ นผู้แต่งจริ งของนิยายเรื่ องอานาจ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แต่งจริ งกับ
เนื ้อเรื่ องไม่ได้ เป็ นไปอย่างตรง ๆ หากแต่ผา่ นเทคนิคทางวรรณกรรมและภาษา
ผู้แต่งในเรื่ อง หรื อผู้แต่งโดยนัยยะ หมายถึง ผู้แต่งเรื่ องตามความรู้สึกของ
คนอ่านหรื อคนดูเรื่ อง เป็ นผู้ที่ผ้ อู า่ นสร้ างขึ ้นโดยการประมวลจากองค์ประกอบทังหมดของเนื
้
้อเรื่ อง
ผู้เล่า คือ ผู้ที่ทาหน้ าที่บอกเล่าเรื่ องราวในเนื ้อเรื่ อง เป็ นผู้ที่ผ้ แู ต่งจริ งสร้ าง
ขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเสนอและดาเนินเรื่ อง
ผู้ฟังการเล่า หมายถึง ผู้รับฟั งในเรื่ องที่ผ้ เู ล่าเรื่ องเป็ นคนถ่ายทอดให้ ฟัง
ผู้อ่านในเรื่ อง หรื อผู้อ่านโดยนัยยะ หมายถึง ผู้อ่านที่ผ้ แู ต่งคิดว่าจะนา
เสนอเรื่ องราวให้ รับรู้โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็ นใคร
ผู้อา่ นจริ ง หมายถึง ผู้ชมที่มีเลือดเนื ้อจริ ง ๆ ซึ่งเป็ นผู้ที่อ่านหรื อรับชมเรื่ อง
นัน้ ๆ โดยการอ่านนัน้ สามารถที่จะตีความไปหลากหลายแล้ วแต่ประสบการณ์ของผู้อา่ นแต่ละคน
2) มุมมองของผู้เล่าเรื่ อง (Point of View) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ๆ
คือ
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First-person Narrator) เป็ นการเล่าเรื่ องที่ตวั เอก
ของเรื่ องเป็ นผู้เล่าเรื่ องเอง ข้ อสังเกตในการเล่าเรื่ องชนิดนี ้คือ ตัวละครมักเอ่ยคาว่า ‚ผม‛ หรื อ
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‚ฉัน‛ อยูเ่ สมอ ข้ อดีของการเล่าเรื่ องชนิดนี ้คือ ตัวละครหลักเป็ นผู้เล่าเองทาให้ ใกล้ ชิดกับเหตุการณ์
แต่มีข้อเสียตรงเป็ นการเล่าเรื่ องที่อาจมีอคติปะปนอยู่ด้วย การใช้ มุมมองแบบนี ้มักมุ่งที่จะสื่อ
ความคิด หรื อการตีความเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ในมุมมองของตัวละครที่เป็ นผู้เล่าเรื่ อง
มุมมองบุคคลที่สาม (Third-person Narrator) แบ่งเป็ น
(1) ผู้เล่าอยูร่ ่วมในเหตุการณ์ด้วย คือ การที่ผ้ เู ล่ากล่าวถึงตัวละครตัว
อื่น เหตุการณ์อื่น ที่ตวั เองพบเห็นหรื อเกี่ยวพันด้ วย
(2) ผู้เล่าไม่อยูร่ ่วมในเหตุการณ์ โดยทาหน้ าที่เป็ นผู้สงั เกตการณ์เป็ น
มุมมองที่ผ้ สู ร้ างพยายามให้ เกิดความเป็ นกลางปราศจากอคติในการนาเสนอ เป็ นการเล่าเรื่ องที่ไม่
สามารถเข้ าถึงอารมณ์ของตัวละครได้ อย่างลึกซึ ้ง เนื่องจากเป็ นการเล่าเรื่ องจากวงนอก เป็ นการ
สังเกตหรื อรายงานเหตุการณ์โดยให้ ผ้ ชู มตัดสินเรื่ องราวเอง
(3) ผู้เล่าไม่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ แต่สามารถรู้ลึกถึงความคิดข้ างใน
ของตัวละครในเรื่ อง หรื อเรี ยกว่า ผู้เล่าเรื่ องแบบรู้รอบด้ าน (Omniscient) คือ การเล่าเรื่ องที่ไม่มี
ข้ อจากัด สามารถหยัง่ รู้ จิตใจของตัวละครทุกตัว สามารถย้ ายเหตุการณ์สถานที่ และข้ ามพ้ น
ข้ อจากัดด้ านเวลา สามารถย้ อนอดีตก้ าวไปในอนาคตและสามารถสารวจความคิดฝั นของตัวละคร
ได้ อย่างไร้ ขอบเขต มุมมองแบบนี ้มักจะพบในภาพยนตร์ มากที่สดุ
ในบางครัง้ อาจมีการใช้ มุมมองหลายแบบผสมผสานกันได้ ตามแต่
วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง
3) จานวนของผู้เล่าเรื่ อง ในบางเรื่ องอาจมีผ้ เู ล่าคนเดียว (Uni-narrator)
ขณะที่บางเรื่ องอาจมีผ้ ูเล่ามากกว่าหนึ่งคน (Multi-narrator) ซึ่งเล่าถึงรายละเอียดย่อยของ
เหตุการณ์ และมีผ้ เู ล่าหลัก (Frame Narrator) คอยคุมการเล่าเรื่ อง และปะติดปะต่อเรื่ องทังหมด
้
เข้ าด้ วยกัน
4) ระยะห่า งในการเล่า เรื่ อ ง (Narrative Distance) หมายถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่าเรื่ องกับเหตุการณ์หรื อตัวละครในเรื่ อง โดยสามารถพิจารณาได้ ใน 2 แง่
คือในแง่ของสถานที่และเวลาว่ามีระยะห่างจากขณะที่เล่าเรื่ องแค่ไหน และพิจารณาในแง่ของ
อารมณ์ แบ่งเป็ น
(1) Transparency คือ การเล่าแบบมีระยะห่างมาก โดยผู้เล่าไม่เข้ า
ไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ อง ทาหน้ าที่เพียงถ่ายทอดเรื่ องราว
(2) Irony คือ การเล่าด้ วยอารมณ์แบบเสียดสี เย้ ยหยัน
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(3) Self-consciousness คือ การเล่าแบบมีระยะห่างน้ อย ผู้เล่าเอา
ตัวเองเข้ าไปผูกพันกับเรื่ องราวที่เล่า
5) เวลาของการเล่าเรื่ อง (Narrative Time) สามารถพิจารณาจาก 3
องค์ประกอบ คือ ลาดับเวลา ระยะเวลา และความถี่
(1) ลาดับเวลา (Order) โดยทัว่ ไปการเล่าเรื่ องมักเป็ นไปตามลา ดับ
เวลา อย่างไรก็ดี ก็ยงั มีวิธีเล่าเรื่ องแบบที่ไม่เรี ยงลา ดับเวลา ซึง่ สามารถแบ่งเป็ น
ก) Analepsis หรื อ flashback คือการเล่าเหตุการณ์ในอดีต โดย
อาจเป็ นอดีตที่อยูน่ อกเหนือไปจากเรื่ องหลัก หรื อรวมอยูภ่ ายในเรื่ องหลัก
ข) Prolepsis หรื อ Foreshadowing คือการเล่าเหตุการณ์ใน
อนาคต เช่น การคาดเดาเหตุการณ์ลว่ งหน้ า ซึง่ มักเป็ นการเล่าโดยมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่ง
(2) ระยะเวลา (Duration) เป็ นการดูความสัมพันธ์ระหว่างเวลาของ
เนื ้อเรื่ อง (Story Time) และเวลาของการเล่าเรื่ อง หรื อเวลาของวาทกรรม (Narrative / Discourse
Time)
ก) Scene คือ เวลาของวาทกรรมกับเนื ้อเรื่ องใช้ เวลาเท่ากัน
ข) Pause คือ เวลาของเนื ้อเรื่ องเท่ากับศูนย์ โดยการหยุดเวลา
ของเนื ้อเรื่ องเอาไว้ เพื่อขยายความ
ค) Ellipsis คือ เวลาของวาทกรรมเท่ากับศูนย์ โดยตัดหรื อข้ าม
เหตุการณ์นนั ้ ๆ ไปเลย
ง) Summary คือ เวลาของวาทกรรมสันกว่
้ าเวลาของเนื ้อเรื่ อง
เช่น การสรุปเรื่ องที่มีระยะเวลายาวนานโดยใช้ ภาพเพียงไม่กี่ภาพ
จ) Stretch คือ เวลาของวาทกรรมยาวกว่าเวลาของเนื ้อเรื่ อง เช่น
การใช้ ภาพ slow motion หรื อการยืดบางจังหวะของเหตุการณ์ให้ ยาวนานกว่าที่เป็ นจริง
เวลาของเนื ้อเรื่ อง

เวลาของวาทกรรม

Scene

Pause

Ellipsis

Stretch

ภาพที่ 2.3 แผนภาพลักษณะต่าง ๆ ของระยะเวลาในการเล่าเรื่ อง

Summary
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(3) ความถี่ (Frequency) เป็ นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความบ่อยครัง้ ที่เหตุการณ์เกิดขึ ้นในเรื่ องกับความบ่อยครัง้ ที่มนั ถูกเล่าหรื อถูกกล่าวถึง
ก) Singulative Narration คือการเล่าถึงเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้
เท่ากับจานวนครัง้ ที่มนั เกิดขึ ้น เช่น เหตุการณ์เกิดครัง้ เดียว ในเรื่ องก็เล่าถึงครัง้ เดียว เป็ นลักษณะ
การเล่าเรื่ องที่พบทัว่ ไป
ข) Repetitive Narration คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว แต่นา
มาเล่าถึงซ ้า ๆ มากกว่า 1 ครัง้ เช่น การเล่าเหตุการณ์เดียวกันจากมุมมองของผู้เล่าคนละคน
ลักษณะแบบนี ้มักจะพบมากในวรรณกรรมสมัยใหม่
ค) Iterative Narration คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นหลายครัง้ แต่ถูก
เล่าถึงเพียงครัง้ เดียว เช่น การเล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ ้นในอดีต
2.3.2.3 การจัดลาดับตารางเนื ้อหา (Schedule) หมายถึง วิธีการที่เนื ้อเรื่ องและ
การเล่าเรื่ องได้ ถูกจัดวางเนื ้อหาไว้ ตามลาดับ เช่น การจัดผังรายการในแต่ละวันของโทรทัศน์
สาหรับภาพยนตร์ นนั ้ การจัดลาดับตารางเนื ้อหาไม่มีผลกับการเล่าเรื่ องมากนัก ผู้วิจยั จึงไม่นามา
พิจารณาในการวิเคราะห์
2.3.3 การเล่ าเรื่องของภาพยนตร์
การเล่าเรื่ องถือเป็ นหน้ าที่พื ้นฐานอย่างหนึ่งของภาพยนตร์ โดยการวิเคราะห์การเล่าเรื่ อง
จะทาให้ เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์ แต่ละประเภท (Genre) ซึ่งจะมีโครงสร้ างและ
องค์ประกอบในการเล่าเรื่ องเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน
ในการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ นอกจากจะวิเคราะห์เรื่ องและวาทกรรมแล้ วยัง
ต้ องใช้ ทฤษฎีสัญญะวิทยาและแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะการสื่อสารผ่านภาพยนตร์ ทางภาพยนตร์
ประกอบด้ วย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาพยนตร์ (Film Grammar) ซึ่งเป็ นหน่วยใน
การสื่อความหมายและเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์
2.3.4 แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะการสื่อสารผ่ านภาพยนตร์ (Semiotics of Film)
Scholes (1974, อ้ างถึงใน ไชยรัตน์ เจริ ญสินโอฬาร, 2545, น. 18) ได้ กล่าวไว้ ว่า
ภาพยนตร์ นนคื
ั ้ อหน่วยในอุดมคติของการศึกษาแบบสัญญะวิทยาเลยทีเดียว เพราะในภาพยนตร์
มีทงภาพ
ั้
แสง เสียง เพลง การกระทา การแสดง และเนื ้อเรื่ องที่สามารถสร้ างความหมายได้ ทงสิ
ั ้ ้น
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หากใครสนใจศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ แต่ไม่มีความรู้ความเข้ าใจ หรื อไม่ร้ ูจกั ใช้ วิธีการวิเคราะห์
แบบสัญญะวิทยา ก็เท่ากับยังอ่านภาพยนตร์ ไม่ออก ดูภาพยนตร์ ไม่เป็ น
สัญญะวิทยาเริ่ มเข้ ามามีอิทธิพลต่อทฤษฎีทางภาพยนตร์ ในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งโดย
พื ้นฐาน สัญญะวิทยาจะให้ ความสาคัญกับคา ถามที่วา่ ‚ความหมายถูกสร้ างขึ ้นมาอย่างไร‛ การที่
จะตอบคาถามดังกล่าวได้ ก็ต้องเข้ าใจและศึกษาจากสิ่งที่เรี ยกว่า ‚สัญญะ‛ (Sign) และกฎที่ทา
หน้ าที่ควบคุมการสื่อสาร หรื อ ‚รหัส‛ (Code)
2.3.5 สัญญะ (Sign)
สัญญะ หมายถึง สิ่งที่ถกู สร้ างขึ ้นมาเพื่อให้ มีความหมาย (meaning) แทนของจริ งหรื อตัว
จริ ง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริ บท (Context) หนึ่ง ๆ โดยในทัศนะของนักสัญญะวิทยา
สัญญะจะเป็ นอะไรก็ได้ ที่ก่อให้ เกิดความหมายโดยการเทียบเคียงให้ เห็นถึงความแตกต่างไปจาก
สิ่งอื่น และคนในสังคมยอมรับหรื อเข้ าใจ
สัญญะหนึ่ง ๆ จะมีองค์ประกอบ 2 ส่วนด้ วยกัน (เป็ นการแยกในทางทฤษฎีเท่านัน้ ไม่ได้
แยกจากกันในการสื่อสารจริ ง ๆ) ได้ แก่ ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) เช่นใน
การเขียนคา ว่า ‚ฝน‛ ซึ่งเป็ นการประกอบกันของอักษร 2 ตัวบนแผ่นกระดาษ ส่วนนี ้เรี ยกว่าตัว
หมาย และเมื่อเราเห็นคา ๆ นี ้ ก็จะเกิดความคิดหรื อภาพในใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่น ้าตกลงมา
จากท้ องฟ้า ซึ่งความคิดหรื อภาพในใจนี ้ก็คือตัวหมายถึงนัน่ เอง กระบวนการนี ้เรี ยกว่า ‚การสร้ าง
ความหมาย‛ (Signification)
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายและตัวหมายถึงนัน้ จะมีคณ
ุ สมบัติที่สาคัญอยู่ 3 ประการ
คือ
1) Arbitrary เป็ นความสัมพันธ์ ที่ถูกสร้ างขึ ้นอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ใด ๆ กล่าวคือ
เป็ นไปตามอาเภอใจ
2) Unnatural เป็ นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ ต้ องเรี ยนรู้เอา
3) Unmotivated เป็ นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ เกิดจากมูลเหตุจูงใจพิเศษใด ๆ ของ
ผู้สร้ างและผู้ใช้ ความหมาย กล่าวคือไม่เกี่ยวข้ องกับแรงกระตุ้นใจของผู้ใช้ สญ
ั ญะ
จากองค์ประกอบทังสองส่
้
วนของสัญญะ Peirce (อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ , 2542,
น. 83) ได้ นา เอาระยะห่างระหว่างตัวหมายและตัวหมายถึง มาจัดประเภทสัญญะ ได้ เป็ น 3
ประเภทคือ ภาพเหมือน (Icon) ดัชนี (Index) และสัญลักษณ์ (Symbol)
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สัญญะทังสามนี
้
้ไม่ได้ แยกจากกันโดยเด็ดขาด สัญญะหนึง่ อาจประกอบด้ วยรูปแบบต่าง ๆ
กัน ซึง่ อาจจะเป็ นได้ ทงภาพเหมื
ั้
อน ดัชนี และสัญลักษณ์รวมกันอยูก่ ็ได้
นอกจากนัน้ Saussure ยังเสนอว่า สัญญะ (Saussure เน้ นที่การศึกษาภาษา) จะ
ประกอบด้ วย 2 มิติเสมอ ได้ แก่ มิติที่เป็ นส่วนรวมเรี ยกว่า Langue หมายถึง ระบบภาษาทังที
้ ่
เป็ นวัจนภาษาและอวัจนภาษา และมิติที่เป็ นส่วนตัวเรี ยกว่า Parole หรื อ Speech หมายถึง การ
นาเอาระบบภาษามาใช้ จริง
2.3.6 รหัส (Code / Rule / Conventions)
ดังที่กล่าวไปแล้ วมาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified)
นัน้ มี ลักษณะที่ ไม่ตายตัว ฉะนัน้ การที่ จะเข้ าใจความหมายได้ จ าเป็ นที่ จะต้ องมี การเรี ยนรู้
ความสัมพันธ์ของรหัส (Code) เพื่อช่วยในการตีความหมายของสัญญะ ซึ่งเป็ นลักษณะเช่น เดียวกัน
กับการศึกษาภาษาที่ความหมายกาหนดมาจากไวยากรณ์ของภาษา
Berger (1982, อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2542, น. 94-96) กล่าวว่า รหัสเป็ นแบบแผนขัน้
สูงที่ซบั ซ้ อนของความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะต่าง ๆ (Highly Complex Pattern of Association of
Signs) หรื อพูดง่าย ๆ ว่า เราจะนา เอาสัญญะย่อย ๆ ต่าง ๆ มาสัมพันธ์กนั อย่างไร แบบแผนนี ้จะทา
หน้ าที่เป็ นโครงสร้ างที่อยู่ในหัวสมองคนเรา และจะทางานในการรับรู้และตีความเมื่อเราเปิ ดรับสัญญะ
ต่าง ๆ
โดยในกระบวนการเข้ ารหัส (Encoding) และถอดรหัส (Decoding) นักสัญญะวิทยามี
สมมุติฐานว่าผู้ส่งและผู้รับสารไม่จาเป็ นต้ องใช้ รหัสชุดเดียวกันเสมอไป อย่างไรก็ดี ก็ไม่ถือว่าเป็ น
ความผิดพลาดในการถอดรหัสแต่อย่างใด เป็ นแค่เพียงการถอดรหัสที่แตกต่างกันเท่านัน้
รหัสนันมี
้ อยูม่ ากมายหลายประเภท อาทิ รหัสที่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ (Product Code) รหัส
ทางสังคม / รหัสที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Social Code) รหัสทางวัฒนธรรม
(Cultural Code) รหัสเกี่ยวกับตัวบุคคล (Personal Code) ฯลฯ ขึ ้นอยู่กบั ว่าจะใช้ เกณฑ์ใดในการ
จัดแบ่ง
Fiske (1990, pp. 4-6) อธิบายถึงการเข้ ารหัสทางโทรทัศน์ว่าแบ่งได้ เป็ นระดับชันต่
้ าง ๆ
และแต่ละระดับก็ใช้ รหัสที่แตกต่างกันไป โดยแนวคิดนี ้อาจนาไปประยุกต์ใช้ กบั สื่อภาพยนตร์ ที่มี
ลักษณะร่วมบางประการกับสื่อโทรทัศน์ได้ เช่นกัน
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ตารางที่ 2.2 การเข้ ารหัสทางโทรทัศน์ระดับต่าง ๆ ตามแนวคิด John Fiske
ระดับการเข้ ารหัส
(Level)
ระดับที่ 1: ความเป็ น
จริง (Reality)

ระดับที่ 2: การแสดง
ภาพตัวแทน
(Representation)

ระดับที่ 3: อุดมการณ์
(Ideology)

การบวนการ
เข้ ารหัส
(Encode Process)
เหตุการณ์ที่จะ
ถ่ายทอดทางโทรทัศน์
ได้ รับการเข้ ารหัสโดย
พื ้นฐานด้ าน
วัฒนธรรมของสังคม
นัน้ ๆ
สร้ างรหัสโดยอาศัย
เทคนิคต่าง ๆ ในการ
ถ่ายทา
แปลงรหัสตามขนบที่
เคยเป็ นมาเพื่อสร้ าง
ตัวแทนของความเป็ น
จริง
นารหัสที่ถกู สร้ าง
ขึ ้นมาเป็ นฐานสาหรับ
แนวคิดต่าง ๆ ต่อไป

รหัส
(Code)
รหัสทางสังคม
(Social Code)

รหัสทางเทคนิค
(Technical Code)

รหัสขนบการนาเสนอ
(Conventional
Representational
Code)
รหัสทางอุดมการณ์
(Ideology Code)

ตัวอย่ างระดับการ
เข้ ารหัส
(Example)
การแต่งกาย
พฤติกรรม ลักษณะ
การพูดจา กิริยาการ
แสดงออก ฯลฯ

ภาพ เสียง ทุกกล้ อง
การเคลื่อนไหวของ
กล้ อง แสง การตัดต่อ
ฯลฯ
การเล่าเรื่ อง ผม
ขัดแย้ ง ตัวละคร การ
กระทา บทสนทนา
ฉาก การแสดง ฯลฯ
ปัจเจกชนนิยม เชื ้อ
ชาติ ชนชัน้ วัตถุนิยม
ทุนนิยม ฯลฯ

การจะเข้ าใจกระบวนการของตารางข้ างต้ นได้ นนก็
ั ้ ต่อเมื่อ ความเป็ นจริ งการเสนอภาพ
ตัวแทนและอุดมการณ์ รวมตัวกันอยู่อย่างสอดคล้ อง เพื่อให้ ผ้ ชู มเกิดความเข้ าใจในหลาย ๆ ด้ าน
เช่น การแนะนา การดาเนินชีวิตให้ เป็ นไปตามแบบแผน การตอกย ้าถึงการทาดีได้ ดี ทาชัว่ ได้ ชวั่
เป็ นต้ น
Chirstian Metz นักทฤษฎีชาวฝรั่งเศส เป็ นผู้ที่มีความสาคัญที่สดุ คนหนึ่งในการนาทฤษฎี
สัญญะวิทยามาใช้ วิเคราะห์ภาพยนตร์ เพื่อสร้ างคา อธิบายที่ชดั เจนเที่ยงตรงเกี่ยวกับกระบวนการ
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ในการสร้ างความหมายในภาพยนตร์ โดยดาเนินรอยตามแนวทางของ Peirce และ Saussure เขา
เรี ยกการศึกษาในลักษณะนี ้ว่า ‚สัญญะวิทยาทางภาพยนตร์ ‛
สัญญะวิทยาทางภาพยนตร์ จะสร้ างแบบจาลองเพื่อใช้ อธิบายว่า ภาพยนตร์ เรื่ องหนึ่งๆ
บรรจุความหมายและสื่อความหมายนันให้
้ กบั ผู้ชมได้ อย่างไร ซึ่งมีเป้าหมายคือ การค้ นหากฎหรื อ
แบบแผนที่ ท าให้ ส ามารถดูภ าพยนตร์ เ ข้ า ใจ และเพื่ อ ค้ น พบรู ป แบบเฉพาะของการสร้ าง
ความหมายที่ทาให้ เกิดลักษณะเฉพาะตัวของภาพยนตร์ หรื อแนวของภาพยนตร์ แต่ละเรื่ อง หัวใจ
สาคัญ ของการศึก ษาในสาขานี ก้ ็ คือ การทราบถึง ข้ อเท็จ จริ ง เกี่ ยวกับ ศาสตร์ แห่ง การสร้ าง
ภาพยนตร์ โดยวัตถุดิบหรื อองค์ประกอบของภาพยนตร์ นนั ้ ก็คือช่องทางของข้ อมูลข่าวสาร (The
Channels of Information) ที่ผ้ ชู มให้ ความสนใจในขณะที่ชมภาพยนตร์ เรื่ องหนึ่ง โดยผ่านภาพ
เทคนิค บทสนทนา ดนตรี และเสียงประกอบอื่น ๆ ซึ่งนักสัญญะวิทยาภาพยนตร์ จะให้ ความสนใจ
กับการสร้ างความหมายโดยใช้ องค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดัง กล่าว หรื อการผสมผสาน
องค์ประกอบเหล่านี ้เข้ าด้ วยกัน
2.3.7 ไวยากรณ์ ภาพยนตร์ (Film Grammar)
ภาพยนตร์ นนได้
ั ้ รับการยอมรับว่าเป็ นศิลปะแขนงที่เจ็ด อันเป็ นที่รวบรวมของศิลปะทังหก
้
แขนงที่มีมาก่อนหน้ า ได้ แก่ ศิลปะว่าด้ วยเนื ้อที่ (Art of Space) คือ ภาพเขียน สถาปั ตยกรรม การ
เต้ นรา และศิลปะว่าด้ วยเวลา (Art of Time) คือ ดนตรี การละคร วรรณกรรม ดังนัน้ ไวยากรณ์ที่ใช้
สื่อความหมายในภาพยนตร์ จึงมีอยู่หลากหลาย โดยแบ่งเป็ นองค์ประกอบหลัก ๆ (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ , 2530; ประวิตร แต่งอักษร, 2541; รักศานต์ วิวฒ
ั น์สิน
อุดม, 2545; Nelmes, 1996) ได้ แก่
2.3.7.1 หน่วยพื ้นฐานในภาพยนตร์ (Formats)
1) เฟรม (Frame) คือ ภาพ 1 ภาพของชุดภาพนิ่งจานวนมากที่บนั ทึกลง
บนฟิ ล์มภาพยนตร์ เวลาดูภาพยนตร์ นนั ้ เฟรมแต่ละเฟรมจะถูกฉายไปที่จอด้ วยอัตราความเร็ ว 16
ภาพต่อ วิ น าที ห รื อ มากกว่า นัน้
ท าให้ ส ร้ างภาพลวงตาให้ เ ห็ น เป็ น การเคลื่ อ นไหวได้ ด้ ว ย
ปรากฏการณ์ที่เรี ยกว่า ‚การเห็นภาพติดตา‛ (Persistence of Vision)
2) ช็อต (Shot) เป็ นหน่วยเล็กที่สดุ ของภาพยนตร์ ที่สามารถจะเข้ าใจได้
และเป็ นหน่วยที่มีความสาคัญหน่วยหนึ่ง ตามปกติช็อตจะเป็ นช่วงความยาวของฟิ ล์มที่ถกู บันทึก
ไว้ ในแต่ละครัง้ ที่ยงั กดปุ่ มถ่ายที่กล้ องอยู่ ดังนันแต่
้ ละช็อตจะมีความยาวแตกต่างกันไป
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3) ซีน (Scene) คือ ช็อตตังแต่
้
1 ช็อตขึ ้นไปซึ่งสามารถสื่อความ
ความหมายได้ โดยซีนหนึ่ง ซีนมักจะเกิดขึน้ ในเวลาที่ ต่อเนื่องกัน ในฉากเดียวกัน รวมทัง้
ประกอบด้ วยตัวละครชุดเดียวกัน
4) ซีเควนส์ (Sequence) คือ การเชื่อมเอาซีนต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันด้ วย
เงื่อนไขทางอารมณ์และการเล่าเรื่ อง (Emotional and Narrative Momentum)
2.3.7.2 องค์ประกอบด้ านภาพ (Visual Channel)
1) ภาพที่ปรากฏให้ เห็นโดยไม่ต้องใช้ เทคนิคทางภาพยนตร์ (Nature of
Image)
(1) ฉาก (Setting) โดยพื ้นฐาน ฉากคือที่ที่เหตุการณ์ในภาพยนตร์
เกิดขึ ้นและดาเนินไปและเป็ นที่ที่บรรจุตวั ละครเอาไว้ ฉากสามารถบอกถึงแนวหรื อลักษณะของ
ภาพยนตร์ (Genre) แต่ละประเภทได้ นอกจากนัน้ ฉากก็ยงั ใช้ เพื่อสื่อความหมายเฉพาะที่ผ้ กู ากับ
ต้ องการได้ ด้วย
(2) อุปกรณ์ ประกอบฉาก (Props) เป็ นสิ่ง ที่ใช้ ในการถ่ายทอด
ความหมายในภาพยนตร์ อย่างหนึ่งคล้ ายกับฉาก โดยอุปกรณ์ประกอบฉากสามารถทาหน้ าที่ใน
การบอกถึงแนวของภาพยนตร์ ได้ เช่นเดียวกัน นอกจากนัน้ ในฉากที่ประกอบด้ วยอุปกรณ์มากมาย
นัน้ ผู้กากับอาจเน้ นอุปกรณ์ประกอบฉากบางอย่างให้ โดดเด่น (เช่น การใช้ ภาพระยะใกล้ ) เพื่อ
บอกให้ ร้ ูวา่ สิ่งนันมี
้ ความหมายสาคัญและสัมพันธ์กบั เรื่ อง
(3) เสื ้อผ้ า (Costume) เสื ้อผ้ าเป็ นสิ่งที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิด
กับตัวละคร โดยเสื ้อผ้ าสามารถบอกถึงสถานภาพ ความคิด ทัศนคติของตัวละคร รวมทังมั
้ กใช้ สื่อ
ถึงเวลาที่เปลี่ยนไปนอกจากนัน้ ในภาพยนตร์ บางเรื่ องก็ใช้ การใช้ เสื ้อผ้ าที่ไม่สอดคล้ องเพื่อสร้ าง
ความหมายบางอย่างเช่น ความน่าขบขัน ความไม่น่าไว้ วางใจ เป็ นต้ น และเช่นเดียวกับฉากและ
อุปกรณ์ประกอบฉากเสื ้อผ้ าเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ที่สามารถบอกถึงแนวของภาพยนตร์ ได้
(4) การแสดงและปรากฏตัวของตัวละคร นักแสดงไม่ว่าจะเป็ นคน
หรื อสัตว์ ถือว่าอยู่ในฐานะวัตถุที่ถกู จ้ องมองโดยกล้ อง (An Object for the Cameras’ Gaze) การ
แสดงและการปรากฏตัว ถื อ เป็ นองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของภาพยนตร์ ที่ ส ามารถถ่ า ยทอด
ความหมายโดยผ่านรหัสมากมาย เช่น การแสดงออกทางสีหน้ า ภาษาท่าทาง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งใน
ชี วิ ต ประจ าวัน ของคนเราอยู่แ ล้ ว โดยรหัส เหล่า นี ม้ ัก ขึน้ อยู่กับ วัฒ นธรรมที่ แ ตกต่า งกัน ไป
นอกจากนัน้ การปรากฏตัวของนักแสดงบางคนก็สามารถก่อให้ เกิดความหมายพิ เศษสาหรับ
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ภาพยนตร์ ได้ ด้วย เช่น นักแสดงที่มีความเป็ นดารา (Star) หรื อนักแสดงที่แสดงบทใดบทหนึ่ง
บ่อย ๆ จนเรี ยกว่าเป็ นบทประจาตัว
2) ภาพที่ปรากฏให้ เห็นโดยผ่านเทคนิคทางภาพยนตร์ (Treatment of
Image) การถ่ายทา ภาพยนตร์ (Cinematography)
(1) ขนาดภาพ (Shot Size) เป็ นการพิจารณาในแง่ระยะทางที่กล้ อง
ห่างจากวัตถุที่ถ่ายว่ามากน้ อยแค่ไหน เช่น ภาพ Extreme Long Shot (ELS.) เป็ นภาพที่ถ่ายจาก
ระยะทางไกลมาก ภาพ Long Shot (LS.) คือภาพที่ถ้าถ่ายบุคคลก็คือภาพที่เห็นบุคคลเต็มตัว
ภาพ Close-up (CU.) คือการถ่ายภาพที่กล้ องอยู่ใกล้ วตั ถุมาก อาจจะเห็นเพียงบางส่วนของ
ร่างกาย เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ยังอาจจะพิจารณาขนาดภาพจากสิ่งที่อยู่ในภาพก็ได้ เช่น ภาพ
Two-shot คือภาพที่บรรจุตวั ละคร 2 ตัวไว้ โดยขนาดภาพแต่ละขนาดจะมีผลต่อจิตวิทยาของผู้ชม
และใช้ ในการสื่อความหมายที่แตกต่างกันไป
(2) มุมมองภาพ (Angle) เป็ นการพิจารณาในแง่ตาแหน่งของกล้ องที่
สัมพันธ์กบั วัตถุที่ถ่าย เช่น ภาพมุมสูง (High Angle) ภาพมุมต่า (Low Angle) ภาพระดับสายตา
(Eye-level Shot) มุมมองภาพเป็ นเครื่ องมือในการแสดงถึงความคิดเห็นของผู้กากับต่อตัวละคร
หรื อวัตถุที่ถกู ถ่ายเปรี ยบเสมือนคา คุณศัพท์ของคนเขียนหนังสือที่ใช้ เพื่อแสดงความรู้สึกในทางใด
ทางหนึง่
นอกจากนัน้ ยังอาจแบ่งมุมกล้ องออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ มุมเฝ้า
มอง (Objective Camera Angle) ซึ่งก็คือมุมทัว่ ๆ ไปที่ใช้ ในภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ กับมุมแทน
สายตา (Subjective Camera Angle) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นมุมมองส่วนตัว พาให้ คนดูเข้ ามามีส่วน
ร่วมในเหตุการณ์ด้วยโดยแบ่งเป็ นการแทนสายตาคนดู และการแทนสายตาตัวละครในเรื่ อง
(3) เลนส์ (Lenses) เป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ สื่อ
ความหมาย การใช้ เลนส์ที่ต่างกันจะมีผลให้ ได้ ภาพที่ต่างกันออกไป โดยเลนส์สามารถบิดเบือน
ภาพให้ แตกต่างไปจากที่ตามนุษย์มอง เช่น การใช้ เลนส์เทเลโฟโต้ (Telephoto Lenses) เพื่อเลือก
โฟกัสวัตถุบางอย่างในภาพการใช้ เลนส์ตาปลา (Fish-eye Lenses) เพื่อทาให้ ภาพบิดเบี ้ยว
เป็ นต้ น
(4) การเคลื่อนไหวของกล้ อง (Camera Movement) ถือเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองกล้ องและเปลี่ยนขนาดภาพวิธีหนึ่ง ซึ่งไม่ต้องใช้ วิธีการวางมุมกล้ องเพื่อ
บันทึกภาพไว้ ทีละช็อตแล้ วนามาตัดต่อเข้ าด้ วยกันในภายหลัง แต่การเคลื่อนกล้ องจะเป็ นการเสนอ
ภาพที่มีขนาดภาพแตกต่างกันได้ อย่างต่อเนื่อง สามารถบันทึกภาพเป็ นช็อตยาวโดยไม่ ต้องใช้ การ
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ตัดต่อเข้ ามาช่วย การเปลี่ยนแปลงภาพจึงเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวของกล้ องสามารถ
ทาได้ หลายลักษณะเช่น การแพน (Panning) คือการเคลื่อนกล้ องไปในแนวนอนโดยตังกล้
้ องอยู่
กับที่การทิลต์ (Tilting) เป็ นการเคลื่อนกล้ องในแนวดิ่งหรื อแนวตัง้ การแทรค (Tracking) เป็ นการ
เคลื่อนกล้ องจากจุดหนึง่ ไปยังจุดหนึง่
(5) การจัดองค์ประกอบภาพ (Mise-en-scene) คา ว่า Mise-enScene เป็ นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า การจัดวางไว้ บนเวที (Placing on Stage) ในทางการละคร
หมายถึงการจัดวางรายละเอียดทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นตาแหน่งของนักแสดง ฉาก รวมทังแสงสี
้
เอาไว้ ภายในพื ้นที่แสดง เพื่อผลในการสื่อความหมาย สา หรับภาพยนตร์ การจัดองค์ประกอบภาพ
มีรายละเอียดมากมาย เช่น การจัดวางตัวละครหรื อวัตถุในเฟรมภาพ การใช้ เส้ นหรื อรูปร่างเพื่อสื่อ
ความหมาย การกาหนดทิศทางการหันหน้ าของตัวละคร
(6) แสง (Lighting) ในงานศิลปะ ความสว่าง (Lights) และความมืด
(Darks) ถูกใช้ สื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ สาหรับภาพยนตร์ ก็
เช่นเดียวกัน โดยต้ องพิจารณาในแง่ลกั ษณะของแสง และทิศทางของแสงที่ปรากฏในภาพยนตร์
(7) สี (Color) เป็ นองค์ประกอบที่ทางานในระดับจิตใต้ สานึกของ
ผู้ชม โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการชักจูงอารมณ์ (Emotional) และแต่งแต้ มบรรยากาศ
(Atmospheric) มากกว่าจะใช้ เพื่อบอกความคิดหรื อสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อการ
ตีความ นักจิตวิทยาพบว่าคนส่วนใหญ่มกั พยายามตีความเส้ นสายขององค์ประกอบภาพในเชิงรุก
(Active) แต่กลับยอมรับสีที่ปรากฏให้ เห็นในเชิงรับ (Passive) ในการค้ นหาความหมายของสีที่
ปรากฏในภาพยนตร์ จาเป็ นต้ องนาไปพิจารณาร่ วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ มากกว่าจะเป็ นการ
ตีความจากการใช้ สีนนั ้ ๆ เพียงลาพัง
3) การตัดต่อ (Editing)
Dick (1978) ให้ ความหมายการตัดต่อว่า คือการนาเอาแต่ละช็อตมา
เชื่อมต่อกัน และตัดเอาส่วนของเวลาและพื ้นที่ที่ไม่สาคัญในภาพยนตร์ ออกไป หรื อเป็ นการเลือก
และเรี ยงช็อตเข้ าไว้ ด้วยกันตามลา ดับการเล่าเรื่ องเพื่อช่วยเอื ้อในเรื่ องของอารมณ์ของแต่ละฉาก
ในภาพยนตร์ ทงเรื
ั ้ ่ องการตัดต่อยังช่วยเสริ มจังหวะของภาพยนตร์ ช่วยอธิบายสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ
หรื ออย่างน้ อยก็ชว่ ยให้ คนทาหนังบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเล่าเรื่ อง
เทคนิคในการตัดต่อสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ การเปลี่ยน
ช็อตทันทีโดยการตัดชน (Cut) และการเปลี่ยนช็อตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยเทคนิคหลัก ๆ ที่ใช้
คือ ภาพจาง (Fade) ภาพจางซ้ อน (Dissolve) และภาพกวาด (Wipe) ซึ่งจะให้ ความรู้สึกต่าง ๆ
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กัน เช่น การตัดชนสามารถสื่อถึงอารมณ์ที่ตื่นเต้ น เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องหรื อเหตุการณ์
ที่เกิดขึ ้นในเวลาเดียวกัน การใช้ ภาพจางซ้ อนมักใช้ กับการเปลี่ยนผ่านเวลา หรื อการเชื่อมฉาก
เหตุการณ์ที่สวยงามและอารมณ์ที่นมุ่ นวล เป็ นต้ น
โดยสามารถแบ่งประเภทการตัดต่อออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การตัดต่อ
แบบต่อเนื่อง (Continuity Cutting) เป็ นแบบที่ใช้ ในภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ เป็ นการตัดต่อที่คานึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างช็อตต่อช็อตในแง่ของการแสดง ตาแหน่ง ทิศทางการมอง การเคลื่อนไหว
ของวัตถุในภาพองค์ประกอบภาพเวลาพื ้นที่ ฯลฯ และการตัดต่อแบบเรี ยบเรี ยง (Compilation
Cutting) คือ การตัดต่อที่ไม่อาศัยความต่อเนื่องของแอ็คชัน่ หรื อเหตุการณ์ ได้ แก่ หนังประเภทข่าว
สารคดี โดยภาพและช็อตต่าง ๆ จะถูกนามาเรี ยงร้ อยเข้ าด้ วยกันโดยใช้ คาบรรยายในการสร้ าง
ความต่อเนื่องประกอบกับเสียงดนตรี หรื อเสียงประกอบ
นอกจากนัน้ ในภาพยนตร์ ยงั มีการตัดต่อที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวอีกประเภท
หนึ่ง นัน่ คือ มอนทาจ (Montage) ซึ่งหมายถึงการตัดต่อที่ทา ลายเวลาจริ งโดยผ่านกระบวนการ
รวมภาพที่ไม่จาเป็ นต้ องมีความเกี่ยวข้ องกันเข้ าหากันด้ วยการใช้ เทคนิคต่าง ๆ (เช่น ภาพจาง การ
กวาดภาพ) ทาให้ ได้ ซีนหรื อซีเควนส์ที่มีความหมายใหม่ขึ ้นมา
2.3.7.3 องค์ประกอบด้ านเสียง (Audiotory Channel)
แม้ ว่าภาพจะมีความสาคัญในการสร้ างความหมายในภาพยนตร์ แต่ในบางครัง้
ภาพเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทาให้ ผ้ ชู มเข้ าใจอะไรได้ ทงหมด
ั้
ต้ องอาศัยเสียงในการช่วยเสริ ม
อารมณ์และให้ ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากจะช่วยในการสื่อความหมายแล้ ว เสียงยังสามารถ
ทาหน้ าที่สร้ างมิติที่ 3 ให้ กบั ภาพยนตร์ ได้ อาทิ การสร้ างความรู้สึกใกล้ -ไกล โดยใช้ ระดับความดัง
ของเสียง เป็ นต้ น เสียงที่ใช้ สื่อความหมายในภาพยนตร์ มี 3 ประเภท ได้ แก่
1) เสียงพูดในที่นี่รวมถึงลักษณะการใช้ เสียงพูด ไม่ว่าจะเป็ นการพูดแบบ
เป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ ลีลาและท่วงทานองของเสียงพูด ซึ่งมีผลต่อการสื่อความหมาย
และสร้ างความรู้สึกให้ กบั ผู้ชมทังสิ
้ ้น ประกอบด้ วย เสียงสนทนา (Dialogue) เป็ นเสียงที่ได้ ยิน
พร้ อมกับการเห็นริ มฝี ปากขยับ ซึ่งเป็ นวิธีการสื่อสารที่มนุษย์ใช้ อยู่ในชีวิตประจาวันอยู่แล้ ว และ
เสียงบรรยาย (Narration / Commentary) ถ้ าเป็ นเสียงบรรยายโดยไม่ปรากฏตัวผู้พดู เรี ยกว่า
Commentary แต่ถ้าเป็ นเสียงบรรยายที่ได้ ยินมาจากตัวแสดงในภาพยนตร์ เอง หรื อใครสักคนที่
เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ในเรื่ องเรี ยกว่า Narration
2) เสียงประกอบ (Sound Effects) คือ เสียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นใน
ภาพยนตร์ ซึ่งมีส่วนเสริ มให้ คนดูเชื่อในสิ่งที่เห็นบนจอ และสร้ างอารมณ์ให้ คนดูคล้ อยตาม หรื อ
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บางครัง้ ก็ใช้ โยงฉากต่าง ๆ ในภาพยนตร์ เข้ าด้ วยกัน แบ่งออกเป็ น เสียงประกอบที่อยู่ในฉาก
(Local Sound) เสียงประกอบที่อยู่นอกฉาก (Background Sound / Ambient Sound) และเสียง
ประกอบที่สร้ างขึ ้น (Artificial Sound)
3) เสียงดนตรี (Music) มักใช้ เป็ นเครื่ องเร้ าอารมณ์ ขณะเดียวกันก็
สามารถใช้ เป็ นตัวเล่าเรื่ องได้ เช่นกัน เช่น อาจใช้ บอกถึงฉาก วันเวลา บุคลิก หรื อรสนิยมของตัว
ละคร เสียงดนตรี เป็ นส่วนประกอบที่มีบทบาทด้ านความรู้สกึ ของผู้ชมมาก มีหน้ าที่ทงเสริ
ั ้ มอารมณ์
ความรู้ สึก (Component) หรื ออาจจะใช้ สร้ างความขัดแย้ งทางอารมณ์ (Contrast) เพื่อทาให้
ความหมายและความรู้สกึ ที่อยูใ่ นเรื่ องราวชัดเจนมากขึ ้น

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)
ในการศึกษาภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม (Public Service Advertising) ในเบื ้องต้ น
จะต้ องทาความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) ไม่ว่าจะเป็ นใน
ส่วนของประวัติความเป็ นมา (History) คาจากัดความ (Definitions) วัตถุประสงค์ (Objectives)
กระบวนการวางแผน (Planning Processes) และลักษณะพิเศษของการตลาดเพื่อสังคม รวมถึง
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจาก ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมโดยส่วนใหญ่นนไม่
ั ้ ว่าจะมา
จากองค์การเอกชนทัง้ ที่ หวัง ผลกาไรและไม่หวัง ผลกาไร หรื อแม้ แต่กระทั่ง หน่วยงานของทาง
ภาครัฐบาลล้ วนมีความสัมพันธ์กบั หลักการตลาดเพื่อสังคมทังสิ
้ ้น
2.4.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของการตลาดเพื่อสังคม (History of Social Marketing
Concept)
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคมมีจดุ เริ่ มต้ นมาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1952 เมื่อ Wiebe (1952)
ได้ เขียนบทความตังค
้ าถามขึ ้นว่า ‚ทาไมเราไม่นาหลักการตลาดเชิงพาณิชย์มาประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม‛ ซึ่งบทความนี ้ได้ เป็ นสิ่งกระตุ้นให้ นกั วิชาการทางการตลาด
พยายามตอบคาถามนี ้ ทาให้ เกิดการขยายความคิดทางการตลาดที่ใช้ ในการขายสินค้ าและบริ การ
มาเป็ นการขายความคิดทางการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยในทางปฏิบตั ิ การใช้ เทคนิคทางการตลาด
เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนี ้ ส่วนใหญ่เริ่ มต้ นในประเทศที่กาลังพัฒนา จนในที่สดุ ได้ มีการก่อกาเนิด
คาว่า ‚การตลาดเพื่อสังคม‛ ขึ ้นเป็ นครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ. 1971 (พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2540)
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นอกจากนี ้ Fox and Kolter (1980) ได้ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การตลาดเพื่อสังคมมีวิวฒ
ั นาการ
มาโดยลาดับ โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดการให้ ข้อมูลในรู ปแบบของการโฆษณาเพื่อสังคม (Social
Advertising) ซึ่งมักจะเป็ นแนวทางที่นิยมในการให้ ข่าวสารต่อสังคมมากกว่าการใช้ เทคนิคอื่น ๆ โดย
ในอดีตมักจะใช้ การโฆษณาเพื่อสังคมแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของ
สาธารณะ ภายใต้ สมมุติฐานที่ว่า การออกแบบโฆษณาที่ดีและเหมาะสมจะสามารถมีอิทธิ พลเหนือ
ทัศนคติและพฤติกรรมได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ก็ได้ มีหลักฐานปรากฏว่า แผนรณรงค์บางแผนที่ใช้ การโฆษณาเพื่อ
สังคมกลับไม่ประสบความส าเร็ จในการจะน าไปสู่การกระทาดังที่ ได้ วางวั ตถุประสงค์ไว้ (Desired
Action) ดัง นัน้ จึ ง มี การขยายการใช้ โฆษณาเพื่ อสั ง คมเข้ าสู่ ก ารสื่ อ สารเพื่ อสัง คม (Social
Communication) โดยแนวคิดที่กว้ างขึ ้นนี ้ ก็คือ การเพิ่มการใช้ เครื่ องมือสื่อสารทางการตลาดตัวอื่น ๆ
เข้ าไปผสมผสานกับการใช้ โฆษณาเพื่อสังคมโดยทัว่ ไปเพื่ อให้ มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมได้
ดีกว่า และ จากการที่ต้องใช้ เครื่ องมือสื่อสารทางการตลาดหลาย ๆ ตัวในการวางแผนรณรงค์นีเ้ อง
เพื่อให้ ข่าวสารต่าง ๆ ที่ออกไปจากแผนการรณรงค์มีความสอดคล้ องและส่งเสริ มซึ่งกันและกัน อันจะ
ก่อให้ เกิดการสื่อสารเพื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สดุ ในการเปลี่ยนแปลงสังคม จึง
มีการนาหลักและเทคนิคทางการตลาดมาใช้ เป็ นแนวทางหลักในการวางแผนการสื่อสาร จนในที่สดุ จึง
ได้ มีการพัฒนาเป็ น ‚การตลาดเพื่อสังคม‛ ดังเช่นที่เห็นในยุคปัจจุบนั นี ้
2.4.2 ความหมายของการตลาดเพื่อสังคม (Definition of Social Marketing)
สาหรับความหมายของการตลาดเพื่อสังคมนัน้ Kotler and Zaltman (1971) ได้ ให้ คา
จากัดความ คาว่า ‚การตลาดเพื่อสังคม‛ ไว้ ดงั นี ้
‚การตลาดเพื่อสังคม‛ (Social Marketing) คือ การใช้ หลักและเทคนิคทางการตลาด
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของการวางแผนสินค้ า (Product Planning) การกาหนดราคา (Pricing)
การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) และการจัดจาหน่าย (Distribution)
เพื่อที่จะขายสินค้ าทางสังคม (Social Product) ซึ่งอาจจะเป็ นความคิด บริ การ หรื ออะไรก็แล้ วแต่
ที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกในสังคมนัน้ ๆ จนทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และ/หรื อ
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคม อันจะช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ ้น
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หลักและเทคนิคทางการตลาด
ใช้
การตลาดเพื่อสังคม

การวางแผนสินค้ า
การกาหนดราคาสินค้ า
การสือ่ สารการตลาด
การจัดจาหน่าย

เพื่อที่จะขยาย

สินค้ าทางสังคม
ให้ กบั
สมาชิกสังคม
จนเกิด

เกิดการเปลีย่ นแปลงใน
สังคมในทางทีด่ ีขึ ้น

โดยมีเป้าหมายเพื่อ

การเปลีย่ นแปลงทางความคิด และ/
หรื อพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม

ภาพที่ 2.4 แผนภาพแสดงความหมายของการตลาดเพื่อสังคม
แหล่ งที่มา: Kotler and Zaltman, 1971.
ซึ่งจากคานิยามของ Kotler and Zaltman (1971) ได้ แสดงให้ เห็นถึงความสอดคล้ องกับ
คาจากัดความของ Weinreich (1999) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า การตลาดเพื่อสังคม คื อ การใช้ เทคนิคทาง
การตลาดเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Marketing) แบบทั่ว ๆ ไป ในการสนับสนุนให้ เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมของคนในสัง คม อัน จะท าให้ เ กิ ด การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ น้ ของ
กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) หรื อ สังคม (Society) โดยรวม แต่ประเด็นเกี่ยวกับเทคนิค
ทางการตลาดที่ใช้ ในการตลาดเพื่อสังคมนัน้ Weinreich (1999) ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรมุ่งเน้ นใน
การศึกษากลุ่มผู้บริ โภค (Consumer Focus) การวิจยั ทางการตลาด (Marketing Resaerch) และ
กระบวนการพัฒนาแผนการตลาดที่เป็ นระบบ (Systematic Process for Developing a
Marketing Program) และสามารถประยุกต์ใช้ ได้ จริ งในเชิงปฏิบตั ิ
นอกจากนี ้ พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช (2540) ยังได้ กล่าวเสริ มอีกว่า จุดมุ่งหมายสูงสุดของ
การตลาดเพื่อสังคม คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมนัน้ ๆ เป็ นหลัก โดยต้ องพยายาม
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับต่าง ๆ ตามที่สงั คมนัน้ ๆ ต้ องการ หรื อช่วยในการแก้ ไข
ปั ญ หาต่า ง ๆ ที่ ส มาชิ กส่วนใหญ่ ในสัง คมกาลัง เผชิ ญอยู่ซึ่ง อาจท าให้ ชี วิต ความเป็ น อยู่ไ ม่ไ ด้
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มาตรฐานและก่อให้ เกิดปัญหาสังคมในด้ านอื่น ๆ ตามมารวมทังเป็
้ นการสกัดกันความเจริ
้
ญเติบโต
ทางด้ านอื่น ๆ อีกด้ วย
Kotler and Andreasen (1991) ได้ กล่าวเสริ มว่า การตลาดเพื่ อสังคมเป็ นแง่มมุ หนึ่งของ
การตลาดมหภาคซึง่ เป็ นการตลาดที่ศกึ ษากลุม่ เป้าหมายในบริบทของสังคมทังระบบ
้
รวมถึงศึกษา
การตลาดในบทบาทที่เป็ นเครื่ องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคม และเป็ นตัวการสาคัญที่สนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ซึง่ ทังหมดนี
้
้เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยตรง จึงทาให้
การตลาดเพื่อสัง คมแตกต่างจากการตลาดโดยปกติ ในเรื่ องของวัตถุประสงค์ที่จะมุ่ง คานึง ถึง
ผลประโยชน์ของสังคมเป็ นหลัก มากกว่าการที่จะมุ่งแต่ขายสินค้ าและบริ การ เฉกเช่น การตลาด
แบบอื่น ๆ ซึ่งเป็ นการคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเท่านัน้ (Weinreich, 1999) หรื ออาจกล่าว
ได้ ว่า หลักปรัชญาของการตลาดเพื่อสังคม คือ การเห็นต่อประโยชน์ของสังคมเป็ นศูนย์กลางหลัก
เสมอ หรื อเป็ นการตลาดที่อิงผู้บริ โภคเป็ นหลัก (Consumer Orientation) นัน่ เอง (พรทิพย์ สัม
ปัตตะวนิช, 2540)
นอกจากนี ้ การตลาดเพื่อสังคมสามารถดาเนินการได้ ทงโดยปั
ั้
จเจกชน กลุ่ม หรื อ องค์การ
ใด ๆ ก็ได้ ซึ่งอาจจะเป็ นองค์การที่หวังผลกาไร (Profit Organization) หรื อ องค์การที่ไม่หวังผล
กาไร (Non-profit Organization) และหน่วยงานของทางภาครัฐบาล (Government Agency) ได้
อีกด้ วย
จากความหมายของคาว่า ‚การตลาดเพื่อสังคม‛ ทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ สามารถ
สรุ ปแนวคิดนีไ้ ด้ ว่า การตลาดเพื่อสังคม เป็ นการใช้ เทคนิคทางการตลาดเชิงพาณิชย์โดยทั่วไป
เพื่อที่จะขายสินค้ าทางสังคม ซึง่ อาจจะเป็ น สินค้ าทางความคิด สินค้ าทางการประพฤติปฏิบตั ิทาง
สังคม และสินค้ าที่เป็ นวัตถุจบั ต้ องได้ ในประเด็นทางสังคมที่คนในสังคมนัน้ ๆ กาลังให้ ความสนใจ
หรื อประสบปั ญหาอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ มุ่ง ให้ สมาชิ กในสังคมเกิ ดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ และพฤติกรรมให้ ส อดคล้ อ งกับแนวทางการพัฒ นาสัง คมที่ ไ ด้ กาหนดไว้ อันจะทาให้
สมาชิกในสังคมมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น โดยหลักการตลาดเพื่ อสังคมนี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้
กับองค์การทุกประเภท ที่มีความตังใจที
้ ่จะพัฒนาและคานึงถึงประโยชน์ของสังคมอย่างแท้ จริง
สาหรับสินค้ าทางสังคม (Social Product) ที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นนัน้ Kotler and Roberto
(1989) ได้ แบ่งสินค้ าทางสังคมออกได้ เป็ น 3 ชนิด ดังนี ้
1) สินค้ าทางความคิด (Social Idea) ซึ่งอาจจะออกมาได้ ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น ความ
เชื่อ (Belief) ทัศนคติ (Attitude) หรื อค่านิยม (Value) เช่น ความเชื่อในเรื่ อง ‚บุหรี่ เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ‛ ‚ไม่ควรดื่มสุราขณะขับรถ‛ ทัศนคติในเรื่ อง ‚การมีบตุ รเมื่อพร้ อมจะดีกว่าการมีบุตรโดย
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ไม่ตงใจ‛
ั ้ หรื อค่านิยมในเรื่ อง ‚สิทธิมนุษยชน‛ และ ‚การใช้ สินค้ าของนอกเป็ นเครื่ องแสดงความมี
ฐานะ‛ เป็ นต้ น
2) สินค้ าทางการประพฤติปฏิบตั ิทางสังคม (Social Practice) ซึ่งอาจจะเป็ นการกระทา
แบบครัง้ เดียว (Single Act) เช่น การบริ จาคโลหิต หรื ออาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงแบบแผน
พฤติกรรม (Behavior) ที่ทามาเป็ นระยะเวลานานมาเป็ นแบบแผนพฤติกรรมใหม่ เช่น การเลิกสูบ
บุหรี่ หรื อ การคุมกาเนิดโดยใช้ ถงุ ยางอนามัย และ การเลิกดื่มสุราเมื่อมีความจาเป็ นที่จะต้ องขับรถ
เป็ นต้ น
3) สินค้ าที่เป็ นวัตถุที่จบั ต้ องได้ (Tangible Object) เช่น ยาคุมกาเนิด ถุงยางอนามัย เข็ม
ขัดนิรภัย เพื่อความปลอดภัยขณะขับรถ เป็ นต้ น
สินค้ าทางความคิด (Idea)
1. ความเชื่อ (Belief)
2. ทัศนคติ (Attitude)
3. ค่านิยม (Value)

สินค้ าทางสังคม

สินค้ าทางการปฏิบตั ิ (Practice)
4. การกระทา (Action)
5. พฤติกรรม (Behavior)
สินค้ าที่เป็ นวัตถุที่จบั ต้ องได้
(Tangible Object)

ภาพที่ 2.5 แผนภาพแสดงสินค้ าทางสังคม
แหล่ งที่มา: Kotler and Roberto, 1989, p. 25.
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2.4.3 วัตถุประสงค์ ของการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Objective)
โดยทัว่ ไปแล้ ว การตลาดเพื่อสังคม มีความมุ่งหมายที่จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในระดับที่เหมาะสมที่สุดในการนามาซึ่งสังคมที่ต้องการ ซึ่งหมายความว่า ในบางประเด็น
ทางสังคมอาจมุ่งหวังให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแค่ระดับความคิด ให้ รับรู้ถึงปั ญหาที่กาลังเกิดขึ ้นกับ
สังคม ในขณะที่บางประเด็นทางสังคมอาจมุ่งหวังให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรม โดย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็ นวัตถุประสงค์ของการตลาดเพื่อสังคมนัน้ สามารถแบ่งได้ เป็ น 4
ระดับ ดังนี ้ (Kotler & Andreasen, 1991)
2.4.3.1 การเปลี่ยนแปลงทางความคิด (Cognitive Change) ซึ่งอาจเรี ยกได้ ว่า
เป็ นแผนการสื่อสารที่มุ่งให้ การศึกษาหรื อเพื่อให้ ข้อมูลแก่สาธารณะ (Public Information /
Education Campaigns) ซึ่งจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายที่สดุ เพราะไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลง
ไปลึกจนถึง ระดับทัศนคติหรื อพฤติกรรม โดยมี จุดมุ่ง หมายเพียงเพื่อสร้ างความตระหนัก หรื อ
ความรู้ในเรื่ องต่าง ๆ เท่านัน้ เช่น การให้ ความรู้เรื่ องคุณค่าอาหาร การให้ ความรู้เรื่ องสุขภาพ การ
ออกกาลังกายที่ถูกต้ อง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ถึงแม้ ว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้ านความคิดจะทาได้
ค่อนข้ างง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงในด้ านอื่นก็ตาม แต่ก็ได้ มีหลักฐานจากงานวิจยั หลายชิ ้น พบว่า
การให้ ข่าวสารความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่ประสบผลสาเร็ จดังที่วางแผนไว้ เนื่องจากหลายสาเหตุ
ด้ วยกัน แต่สาเหตุที่สาคัญที่สดุ คือ การมีกระบวนการเลือกรับสาร (Perceptual Selection) ของ
ผู้รับสารดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ กลยุทธ์การสื่อ สารที่ได้ วางแผนมาอย่างเหมาะสม เช่น
ข่าวสาร (เนื อ้ หาในการสื่ อสาร) ควรจะน่าสนใจ และง่ ายต่อการท าความเข้ าใจ ชัด เจน และ
สอดคล้ องกับทัศนคติเดิมของผู้รับสาร ด้ วยเช่นกัน
2.4.3.2 การเปลี่ยนแปลงการกระทา(Action Change) การตลาดเพื่อสังคมใน
วัตถุประสงค์นี ้ คือ ต้ องการให้ กลุม่ เป้าหมายมีการกระทา (Action) บางอย่างเกิดขึ ้นในขณะนัน้ ซึ่ง
โดยมากแล้ วการกระทาเหล่านี ้ มักจะเป็ นการกระทาที่กลุ่มเป้าหมายมักไม่เคยทามาก่อน หรื อทา
ไม่บ่อยนัก เช่น การบริ จ าคโลหิต การบริ จ าคเงิ นให้ กับ สมาคมและมูล นิธิ ทางการกุศ ลต่าง ๆ
รวมถึง เป็ นการกระตุ้น ให้ กระทาบางอย่างในสถานการณ์ ที่มี ความพิเ ศษ เช่น การกระตุ้นให้
ประชาชนออกมาใช้ สิทธิในการเลือกตัง้ เป็ นต้ น ซึ่งเมื่อกลุ่มเป้าหมายได้ กระทาแล้ ว ถึงแม้ จะเป็ น
เพียงแค่ครัง้ เดียวแล้ วจบสิ ้นไปก็ตาม ก็นบั ได้ วา่ แผนรณรงค์ในครัง้ นันประสบความส
้
าเร็ จในระดับ
ที่น่าพอใจ แต่ถ้าหากการกระทานัน้ ๆ เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้ กระทาแล้ วเกิดการกระทาต่อเนื่องซ ้า
แล้ วซา้ เล่าจนเป็ นพฤติกรรม เช่น เกิดการไปใช้ สิทธิ เลือกตังอย่
้ างสม่าเสมอในทุกครัง้ ที่มีการ
เลือกตัง้ ก็นบั ได้ วา่ เป็ นผลพลอยได้ ที่เกิดขึ ้นมากกว่า
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และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการกระทา มักจะเป็ นการกระตุ้นให้ กลุ่มเป้าหมาย
กระทาบางสิ่งบางอย่างโดยทันที ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วนัน้ จึงทาให้ วตั ถุประสงค์ในด้ านนี ้เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่ยากกว่าประเภทแรก เนื่องจากกระทาใด ๆ ก็ตามต้ องมีการลงทุนในการเริ่ มการ
กระทาทังสิ
้ น้ ถึงแม้ ว่าทัศนคติต่อการกระทานัน้ ๆ จะเป็ นเชิงบวกก็ตามที แต่ถ้าหากการกระทา
เหล่านันต้
้ องมีการลงทุนมากเกินไป เช่น ต้ องเดินทางไปไกล หรื อต้ องเสียเวลามากจึงจะเกิดการ
กระทานัน้ ๆ ได้ ก็อาจทาให้ กลุ่มเป้าหมายสนใจแต่ไม่ลงมือกระทาก็ได้ ซึ่งองค์การต่าง ๆ ที่เป็ น
ผู้ดาเนินการจึงต้ องพยายามอานวยความสะดวกในการกระตุ้นให้ เกิดการกระทานัน้ ๆ ให้ มากที่สดุ
และต้ องพยายามทาให้ กลุ่มเป้าหมายเข้ าใจวัตถุประสงค์ของแผนรณรงค์นนั ้ ๆ รวมถึง ต้ องแสดง
ให้ เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากการกระทาดังกล่าวอย่างชัดแจ้ ง จึงจะทาให้ กลุ่มเป้าหมายยอม
กระทาตามที่ผ้ ดู าเนินการเปลี่ยนแปลงต้ องการ
2.4.3.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavioral Change) พฤติกรรม คือ ชุดของ
การกระทาที่กระทาต่อเนื่องกันจนกลายเป็ นพฤติกรรม จึงมีความยากในการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มาก เช่น การเลิ กสูบบุหรี่ การออกกาลัง กายเป็ นประจ า การไม่ขับรถในขณะมึนเมา เป็ นต้ น
(Kotler & Andreasen, 1991) และนอกจากนี ้ โดยธรรมชาติของการตลาดเพื่อสังคมมักเป็ นการ
บังคับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการบังคับที่ว่านี ้ เกิดขึ ้นเพราะประเด็นต่าง ๆ ที่ถกู พูดถึงในการตลาดเพื่อ
สังคมส่วนใหญ่ คือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ เลิก หรื อ ละเว้ น
จากนิสยั เดิมที่ค้ นุ เคยอยู่ ซึ่งตรงข้ ามกับการตลาดปกติที่มกั จะช่วยสนับสนุน หรื อส่งเสริ มนิสยั ที่
คุ้นเคยนิสยั ที่เป็ นที่ชื่นชอบของมนุษย์ (แม้ จะรวมหมายถึงนิสยั ที่เป็ นอันตรายก็ตามที) ด้ วยเหตุ
ต่าง ๆ เหล่านี ้อาจทาให้ สมาชิกในสังคมนัน้ ๆ นอกจากที่จะไม่สนใจ และไม่ปฏิบตั ิตามแล้ ว อาจ
นามาสูก่ ารต่อต้ านจากสังคมได้ (Fox & Kotler, 1980)
2.4.3.4 การเปลี่ ยนแปลงค่านิ ยม (Value Change) เป็ นประเภทสุดท้ ายที่
เปลี่ ยนแปลงได้ ยากที่ สุด เพราะต้ องเปลี่ ยนความเชื่ อและค่านิ ยมที่ ฝังลึกอยู่ในจิ ตใจ ดังนัน้ การ
พยายามที่จะเปลี่ ยนแปลงจึงต้ องใช้ เวลาค่อยเป็ นค่อยไปและต้ องวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสารที่ ไม่
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับความเชื่อ และค่านิยมดังเดิ
้ มมากจนเกินไปนัก เช่น การเปลี่ยนทัศนคติต่อ
เรื่ องความมี วิ นัยบนท้ องถนน การเปลี่ ยนค่านิ ยมที่ ผิ ด ๆ ในการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้ อมโดยคิดว่า สิ่งแวดล้ อมเป็ นของฟรี ทาให้ ใช้ แบบฟุ่ มเฟื อยและขาดการดูแลรักษา การ
เปลี่ยนค่านิยมต่อการไปเที่ยวและเรี ยนต่อต่างประเทศ รวมถึงค่านิยมในการใช้ สินค้ าต่างชาติ เป็ น
ต้ น ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงในระดับนี ้จะก่อให้ เกิดความไม่ลงรอย (Dissonance) ของ
ทัศนคติและความรู้ในตัวบุคคลขึ ้นซึ่งโดยปกติแล้ ว ทฤษฎีทางด้ านทัศนคติจะอธิบายว่า บุคคลจะ

64
แสวงหาข่าวสารที่สอดคล้ อง และพยายามหลีกเลี่ยงข่าวสารใด ๆ ที่ไม่สอดคล้ องหรื อขัดแย้ งกับ
ทัศนคติเดิม ดังนัน้ การที่จะให้ กลุ่มเป้าหมายสนใจและเปิ ดรับข่าวสารย่อมทาได้ ยากกว่าปกติ
เพราะนั่นหมายถึง การพยายามให้ ข่าวสารบางอย่างเพื่อเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมดังเดิ
้ มของ
กลุม่ เป้าหมายอยู่ หรื อแม้ จะสามารถผ่านกระบวนการเลือกรับสารได้ แล้ ว แต่ก็ไม่แน่เสมอไปที่การ
เปลี่ยนทัศนคติ และ ค่านิยมจะประสบผลสาเร็จได้ เพราะขึ ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิ ทธิพลอีกด้ วย
อาทิ พื น้ ฐานความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งนัน้ ๆ สภาพทางแวดล้ อมทางสัง คมทัง้ ในบริ บทของ
ครอบครั ว และกลุ่มทางสังคม (Social Group) ต่าง ๆ เช่น เพื่อน ครู อาจารย์ เป็ นต้ น รวมถึง
บุคลิกภาพของบุคคลนัน้ ๆ ด้ วยว่า มีบคุ ลิกภาพเช่นใดเนื่องจาก บุคลิกภาพจะมีความสัมพันธ์และ
มีอิทธิพลต่อทัศนคติ และ ค่านิยมเป็ นอย่างมาก (Lutz, 1991)
ความยาก-ง่ายของการเปลี่ยนแปลงนอกจากจะขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของวัตถุประสงค์ที่จะทา
การเปลี่ยนแปลงแล้ ว ยังขึ ้นอยูก่ บั ตัวแปรที่สาคัญอีก 3 ประการ คือ (Kotler & Andreasen, 1991)
1) ระดับความเกี่ยวพัน (Involvement) ระหว่างบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงว่ามีระดับสูง
หรื อต่า
2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบครัง้ เดียวหรื อต่อเนื่อง (One-time or Continuing)
3) การเปลี่ยนแปลงโดยปัจเจกชนหรื อกลุม่ (Individuals or groups)
ซึ่ง โดยปกติแล้ ว การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมที่ ยากที่ สุด คื อ พฤติกรรมที่มี ระดับความ
เกี่ยวพันสูง ซึง่ จะทาให้ การตัดสินใจค่อนข้ างยาก เนื่องจาก เป็ นเรื่ องที่บคุ คลมองว่า มีความสาคัญ
ต่อตนเองมาก และจะยากขึ ้นเมื่อเป็ นการตัดสินใจของกลุ่มที่ต้องฟั งเสียงคนจานวนมาก รวมถึง
เป็ นการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง
1) ระดับความเกี่ยวพัน (Involvement) หมายความถึง ‚การที่บคุ คลรับรู้ถึงความสาคัญ
และ/หรื อความสนใจที่ตนเองมีต่อสิ่งเร้ านัน้ ๆ โดยความสาคัญที่สิ่งเร้ ามีต่อบุคคลจะเพิ่มขึ ้นเมื่อ
คุณประโยชน์ที่คาดหวัง (Expected Benefit) หรื อการสูญเสีย (ความเสี่ยง) จากการซื ้อสินค้ าเพิ่ม
มากขึ ้น‛ (Mowen, 1995) ในกรณี ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนัน้ ระดับความเกี่ ยวพันจึง
หมายถึง การที่ ส มาชิ ก ในสัง คมที่ เป็ นกลุ่ม เป้า หมายมองความสัม พันธ์ ระหว่างตนเองกับการ
เปลี่ ย นแปลงทางสัง คมในประเด็ น นัน้ ๆ ว่ า มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน มาก -น้ อยแค่ไ หน หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงในครัง้ นัน้ มีความสาคัญต่อ ชีวิตของตนเอง และความเป็ นไปของสัง คมมาก-น้ อย
เพียงไร ซึ่งถ้ ามองเห็นว่าประเด็นทางสังคมนัน้ ๆ มีความสัมพันธ์หรื อมีความสาคัญต่อชีวิตตนเอง
มาก คือ มี การคาดหวัง จากการเปลี่ ยนแปลงสูง หรื อ มี ความเสี่ ยงมากก็ จ ะทาให้ ระดับความ
เกี่ ย วพัน สูง ก็ จ ะท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงได้ ย าก ในทางตรงกัน ข้ า ม ถ้ ามองเห็ น ว่ า การ
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เปลี่ยนแปลงไม่มีความสาคัญต่อชีวิตตนเองมากนัก คือ มีการคาดหวังจากการเปลี่ยนแปลงน้ อย
หรื อ มองเห็นความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงน้ อยก็จ ะมี ระดับความเกี่ ยวพันต่าก็ จ ะสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ง่ายขึ ้น
2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบครัง้ เดียวหรื อต่อเนื่อง (One-time or Continuing)
(1) การเปลี่ ยนแปลงแบบครัง้ เดียว (One-time Behavior Change) จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะนี ไ้ ด้ ก็ต่อเมื่ อ กลุ่ม เป้าหมายมี ความเข้ าใจต่อบางสิ่งบางอย่างที่ม าก
เพียงพอในระดับหนึ่ง และมีปัจจัยที่เอื ้ออานวยต่อการเกิดการกระทาบางอย่างที่มีพื ้นฐานอยู่บน
ความเข้ าใจนัน้ และต้ องมีการพิจารณาถึงการลงทุนกระทาว่า จะคุ้มหรื อไม่ ถึงแม้ ว่า เราจะมี
ทัศ นคติที่ดี ต่อการกระท าดัง กล่า วก็ ต าม แต่ก็ ไ ม่ไ ด้ ห มายความว่า จะเกิ ด การกระท าเสมอไป
เนื่องจาก มีปัจ จัยด้ านอื่น ๆ ที่กลุ่ม เป้าหมายจะพิจารณาถึง เช่น การคิดถึงระยะทางที่จ ะต้ อง
เดินทางไปกระทา เวลาที่ต้องสูญเสียไป ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เป็ นต้ น ดังนัน้ จะต้ องทาให้ ตวั แปรต่าง ๆ
ที่กลุ่ม เป้าหมายพิจารณาอยู่นีด้ ูง่ ายและลงทุนน้ อยที่ สุดเช่น ใช้ เวลาให้ เร็ วที่สุด มีศูนย์ บริ การ
กระจายอย่างทั่วถึงเพื่อย่นระยะการเดินทาง ยกตัว อย่างเช่น การบริ จาคเงิน การขอรับบริ จาค
โลหิต การออกไปใช้ สิทธิเลือกตังจ
้ าเป็ นจะต้ องมีศนู ย์ หรื อ หน่วยบริ การที่ใกล้ กบั สถานที่อยู่อาศัย
ของกลุม่ เป้าหมาย รวมถึง การหยิบยกประเด็นเนื ้อหาในการสื่อสารต้ องมีความโดดเด่นเข้ าใจง่าย
และมีผลต่อการโน้ มน้ าวใจสูงเนื่องจาก มีกลุม่ คนจานวนมากที่มีทศั นคติที่ดีตอ่ การบริ จาคเงิน การ
บริ จาคโลหิต แต่ถ้าต้ องเสียเวลาและเดินทางไกลมากเพื่อเกิดการกระทาดังกล่าว บุคคลเหล่านี ้
อาจจะเพียงแค่คดิ ที่จะกระทาแต่ไม่เกิดการกระทาขึ ้นจริง ๆ ก็ได้
(2) การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (Continuing Behavior Change) การทาให้
ปั จเจกชน หรื อกลุ่มคนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรยากกว่าการให้ กระทาบางอย่าง
เพียงครัง้ เดียว เพราะในขันแรกจะต้
้
องทาให้ บุคคลต่าง ๆ ในสังคมนัน้ ลืม หรื อยกเลิกพฤติกรรม
เก่า ๆ เสียก่อน แล้ วจึงให้ เขาเริ่มเรี ยนรู้พฤติกรรมใหม่ ๆ และท้ ายที่สดุ ต้ องทาให้ พฤติกรรมใหม่นี ้คง
อยูถ่ าวรตลอดไป เช่น การคุมกาเนิด คูส่ มรสต้ องเรี ยนรู้วิธีการใช้ เครื่ องมือคุมกาเนิดรูปแบบต่าง ๆ
เช่น ถุงยางอนามัย หรื อการใช้ ยาคุมกาเนิด หรื อเรื่ องการรักษาสิ่งแวดล้ อมที่จะต้ องมุ่งให้ ประชาชน
เข้ าใจถึงความสาคัญต่อสิ่งแวดล้ อมในฐานะที่เป็ นสิ่งค ้าจุนชีวิตที่สาคัญที่ไม่สามารถขาดได้ ไม่ใช่
ของฟรี ที่จะใช้ เท่าไร หรื อแบบใดก็ได้ โดยไม่คานึงถึง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนี ้จะต้ องให้
คนในสังคมนัน้ ๆ ค่อย ๆ เข้ าใจ และค่อย ๆ ทาตามอย่างเป็ นประจาจนกลายเป็ นนิสยั โดยที่ต้อง
เต็มใจจะกระทาเอง และมิได้ ถกู บังคับ ซึง่ ในท้ ายที่สดุ ก็จะกลายเป็ นพฤติกรรมใหม่อย่างที่ต้องการ
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(3) การเปลี่ ยนแปลงโดยปั จเจกชนหรื อกลุ่ม (Individuals or Groups) การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม ยิ่งมีจานวนบุคคลที่เกี่ยวข้ องต่อการเปลี่ยนแปลง
มากเท่าใด ยิ่งทาให้ โอกาสการเปลี่ยนแปลงสังคมยิ่ งเกิดได้ ยากมากขึน้ เท่านัน้ เช่น การเปลี่ยน
ค่านิยมในการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่นอกจากจะต้ องสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้เรี ยนแล้ ว
ยังต้ องสื่อสารกับกลุ่มผู้ปกครองของนักเรี ยนเหล่านัน้ ให้ เห็นดีเห็นงามกับค่านิยมใหม่ที่ต้องการ
ปลูกฝังอีกด้ วยเนื่องจาก การตัดสินใจเรี ยนต่างประเทศนัน้ จะต้ องอาศัยความเห็นของบุคคลหลาย
ฝ่ ายที่มีอิทธิพลต่อกันและกัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ ทาให้ ต้องใช้ เวลานาน ในการหาข้ อสรุปร่วมกัน
ของสมาชิกที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องในเรื่ องนัน้ และโดยมาก มักเกิดความขัดแย้ ง ขึน้ ไม่มากก็น้อย ซึ่ง
แตกต่างกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นปัจเจกชนที่สามารถตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยตนเองทันที จึง
ทาให้ การสื่อสารกับกลุม่ นี ้สามารถโน้ มน้ าวให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ โดยง่าย
นอกจากนี ้ Bloom and Novelli (1981) ยังได้ กล่าวเสริ มว่า ในการที่จะดาเนินแผนการ
ตลาดเพื่อสังคมให้ ประสบผลสาเร็ จจนกระทัง่ บรรลุวตั ถุประสงค์ทงการเปลี
ั้
่ยนแปลงทัศนคติ และ
พฤติกรรมนัน้ มักจะมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้ างมาก สามารถสรุปได้ ดังนี ้คือ
1) ปัญหาการวิเคราะห์ตลาด ซึ่งหมายถึง การขาดแคลนข้ อมูลทังปฐมภู
้
มิ และทุติยภูมิที
เกี่ยวข้ องกับตัวสมาชิกในสังคม และ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ปัญหาที่ต้องการจะแก้ ไข
เนื่องจาก ข้ อมูลดังกล่าว ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นเรื่ องของชีวิตความเป็ นอยู่การรับรู้ และพฤติกรรม
ของสมาชิกในสังคม ซึ่งเป็ นเรื่ องที่อ่อนไหวและเปราะบาง ยากแก่การค้ นหาความจริ ง หรื อหา
หลักฐานมาสนับสนุน ทัง้ ยังมีอุปสรรคต่อการทาวิจัยเพื่อค้ นหาข้ อมูล เนื่องจากประเด็นต่าง ๆ
ค่อนข้ างจะเป็ นเรื่ องส่วนตัว และเกี่ ยวพันกับสมาชิ กในสัง คมค่อนข้ างสูง มาก เช่น เรื่ องการมี
เพศสัมพันธ์ การใช้ อุปกรณ์ ช่วยคุมกาเนิด การสูบบุหรี่ การติดยาเสพติด ซึ่งเรื่ องเหล่านี ้ ผู้ตอบ
มักจะไม่ให้ ข้อมูล ที่ แท้ จริ ง ทาให้ การค้ นหาปั จ จัยที่มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมนัน้ ยาก รวมทัง้ ไม่มี
เงินทุนสนับสนุนในการทางานวิจยั ด้ วย
2) ปั ญหาการแบ่งส่วนตลาด ถึงแม้ ว่า แนวคิดการแบ่งส่วนตลาดซึ่งเป็ นแนวคิดที่มีการ
แบ่ง ส่ว นตลาดออกเป็ น ตลาดย่อ ย ๆ ได้ แ ก่ กลุ่ ม เป้า หมายหลัก (Primary Groups) และ
กลุม่ เป้าหมายรอง (Secondary Groups) โดยกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ เหมาะสมกับแต่ละ
ส่วนตลาดที่ ไ ด้ เลื อกสรรไว้ เพื่อให้ แผนการรณรงค์ในครั ง้ นัน้ สามารถเข้ าถึงและมี อิทธิ พ ลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมายที่มีความแตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ซึ่ง
นับเป็ นข้ อได้ เปรี ยบของการตลาดเพื่อสังคม ที่จะทาให้ แผนการรณรงค์มีโอกาสประสบผลสาเร็ จ
มากขึ ้น แต่ในทางปฏิบตั จิ ริงแล้ ว การแบ่งส่วนตลาดทาได้ คอ่ นข้ างยาก เนื่องจาก การที่จะกาหนด
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ตลาด (สังคม) โดยรวมว่า กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารด้ วยเป็ นใครบ้ างนัน้ เพื่อใช้ กาหนด
เป็ นขอบเขตในการมองตลาดทาได้ ยาก เนื่องจากแต่ละสังคมย่อมมี ความซับซ้ อนในเรื่ องของ
โครงสร้ างสังคมซึง่ เป็ นเรื่ องที่ ไม่สามารถเรี ยนรู้ได้ ง่ายนัก เช่น การวางแผนครอบครัว นักการตลาด
เพื่อสังคมยากที่จะให้ คาจากัดความว่า ใครคือกลุ่มที่จ ะส่งแผนไปถึง เพราะสามารถสื่อสารได้ กับ
ทุกกลุ่ม ทัง้ หญิ งและชายที่มีความแตกต่างในเรื่ องของอายุ อาชีพ รู ปแบบการดาเนินชีวิต (Life
Style) ฯลฯ และ ในเรื่ องของการรักษาสิ่งแวดล้ อมก็เช่นกัน การที่จะมาแบ่งกลุ่มเป้าหมายในสังคม
นัน้ ๆ ออกเป็ นเด็ก วัยรุ่น วัยทางานตอนต้ น วัยทางานตอนกลาง หรื อวัยชรา เฉกเช่นการแบ่งกลุ่ม
การตลาดในสินค้ าอุปโภคบริ โภคคงเป็ นไปได้ ยาก เพราะในการสื่อสารทางด้ านความคิดย่อมมี
ความซับซ้ อนกว่าและไม่อาจแยกเป็ นรูปแบบเดียวกันโดยการใช้ เพศ อาชีพหรื อ อายุเหมือนกันกับ
การขายสินค้ าและบริ การโดยทัว่ ไปได้ ซึ่งกลุ่มเป้า หมายของสินค้ าและบริ การเหล่านัน้ โดยมาก
มักจะมีความชัดเจนในตนเองอยูแ่ ล้ ว นอกจากนี ้ การคัดเลือกฐานข้ อมูลที่นามาแบ่งส่วนตลาดเพื่อ
สังคมก็ทาได้ ยากเช่นกัน รวมทังกลุ
้ ่มต่าง ๆ เหล่านี ้ มักมีทศั นคติในเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลงทา
ให้ เกิดแรงต่อต้ านขึ ้นอีกด้ วย
3) ปั ญ หาด้ านการวางกลยุทธ์ สินค้ า บางครั ง้ นักการตลาดเพื่ อสัง คมหากลยุท ธ์ ที่จ ะ
นาเสนอสินค้ าทางสังคมต่าง ๆ เช่น ความคิด การกระทา พฤติกรรม และวัตถุที่จบั ต้ องได้ ให้ ตรง
กับความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ยาก เนื่องจาก สินค้ าทางสังคมส่วนใหญ่มกั เป็ นนามธรรม เช่น
การรณรงค์ให้ เกิดความสัม พันธ์ ที่ดีภายในครอบครัว หรื อ การรณรงค์ให้ อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย
เป็ นต้ น ดังนัน้ จึงยากแก่การสื่อสารเพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายเข้ าใจ และ เห็นถึงประโยชน์ที่จะปฏิบตั ิ
ได้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสินค้ าทางสังคมที่เป็ นวัตถุที่จับต้ องได้ อาจต้ องเผชิญกับ
ปั ญหาการวางตาแหน่งให้ กับสินค้ าเพื่อการครองใจกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง ต้ องแข่งขันกับสินค้ า
และบริการต่าง ๆ โดยทัว่ ไปอีกด้ วย เช่น ในสินค้ าถุงยางอนามัย การที่จะวางตาแหน่งให้ กบั สินค้ า
ว่า เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยคุมกาเนิดและ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ เป็ นอย่างดี จะเป็ นการ
วางตาแหน่งสินค้ าที่ยากแก่การดึงดูดใจให้ กลุ่มเป้าหมายมาซื ้อในทันที เพราะไม่มีความน่าดึงดูด
ใจเพียงพอ เมื่อเทียบกับ การวางตาแหน่งในด้ านการเพิ่มรสชาติให้ กับชีวิตคู่ หรื อ ด้ านการเพิ่ม
ความแปลกใหม่ขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็ นต้ น
4) ปั ญหาด้ านราคา เพราะนักการตลาดเพื่ อสัง คมไม่สามารถใช้ นโยบายการกาหนด
ราคาเหมือนการตลาดแบบปกติได้ และไม่สามารถควบคุมราคาที่ผ้ บู ริ โภคต้ องลงทุนเพื่อให้ ได้ มา
ซึ่ ง ข้ อเสนอนัน้ ได้ ด้ ว ย จึ ง ต้ องใช้ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ เข้ ามาช่ ว ย เช่ น การท าให้ ผู้ บริ โ ภคมี ค วาม
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สะดวกสบายมากที่สดุ หรื อมีสิทธิพิเศษในด้ านต่าง ๆ เพื่อทาให้ พ ฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ ้นได้ ง่าย
5) ปั ญ หาเรื่ อ งช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย คื อ นัก การตลาดเพื่ อ สัง คมไม่ ส ามารถใช้
ประโยชน์ และ ควบคุมตัวกลางที่ทาหน้ าที่ส่งข้ อเสนอได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไม่สามารถ
ให้ ผลกาไรได้ มากเท่ากับการขายสินค้ าแบบปกติแก่ช่องทางการจัด จาหน่ายเหล่านีไ้ ด้ เพราะ
ข้ อจากัดทางการเงิน รวมทัง้ ไม่สามารถสร้ างช่องทางการจาหน่ายเองได้
6) ปัญหาเรื่ องการสื่อสาร เช่น ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซื ้อสื่อ ไม่สามารถควบคุม
ข่าวสารที่สง่ ผ่านสื่อด้ วยวิธีการขอความร่วมมือจากเจ้ าของสื่อได้ หรื อการถูกต่อต้ านจากบางกลุ่ ม
ในการเลื อ กใช้ ข่าวสารบางประเภท ดัง นัน้ จึง มัก เห็นโดยทั่ว ไปว่า องค์ก ารต่า ง ๆ ที่ เข้ า มาท า
การตลาดเพื่อสังคมนัน้ จึงมักเป็ นองค์การที่ใหญ่และมีเงินทุนหมุนเวียนมาก เช่น การปิ โตรเลียม
แห่งประเทศไทย ในเรื่ องของสิ่งแวดล้ อม บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) ใน
เรื่ องของสถาบันครอบครัว เป็ นต้ น ซึ่งจะสังเกตได้ ว่า การที่องค์การระดับนี ้ทาการตลาดเพื่อสังคม
ก็มกั มุง่ หวังภาพลักษณ์ที่ดีเป็ นสาคัญ
7) ปั ญหาด้ านการบริ การ เพราะองค์การที่จะให้ ความร่ วมมือมีจานวนน้ อย ส่วนใหญ่
ขึ ้นอยูก่ บั อาสาสมัครเท่านัน้
8) ปั ญหาการวัดผลแผนการตลาดเพื่อสังคมทาได้ ยาก เช่น จะเลือกวัดความสาเร็ จของ
แผนการวางแผนครอบครัวด้ วยอะไร ระหว่างจานวนประชากรที่ลดลง ซึ่งอาจจะมีความเป็ นไปได้
ว่าเกิดจากตัวแปรอื่น ๆ ที่มิใช่จากแผนงานการตลาดเพื่อสังคม หรื อจะวัดจากความรู้ทางด้ านการ
คุมกาเนิดของสมาชิกสังคม เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ Kotler and Andreasen (1991) ได้ กล่าวเสริ มว่า การตลาดเพื่อสังคมนอกจาก
จะมีหน้ าที่ในการส่งเสริ มให้ คนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ พฤติกรรมด้ วยตนเอง
แล้ ว จะต้ องมีบทบาทและหน้ าที่ในการสร้ างบรรยากาศที่เอื ้อต่อการส่งเสริ มให้ คนในสังคมนัน้ ๆ
เกิ ดความพึง พอใจต่อการเปลี่ ย นแปลงสัง คมที่ จ ะเกิ ดขึน้ ในอนาคตข้ า งหน้ าอี ก ด้ วย เช่น การ
รณรงค์ให้ สมาชิกในสังคมยอมรับกฎหมายใหม่ ๆ ที่จะออกมา เป็ นต้ น
2.4.4 กระบวนการวางแผนการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Planning
Process)
กระบวนการวางแผนการตลาดเพื่ อสังคมนัน้ เป็ นการวางแผนที่มี ระบบมี ขัน้ ตอนโดย
พัฒ นามาจากกระบวนการวางแผนทางการตลาดโดยปกตินั่น เอง ซึ่ง ขัน้ ตอนในการวางแผน
การตลาดเพื่ อ สัง คมนัน้ ผู้วิ จัย ได้ ร วบรวมมาจากแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การกระบวนการวางแผน
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การตลาดเพื่อสังคมของ Kotler and Roberto (1989) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 8 ขัน้ ตอน
ด้ วยกัน ดังที่ได้ แสดง ในแผนภาพ
Determine a Problem or Opportunity

Analyze the Social Marketing Environment

Determine Social Marketing Objectives

Segment Social Market and Select of Target Adaptors

Analyze Consumer Behavior

Promote Differential Advantage (Select the Message Strategy)

Select Social Marketing Strategies & Tactics
Implement the Strategy and Evaluate the Results
ภาพที่ 2.6 แผนภาพแสดงขันตอนในการวางแผนการตลาดเพื
้
่อสังคม
แหล่ งที่มา: Kotler and Roberto, 1989, p. 56.

70
กระบวนการวางแผนการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Planning Process)
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
าง ๆ ทังสิ
้ ้น 8 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) กาหนดปัญหา และ โอกาสทางสังคมที่ต้องการจะแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลง (Determine
a Problem or Opportunity)
2) การวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทางสัง คม (Analyze The Social Marketing
Environment)
3) วางวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม (Determine Social Marketing
Objectives)
4) แบ่งส่วนตลาด และ คัดเลือกกลุ่มผู้ยอมรับเป้าหมาย (Segment Societal Market
and Select Target Adoptors)
5) วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyze of Consumer Behavior)
6) เสนอข้ อได้ เปรี ยบในแต่ละส่วนตลาด (Promote Differential Advantage) หรื อการ
กาหนดกลยุทธ์สาร (Select the Message Strategy)
7) กาหนดกลยุทธ์ การสื่ อสารทางการตลาด (Select Social Marketing Strategies &
Tactics)
8) นาไปปฏิบตั ิ และ การประเมินผล (Implement the Strategy & Evaluate the
Results)
2.4.4.1 ขัน้ ตอนที่ 1 การกาหนดปั ญหาและโอกาสทางสังคมที่ต้องการจะแก้ ไ ข
หรื อเปลี่ยนแปลง (Determine a Problem or Opportunity)
ในการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมให้ มีประสิทธิภาพนัน้ ในขันแรก
้
จะต้ องทาความ
เข้ าใจถึงปั ญ หาสัง คมที่ มีความเกี่ ยวข้ องกับสัง คมนัน้ ๆ เสี ยก่อน (Weinreich,1999) เนื่องจาก
ปั ญหาที่แต่ละสังคมกาลังให้ ความสนใจย่อมจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื ้นที่ ดังนัน้ ก่ อนที่
จะวางแผนการตลาดเพื่อสัง คม จึงจาเป็ นที่จ ะต้ องกาหนดปั ญหาทางสังคมที่ต้องการจะแก้ ไ ข
รวมถึงหาโอกาสที่เอื ้ออานวยต่อการแก้ ปัญหาในสังคมนัน้ ๆ เพื่อที่จะได้ วางแผนกลยุทธ์ได้ ถกู ต้ อง
และเหมาะสมกับปั ญหา ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ ว ปั ญหาทางสังคมในแง่มุมของการตลาดเพื่อสังคมนั น้
ส่วนใหญ่จะเป็ นในเรื่ องของความต้ องการของสังคม (Social Needs) เป็ นหลัก ดังนัน้ การแก้ ไข
ปั ญหาจึงต้ องเน้ นที่การตอบสนองความต้ องการพืน้ ฐานของสมาชิกในสัง คม ซึ่ง ผลของความ
พยายามในการแก้ ปัญหา หรื อ ผลของความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
รวมถึง การรับรู้ ของสมาชิกในสังคมจะก่อให้ เกิดการพัฒนาสภาพความเป็ นอยู่ของสมาชิกของ
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สังคมในทางที่ดีขึ ้นดังนัน้ ประเด็นในด้ านคุณภาพชีวิต (Quality of Life) จึงถือเป็ นจุดมุ่งหมาย
หลักของการตลาดเพื่อสังคม เนื่องจากคุณภาพชีวิต คือ จุดเริ่ มต้ นของการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมโดยรวม (Kotler & Roberto, 1989)
ดังนัน้ ในเรื่ องของคุณภาพชีวิตของแต่ละสังคม หรื อแต่ละท้ องที่ ซึ่งถือเป็ นปั ญหา
ในสังคมจึงมีความแตกต่างกันตามสภาพสังคม เช่น บางสังคมอาจจะกาลังเผชิญกับปั ญหาด้ าน
มลพิษสิ่งแวดล้ อม และต้ องการที่จะอนุรักษ์ และปรับปรุงสิ่งแวดล้ อมให้ กลับมาดีดงั เดิม ในขณะที่
บางสังคมอาจจะกาลังเผชิญกับปั ญหาจานวนการตายของเด็กทารกแรกเกิด เนื่องจาก การดูแลที่
ไม่ถกู ต้ องเป็ นต้ น จึงเห็นได้ วา่ ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วและประเทศที่กาลังพัฒนา มีปัญหาที่ต้องการ
แก้ ไข หรื อมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ต้องการปรับปรุงที่แตกต่างกันไป โดยวิธีการพิจารณาปั ญหาทางสังคม
ที่จะหยิบยกมาทาการตลาดเพื่อสังคม จะใช้ เกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี ้ คือ (Kotler & Roberto,
1989)
1) ปั ญ หาที่ ค่อนข้ า งจะรุ น แรงในสัง คม เช่น ปั ญหาด้ า นยาเสพติด ปั ญ หาการ
คอร์ รัปชัน่ และปัญหาในด้ านเศรษฐกิจ ซึง่ ถือเป็ นปัญหาที่รุนแรงในสังคม เนื่องจาก สามารถส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมได้ อย่างรวดเร็ ว และยังเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดปั ญหา
สังคมในด้ านอื่น ๆ ตามมา เป็ นต้ น
2) ปั ญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมค่อนข้ างสูงและยาวนาน เช่น ปั ญหาการเพิ่มของ
ประชากรโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศโลกที่สาม อาทิ อินเดีย ไทย เป็ นต้ น ซึ่งจะทาให้ สงั คม
ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการพื ้นฐาน เช่น อาหาร ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย ฯลฯ ให้ กับ
ประชากรจานวนมาก ๆ ได้ ทังยั
้ งส่งผลกระทบระยะยาวต่อชีวิตความเป็ นอยูใ่ นอนาคตอีกด้ วย
3) ปั ญ หาที่ กาลัง ได้ รับความสนใจของสัง คมนัน้ ๆ อยู่ เช่น ปั ญหาเรื่ องสุขภาพ
อนามัย และการโภชนาการที่ถกู ต้ อง เป็ นต้ นดังนัน้ ในแต่ละสังคมจึงต้ องกาหนดและระบุปัญหาที่
ต้ องการจะแก้ ไขให้ ชดั เจน พร้ อมทังค้
้ นหาสาเหตุการเกิดปั ญหานัน้ ๆ ให้ ตรงจุด เพื่อตังเป็
้ นโจทย์ที่
นักการตลาดเพื่อสังคมจะต้ องวางแผนกลยุทธ์เพื่อแก้ ไข หรื อเพื่อพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม
จนทาให้ ปัญหานัน้ ๆ คลี่คลายลงและนอกจากนี ้ สิ่งที่สาคัญสิ่งหนึ่งที่จะต้ องตระหนักไว้ ในใจอยู่
เสมอ ในการทาการตลาดเพื่อสังคม คือ การกาหนดปั ญหา และโอกาสทางสังคมที่ต้องการจะ
แก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงนัน้ มีผลต่อขันตอนการก
้
าหนดกลยุทธ์สาร (Message Strategy) เป็ นอย่าง
มาก ดังนัน้ ถ้ าประเด็นทางสังคมที่ยากแก่การสื่อสาร ถึงแม้ สงั คมนัน้ ๆ จะให้ ความสาคัญมากก็
ตาม เช่น ปั ญหาการขาดความสานึกในเรื่ องการนับถือศาสนา ก็จะเป็ นผลให้ เกิดความล่าช้ าใน
ขันตอนการก
้
าหนดกลยุทธ์สารนอกจากนี ้ สิ่งที่สาคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่ง คือ การตลาดเพื่อสังคมจะ
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ใช้ ได้ ดีในแก้ ไขปั ญหาสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาที่เป็ นผลมาจากการสื่อสาร เช่น ปั ญหา
สังคมที่เกิดจากความเข้ าใจผิดหรื อทัศนคติที่ไม่สอดคล้ องต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ปั ญหา
การนิยมสินค้ าต่างชาติ ปัญหาการขาดความรู้ในเรื่ องการบริโภคที่ถกู ต้ อง ปั ญหาในด้ านยาเสพติด
หรื อการดื่มสุราในขณะขับรถ และ ปั ญหาการใช้ ทรัพยากรและพลังงานสิ ้นเปลือง เป็ นต้ น แต่ไม่
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาสัง คมที่ ม าจากการขาดแคลนทางด้ านวัตถุ หรื อทางด้ านการเงิ นได้ เช่น
ปัญหาการขาดแคลนที่ทากิน หรื อปั ญหาด้ านค่าครองชีพสูงได้ แต่อย่างไรก็ดี การตลาดเพื่อสังคม
อาจช่วยแก้ ไขปัญหาเหล่านี ้ได้ ในกรณีที่ไม่มีความรุนแรงมากนัก เช่น ปั ญหาการขาดแคลนหนังสือ
ในชนบทจน ทาให้ เ กิ ดโครงการหนัง สื อมื อสอง และเกิ ดภาพยนตร์ โฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมเพื่ อ
กระตุ้นให้ คนนาหนัง สื อที่ไ ม่ใช้ แล้ วไปบริ จาคให้ กับเด็กชนบทผู้ห่างไกล เป็ นต้ น (Burnett &
Moriarty, 1998)
Weinreich (1999) ได้ กล่าวเสริ มว่า สิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการกาหนดปั ญหาและ
โอกาสทางสังคมได้ เป็ นอย่างดี คือ การใช้ เทคนิคทางการวิจยั เข้ ามาช่วยในการศึกษา โดยเทคนิค
การวิจยั ที่ใช้ ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) จะใช้ ได้ ดีกบั สภาพปัญหาที่มีข้อมูลเบื ้องต้ นอยู่บ้าง
แล้ ว และมักใช้ ในขัน้ แรกของการเริ่ มต้ นการศึกษาปั ญหา เพราะจะทาให้ ทราบถึงสถานการณ์
ปั ญหา ณ.ปั จจุบนั และแนวโน้ มที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึ่งการศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิเหล่านี ้
อาจสามารถศึกษาได้ จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี ้ 1) แหล่งข้ อมูลภายในท้ องถิ่น (Local Data) อันได้ แก่
องค์การต่าง ๆ ในชุมชน (Community Organizations) หน่วยงานของทางภาครัฐในเขตพื ้นที่นนั ้ ๆ
(Local Department) มหาวิทยาลัย (Universities) 2) แหล่งข้ อมูลระดับประเทศ (National Data)
เช่น สานักงานสถิติแห่งชาติ (National Center for Statistics) หนังสือหรื อวารสารทางวิชาการ
ต่าง ๆ (Academic Papers or Journals) องค์การทางการกุศล (Foundations) บริ ษัทที่รับศึกษา
ข้ อมูลทางการตลาด (Private Marketing Research Firms) 3) ข้ อมูลในระดับนานาชาติ
(International Data) เช่น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) รวมถึง องค์การ
ระหว่างประเทศ (International Organization) อื่น ๆ เป็ นต้ น
สาหรับการวิจยั ที่ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิ( Primary Data)นัน้ เหมาะจะใช้ ในขันตอนของ
้
การสืบหาสาเหตุของปั ญหา (Analyze the Problem) หรื อ การแบ่งกลุ่มตลาดและกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย (Segment the Social Market and Define the Target Audience) เพราะข้ อมูลที่
ได้ จะตรงกับความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้นในขณะนัน้ ๆ มากที่สุด รวมถึงได้ ข้อมูลที่มีความลึกและไม่
สามารถหาได้ จากข้ อมูลทุติยภูมิอีกด้ วย แต่ทงนี
ั ้ ้ การใช้ เทคนิคทางการวิจัย หรื อการเลือกชนิด
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ข้ อมูลที่จะมาทาการศึกษาในเรื่ องการตลาดเพื่อสังคม มิได้ มีการกาหนดเป็ นรูปแบบตายตัว ทังนี
้ ้
ขึ ้นกับ ชนิดของปัญหาที่และบริบทของสังคมที่ต้องการจะศึกษา
สาหรับข้ อมูลที่เกี่ยวกับปั ญหาสังคมที่ควรทราบ Weinreich (1999) ได้ สรุปไว้ 5 ข้ อ
ดังนี ้
1) อะไรคือผลที่เกิดขึ ้นจากปั ญหาเหล่านัน้ (What are the consequence of the
problem) ทุกปั ญหาสังคมล้ วนส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคมทังสิ
้ ้น ซึ่งบางปั ญหา เช่น ปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมอาจใช้ เวลาในการเห็นผลกระทบนาน จึงทาให้ คนในสังคมขาดความตระหนักในการ
ป้องกันและแก้ ไขปัญหา เนื่องจาก นึกถึงภาพของผลเสียที่เกิดขึ ้นไม่ได้ หรื อไม่ชดั เจน เมื่อเทียบกับ
ปั ญหาสังคมบางปั ญหา เช่น ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหายาเสพติด ซึ่งปั ญหาเหล่านี ้สามารถเกิด
ผลกระทบต่อสังคมได้ รวดเร็ว และนึกถึงผลร้ ายที่อาจเกิดขึ ้นได้ ชดั เจน ดังนัน้ จึงง่ายต่อการสื่อสาร
กับสังคมมากกว่า นอกจากนี ้ กลุ่ม คนในสัง คมที่ มี ความแตกต่างกันทางด้ านประชากร อาชี พ
การศึกษา ฯลฯ ก็จะมีการตอบสนองต่อผลเสียแต่ละแบบที่แตกต่างกัน ดังนัน้ ในการทาการตลาด
เพื่อสังคมจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาถึงผลเสียที่เกิดขึ ้นอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องรูปแบบ ความ
รุ นแรงที่ เ กิดขึน้ ระยะเวลาในการเกิ ดและลาดับในการเกิ ดผล เพื่อนาข้ อมูลของผลเสี ยต่าง ๆ
เหล่านี ้กลับมาสื่อสารสื่อสารให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายนัน้ ๆ มากที่สดุ
2) อะไรคื อประเด็นที่ เ ป็ นสาเหตุหลักของปั ญหาสัง คมที่ จ ะทาการแก้ ไ ข (What
aspect of the problem?) เพราะในปั ญหาสังคมแต่ละปั ญหาจะมีประเด็นหลัก หรื อ สาเหตุของ
การเกิดปั ญหาได้ หลากหลายสาเหตุ เช่น ปั ญหาเด็กจรจัดในสังคมเมือง อาจเกิดได้ จาก การมีลูก
เมื่อยังไม่พร้ อม การเลี ้ยงดูของพ่อแม่ที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่มีเวลาในการเลี ้ยงดู เป็ นต้ น ดังนัน้ ในการ
ที่จะแก้ ไขปั ญหาสังคมใด ๆ ก็ตาม จึงจาเป็ นที่จะต้ องกาหนดประเด็นที่ เป็ นสาเหตุหลักที่จะใช้ ใน
การแก้ ไขปั ญหาเหล่านันให้
้ ชดั เจน โดยเลือกประเด็นที่เป็ นสาเหตุที่คิดว่ามีผลต่อการเกิดปั ญหา
ณ. เวลานัน้ ๆ มากที่สดุ เพียงประเด็นเดียวก็พอ เพราะการตลาดเพื่อสังคมไม่สามารถที่จะแก้ ไขได้
ทุกสาเหตุไปพร้ อม ๆ กันได้ เนื่องจาก ข้ อจากัดในด้ านทรั พยากรภายในองค์การ และเวลาที่ใช้ ใน
การตลาดเพื่อสังคม
3) ระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมแบบใด ที่มีความสัมพันธ์กบั ปั ญหา (What
knowledge, attitudes, and behaviors are related to the problem?) ในส่วนนี ้จะต้ องศึกษาว่า
กลุม่ เป้าหมายจานวนเท่าใดที่ไม่เกิดความตระหนักถึงปั ญหาสังคมที่กาลังเกิดขึ ้น และจากทังหมด
้
นันมี
้ จานวนเท่าใดที่เริ่ มเกิดความตระหนักถึงตัวปั ญหา และเริ่ มรับรู้ ว่ามีผลร้ ายต่อตนเอง หรื อ
ทราบว่า ตนเองตกอยู่ในภาวะของความเสี่ยงหรื อไม่ และจากทังหมดนั
้
นมี
้ จานวนเท่าใดที่เริ่ มคิด
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ว่าปัญหาเหล่านันถึ
้ งเวลาที่จะต้ องป้องกันและแก้ ไขให้ หมดไป และท้ ายที่สดุ แล้ ว มีกลุ่มเป้าหมาย
จานวนเท่าใดที่ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ๆ ซึ่งความแตกต่างของจานวนกลุ่มคนทัง้ 4 กลุ่มนี ้ (กลุ่มที่ไม่
ตระหนักถึงปั ญหา กลุ่มที่เริ่ มตระหนักถึงปั ญหา กลุ่มที่เริ่ มคิดจะแก้ ปัญหา และกลุ่มที่เริ่ มลงมือ
แก้ ปัญ หา) จะแสดงให้ เ ห็นถึง ระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และความเข้ าใจที่ มีต่อปั ญหา
สัง คมที่ แตกต่างกันไปในประชากรกลุ่ม เป้าหมาย เช่น ถ้ าจ านวนของทัง้ กลุ่ม ที่ ไ ม่ตระหนักถึง
ปั ญหามีทงสิ
ั ้ ้น 50 คน กลุ่มที่เริ่ มตระหนักถึงปั ญหามีทงสิ
ั ้ ้น 30 คน กลุ่มที่เริ่ มคิดจะแก้ ปัญหามี
ทังสิ
้ ้น 10 คน และกลุม่ ที่เริ่มลงมือแก้ ปัญหามีแค่ 2 คน ดังตัวอย่างถ้ ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
มากเช่นนี ้ แสดงให้ เห็นว่า ประชากรในสังคมนันมี
้ ความแตกต่างในด้ านระดับความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมเป็ นอย่างมาก ซึ่งทังหมดนี
้
้ จะทาให้ การวางแผนการตลาดเพื่อสังคมทาได้ ยากขึ ้น และ
นอกจากนี ้จะต้ องศึกษาต่อไปให้ ลกึ จนทราบถึงรูปแบบและรายละเอียดของระดับความแตกต่างใน
ด้ านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลทัง้ 4 กลุม่ นัน้ ๆ ด้ วย
4) การระบาด หรื อ การแพร่กระจายของปั ญหานัน้ ๆ (How is the epidemiology
of problem?) จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งหรื อไปสู่สมาชิกคนอื่น ๆ ในสังคมมีลกั ษณะเป็ น
อย่างไรโดยหลังจากที่ได้ ศึกษาว่า ประเด็นใดเป็ นสาเหตุหลักที่สาคัญ (ซึ่งอาจจะเป็ น ทัศ นคติ
ค่านิยม และพฤติกรรมที่ผิดๆ) ที่จะใช้ ในเป็ นกรอบในการแก้ ไขปั ญหาแล้ ว จะต้ องศึกษาด้ วยว่า
สาเหตุต่าง ๆ เหล่านัน้ สามารถแพร่ กระจายไปสู่ผ้ ูอื่นในสังคมได้ อย่างไร และทางใดบ้ าง เพื่ อ
ป้องกันการลุกลามและการแก้ ไขปัญหาที่ซ ้าซาก
5) การกระทาใดบ้ างที่ สามารถป้องกันการเกิ ด หรื อ หยุดการแพร่ กระจายของ
ปั ญหาเหล่านันได้
้ (What can be done to prevent the problem from occurring or
spreading?) ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาในข้ อนี ้ถือว่า มีความสาคัญมาก ที่จะนาไปกาหนดเป็ น
เนื ้อหาสาคัญที่จะใช้ ในการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม เช่น แผนการรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิด
โรคมะเร็ งผิวหนังที่มีสาเหตุหลักมาจากการได้ รับรังสีอุลตร้ าไวโอเล็ต (Ultraviolet Rays) ใน
แสงแดดมากจนเกินไป อาจกาหนดพฤติกรรมการป้องกันและการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ ดังนี ้
การใช้ ครี มป้องกันแสงแดด การหาอุปกรณ์บงั แสงแดดในขณะอยู่ที่แจ้ ง หรื อ แม้ กระทัง่ การเลี่ยง
ออกไปภายนอกในช่วงที่แสงแดดจัด (Sunlight Hours) เป็ นต้ น ซึ่งการจะเลือกใช้ พฤติกรรมใด
หรื อหลายพฤติกรรมในการสื่อสารนันต้
้ องคานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้
ด้ วย
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6) แผนการรณรงค์ที่เกี่ยวข้ องหรื อใกล้ เคียงกับปั ญหาสังคมนัน้ ๆ ที่ผ่านมาในอดีต
มีวิธีการดาเนินงาน และประสบผลความสาเร็ จอย่างไร (How successful have attempts been
to address problem?) การศึกษาลักษณะการดาเนินงานของแผนการรณรงค์ในอดีตจะทาให้
ทราบถึ ง ข้ อ มูล ที่ จ าเป็ น ต่า ง ๆ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี รวมถึ ง ปั จ จัย ต่า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่อ การด าเนิ น งาน
การตลาดเพื่อสังคมอีกด้ วย
2.4.4.2 ขันตอนที
้
่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทางสังคม (Analysis the Social
Marketing Environment)
หลังจากที่ไ ด้ กาหนดปั ญหาและโอกาสเกี่ ยวกับประเด็นทางสังคมที่ พยายามจะ
แก้ ไขแล้ วขันตอนต่
้
อมา คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อแผนการตลาดเพื่อสังคม
เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลว่า จะมีโอกาสมากน้ อยแค่ไหนในการเลือกใช้ เครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาด
ประเภทต่าง ๆ ในการสนับสนุนแผนการรณรงค์ในครัง้ นัน้ ๆ หรื อ จะมีปัจจัยใดบ้ างที่เป็ นอุปสรรค
ต่อการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และ อุปสรรคนันสามารถใช้
้
เทคนิคด้ านการตลาดช่วย
แก้ ไขได้ หรื อไม่หรื ออาจกล่าวได้ โดยสรุปว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทางสังคม คือ การศึกษา
ปั จ จัย ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ การสื่ อ สารที่ มี ค วามกว้ า งขึ น้ ไปอี ก ระดับ นอกเหนื อ จาก ทัศ นคติ
พฤติกรรมของผู้บริ โภค สถานการณ์ทางการตลาดทัว่ ไป และคูแ่ ข่งขัน มาเป็ นการศึกษาในระดับ
นโยบายของประเทศ ประเด็นด้ านกฎหมายที่ จะออกใหม่ ประเด็นด้ านความสัม พันธ์ ระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ ซึ่งการศึกษาในตัว แปรพวกนี ้จะทาให้ เราสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน้
ล่วงหน้ าได้ อย่างแม่นยา อันจะทาให้ การวางแผนการรณรงค์ทาได้ ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
อีกด้ วย ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ถือเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะต้ องคานึงถึง เมื่อคิดจะทาการสื่อสารการตลาด
เพื่อสังคม (Kotler & Roberto, 1989)
Weinreich (1999) ได้ เสริ มจาก Kotler and Roberto ว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ทางสังคมนัน้ ควรให้ ความสนใจกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
ปั จจัยทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ และลักษณะทางประชากรของสังคมที่จะดาเนิน
แผนการรณรงค์ว่า มีสภาพปั จจุบนั และมีแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็ นอย่างไรรวมถึง
สัง เกตด้ วยว่า ปั จจัยในด้ านใดบ้ างที่ อาจเป็ นตัวส่ง เสริ ม หรื อ ตัวยับยัง้ ความก้ าวหน้ าของแผน
รณรงค์
สถานการณ์ ด้ านการเมื อ งในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ปั ญหาสั ง คม หรื อ
กลุม่ เป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วเป็ นอย่างไรบ้ าง
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นโยบายและกฎหมายใดบ้ างที่ ส่งผลต่อการตอบสนองของกลุ่ม เป้าหมาย หรื อ
ส่งผลต่อการดาเนินงานแผนการตลาดเพื่อสังคม
มี อ งค์ การใดบ้ างที่ ก าลัง ด าเนิน แผนการรณรงค์ที่ เหมื อ น หรื อ ใกล้ เ คีย งกันกับ
แผนการรณรงค์ที่กาลังทาอยูใ่ นปัจจุบนั หรื อ คาดว่าจะทาในอนาคต
เนื ้อหาของแผนการรณรงค์มีความสามารถในการดึงดู ดให้ กลุ่มเป้าหมายสนใจได้
หรื อไม่ เนื่องจากในแต่ละวัน นอกจากประเด็นทางสังคมแล้ ว กลุ่มเป้าหมายยังต้ องเปิ ดรับสาร
โฆษณาประมาณ 580-1800 เนื ้อหาต่อวัน (Stern, 1992)
ช่องทางการสื่อสารใดบ้ างที่จะสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากที่สดุ
นอกจากการวิเคราะห์ดงั กล่าวแล้ ว Rothschild (1979) ได้ เสนอว่า แผนการรณรงค์
เพื่ อก่อให้ เ กิดการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมนัน้ ไม่เหมื อนกับความพยายามในการขายสินค้ าใน
ลักษณะปกติ เพราะมักเป็ นการขัดแย้ งกับทัศนคติ และพฤติกรรมเดิมของสังคม เช่น การลด ละ
เลิกในสิ่งต่าง ๆ ที่สงั คมนิยมทาเป็ นเวลานาน ดังนัน้ จึงทาให้ มีข้อจากัดหลายอย่างมาเป็ นอุปสรรค
ต่อความพยายามนัน้ ๆ Rothschild (1979) จึงได้ สรุปว่า ก่อนที่จะทาการพัฒนาแผนการสื่อสาร
การตลาดที่มิใช่เชิงธุรกิจนัน้ ผู้วางแผนควรพิจารณาสภาพแวดล้ อมทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็ น
ปัจจัยสาคัญที่ใช้ เป็ นข้ อมูลพิจารณาก่อนการวางแผน ดังต่อไปนี ้ ด้ วย คือ
1) เรื่ องของความเกี่ยวพัน (Involvement) ระหว่างสถานการณ์นนั ้ ๆ (สถานการณ์
ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง) กับกลุม่ เป้าหมายว่าอยูใ่ นระดับใด ซึ่งจะทาให้ ทราบถึงระดับความยาก
ง่ายในการทาแผนการรณรงค์ให้ ประสบผลสาเร็ จ เนื่องจาก การตลาดในเชิงธุรกิจนัน้ สินค้ าส่วน
ใหญ่จะมีระดับความเกี่ ยวพันอยู่ในระดับกลาง ๆ ไม่มากหรื อต่าจนเกินไป จึง ทาให้ สามารถ
เลือกใช้ เครื่ องมือหรื อเทคนิคทางการตลาดต่าง ๆ ได้ โดยง่าย แต่สาหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
นัน้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องการมักจะมีระดับความเกี่ยวพันที่สงู มาก หรื อไม่ก็ต่ามาก ซึ่ง
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในประเด็นที่มีระดับความเกี่ยวพันที่สุดขัว้ เช่นนี ้ทาให้ ต้องใช้ ความ
พยายามอย่างมากในการผสมผสานสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ทังในเรื
้ ่ องของการใช้ เครื่ องมือและ
เทคนิคทางการตลาดที่ต้องมีความกลมกลืน รวมทัง้ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินงานที่ยาวนาน
กว่าการตลาดในเชิงธุรกิจอีกด้ วย
2) เรื่ องของความร่ วมมือ (Reinforcement) โดยพิจารณาดูว่า มีผ้ ทู ี่สนใจให้ ความ
ร่วมมือสนับสนุนแผนการรณรงค์หรื อไม่ มากน้ อยแค่ไหน ซึ่งผู้ที่จะให้ การสนับสนุนนี ้ ถือได้ ว่าเป็ น
ตัวเสริ ม (Reinforces) ให้ แผนการรณรงค์ประสบความสาเร็ จได้ ง่ายขึน้ รวมทัง้ พิจารณาถึง ผู้
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คัดค้ านด้ วยว่ามีมากน้ อยเพียงใด การพิจารณาในประเด็นนี ้ถือได้ ว่าสาคัญอย่างยิ่ง ที่จะผลักดัน
ให้ แผนการการตลาดเพื่อสังคมเกิดผลสาเร็ จ เนื่องจากปกติแล้ วตัวเนื ้อหา (Message) ที่จะส่งไป
ยังกลุ่มเป้าหมายในรู ปแบบธรรมดาอาจจะทาให้ กลุ่มเป้าหมายมองเห็นถึงคุณประโยชน์ของการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นได้ ไม่ชดั เจนนัก ดังนัน้ การร่ วมมือกับกลุ่มผู้สนับสนุนจึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะทาให้ ขีดความสามารถในการสื่อสารเพิ่มมากขึ ้น
Weinreich (1999) ได้ กล่าวเสริ มไปในทิศทางเดียวกันว่า ถึงแม้ องค์การของตนเอง
จะมีเงินทุนและบุคลากรอย่างพอเพียง แต่การร่ วมมือกับองค์การผู้ให้ การสนับสนุนในด้ านต่าง ๆ
ในลักษณะการดาเนินงานร่ วมกัน (Partnership) ถือเป็ นสิ่งที่ดีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพของ
แผนการรณรงค์รวมทังยั
้ งช่วยเพิ่มความน่าสนใจ (Attention) และความน่าเชื่อถือ (Credibility)
ของเนื อ้ หาที่ ทาการสื่ อสารได้ เ ป็ นอย่างดี โดยรู ปแบบของการดาเนินงานร่ วมกันนัน้ สามารถ
กาหนดบทบาทขององค์การที่ให้ การสนับสนุนได้ หลากหลายแนวทาง ดังนี ้
ช่วยในด้ า นการกระจาย (Distributing) เนื อ้ หา หรื อเป็ น ผู้น าสารต่า ง ๆ ของ
แผนการรณรงค์ไปสูก่ ลุม่ คูค่ ้ า(Client)ลูกค้ า(Customer) และกลุม่ สถาบันต่าง ๆ (Constituents)
ช่วยให้ การรับรอง (Referring) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ กบั แผนการรณรงค์
ช่วยในการผนวก (Including) เนื ้อหาของแผนการรณรงค์ไปกับแผนการสื่อสารของ
องค์การผู้ให้ การสนับสนุน
ช่วยเหลือด้ านบุคลากร (Staff) หรื อ อาสาสมัคร (Volunteers)
ช่วยในการจัดหาบุคคลมีชื่อเสียง (Well-known Spokesperson) มาช่วยการ
โปรโมตแผนการรณรงค์
ช่วยในด้ านการวิจยั (Research) และสนับสนุนกิจกรรม (Activity Support) ต่าง ๆ
ในแผนการรณรงค์
ช่วยในด้ านการเงิน (Finalcial Support) หรื อ การบริ จาคสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ไปกับสื่อต่าง ๆ โดยไม่คดิ มูลค่า (In-kind Contribution)
ถึง แม้ ว่า การร่ ว มมื อ กับองค์ การผู้ให้ การสนับ สนุน จะนามาซึ่ง ประโยชน์ ต่า ง ๆ
มากมาย แต่ในทางตรงข้ ามอาจนามาซึ่งปั ญหาต่าง ๆ ได้ เช่นกัน โดยปั ญหาที่มักเกิดขึน้ ได้ แก่
(Weinreich, 1999)
ปั ญหาการสูญ เสียการควบคุมและความเป็ นเจ้ าของ (Loss of Control &
Ownership)ของแผนการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เนื่องจาก ต้ องให้ ความเกรงใจกับผู้ให้
การสนับสนุน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็ นประเด็นที่ให้ การสนับสนุนทางด้ านการเงิน และนอกจากนี ้
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การจะดาเนินการสิ่งใดต้ องรอรับฟั งการตัดสินใจจากหลายๆ ฝ่ าย จึงทาให้ การดาเนินการทาได้
ล่าช้ า
ปัญหาผู้ให้ การสนับสนุนไม่ได้ ให้ ความช่วยเหลือเต็มที่ตามที่ได้ สญ
ั ญากันไว้
ปั ญ หาผู้ ให้ การสนับ สนุ น ด าเนิ น งานไม่ ต รงตามกลยุ ท ธ์ ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ( Off
Strategy)
ปั ญ หาผู้ให้ การสนับสนุนกลายเป็ นตัว ถ่วงเวลา เนื่ องจาก ต้ องเสี ยเวลาในการ
สื่อสารภายในเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันก่อนที่จะลงมือดาเนินการ และในบางครัง้ ต้ องล่าช้ า
หรื อไม่สามารถกระทาการใด ๆ ได้ เนื่องจาก การดาเนินงานบางขันตอนจะท
้
าได้ ก็ตอ่ เมื่อผู้ให้ การ
สนับสนุนได้ ทาเสร็จสิ ้นแล้ วเท่านัน้
ปัญหาผู้ให้ การสนับสนุนเลิกให้ การสนับสนุนกลางคัน
นอกจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทางสังคม ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว Weinreich
(1999) ได้ เสนอเพิ่มเติมจากกระบวนการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมของ Kotler & Roberto ว่า
ควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม หรื อความพร้ อมของทรัพยากร (Resources) ภายในองค์กร
ด้ วย ไม่ว่าจะเป็ น ในเรื่ องของเงิ น (Money) ทักษะและความสามารถของบุค ลากร (Skilled
Personnel) เครื่ องอานวยความสะดวกในสานักงาน (Adequate Office Facilities) ความสามารถ
ในการเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Access to the Target Audience) และเวลา (Time) ที่ต้องใช้ ในการ
วางแผนจนถึงการประเมินผลงาน โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
จานวนเงิน (Total Budget) ทังหมดที
้
่ต้องใช้ หรื อสามารถจ่ายได้ ในการดาเนิน
แผนการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Program)
จานวนเงินเหล่านันจะมาจากผู
้
้ มีอุปการะคุณ (Grants) หรื อ มาจากงบภายนอก
(Outside Funding) รวมถึงงบภายในองค์การเองเป็ นจานวนเงินเท่าไร
บุคลากรภายในองค์การมีความสามารถที่จะวางแผนดาเนินการแผนการตลาดเพื่อ
สังคมได้ ดีเพียงใด รวมถึง มีความรู้ความสามารถในด้ านการวิจยั และความสามารถในด้ านการ
ผลิต (Production) สิ่งต่าง ๆ ที่จะใช้ ในการรณรงค์มากน้ อยแค่ไหน
ทางองค์การได้ จัดงบพิเศษสาหรับการจ้ างที่ปรึ กษา (Consultant) หรื อ บริ ษัท
ตัวแทนโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ (Advertising / Public Relations Agency) ไว้ บ้างหรื อไม่
องค์การมีเวลาเพียงพอหรื อไม่ ในการทุ่มเทให้ กับการพัฒนา (Developing) การ
ประยุกต์ใช้ (Implementation) และการตรวจติดตาม (Monitoring) แผนการตลาดเพื่อสังคม
องค์การมีอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ในการดาเนินงานเพียงพอหรื อไม่
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องค์การมีความสามารถที่จะเข้ าถึงและสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายได้ ดีเพียงใด
ปัจจุบนั มีผ้ สู นับสนุน หรื อ มีการร่วมมือกับองค์การต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้ านที่องค์การของตนเองขาดไปหรื อไม่ ถ้ ามีคาดว่าสามารถทางานร่วมกันได้ ดีเพียงใด
องค์การมี ความสามารถในการหาเงิ นเพิ่ม ระหว่างการดาเนินแผนการรณรงค์
หรื อไม่(กรณีแผนการรณรงค์นนต้
ั ้ องใช้ เวลายาวนาน)
หลังจากได้ ตอบคาถามข้ างต้ นแล้ ว คิดว่า องค์การของตนมีศกั ยภาพเพียงพอใน
การทาการตลาดเพื่อสังคม ภายในตอนนี ้ได้ หรื อไม่
ซึ่งถ้ าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในองค์การไม่มีความพร้ อมสาหรับ
การดาเนินงานการตลาดเพื่อสังคมดังที่ได้ ตงใจไว้
ั้
สามารถแก้ ไขได้ 2 วิธีคือ 1) ลดขอบเขตหรื อ
ขนาดของการทางานด้ านการตลาดเพื่อสังคมให้ มีความแคบลง หรื อ 2) หาเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งการ
จะแก้ ไขแบบใดนันขึ
้ ้นกับสภาพแวดล้ อมทังภายนอก
้
และภายในองค์การขณะนัน้ ๆ เป็ นสาคัญ
2.4.4.3 ขันตอนที
้
่ 3 การกาหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อสังคม (Determine
Social Marketing Objectives)
การกาหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อสังคม หมายถึง การกาหนดเป้าหมาย
หรื อระดับการเปลี่ยนแปลงสังคมที่องค์การนัน้ ๆ ต้ องการจะให้ เกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ ทาการสื่ อสาร
ทางการตลาดไปแล้ ว ซึ่ง การกาหนดวัตถุประสงค์ต่าง ๆ นัน้ จะมีหลักเกณฑ์ คล้ ายคลึง กับการ
วางแผนการตลาดโดยทัว่ ๆ ไป คือ ควรจะมีการเขียนอย่างเฉพาะเจาะจง (Specific) สมเหตุสมผล
(Resonable) สามารถวัดได้ ( Measurable) และสามารถที่จะกระทาให้ สาเร็ จได้ (Attainable)
เนื่องจาก ถ้ าเราเขียนวัตถุประสงค์อย่างกว้ างๆ เช่น เพิ่มคุณภาพชีวิต ป้องกันอาชญากรรม ฯลฯ
จะไม่เป็ นแนวทางที่ดีในการวางแผนกลยุทธ์ เพราะไม่สามารถรู้ ได้ ว่า แผนการสื่อสารที่วางไว้ นนั ้
บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่ เนื่องจากไม่สามารถจะวัดได้ (Kotler & Roberto, 1989) ซึ่งหลักเกณฑ์
ในการวางวัตถุประสงค์ควรจะเริ่ มจากการกาหนดวัตถุประสงค์อย่างกว้ างๆก่อน แล้ วหลังจากนัน้
ควรชี ใ้ ห้ เ ห็ น ถึ ง พฤติก รรมหรื อ การกระท าใด ๆ ที่ เ ราต้ อ งการให้ ส มาชิ ก ในสัง คมนัน้ รวมถึ ง
กลุม่ เป้าหมายกระทา ซึง่ พฤติกรรมหรื อการกระทานัน้ ๆ จะเป็ นตัวสะท้ อนที่ดีถึงวัตถุประสงค์ห ลัก
ของแผนการสื่อสาร และต้ องเข้ าใจได้ ง่าย ตัวอย่างเช่น (Samuels, 1977, as cited in Kotler &
Roberto, 1989) ดังตารางพฤติกรรม
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ตารางที่ 2.3 แสดงวิธีการเขียนวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดเพื่อสังคม
วัตถุประสงค์ กว้ างๆ

พฤติกรรม / การกระทาที่สะท้ อน
วัตถุประสงค์ ๆ
1. การป้องกันอุบตั เิ หตุและการสูญเสียทาง ก. การคาดเข็มขัดนิรภัย
เศรษฐกิจและสังคม
ข. ลดการเมาสุราขณะขับรถ
ค. ทิ ้งช่องว่างระหว่างรถคันหน้ า
ง. ส่งเสริมพฤติกรรมการเดินทางถนนที่ถกู ต้ อง
2. การป้องกันอาชญากรรมตามท้ องถนน ก. ล๊ อคประตูรถทุกครัง้
ข. อย่าเก็บของมีคา่ ไว้ ในรถ
3. การป้องกันไฟ
ก. อย่าเก็บไม้ ขีดไฟไว้ ในที่ที่เด็กสามารถหยิบได้
ข. ให้ ความรู้ในเรื่ องการดับไฟเบื ้องต้ น
แหล่ งที่มา: Kotler and Roberto, 1989, p. 56.
การกาหนดพฤติกรรมหรื อการกระทาที่มีความเฉพาะเจาะจง จะทาให้ สามารถวัด
ความก้ าวหน้ าและความสาเร็จของแผนการสื่อสารได้ โดยง่าย ซึ่งการวัดผลนี ้ อาจทาได้ โดยการทา
วิจยั ประเมินผลในรู ปแบบที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่ได้ ตงไว้
ั ้ และนอกจากนี ้ ไม่ควรที่จะกาหนด
วัต ถุป ระสงค์ ที่ สูง จนเกิ น ไปนัก จนไม่ ส ามารถที่ จ ะกระท าให้ เป็ นจริ ง ได้ และก็ ไ ม่ ค วรที่ จ ะ
วางเป้าหมายไว้ ต่ามากจนเกินไป จนไม่เกิดความท้ าทาย หรื อไม่ ค้ มุ กับที่ต้องลงทุนลงแรงในการ
ทาการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม (Kotler & Roberto, 1989)
นอกจากนี ้ การตังวั
้ ตถุประสงค์ จะต้ องยึดหลักของความจริ ง (Realistic) และต้ อง
เลือกประเด็นที่ใช้ ในการวัดผลที่เหมาะสม เช่น ปั ญหาที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ อันเนื่องมาจากขาด
ความรู้ และความเข้ าใจในการบริ โภคที่ถูกต้ องไม่ควรที่จะกาหนดว่า จะลดการเป็ นโรคหัวใจ 30
เปอร์ เซ็นต์ภายใน 6 เดือน แต่ควรกาหนดวัตถุประสงค์ เป็ น การเพิ่มจานวนคนที่ตระหนักในการ
รับประทานอาหารที่มี โคเลสเตอรอลสูง (ซึ่ง เป็ นสาเหตุของโรคหัวใจ)ให้ มีจ านวนเพิ่มขึน้ 30
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เป็ น ต้ น และท้ า ยที่ สุด การก าหนดวัตถุป ระสงค์ จ ะต้ อ งกาหนดโดยใช้ มุม มองของ
ผู้บริ โภคเป็ นหลัก ซึ่งหมายถึงจะต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ให้ สอดคล้ องกับพื ้นฐานความรู้ ทัศนคติ
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ทักษะ และพฤติกรรมเดิมของกลุ่มเป้าหมายทังหลั
้ กและรองเพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดการยอมรับ
วัตถุประสงค์ และสามารถปฏิบตั ติ ามได้ จริง (Weinreich, 1999)
2.4.4.4 ขัน้ ตอนที่ 4 การแบ่ง ส่ว นตลาด และคัด เลื อ กกลุ่ม ผู้ยอมรั บ เป้าหมาย
(Segment Social Market and Select Target Adoptors)
องค์การ (หรื อบริ ษัท) ที่ต้องการทาการตลาดเพื่อสังคม มีความจาเป็ นที่จะต้ องให้
คาจากัดความกลุ่มเป้าหมายที่จ ะทาการสื่อสารด้ วยอย่างชัดเจน ว่า ตลาดหรื อสัง คมนัน้ ๆ มี
กลุม่ เป้าหมายเป็ นใครบ้ าง เนื่องจากข้ อจากัดทางด้ านทรัพยากร รวมถึงผลกระทบที่จะมีตอ่ ในขัน้
ของการกาหนดเนื ้อหา และการเลือกชนิดเครื่ องมือสื่อสาร (Kotler & Levy, 1973) โดยจะต้ อง
กาหนดกลุ่มเป้าหมายแยกออกเป็ นกลุ่มย่อย ๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อยของตลาด (Market Segments)
จะมี ลักษณะแตกต่า งกัน และสมาชิ ก ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ม เดี ย วกัน ก็ จ ะมี ลัก ษณะตัว แปรบางอย่า งที่
เหมือนกัน เช่น การใช้ ตวั แปรทางลักษณะด้ านประชากร (Demographics) เช่น เพศ อายุ รายได้
สถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสัง คม ฯลฯ หรื ออาจใช้ ลักษณะทางด้ านพฤติกรรมมาแบ่ง กลุ่ม
เป้ า หมายได้ เช่ น กั น วิ ธี ก ารนี เ้ ป็ นแนวความคิ ด ในการใช้ การแบ่ ง ส่ ว นตลาด ( Market
Segmentation) ซึ่งเป็ นขบวนการในการแบ่งตลาดใหญ่ออกเป็ นส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน และ
พัฒ นาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดสาหรั บแต่ละส่วนที่ เป็ นส่วนที่เราได้ ทาการคัดเลือกเป็ น
กลุ่มเป้าหมาย (Target Segment) (Bloom & Novelli, 1981) ซึ่งแนวคิดการแบ่งส่วนตลาดและ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายนี ้ เป็ นแนวคิดพื ้นฐานทางการตลาดที่ทาให้ การตลาดเพื่อสังคมแตกต่าง
จากการตลาดเชิงพาณิชย์โดยทัว่ ไป ซึ่งมักจะมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายหลักเพียงกลุ่มเดียวที่จะทา
การสื่อสารทางการตลาด (Weinreich, 1999) และนอกจากนี ้การมุ่งสื่อสารกับทุกกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความสัม พัน ธ์ กั บปั ญ หาทั ง้ ทางตรงและทางอ้ อมนัน้ จะช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสของความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกด้ วย
ตัวอย่างการแบ่งส่วนตลาดเพื่อสังคม เช่น การรณรงค์ให้ เลิกสูบบุหรี่ สามารถแบ่ง
ตลาดออกเป็ นตลาดย่อยได้ ดงั นี ้ กลุ่มผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ กลุ่มผู้ที่เคยสูบบุหรี่ กลุ่มผู้ที่สบู บุหรี่ ไม่มากนัก
กลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ จดั มากเป็ นต้ น โดยใช้ ตวั แปรในการแบ่งส่วนตลาดคือ ตัวแปรด้ านพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ หลังจากนี ้ก็จะมีการเลือกว่ากลุ่มใดจะเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มใดคือกลุ่มเป้า หมาย
รอง เพื่อทาการออกแบบกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดให้ เหมาะกับกลุม่ แต่ละกลุม่ ต่อไป
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2.4.4.5 ขันตอนที
้
่ 5 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค (Analysis of Consumer
Behavior)
ขันตอนนี
้
้สามารถทาได้ โดยการออกวิจยั ตลาด เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีประโยชน์สาหรับ
การออกแบบแผนการสื่อสารต่าง ๆ ให้ เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ วการทาการตลาดเพื่อสังคม
มักจะพบกับปั ญหาในการรวบรวมข้ อมูลบางอย่าง เพราะพฤติกรรมทางสัง คมส่วนใหญ่ มักมี
แนวโน้ มที่คอ่ นข้ างจะซับซ้ อน และปกติมกั จะมีตวั แปรอื่น ๆ อยู่เบื ้องหลังพฤติกรรมนัน้ ๆ มากมาย
Bloom และ Novelli (1981) แนะนาว่า วิธีการที่ดีที่สดุ วิธีการหนึ่งในการให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ในเรื่ องเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคคือ การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) ถึงแม้ ว่า การ
สัมภาษณ์กลุม่ จะเป็ นการจัดกลุม่ ขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะก่อให้ เกิดผลสรุปที่ผิดพลาด แต่ก็เป็ นวิธีการ
หนึ่ง ซึ่ง จะให้ ข้ อ มูล ที่ ลึก ซึง้ ในเรื่ อ งพฤติก รรมของผู้บ ริ โ ภคได้ ดี ก ว่า การท าการวิ จัย เชิ ง ส ารวจ
(Survey) โดยในขัน้ ตอนการวิ เ คราะห์ ผ้ ูบ ริ โ ภคนี ้ จะท าให้ เ ราทราบถึ ง การต่อ ต้ า นต่อ การ
เปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) ในกลุ่มเป้าหมาย ทังยั
้ งให้ ข้อมูลที่เ ราสามารถนามาใช้
เพื่อแก้ ไขการต่อต้ านนัน้ ๆ ได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย
ข้ อมูลที่นกั การตลาดเพื่อสังคมจาเป็ นจะต้ องวิเคราะห์ หลังจากที่ได้ แบ่งส่วนตลาด
แล้ วเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ มากยิ่งขึ ้น คือ ข้ อมูลดังต่อไปนี ้ (Kotler &
Roberto, 1989)
1) ลักษณะทางสัง คมประชากร (Sociodemographic Characteristics) เป็ น
ลักษณะภายนอกของบุคคล เช่น ชนชันทางสั
้
งคม (Social Class) รายได้ (Income) การศึกษา
(Education) อายุ (Age) และขนาดครอบครัว (Family Size) ฯลฯ
2) ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Profile) เป็ นลักษณะภายในของบุคคล
เช่น ทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม (Values) แรงจูงใจ (Motivation) บุคลิกภาพ (Personality) และ
รูปแบบการใช้ ชีวิต (Life style)
3) ลัก ษณะทางพฤติกรรม (Behavioral Characteristics) คื อ รู ป แบบของ
พฤติกรรมที่กลุ่ม เป้าหมายในส่วนตลาดย่อยนัน้ ๆ ได้ แสดงออกมา เช่น นิสั ยการซื อ้ (Buying
Habits) ลักษณะการตัดสินใจ (Decision-Making) เป็ นต้ น
ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ว่าใครคือกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ จัดมาก อาจศึกษาได้ ว่าส่วน
ใหญ่เป็ นเพศใด อายุเท่าไร ฯลฯ มีแรงจูงใจใดหรื อทาไมจึงมีพฤตกรรมการสูบบุหรี่ เช่นนี ้ รวมถึง
พฤติกรรมการซื ้อบุหรี่ และขบวนการการตัดสินใจสูบบุหรี่ เป็ นต้ น
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การที่ร้ ูจกั กลุม่ เป้าหมายเป็ นอย่างดี จะทาให้ สามารถวางแผนการสื่อสารการตลาด
เพื่อสังคมที่จะเข้ ามามีอิทธิพลเหนือ หรื อ สามารถชักจูงให้ สมาชิกในสังคมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมดังที่ได้ ตงวั
ั ้ ตถุประสงค์ไว้ แล้ วในขันตอนที
้
่ 3 ได้ ง่ายขึ ้น
2.4.4.6 ขั น้ ตอนที่ 6 การเสนอข้ อได้ เปรี ยบในแต่ ล ะส่ ว นตลาด ( Promote
Differential Advantage) หรื อการกาหนดกลยุทธ์สาร (Select the Message Strategy)
เนื่ องจากแต่ล ะส่วนย่อยของสัง คมมี ความต้ องการที่ แตกต่างกัน ดัง นัน้ เพื่ อให้
เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายแต่ละกลุม่ ได้ อย่างเหมาะสม จึงจาเป็ นที่จะต้ องมีวิธีการในการกาหนดเนื ้อหา
ที่นาเสนอต่อกลุ่มต่าง ๆ แตกต่างกันไป ซึ่งเนือ้ หา (สารหรื อข้ อได้ เปรี ยบ) ที่จะนาเสนอในแต่ละ
ส่ว นย่อ ยของสัง คมนัน้ จะต้ อ งเป็ น ไปตามมุม มองของผู้บ ริ โ ภคเป้า หมายเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ การ
พิ จ ารณาเนื อ้ หาที่ จ ะน าเสนอควรพิ จ ารณาว่ า องค์ ป ระกอบอะไรบ้ า งในการพยายามที่ จ ะ
เปลี่ ยนแปลงสัง คมในครั ง้ นี ท้ ี่ จ ะสามารถน ามาเป็ นเนื อ้ หาที่ เ ปี่ ย มด้ ว ยคุณ ค่า และโดนใจกลุ่ม
ผู้บริ โภคเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เช่ น การวางแผนครอบครัว กลุ่มที่แต่งงานมีบุตรแล้ ว มักต้ องการ
เนื ้อหาเกี่ยวกับวิธีการคุมกาเนิดที่เสนอประโยชน์ของการมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขเมื่อมีบุตร
จ านวนน้ อ ย โดยเนื อ้ หาที่ ต้ อ งการมัก จะเป็ น การท าหมัน แบบถาวรมากที่ สุด และการใช้ ย า
คุมกาเนิดรองลงมา แต่สาหรับกลุม่ ที่เพิ่งเริ่มแต่งงาน เนื ้อหาที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นที่ต้องการ คือ การมี
ลูกเมื่อพร้ อมจะก่อให้ เกิดชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นตามมา ซึ่งเนื ้อหาที่องค์การนัน้ ๆ จะใช้ เสนออาจ
เป็ นความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ถุงยางอนามัยเป็ นอันดับ 1 รองลงมาคือรับประทานยาคุมกาเนิด เป็ น
ต้ น (Kotler & Roberto, 1989)
โดยขันตอนในการก
้
าหนดกลยุทธ์สารนี ้ นอกจากจะมองความต้ องการของสมาชิก
ในสังคมแต่ละกลุ่มแล้ ว ยังต้ องคานึงถึงปั จจัยอื่น ๆ อีก เช่น สถานการณ์ของสังคมที่กาลังเป็ นที่
สนใจในขณะนัน้ ๆ ก็จะเป็ นแรงผลักดันที่ดีที่จะทาให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปิ ดรับและตอบสนอง
ต่อ เนื อ้ หาได้ ดี ยิ่ ง ขึน้ และนอกจากที่ จ ะน าเสนอเนื อ้ หาในมุม มองที่ ก ลุ่ม เป้า หมายแต่ล ะกลุ่ม
ต้ องการจะฟั งแล้ วเนื ้อหาที่นาเสนอนันต้
้ องมีความมัน่ คง (Consistency) นัน่ หมายความว่า เนื ้อหา
ที่ไปแต่ละกลุ่มเป้าหมายต้ องเป็ นเนื ้อหาที่มาจากแนวคิดหลัก (Central Theme) เดียวกันนัน่ เอง
รวมถึงไม่หลุดหรื อห่างไกลจากวัตถุประสงค์ที่เราต้ องการให้ กลุ่มเป้าหมายได้ ทราบ และทังนี
้ ้ ต้ อง
สอดคล้ องกับความเป็ นตัวตนของบริ ษัท องค์การ ตราสินค้ า และชนิดของตัวสินค้ าและบริ การ
นัน้ ๆ อีกด้ วย (Burnett & Moriarty, 1998)
นอกจากนี ้ Kotler (1982) ได้ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เนื ้อหาที่จะทาการสื่อสาร หรื อทา
การโฆษณาส่งเสริ มสังคมไปยังกลุ่มเป้าหมายเปรี ยบได้ กับ ‚ตัวสินค้ า‛ ที่นกั การตลาดเพื่อสังคม
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พยายามจะ ‚ขาย‛ ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายนัน่ เอง หรื ออีกนัยหนึ่งคือ ขันที
้ ่นกั การตลาดเพื่อสังคมรู้ถึง
ปัญหาในสังคมว่า ปัญหาอะไรที่ต้องการจะแก้ ไข แล้ วแสวงหาหรื อกาหนดสินค้ ามาเป็ นตัวแทนใน
การแก้ ปัญหานัน้ ๆ ผู้ขายจะต้ องทาการศึกษากลุ่มเป้าหมายมาอย่างดี และออกแบบสินค้ าให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่ได้ เลือกมา ซึ่งสิ นค้ าทางสังคมส่วนใหญ่ จะออกมาใน
ลักษณะของแนวความคิด (Concept) หรื อ ความคิด (Idea) ในการแก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่สงั คม
ตระหนัก เช่น ความคิดของการมีบตุ รเมื่อพร้ อมก็สามารถกลายเป็ นสินค้ าทางสังคม (หรื อเนื ้อหา)
ที่ต้องการจะขาย (สื่อสาร) ให้ กับประชาชนในสังคม ในเรื่ องของการแก้ ปัญหาประชากรที่มาก
เกินไป เป็ นต้ น
ดัง นัน้ หน้ า ที่ ของนักการตลาดเพื่ อสัง คม คือ การท าความคิด ทางสัง คมนัน้ ให้
ออกมาในลักษณะที่กลุม่ เป้าหมายรู้สกึ ต้ องการ และเต็มใจที่จะซื ้อ และที่สาคัญที่สดุ คือ ต้ องทาให้
สินค้ าทางสังคมเป็ นดูเป็ นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นและเข้ าใจได้ ง่าย ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ ว การ
ขายความคิดหรื อพฤติกรรมใหม่ๆ นันขายได้
้
ยากมาก
และท้ ายที่สุด Kotler และ Zaltman (1971) และ Manoff (1985) แนะนาการ
ออกแบบข่าวสาร หรื อเนื ้อหาทางสังคม (Message) ว่าควรจะต้ องสอดคล้ องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภคแต่ละกลุ่ม และที่สาคัญที่สดุ คือ ข่าวสารนี ้จะต้ องเอาชนะแรงต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ ้นต่อสมาชิกแต่ละคน หรื อของสังคมโดยรวมให้ ได้ ด้วย
2.4.4.7 ขัน้ ตอนที่ 7 การก าหนดกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารทางการตลาดเพื่ อ สัง คม
(Select Social Marketing Communication Strategies & Tactics)
หลังจากที่นกั การตลาดเพื่อสังคมรับรู้ ถึงปั ญหาหรื อรับรู้ความเปลี่ยนแปลงที่สงั คม
ต้ องการมีการวิเคราะห์ถึงปั จจัยแวดล้ อมที่จะมีอิทธิ พลต่อการวางแผน มีการตังวั
้ ตถุประสงค์ที่
ชัดเจนเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ รวมทัง้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจนรู้ถึงทัศนคติ
และพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมายเหล่านี ้เป็ นอย่างดีแล้ วว่า ควรจะใช้ เนื ้อหาในลักษณะใด นาเสนอ
ในรูปแบบใด และใช้ ส่วนผสมทางการสื่อสารการตลาดแบบใด จึงเหมาะต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ่มซึ่งขันตอนต่
้
อไปนี ้เป็ นขันตอนการวางแผนก
้
าหนดกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดที่เป็ นขันตอน
้
ในการนาสารหรื อเนื ้อหาต่าง ๆ ที่เราได้ วางไว้ ให้ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายทางสังคมที่ได้ กาหนดไว้ แต่ละ
กลุม่ (Kotler & Roberto, 1989)
ในขัน้ นี ้ นักการสื่อสารการตลาดเปรี ยบเหมือนนักวางแผนสื่อ (Media Planner)
นัน่ เอง ซึ่งจะต้ องมีการวางแผนว่า จะมีการเลือกใช้ เครื่ องมือสื่อสารการตลาดตัวใดบ้ าง และจะมี
การจัดสรรสื่อ ซึ่งก็คือ การกาหนดว่า จะใช้ เครื่ องมื อสื่อสารทางการตลาดแต่ละตัวในปริ มาณ

85
เท่าใด ช่วงเวลาไหน และใช้ นานระยะเวลาเท่าใด เพื่อให้ เนื ้อหานัน้ ๆ สามารถเข้ าถึง (Reach) และ
มีความถี่ (Frequency) ที่เพียงพอต่อการให้ เนื ้อหานัน้ ๆ มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ได้ ตามที่ต้องการ
ซึ่งหลักในการวางแผนสื่อนี ้ จะต้ องให้ สื่อเข้ าถึงกลุ่ม เป้าหมายในทุกจุดของการ
สื่อสาร (Contact Point) ที่กลุ่มเป้าหมายมีการเปิ ดรับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ วขันตอนนี
้
้มักจะพัฒนา
ไปพร้ อม ๆ กับขันตอนการก
้
าหนดเนื ้อหา ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว (Burnett & Moriarty, 1998)
สาหรับการกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสังคม โดยส่วนใหญ่แล้ วมัก
ใช้ การโฆษณาส่งเสริ มสังคมเป็ นสื่อหลัก เนื่องจากถือได้ ว่า เป็ นส่วนที่สาคัญอย่างหนึ่งต่อการวาง
แผนการสื่อสารให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม เพราะมีอิทธิพลสร้ างความชักจูงใจได้ สงู การเลือก
จุดดึงดูดใจ (Appeals) ของการโฆษณา และการเขียนข้ อความโฆษณา (Copy Writing) การเลือก
สื่อโฆษณาที่เหมาะสม (Effective Media) การเลือกลงโฆษณาตามเวลาที่กลุ่มเป้าหมายพร้ อมที่
จะทาการเปิ ดรับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นกลยุทธ์ ที่ต้องคานึงถึงในการวางแผน
สื่ อ สารการตลาดเพื่ อ สัง คมทัง้ สิ น้ นอกจากนี ้ ยัง มี ข้ อ เสนอแนะที่ ส าคัญ อี ก บางประเด็น จาก
ผู้เชี่ยวชาญ คือ Mccony and Alexander (as cited in Fox & Kotler, 1980) ที่สรุปได้ ดงั นี ้
1) การสร้ างสรรค์ต้องชัดเจน มีประโยชน์และเป็ นข่าวสารที่มีความเด่น
2) ต้ องมีการใช้ สื่อ ตารางเวลา ในการเข้ าถึงผู้รับด้ วยความถี่ที่เหมาะสม
3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้ องชัดเจนว่าให้ เปลี่ยนอะไรในข่าวสารแต่ละชิ ้น
4) ควรจะใช้ แผนรณรงค์ที่เป็ นแผนระยะยาวเพื่อกลุ่มเป้าหมายจะได้ มีเวลาในการ
พิจารณาที่ยาวนานขึ ้น
นอกจากตัวเนือ้ หา และชนิดของเครื่ องมื อสื่ อสารทางการตลาด ที่ ส่งผลต่อการ
กาหนดกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแล้ ว Kotler and Roberto (1989) ยังได้ มีการแนะนาหลัก
ในการเลือกใช้ เครื่ องมือสื่อสารทางการตลาด เพิ่มเติมอีก 3 ข้ อ เพื่อให้ การแพร่ กระจายข่าวสาร
และแนวคิดต่าง ๆ ทางสังคมให้ มีประสิทธิภาพที่มากที่สดุ คือ
1) ให้ ความสาคัญกับตัวบุคคล (Personnel) ที่จะทาหน้ าที่ในการช่วยขายความคิด
และสิ นค้ าทางสัง คมที่ อ าจจะไม่ใช่ตัวพนักงานขายโดยตรง อาจจะเป็ นบุคคลที่ ค้ ุนเคยและมี
อิทธิ พ ลต่อ กระบวนการทางความคิดและพฤติกรรมของกลุ่ม เป้าหมาย เช่น ผู้นาความคิดใน
ท้ องถิ่นตามหลักแนวความคิดทางการสื่อสารแบบสองจังหวะ (Two-step Flow model)
2) เน้ นการนาเสนอ (Presentation) โดยใช้ ตวั สินค้ า คือ การหาองค์ประกอบต่าง ๆ
ที่จะมานาเสนอให้ กลุ่มเป้าหมายได้ เห็นชัดเจนหรื อสัมผัสได้ เพื่อก่อให้ เกิดความเข้ าใจยิ่งขึ ้น เช่น
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การสาธิตการใช้ ยาคุมกาเนิด หรื อ บอกวิธีที่ชดั เจนในการรักษาสิ่งแวดล้ อมมากกว่าการมุ่งบอกถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่สงั คมนัน้ ๆ กาลังเผชิญอยูแ่ ต่เพียงอย่างเดียว
3) กาหนดขบวนการ (Process) หรื อ ขันตอนที
้
่กลุ่มเป้าหมายจะต้ องกระทาเพื่อให้
ได้ มาซึ่งสินค้ าทางสังคมที่ต้องการ โดยจะต้ องก่อให้ เกิดขันตอนที
้
่สนและง่
ั้
ายที่สดุ เพื่อชักจูงใจให้
เกิดความพยายามในการให้ ได้ มาซึ่งสินค้ าทางสังคมนัน้ ๆ เช่น ในการมีสิ่งแวดล้ อมที่ดีอันเป็ น
สินค้ าทางสังคมที่ทกุ คนในสังคมต้ องการ สามารถทาได้ โดยการแยกขยะเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ ขยะ
เปี ยก ขยะแห้ ง และขยะอันตราย ซึ่งง่ายแก่การสร้ างความเข้ าใจและกระตุ้นให้ กลุ่มเป้าหมายทา
ตามได้ มากกว่าการที่จะแยกขยะตามหลักวิชาการซึง่ มีนบั สิบ ๆ ชนิด เป็ นต้ น
2.4.4.8 ขัน้ ตอนที่ 8 การน าไปปฏิ บัติ และการประเมิ น ผล (Implement the
Strategy & Evaluate the Results)
ความสาเร็ จในทุก ๆ แผนการการตลาดเพื่อสังคม นอกจากจะมาจากการกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ถกู ต้ อง การวางแผนและการคัดเลือกเนื ้อหาที่เหมาะสม การกาหนดส่วนผสมและ
กลยุทธ์ทางการสื่อสาร รวมถึงมีการวางสื่ออย่างลงตัวแล้ ว สิ่งที่นบั ได้ ว่า มีความสาคัญมากที่สดุ ที่
เป็ นตัวชี ้วัดความสาเร็จหรื อความล้ มเหลวของการทาการตลาดเพื่อสังคมนัน้ ๆ คือ ขันการก
้
าหนด
แผนงานเพื่อการนาไปปฏิบตั ิจริ ง (Implement) ซึ่งเป็ นการกาหนดว่า จะนาแผนการตลาดเพื่อ
สังคมที่ได้ วางไว้ ไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดขึ ้นจริ งได้ อย่างไร ซึ่งในขันของการก
้
าหนดแผนการปฏิบตั ินี ้
สามารถแบ่งได้ 3 ขันตอนด้
้
วยกันดังนี ้ (Burnett & Moriarty, 1998) 1) การกาหนดตัวงานต่าง ๆ ที่
จะต้ องทาตลอดแผนการตลาดเพื่อสังคม โดยลาดับตามเวลา และความสาคัญของงานประเภท
ต่าง ๆ โดยอิงกับวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ 2) การกาหนดตัวบุคลที่รับผิดชอบงานชิ ้นนัน้ ๆ โดยอิงกับ
ความชานาญเฉพาะด้ านเป็ นหลัก (Specialist) หรื อ ความมีประสบการณ์ต่อการทางานในเรื่ อง
นัน้ ๆ รวมถึง ความสนใจส่วนตัวของบุคคลที่มี ต่องานประเภทนัน้ เป็ นพิเศษ และ 3) การตรวจ
ประเมิ นงานว่า แผนการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้ กาหนดไว้ ถูกนาไปปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องและตรงตาม
กาหนดเวลาที่ได้ ทาการวางแผนไว้ และไม่มีการซ ้าซ้ อนกัน
โดยในขันตอนการวางแผนการปฏิ
้
บตั ินี ้ จะต้ องมีการคานึงถึงเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ไม่
คาดคิดด้ วย เช่น การเจ็บป่ วยของบุคลากร ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ หรื อ แม้ กระทัง่ การ
ต่อต้ านจากสัง คมด้ วย เพื่ อทาให้ การวางแผนการปฏิ บัติในครั ง้ นัน้ มี ความรั ดกุม และยื ดหยุ่น
ได้ มากที่สดุ อันจะทาให้ การปฏิบตั ิที่เกิดขันสามารถท
้
าได้ จริ งและง่ายแก่การควบคุม รวมถึง ง่าย
ต่อการตรวจสอบและประเมินผลต่อไป
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หลังจากที่ได้ นาแผนงานการตลาดเพื่อสังคมไปประยุกต์ใช้ แล้ ว รวมถึง การควบคุม
แผนงานดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ วางไว้ ขันตอนถั
้
ดมาได้ แก่ การทาการประเมินผล
แผนการตลาดเพื่อสังคม ว่าประสบผลสาเร็ จมาก-น้ อยเพียงใด โดยจะมีการทาวิจยั เพื่อศึกษาถึง
ผลที่ เ กิ ด ขึน้ ในด้ า นต่า ง ๆ ไม่ ว่า จะเป็ น การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมในภาพรวมที่ เ กิ ด ขึ น้ อัน
เนื่องมาจากแผนการสื่อสาร ว่า เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ รวมถึงการศึกษาถึงทัศนคติ และ
พฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับปั จเจกบุคคล ซึ่งในขันนี
้ ้ สามารถสรุป
ได้ เป็ น 3 ขันตอน
้
คือ (Burnett & Moriarty, 1998)
1) การกาหนดประเด็นต่าง ๆ ที่จะทาการวัดว่า มีเรื่ องใดบ้ าง รวมถึงการตังเกณฑ์
้
มาตรฐานที่ จ ะใช้ เ ป็ น ตัว เปรี ย บเที ย บกับ ผลที่ เ กิ ด ขัน้ จริ ง ว่ า มี ค วามใกล้ เ คี ย งและประสบ
ความสาเร็ จมากน้ อยแค่ไหน โดยมาตรฐานที่กาหนดขึ ้น คือ การนาวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ มาปรับให้
มีความเฉพาะเจาะจงและง่ายต่อการวัดเพิ่มขึ ้น เช่น การประเมินผลด้ านสิ่งแวดล้ อมของโครงการ
คัดแยกขยะ อาจตัง้ วัตถุประสงค์ไ ว้ ว่า จะต้ องให้ กลุ่ม เป้าหมายมี ความรู้ ด้ านการคัดแยกขยะ
เพิ่มขึ ้นแต่เกณฑ์มาตรฐานที่จะวัดความสาเร็ จของการคัดแยกขยะนัน้ อาจวัดโดยดูจาก ความรู้
ด้ านการแยกขยะของกลุม่ เป้าหมายที่จะต้ องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ ‛ดี‛ เป็ นจานวนมากกว่า 70 เปอร์ เซ็นต์
ชองกลุม่ เป้าหมายทังหมดหรื
้
อจะต้ องมีกลุม่ เป้าหมายที่มีความตังใจในการที
้
่จะนาความรู้ด้านการ
แยกขยะไปใช้ จริง เกินกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ของกลุม่ เป้าหมายทังหมด
้
เป็ นต้ น
2) การดาเนินการวัดผลที่เกิดขึน้ จริ ง โดยในทีนีอ้ าจมีการว่าจ้ างบริ ษัทที่ชานาญ
การในด้ านการวัดผลจะเป็ นการดีที่สดุ เพราะมีความชานาญในการเลือกใช้ เครื่ องมือ และระเบียบ
วิธีวิจยั ที่สอดคล้ องกับการวัดวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ และนอกจากนี ้ ยังมีความเป็ นกลางในการวัด
ทาให้ ผลที่ได้ มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สงู กว่าการลงมือวัดด้ วยตนเอง และยังสามารถนาผลที่ได้
นันไปอ้
้ างอิงได้ ต่อ ๆ ไปอีกด้ วย แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการวัดผลการดาเนินงานภายในองค์การ
ของตนเองด้ วยเช่นกัน อาทิ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการทางานจริง ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารภายใน
ที ม รวมถึ ง ประเมิ น ความตัง้ ใจของที ม งานก็ จ ะทาให้ ไ ด้ ข้อ มูลเล็ ก ๆ น้ อย ๆ ที่ มี ค่า ในการท า
การตลาดเพื่อสังคมในครัง้ ต่อ ๆ ไปด้ วย
3) การเปรี ยบเที ยบผลที่เกิดขึน้ จริ ง กับเกณฑ์ ที่ไ ด้ ตงั ้ ไว้ เพื่อระดับดูความส าเร็ จ
รวมถึง การค้ นหาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสาเร็ จและความล้ มเหลวในการดาเนินงานเพื่อให้
ทราบถึง ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่ เกิ ดขึน้ จริ ง และนามาข้ อมูลเหล่านีม้ าเป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมในอนาคตให้ มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ ้นต่อไป
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จะเห็นได้ ว่า จากกระบวนการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนัน้
เป็ นกระบวนการที่มีความซับซ้ อน และมีความพิเศษจากการตลาดเชิงพาณิชย์โดยทั่วไป ดังนัน้
นักการตลาด และนักโฆษณาเพื่อสังคมจึงต้ องทาการศึกษาลักษณะพิเศษของการตลาดเพื่อสังคม
เพิ่มเติมเพื่อให้ สามารถวางแผนการตลาด และ คิดงานโฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีทงประสิ
ั้
ทธิภาพ
และประสิทธิผล ต่อไป
2.4.5 ลักษณะพิเศษของการตลาดเพื่อสังคม (Characteristics of Social Marketing)
ในความคล้ ายคลึงกันระหว่างการตลาดเพื่อสังคมกับการตลาดเชิงพาณิชย์นนั ้ ยังคงมี
ความแตกต่างกันที่เห็นได้ ชดั ดังเช่นที่ Kotler and Andreasen (1991) ได้ สรุปถึงความแตกต่างที่
สาคัญที่นกั การตลาดเพื่อสังคมจะต้ องพิจารณา ดังนี ้คือ
1) ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การวิ เ คราะห์ ข องสาธารณะ เพราะการตลาดเพื่ อ สัง คมมี
จุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุ งความเป็ นอยู่ของสังคมโดยรวมโดยผ่านทางสมาชิกสังคม จึงเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาที่จะต้ องมีการวิพากษ์วิจารณ์ และพินิจพิเคราะห์อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการโดย
สาธารณะ ในเรื่ องของการกระทา แผนงาน หรื อเทคนิคต่าง ๆ ของแผนรณรงค์ในแต่ละเรื่ อง การ
วิเคราะห์เช่นนีอ้ าจทาโดยรัฐบาล โดยกลุ่มบางกลุ่ม หรื อโดยประชาชนทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีตวั แทนที่
สาคัญ คือ สื่อมวลชนและนักวิช าการ จากสถานการณ์ เช่นนี ้ อาจทาให้ มี เรื่ องการเมืองเข้ ามา
เกี่ยวข้ อง และจาเป็ นจะต้ องใช้ การประชาสัมพันธ์ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้ างความเข้ าใจที่
ถูกต้ องและชัดเจนแก่ประชาชน
2) ต้ องเผชิญกับการคาดหวังที่มากเกินไปจากสาธารณะซึ่งเป็ นปั ญหาที่ค่อนข้ าง
จะท้ าทายโดยสังคมนัน้ ๆ มักจะคาดหวังสิ่งที่นกั การตลาดเพื่อสังคมกระทาว่า จะต้ องก่อให้ เกิด
ผลดีที่สดุ แต่ในความเป็ นจริงนันนั
้ บเป็ นงานที่ยากมาก เพราะไม่เพียงแต่ จะเป็ นการเพิ่มส่วนครอง
ตลาด (Market Share) หรื อยอดขาย (Sales Volume) ให้ แก่สินค้ าเหมือนกับการตลาดในเชิง
ธุรกิจแบบทัว่ ไป แต่ยัง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรื อความคิดของสมาชิกโดยรวมของ
สัง คม อี กด้ วยดัง นัน้ นักการตลาดเพื่ อสัง คมควรจะพยายามลดกระแสของความคาดหวัง ให้
น้ อยลง
3) มักจะต้ องทางานเกี่ยวกับความต้ องการที่ไม่มีอยู่จริ ง (Non-existent Demand)
เช่นการแยกขยะภายในครัวเรื อนออกเป็ น 3 ชนิด ความต้ องการในการแยกขยะนี ้ อาจมิได้ เป็ น
ความต้ องการที่มีอยู่จริ งในตัวสมาชิกของสังคม ซึ่งส่วนใหญ่แล้ วมักคิดว่า การแยกขยะเป็ นเรื่ อง
ของเจ้ าหน้ าที่เ ทศบาลมากกว่าที่จ ะต้ องมาลงมือกระทาเอง รวมถึง ไม่ทราบวิธีการแยกขยะที่

89
ถูกต้ องอีกด้ วยนอกจากนี ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ นกั การตลาดเพื่อสังคมพยายามจะมีอิทธิพล
เหนือนัน้ มักจะเป็ นเรื่ องที่ใหม่สาหรับสังคมนัน้ ๆ จึงทาให้ เข้ าใจได้ ไม่ง่ายนัก
4) มักจะต้ องทางานเกี่ยวเนื่องกับความต้ องการในเชิงลบ (Negative Demand)
บางครัง้ นักการตลาดเพื่อสังคมจะต้ องส่งเสริ มพฤติกรรมที่กลุ่มเป้าหมายไม่ช อบกระทา เช่นการ
คาดเข็มขัดนิรภัย การเลิกสูบบุหรี่ การขับรถด้ วยความเร็ วจากัด จึงทาให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
กลัวที่จะต้ องเลิกนิสยั ที่ตวั เองเคยกระทามา
5) กลุ่มเป้าหมายของการตลาดเพื่อสังคม บางครัง้ เป็ นกลุ่มที่ไม่ร้ ู หนังสือ เพราะ
ส่วนใหญ่แล้ วโปรแกรมการตลาดเพื่อสังคมมักจะเกิดขึ ้นในประเทศที่กาลังพัฒนา ซึ่งมีประชากรที่
รู้ หนัง สือจานวนน้ อย ทาให้ การใช้ สื่อและข่าวสารต่าง ๆ ต้ องถูกจากัดลง เป็ นปั ญหาที่ท้าทาย
สาหรับนักการตลาดเพื่อสังคมที่จะต้ องสร้ างสื่อและสัญลักษณ์ทางการสื่อสารอื่น ๆ มาทดแทน
6) การตลาดเพื่อสังคมมักต้ องสัมพันธ์ กบั ประเด็นทางสังคมที่คอ่ นข้ างจะอ่อนไหว
มากและพฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่มกั จะเป็ นพฤติกรรมส่วนตัว จึงทาให้ ยากแก่การได้ รับข้ อมูล
ที่เป็ นความจริ ง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ วิธีการคุมกาเนิด การเลี ้ยงดูบตุ รด้ วยนมแม่ การใช้ ยาเสพ
ติดการสูบบุหรี่ การออกกาลัง กาย ซึ่งสิ่งเหล่ านี ม้ ีระดับความเกี่ ยวข้ อง (Involvement) สูงต่อ
กลุม่ เป้าหมาย จึงทาให้ ยากต่อการทาวิจยั ดังนัน้ นักการตลาดเพื่อสังคมจึงต้ องมีความเข้ าใจ และ
สามารถดึงข้ อมูลที่ต้องการออกมาจากกลุม่ เป้าหมายให้ ได้ มากที่สดุ
7) พฤติกรรมที่เราต้ องการมักจะมองไม่เห็นคุณประโยชน์ที่ชัดเจน เช่น การฉี ด
วัคซีน เพื่อการป้องกันเชื ้อโรคในอนาคต การใช้ ถงุ ยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์ การเลิกสูบบุหรี่
ทาให้ ไ ม่เกิ ดเป็ นมะเร็ ง ที่ปอด เป็ นต้ น ซึ่งเรื่ องเหล่านีเ้ ป็ นเรื่ องอนาคตและยังมองไม่เห็น ทาให้
กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่มองไม่เห็นว่า ถ้ าไม่ทาตามที่นกั การตลาดเพื่อสังคมบอกให้ ทาแล้ วจะเกิด
โทษต่อตัวเขาเองอย่างไร ในขณะเดียวกันก็มองไม่เห็นว่าถ้ าทาตามที่บอกแล้ วจะเกิดประโยชน์ตอ่
ตนเองอย่างไรด้ วยเช่นกัน
8) พฤติกรรมที่ เ ราต้ องการมัก จะเป็ น ผลประโยชน์ ส าหรั บ บุคคลที่ 3 คือ ผู้เกิ ด
พฤติกรรมมิได้ ประโยชน์ใด ๆ แต่ผ้ ทู ี่ได้ รับประโยชน์จากพฤติกรรมนัน้ ๆ กลับเป็ นบุคคลอื่น (ผู้มี
รายได้ น้อย หรื อสังคมโดยรวม) เช่น การประหยัดเชือ้ เพลิง ผู้ประหยัดอาจคิดว่า เป็ นการทาให้
ตัวเองไม่สะดวกสบาย แต่ประหยัดไฟจะทาให้ สงั คมโดยรวมหรื อประเทศเสียค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ
พลัง งานลดลง หรื อ การบริ จ าคโลหิ ต ตัว ผู้บ ริ จ าคมิ ไ ด้ รั บ อะไร แต่ผ้ ูรั บ บริ จ าคกลับ เป็ น ผู้ไ ด้
ประโยชน์ ดังนัน้ การทาให้ กลุ่มเป้าหมายมองถึงประโยชน์โดยส่วนรวมของสังคมเป็ นหลักจึงเป็ น
สิ่งจาเป็ น
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9) ในเรื่ องการตลาดเพื่อสังคม รางวัลหรื อผลประโยชน์ที่ตวั ผู้ที่กระทาจะได้ รับเมื่อ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมตามที่นั กการตลาดเพื่อสังคมแนะนา แต่ละคนก็จะคิดถึง
รางวัลหรื อผลประโยชน์ที่ควรจะได้ แตกต่างกันไป เช่น การคุมกาเนิด บางกลุ่มต้ องการคุมกาเนิด
เพราะต้ องการอยูส่ ขุ สบาย บางกลุม่ ต้ องการคุมกาเนิดเพราะไม่ต้องการยากจนลง หรื อเพราะไม่มี
ปั จจัยเลี ้ยงดูลกู ที่ดีพอ หรื อ ในการบริ จาคเงินให้ องค์การทางกุศล รางวัลอาจจะเป็ นความสุขใจที่
ได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ในขณะที่อีกคน อาจต้ องการรางวัลหรื อผลประโยชน์เป็ นส่วนลดการเสียภาษี
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การกระทาของกลุ่มเป้าหมายถึงแม้ จะเป็ นการกระทาที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองอย่างชัดเจน เช่น การออกกาลังกาย การไม่ดื่มสุราขณะขับรถ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายแต่ละคน
ก็ยงั คิดไม่เหมือนกัน เช่น บางคนออกกาลังกายเพื่อต้ องการการมีสุขภาพดี ในขณะที่อีกคนอาจ
ต้ องการออกกาลัง การเพื่ อการมี รูปร่ างที่ ง ดงาม ซึ่ง ทัง้ หมดนี ช้ ี ใ้ ห้ เห็น ว่า การตลาดเพื่ อสัง คม
สามารถนาเสนอหรื อเลือกคุณประโยชน์ ที่ กลุ่ม เป้าหมายทุกกลุ่ม จะได้ รับ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงกระทาหรื อพฤติกรรมตามที่นกั การตลาดเพื่อสังคมแนะนา เพื่อให้ ทกุ กลุ่มของสังคม
เกิดความพึงพอใจร่วมกันทุกฝ่ ายนันเป็
้ นไปได้ คอ่ นข้ างยาก ไม่เหมือนกับการตลาดเชิงพาณิชย์ ที่
สามารถนาคุณประโยชน์หลักของสินค้ า (Product Benefit) มานาเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายก็เป็ น
การเพียงพอ
10) พฤติกรรมที่นกั การตลาดเพื่อสังคมขอร้ องให้ ทาตามนัน้ ส่วนใหญ่มองไม่เห็น
ผลที่จะได้ รับเป็ นรูปธรรม จึงทาให้ ยากที่จะสื่อสารให้ เห็นเป็ นภาพที่ชดั เจน นอกจากนี ้ ผลของการ
กระทา หรื อการเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมมัก มองไม่เห็นในระยะสัน้ จึงยากที่จะกาหนดวิธีการ
นาเสนอเนื ้อหาที่เหมาะสม และดึงดูดใจให้ นา่ กระทาตาม
11) นักการตลาดเพื่อสังคม ต้ องตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการนี ้เป็ นการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ต้ องใช้ ระยะเวลายาวนาน เนื่ อ งจาก ต้ องใช้ ข้ อมู ล มากมายสื่ อ สารไปยั ง
กลุ่ม เป้าหมายเพื่ อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมพืน้ ฐานซึ่งทาได้ ยาก และบางครั ง้ ต้ องใช้ ผ้ ูนาทาง
ความคิด (Opinion Leaders) ซึ่งเป็ นแนวความคิดทางการสื่อสารแบบ 2 ขัน้ ตอน (Two-step
Flow Model) และต้ องพึง่ กลุม่ ผู้สนับสนุนจากภายนอกมากมาย สิ่ง เหล่านี ้เป็ นตัวแปรทาให้ ต้องใช้
ระยะเวลายาวนานมากกว่าการตลาดโดยปกติ
12) มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงข้ อเสนอ (สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายจะได้ รับเมื่อทาตา
มสารที่การตลาดเพื่อสังคมได้ ระบุไว้ ) น้ อยมาก เพราะไม่มีข้อเสนอให้ เลือกมากนัก เนื่องจาก
ข้ อจากัดทางด้ านทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็ นในด้ านกาลังเงิน หรื อ กาลังคน ทาให้ การเปลี่ยนแปลง
ข้ อเสนอให้ ตรงกับสถานการณ์ และความต้ องการกลุม่ เป้าหมายตลอดเวลาเป็ นไปได้ ยาก เช่น เมื่อ
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ด าเนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกับ การขอรั บ บริ จ าคเลื อ ดจากประชาชนทั่ว ไป ข้ อ เสนอที่ อ าจให้ ไ ด้ กับ
ประชาชนที่มาบริ จาคเลือดอาจเป็ นเพียงแค่ ใบขอบคุณจากองค์การนัน้ ๆ นมสดหนึ่งกล่อง หรื อ
ของชาร่ วยเล็ก ๆ น้ อย ๆ เท่านัน้ เป็ นต้ น ซึ่งสิ่งเหล่านี ้มักไม่ใช่ข้อเสนอที่ตรงกับความต้ องการของ
ผู้ บริ โ ภคเท่ า ใดนั ก และองค์ ก ารที่ จัด กิ จ กรรมบริ จ าคเลื อ ดนี ้ ก็ ไ ม่ มี ค วามสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงข้ อเสนอที่ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายได้ มากนัก เพราะของส่วนใหญ่ที่จะทาการมอบให้ กบั ผู้
บริ จาคเลือดนัน้ ส่วนใหญ่มกั เป็ นของที่ได้ รับบริ จาคมาอีกทอด ซึ่งจะแตกต่างจากการตลาดเชิง
พาณิ ช ย์ ที่ มี ก าลัง เงิ น มาก จึ ง สามารถหาข้ อ เสนอที่ ต รงใจกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย และสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา เช่น เมื่อมาซื ้อสินค้ าขององค์การนัน้ ๆ แล้ ว อาจได้ รับสิทธิ์ ในการชิง
โชคของต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นรถยนต์ ทีวีสี หรื อ บ้ านพร้ อมที่ดิน เป็ นต้ น ด้ วยข้ อจากัดของข้ อเสนอ
เหล่านี ้จึงทาให้ การโน้ มน้ าวใจให้ กลุ่มเป้าหมายสนใจที่จะกระทาตามสิ่งที่นกั การตลาดเพื่อสังคม
ต้ องการเป็ นไปได้ ยาก จึงเป็ นผลให้ แผนการตลาดเพื่อสังคมส่วนใหญ่ไม่ประสบความสาเร็ จมาก
นัก
13) มีงบประมาณที่จากัด เนื่องจาก ส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงสังคม มักจะเริ่ มมา
จากหน่วยงานรัฐบาล หรื อ องค์กรที่ไม่หวังผลกาไร ทาให้ มีงบประมาณที่จากัด และต้ องอาศัย
ความร่ วมมือจากองค์กรเอกชนอื่น ๆ ด้ วย ซึ่งต้ องใช้ ความพยายามชักจูงใจให้ องค์การเหล่านัน้
เข้ าใจ และเห็นความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนัน้ ๆ เป็ นอย่างมาก
14) นักการตลาดเพื่อสังคมส่วนใหญ่มีความจาเป็ นจะต้ องทางานร่วมกับผู้ที่สงสัย
ในการใช้ แนวความคิดทางการตลาดมาใช้ ในการพัฒนาสังคม เนื่องจาก ผู้ที่นาแนวคิดนี ส้ ่วนใหญ่
มัก ต้ อ งท างานกับ บุค คลที่ ม าจากสาขาอื่ น ซึ่ ง โดยมากมัก ไม่ มั่น ใจ และไม่ เ ชื่ อ ใจเท่ า ไร ว่ า
การตลาดจะเป็ นเครื่ องมือช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ ดีขึ ้นได้ จริ ง และมักมองว่าจะใช้ การตลาดเพื่อ
เป็ นเครื่ องมือในการหาประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่า
จากข้ อสรุป Kotler and Andreasen (1991) ทาให้ ทราบว่า การตลาดเพื่อสังคมเป็ นงานที่
ซับซ้ อน และแตกต่างจากการตลาดโดยทัว่ ไปในหลาย ๆ ประเด็นด้ วยกัน เช่น การได้ รับความ
สนใจของสาธารณชนเป็ นพิเศษ ความยากในการเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย การที่ต้องการอาศัยความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ การจัดการกับความต้ อ งการที่มองไม่เห็นหรื อความต้ องการเชิงลบ
ฯลฯ ซึ่งความแตกต่างนี ้ทาให้ การตลาดเพื่อสังคมจึงเป็ นงานที่ท้าทายและยากที่จะวางแผนเป็ น
อย่างยิ่ง
สาหรับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะใช้ แนวคิดด้ าน ‛วัตถุประสงค์ของการตลาดเพื่อ
สังคม‛ อันได้ แก่ วัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงทางด้ านความคิด การเปลี่ยนแปลงทางด้ านการ
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กระทา การเปลี่ยนแปลงทางด้ านพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางด้ านค่านิยม เป็ นแนวคิด
หลักที่จะใช้ ในขันตอนของการวิ
้
เคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ ม
สังคมเพื่อศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของการสร้ างสรรค์งานโฆษณา อันจะทาให้ สามารถแบ่งภาพยนตร์
โฆษณาส่งเสริ มสังคมออกเป็ นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น ซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์เนื ้อหากลยุทธ์สารในด้ านอื่น ๆ ต่อไป

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สุจิตรา รัตนกรกช (2533) ได้ ทาการวิเคราะห์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2519-2531 ผลการวิจัยพบว่าปั ญหาสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมมี
จานวน 13 ปั ญ หา ได้ แก่ ปั ญหาความแห้ ง แล้ ว ปั ญหาด้ านพลัง งาน ปั ญหาสิทธิ ของผู้บริ โภค
ปั ญหาคอรัปชัน่ ปั ญหาประชากร ปั ญหาคนพิการ ปั ญหาทุพโภชนาการ ปั ญหาสิ่งเสพติด ปั ญหา
สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ปั ญ หาสุข ภาพอนามัย และโรคภัย ไข้ เ จ็ บ ปั ญ หา
อาชญากรรมและความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ปั ญ หาจราจร ปั ญ หาด้ า นศี ล ธรรม
วัฒนธรรมและจิตใจ โดยนาเสนอปั ญหาด้ านศีลธรรม วัฒนธรรมและจิตใจเป็ นอันดับแรก และ
ปัญหาสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรเป็ นอันดับสอง ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะปั ญหาด้ านศีลธรรม วัฒนธรรม
และจิตใจ เป็ นปั ญหาที่ถูกกล่าวอย่างแพร่ หลาย และเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับวิถีชีวิตของคนไทย
ส่วนใหญ่ ส่วนประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อม และทรัพยากรธรรมชาติเป็ นปั ญหาที่ยอมรับกันทัว่ ไป
เป็ นเรื่ องสาคัญที่ต้องรี บแก้ ไขเนื่องจากมีผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อสภาพแวดล้ อมและ
ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์
นอกจากนี ้ยังพบว่า วัตถุประสงค์ในการจัดทาภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่องค์กรผู้
โฆษณาได้ กาหนดไว้ แบ่งออกเป็ น 2 ประการหลัก ได้ แก่ เพื่อสร้ างภาพพจน์ที่ดีแก่องค์กรและเพื่อ
รณรงค์เผยแพร่ปัญหาสังคม
อรยา เอี่ยมชื่น (2536) ได้ ทาการวิเคราะห์รูปแบบและเนื ้อหางานโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์
(พ.ศ. 2533-2534) พบว่า
รูปแบบและเนื ้อหาของงานโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์มีคณ
ุ ลักษณะที่สอดคล้ องกับแนวคิด
ยุคหลังสมัยใหม่ 7 ประการผสมผสานปะปะกันไป คือ การให้ ความสาคัญกับภาพพจน์ การให้
ความสาคัญกับความแตกต่างและความแปลกใหม่ การผลิตซ ้า วัฒนธรรมย่อย การย้ อยยุค และ
กระแสอนุรักษ์ คณ
ุ ค่าแบบเก่า การทาให้ ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏเป็ นภาพ และประการสุดท้ ายการ
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ระเบิดเข้ าสู่ภายในหรื อการยุบรวมของความหมาย ซึ่งหากมองภาพรวมแล้ วคุณลักษณะดังกล่าว
แสดงให้ เห็นถึงการบริ โภค ‚ภาพพจน์‛ ในลักษณะของ ‚ความเป็ นจริ ง‛ ‚สัญญะ‛ มีความสาคัญ
เหนือกว่าคุณประโยชน์ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ชอุ่ม ประเสริ ฐสกุล (2533) ได้ ศึกษา การวิเคราะห์เนื ้อหาภาพยนตร์ โฆษณาของไทย ซึ่ง
ผลการวิจยั พบว่า ภาพยนตร์ โฆษณาทีลกั ษณะจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคคล้ อยตามนัน้ ส่งผลให้ โฆษณามี
ผลต่ออารมณ์ ความรู้ สึก ความคิด และพฤติกรรมผู้บริ โภค โดยมนุษย์ชอบที่จะทาอะไรตามกัน
เพื่อให้ เกิดความรู้สึกเป็ นพวกเดียวกัน หรื อมีรสนิยมที่คล้ ายคลึงกัน ดังนันการโฆษณาจึ
้
งเป็ นส่วน
หนึง่ ที่จงู ใจให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการเลียนแบบที่ได้ พบเห็นโฆษณา ตลอดจนพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ า
และบริการนัน้
วิชุดา ขุนหนู (2551) ที่ศึกษาเรื่ องการสื่อ ความหมายแบบอ้ อมและการตีความในบท
โฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ ผลการศึกษาพบ วิธีการสื่อความหมายแบบอ้ อม
ทังหมดในบทโฆษณา
้
เนื่องจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสินค้ าที่ห้ามโฆษณาอวดอ้ างสรรพคุณ
และชักจูงให้ ผ้ รู ับสารซื ้อสินค้ าทาให้ ผ้ โู ฆษณาต้ องสื่อสารกับผู้บริ โภค ด้ วยวิธีการสื่อความแบบ
อ้ อมโดยการเชื่อมโยงความสัม พันธ์ ระหว่างบทโฆษณากับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนเรื่ องการ
ตีความสารของผู้ชมโฆษณาพบว่า ผู้รับสารส่วนใหญ่ไม่ได้ มีความคิด เชื่อมโยงกับตัวสินค้ านันเมื
้ ่อ
ชมโฆษณาแบบอ้ อม แต่สามารถเข้ าใจสารได้ จากการสรุปความเอาเอง เมื่อดูโฆษณาจนจบเรื่ อง
อีกทังผู
้ ้ รับสารไม่ได้ คดิ ว่าสิ่งที่ตนกาลังรับชมอยูน่ นเป็
ั ้ นการขายสินค้ า
Whissell (1998) ทา การวิจยั เกี่ยวกับละครตลกสถานการณ์ หรื อ sitcom ทางโทรทัศน์
(Using and Emotional Compass to Describe the Emotional Tone of Situation Comedies)
โดยเน้ นที่การวิเคราะห์ภาษาจากบทละคร 9 เรื่ อง เพื่อดูลกั ษณะสีสนั ทางอารมณ์ที่ปรากฏ พบว่า
ถ้ อยคา ที่ใช้ ในละครตลกสถานการณ์มกั เป็ นถ้ อยคา ที่สภุ าพ ไม่ก้าวร้ าว และมีการกระตุ้นอารมณ์
แบบนุม่ นวล ซึง่ มีระดับที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้ อยในบทละคร 9 เรื่ องที่นา มาวิเคราะห์
Areerat Limwongsuwan (2001) ทาการศึกษาการเล่าเรื่ องของบทภาพยนตร์ โรแมนติ
กซึ่งได้ รับการเสนอชื่อเข้ าชิงรางวัลออสการ์ สาขาบทภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม ระหว่างปี 1994-1998
จานวน 6 เรื่ อง เพื่อทาให้ เกิดความเข้ าใจในกระบวนการสร้ างสรรค์บทภาพยนตร์ ซึ่งมีคณ
ุ ภาพ (An
Analysis of the Narrative in Romantic Drama Screenplays : A Case Study of Academy
Awards Nominees for Best Screenplay 1994-1998) ผลการศึกษาพบว่า นอกจากการเล่าเรื่ อง
ซึ่ง มี ลักษณะคล้ า ยคลึง กันแล้ ว บทภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องยัง นา เสนอการเล่า เรื่ องที่ มี ลักษณะ
น่าสนใจและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
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Mzoughi and Abdelhak (2011) ศึกษาผลจากการใช้ ภาพและภาษา เชิงเปรี ยบเทียบใน
โฆษณาที่มี ต่อความคิดและการจดจาสินค้ าของผู้บริ โภค โดยผลการศึกษาพบว่า โฆษณาที่
นาเสนอภาพร่ วมกับ ภาษาเชิ ง เปรี ยบเที ยบล้ วนมี ผ ลต่อความรู้ สึก ทางจิ ตใจและทัศ นคติข อง
ผู้บริโภค เช่น ทัศนคติในแง่ดีตอ่ สินค้ า นอกจากนี ้ยังพบว่าการใช้ ภาพแสดงอารมณ์ความรู้สึกและ
ภาพเชิงเปรี ยบเทียบจะทาให้ ผ้ บู ริโภคสามารถจดจาสินค้ าและโฆษณาได้ แม่นยาขึ ้น

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การเล่าเรื่ องผ่านภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมระหว่าง พ.ศ. 25582560 เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิจยั แบบการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content
Analysis) องค์ประกอบของการสื่อสาร รวมทัง้ สิน้ 13 เรื่ อง และนาเสนอด้ วยการพรรณนา
(Descriptive) และสรุปผลการวิเคราะห์

3.1 แหล่ งข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ มีแหล่งข้ อมูลที่ใช้ ศกึ ษา 2 แหล่งด้ วยกัน คือ
3.1.1 แหล่ งข้ อมูลประเภทเอกสาร
เอกสารที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ซึ่งประกอบด้ วย หนังสือและตาราทางวิชาการ
วิทยานิพนธ์และบทความ งานวิจยั และวารสารต่างประเทศ และเอกสารตีพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการวิจยั ในครัง้ นี ้ เอกสารได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานทังหมดจากการค้
้
นคว้ าเอกสารที่มีเนื ้อหา
เกี่ ยวกับภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมและการเล่าเรื่ องจากสถานที่ต่าง ๆ สาหรับเอกสารที่
นามาใช้ ประกอบการวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ แก่
3.1.1.1 วิทยานิพนธ์ที่มีการทาวิจยั เกี่ยวกับภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม หรื อ
วิทยานิพนธ์ ที่มีการวิจัยเรื่ องเรื่ องการเล่าเรื่ อง เพื่อศึกษาและทาความเข้ าใจในส่วนของตัวบท
เนื ้อหาของภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม และเข้ าใจเรื่ องการเล่าเรื่ องที่ตวั บทสื่อให้ กบั สังคม
3.1.1.2 หลักการและกระบวนการออกแบบสื่อโฆษณา เพื่อให้ เข้ าใจหลักการคิด
และหลักการออกแบบสื่อโฆษณา
3.1.1.3 บทความ จากหนัง สื อพิม พ์ นิตยสารต่าง ๆ ที่ มี การวิเคราะห์ วิจ ารณ์
เกี่ยวกับภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมและเรื่ องสาธารณะ เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบว่าการ
วิเ คราะห์ ของผู้วิจัย กับ บทความอื่ นที่ สื่ อออกไปก่ อนหน้ า นัน้ มี ความคล้ า ยคลึง กัน หรื อ ไปใน
แนวทางหรื อไม่ เพื่อที่จะวิเคราะห์แนวโน้ มในอนาคตต่อไป
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3.1.2 ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคม
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เลือกภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่เป็ นที่ได้ รับรางวัลโดย
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยในรอบ 3 ปี ระหว่าง 2558-2560 และได้ มีการคัดเลือกเนื ้อหา
ภาพยนตร์ โฆษณา 5 ประเภทคือ
3.1.2.1 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิด
3.1.2.2 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางกระทา
3.1.2.3 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
3.1.2.4 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยม
3.1.2.5 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มภาพลักษณ์
องค์การและตราสินค้ าอย่างเด่นชัด

3.2 การวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content Analysis)
เนื่องด้ วยงานวิจยั ครัง้ นี ้ต้ องการวิเคราะห์ให้ เห็นความสัมพันธ์รูปแบบของบริ บทและปั จจัย
แวดล้ อมในการนาเอาประเด็นทางสังคมมาสร้ างความหมายในภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม
จึงจาเป็ นต้ องวิเคราะห์ตามแนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาส่งเสริมสังคม แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของ
จุดดึงดูดใจและเทคนิคของการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ในภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์
แนวคิดเกี่ ยวกับศิล ปะการสื่ อสารผ่านภาพยนตร์ และทฤษฎี การเล่าเรื่ อง ร่ วมกับแหล่ง ข้ อมูล
ประเภทต่าง ๆ โดยเป็ นการเก็ บรวบรวมข้ อ มูลจากชิ น้ งานที่ ภ าพยนตร์ โฆษณาส่ง เสริ ม สัง คม
ระหว่างปี 2558-2560 โดยเป็ นการวิเคราะห์ชิ ้นงานภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมในสองส่วน
คือ
3.2.1 การวิเคราะห์ ประเภทของภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคม
โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการโฆษณา (Types of Public Service Advertising) ทัง้ 5
ประเด็น ได้ แก่
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3.2.1.1 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิด
3.2.1.2 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางกระทา
3.2.1.3 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
3.2.1.4 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยม
3.2.1.5 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มภาพลักษณ์
องค์การและตราสินค้ าอย่างเด่นชัด
3.2.2 การวิเคราะห์ กลยุทธ์ สารที่ใช้ ในภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคม
โดยมีทงสิ
ั ้ ้น 5 ประเด็น ได้ แก่
3.2.2.1 ประเด็นทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม (Social
Issues in Public Service Advertising)
3.2.2.2 กลวิธีในการนาเสนอประเด็นทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ โฆษณา
ส่งเสริมสังคม (Social Issues Presentation of Public Service Advertising)
3.2.2.3 ประเภทของจุดดึง ดูดใจที่ ปรากฏในภาพยนตร์ โฆษณาส่ง เสริ ม สัง คม
(Appeal Types of Public Service Advertising)
3.2.2.4 เทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ที่ปรากฏในภาพยนตร์ โฆษณา
ส่งเสริมสังคม (Creative Presentation Techniques of Public Service Advertising)
3.2.2.5 ประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจที่ปรากฏในภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม
(Interesting Aspects of Public Service Advertising)
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3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
3.3.1 สื่ อ วิ ดี โ อภาพยนตร์ โฆษณาส่ ง เสริ ม สั ง คมส าหรั บ ขั น้ ตอนการวิ เ คราะห์
เนือ้ หา
โดยเลือกจากชิ ้นงานภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 นามาหาว่า
มีประเด็นทางสังคมไหนนามาใช้ ในช่วงเวลานัน้ ซึ่งแฝงอยู่ในวัตถุประสงค์ของโฆษณาในแต่ละปี
นัน้ ๆ และวิธีการเล่าเรื่ องของโฆษณานัน้ ๆ เป็ นแบบไหน
3.3.2 แบบฟอร์ มตารางการวิเคราะห์ เนือ้ หา (Coding Sheet)
สาหรับขันตอนการวิ
้
เคราะห์เนื ้อหาเพื่อใช้ สาหรับการวิเคราะห์เนื ้อหาภาพยนตร์ โฆษณา
ส่งเสริมสังคมโดยประกอบไปด้ วยรายละเอียด ดังนี ้
ตารางที่ 3.1 แบบฟอร์ มตารางการวิเคราะห์เนื ้อหา (Coding Sheet)
ประเภทของ
ภาพยนตร์
โฆษณา
ส่ งเสริมสังคม
ภาพยนตร์
ชื่อเรื่ อง
โฆษณา
ส่งเสริ มสังคมที่
มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการ
เปลีย่ นแปลง
ทางความคิด
ภาพยนตร์
โฆษณา
ส่งเสริ มสังคมที่
มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการ
เปลีย่ นแปลง
ทางกระทา

การวิเคราะห์ กลยุทธ์ สารที่ใช้ ในภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคม

ประเด็นทาง
สังคมที่
ปรากฏใน
ภาพยนตร์
โฆษณา
ส่งเสริ มสังคม

กลวิธีในการ
นาเสนอ
ประเด็นทาง
สังคมที่
ปรากฏใน
ภาพยนตร์
โฆษณา
ส่งเสริ มสังคม

ประเภทของ
จุดดึงดูดใจที่
ปรากฏใน
ภาพยนตร์
โฆษณา
ส่งเสริ มสังคม

เทคนิคในการ
นาเสนอ
ความคิด
สร้ างสรรค์ที่
ปรากฏใน
ภาพยนตร์
โฆษณา
ส่งเสริ มสังคม

ประเด็น
อื่น ๆ ที่
น่าสนใจที่
ปรากฏใน
ภาพยนตร์
โฆษณา
ส่งเสริ ม
สังคม
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ประเภทของ
ภาพยนตร์
โฆษณา
ส่ งเสริมสังคม
ภาพยนตร์
โฆษณา
ส่งเสริ มสังคมที่
มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการ
เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม
ภาพยนตร์
โฆษณา
ส่งเสริ มสังคมที่
มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการ
เปลีย่ นแปลง
ค่านิยม
ภาพยนตร์
โฆษณา
ส่งเสริ มสังคมที่
มีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ ม
ภาพลักษณ์
องค์การและ
ตราสินค้ าอย่าง
เด่นชัด

การวิเคราะห์ กลยุทธ์ สารที่ใช้ ในภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคม
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3.4 ขัน้ ตอนวิเคราะห์ บริบททางสังคม
1) ขันตอนที
้
่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้ อมูลจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
(Adman Awards) ที่ได้ รับรางวัลในรอบ 3 ปี ระหว่างปี 2558-2560 จานวน 13 ชิ ้นงาน
2) ขัน้ ตอนที่ 2 ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ข องรู ป แบบการตอบสนองต่อ โฆษณาที่ มี
ความสัมพันธ์ กับประเด็นทางสังคมในขณะนัน้ ว่าได้ ใช้ ปัญหาหรื อบริ บททางสังคมที่ได้ รับความ
สนใจในขณะนันอย่
้ างไรในการนาเสนอภาพยนตร์ โฆษณาที่ส่งเสริ มสังคม และทาให้ เกิดความรู้
อารมณ์ และพฤติกรรม ขึ ้นได้ อย่างไรบ้ าง โดยใช้ แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของจุดดึงดูดใจและ
เทคนิคของการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ในภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์
3) ขันตอนที
้
่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทวีดีทศั น์ ผู้วิจยั ได้ นามาวิเคราะห์กลวิธีการ
นาเสนอเพื่อสื่อความหมาย และเนื ้อหาที่นาเสนอในตัวบท โดยยึดตามแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม
4) ขันตอนที
้
่ 4 ศึกษาแบบเจาะลึกถึงการเล่าเรื่ องเพื่อสื่อความหมายของภาพยนตร์
โฆษณาส่งเสริ มสังคมว่ามีการเล่าเรื่ องแบบใด มีจดุ หักมุมแบบไหน ใช้ อะไรเป็ นตัวแทนของสินค้ า
เป็ นต้ น โดยยึดตามหลักทฤษฎีการเล่าเรื่ อง

3.5 การนาเสนอข้ อมูล
การนาเสนอข้ อมูลการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องในภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี
2548-2557 เป็ นการวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยการตีความสร้ างข้ อสรุ ปข้ อมูล และน าเสนอข้ อมูลใน
รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ซึ่งจะทาให้ ทราบถึงลักษณะ กระบวนการเล่า
เรื่ องของภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมในช่วงเวลานัน้ ๆ ซึ่งได้ แบ่งการนาเสนอข้ อมูลเป็ น 3 ประเด็น
คือ
การประมวลผลการวิเคราะห์จดุ ประสงค์ของภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ใน 3 ด้ าน
ดังนี ้
1) ภาพรวมของภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม ประเภทของโฆษณา
2) การใช้ กลยุทธ์สารในภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมทัง้ 5 ประเภท
3) การเปรี ยบเทียบการใช้ กลยุทธ์ สารในภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมทัง้ 5
ประเภท

101
การวิเคราะห์วาทกรรมภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมผ่านการเล่าเรื่ อง ที่นาแนวคิดเรื่ อง
สาธารณะมาใช้ โดยวิเคราะห์การเล่าเรื่ องในตัวของโฆษณาส่งเสริ มสังคม ว่ามีความเกี่ยวพันธ์กบั
เหตุการณ์ที่เป็ นเรื่ องสาธารณะในขณะนัน้ จนทาให้ ได้ เป็ นที่ตอบรับของสังคม จนสามารถเป็ นที่
จดจาและพูดถึงในวงกว้ างได้ อย่างไร
ภาพยนตร์ โฆษณาส่ง เสริ ม สังคมที่ ไ ด้ รับรางวัลในการประกวดโฆษณายอดเยี่ ยมแห่ ง
ประเทศไทย (Adman Awards) ประเภทส่งเสริ มสังคม (Public Service Message & Cause
Appeals) จานวน 3 ครัง้ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 รวมเป็ นภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่
เป็ นขอบเขตในการวิจยั ทังหมดจ
้
านวน 13 เรื่ อง ได้ แก่
Adman Awards 2017
1) Title : ความซื่อสัตย์
Brand / Service : PTT
Company Entering : Creative Juice\Bangkok
Award : BRONZE
2) Title : อย่าว่าใครว่าไทยไม่ออม
Brand / Service : เครื อข่ายอนาคตไทย
Company Entering : Creative Juice\Bangkok
Award : BRONZE
3) Title : The Choice
Brand / Service : SCG Foundation
Company Entering : Y&R Thailand
Award : BRONZE
4) Title : มีนา โชติคา
Brand / Service : TVO (Thai Vegetable Oil Public Company Limited)
Company Entering : Prakit Advertising Co.,Ltd.
Award : FINALIST
5) Title : เขียว
Brand / Service : เสถียรธรรมสถาน
Company Entering : Theshood co.,Ltd
Award : FINALIST
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Adman Awards 2016
6) Title : Speed blinds you
Brand / Service : Thai Health Promotion Foundation
Company Entering : BBDO BANGKOK LTD
Award : SILVER
7) Title : คนหายหน้ าเหมือน
Brand / Service : ศูนย์ข้อมูลคนหาย
Company Entering : BBDO BANGKOK LTD
Award : BRONZE
8) Title : Welcome Sound
Brand / Service : The Foundation For The Deaf Under The Royal Patronage of
Her Majesty
Company Entering : Choojai and Friends
Award : BRONZE
9) Title : Thank you for sharing
Brand / Service : Dtac
Company Entering : The Leo Burnett Group Thailand
Award : SILVER
10) Title : พินยั กรรมอวัยยวะ
Brand / Service : The Thai Red Cross Organ Donation Centre/Organ
Donation Centre
Company Entering : Choojai and Friends
Award : BRONZE
Adman Awards 2015
11) Title : Game show
Brand / Service : Talk about sex
Advertiser : Thai Health Promotion FoundationAdvertising
Agency : MONDAY
Award : BRONZE
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12) Title : Will You Be My GF?
Brand / Service : Stop Teen Mom
Advertiser : Funds for Prevention of Unplaned Teenage Pregnancy
Advertising Agency : The Leo Burnett Group Thailand
Award : BRONZE
13) Title : The accident
Brand / Service : Road safety foundation
Advertiser : Road safety foundation
Advertising Agency : Royalty films Co., Ltd.
Award : BRONZE

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจยั เรื่ อง การเล่าเรื่ องผ่านภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมระหว่าง พ.ศ. 2558-2560
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการเล่าเรื่ องภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี พ.ศ.
2558-2560 และ 2) เพื่อศึกษาถึงกลวิธีในการสร้ างสรรค์ ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ทังนี
้ ้
ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์โดยได้ แบ่งการวิเคราะห์ตามชิ ้นงานโฆษณา (Types of Public
Service Advertising) ใน 5 ประเด็นดังนี ้
ส่ว นที่ 1 ภาพยนตร์ โ ฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมที่ มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อการเปลี่ ย นแปลงทาง
ความคิด
ส่วนที่ 2 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางกระทา
ส่วนที่ 3 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ส่วนที่ 4 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
ส่วนที่ 5 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มภาพลักษณ์องค์การ
และตราสินค้ าอย่างเด่นชัด
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4.1 ส่ วนที่ 1 ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด
4.1.1 โฆษณาเรื่อง The Choice
Brand / Service : SCG Foundation
Company Entering : Y&R Thailand

ภาพที่ 4.1 โฆษณาเรื่ อง The Choice
แหล่ งที่มา: มูลนิธิเอสซีจี, 2560.
4.1.1.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิ เ คราะห์ พ บว่า โฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมชิ น้ นี ม้ ี วัต ถุประสงค์เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด (Public Service Advertising for Cognitive Change) โดยเป็ นการ
โฆษณาที่ ส ะท้ อนให้ เ ห็นถึง ปั ญ หาเรื่ องที่ อ ยู่อาศัยในสัง คมไทยและเพื่ อสร้ างให้ คนในสัง คมมี
ทัศนคติที่ดีตอ่ นักเรี ยนอาชีวศึกษา
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4.1.1.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ มีรูปแบบการเล่า
เรื่ องโดย มีเนื ้อเรื่ อง (Story) ที่เล่าเหตุการณ์ผ่านครอบครัว โดยมีตวั ละครเพียง 3 ตัวเท่านัน้ คือ
นักเรี ยนอาชี วศึกษา แม่ และพ่อเลี ย้ ง ทัง้ นี ต้ ัว ละครพ่อเลี ย้ งมี พ ฤติกรรมที่ ไ ม่ดี มึนเมา และมี
พฤติกรรมที่รุนแรงต่อแม่ของนักเรี ยนอาชีวศึกษา สาหรับเนื ้อเรื่ องในงานนี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงความ
รุนแรง ความอึดอัดและความทรมานที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับพ่อเลี ้ยง โดยพล็อตของเรื่ องได้ มีการ
เริ่มจากความเบาของอารมณ์และได้ มีการพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) อย่างต่อเนื่องและทวี
ความเข้ มข้ นเรื่ อย ๆ จนถึงภาวะวิกฤต (Climax) ที่ตวั ละครนักเรี ยนอาชีวศึกษาต้ องทาการ
ตัดสินใจ ซึ่งในโฆษณาได้ แสดงให้ เห็นถึงว่าจะเลือกระหว่างความรุนแรงหรื อทางเลือกอื่น ทังนี
้ ้ใน
การยุติของเรื่ องราว (Ending) ของโฆษณาชิน้ นี ้ได้ มีจุดหักเหทิศทางของเรื่ อง (Turning Point)
เกิดขึ ้นโดยเปลี่ยนจากอารมณ์ที่รุนแรงและอึ ดอัด ไปเป็ นมีความผ่อนคลายและสบาย เนื่องจาก
เนื ้อเรื่ องจบด้ วยการที่นกั เรี ยนอาชีวศึกษาเลือกที่จะพาแม่ย้ายที่อยู่ออกไป ด้ วยเงินน ้าพักน ้าแรง
จากการทางานสุจริ ตของตัวเอง สอดคล้ องกับแก่นความคิดหลัก (Theme) ในการดาเนินเรื่ องที่มี
ใจความว่า “อาชี วสร้ างคน ฝี มื อ ชนสร้ างชาติ” และยัง สอดคล้ องกับ สโลแกนของบริ ษั ท ที่ ว่า
“เชื่อมัน่ ในคุณค่าของคน” อีกด้ วย
4.1.1.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ ใช้
จุดดึงดูดใจด้ านเหตุผลร่ วมกับด้ านอารมณ์ (Combination Rational Appeal and Emotional
Appeal) กล่าวคือ ประเด็นปัญหาที่อยูอ่ าศัยสามารถหาทางออกได้ โดยวิธีที่ดีและไม่รุนแรง และยัง
ส่งผลด้ านจิตวิทยาในแง่ของการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ถกู ต้ องและไม่ส่งผลกระทบเสียหายกับ
ผู้อื่น มีการใช้ จุดดึงดูดใจด้ านความโกรธ (Anger Appeal) ซึ่งเป็ นจุดดึง ดูดใจที่ผ้ ูส่งสารใน
ภาพยนตร์ โฆษณาชิ ้นนี ้พยายามกระตุ้นให้ ผ้ ชู มเกิดความรู้สึกโกรธ หรื อสร้ างความรู้ สึกคับข้ องใจ
ให้ กับผู้ชม กลวิธีนี ้จะช่วยสร้ างความเครี ยดให้ แก่ผ้ รู ับสารมากขึ ้น ซึ่งสารที่นาเสนอในภาพยนตร์
โฆษณาให้ ผ้ รู ับสารเลือกโดยไม่ใช้ ความรุนแรง คือ กลวิธีที่ใช้ เทคนิคในการนาเสนอด้ วยการแสดง
ปั ญหาและวิธีแก้ ปัญหา (Problems and Solutions)ให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นเป็ นเรื่ องราวอย่างชัดเจน
รวมถึงเทคนิคด้ วยการใช้ เรื่ องราว (Story) เป็ นการดาเนินเรื่ องโดยมีจดุ เริ่ มต้ น ตอนกลาง และตอน
จบ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ สนเรื
ั ้ ่ องหนึง่ เทคนิคนี ้สามารถสร้ างอารมณ์ได้ สื่อถึงอารมณ์โกรธ อึดอัด
หดหู่ แต่ได้ สอดแทรกจุดขายของสินค้ าไว้ ในเรื่ อง คือ ที่พักที่ใหม่ ซึ่งจะเป็ นจุดที่นาไปสู่ทางออก
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ของเรื่ องราวโดยที่ไม่เกิดความรุ นแรง การใช้ เทคนิคนี ้ผู้บริ โภคจะจดจาสินค้ า เรื่ องราว และจะไม่
สามารถเล่าเรื่ องโดยไม่ต้องกล่าวถึงสินค้ าไม่ได้ อย่างแน่นอน
4.1.2 โฆษณาเรื่อง Welcome Sound
Brand / Service : The Foundation for the Deaf under The Royal Patronage of Her
Majesty
Company Entering : Choojai and Friends

ภาพที่ 4.2 โฆษณาเรื่ อง Welcome Sound
แหล่ งที่มา: มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินปู ถัมภ์, 2560.
4.1.2.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิ เ คราะห์ พบว่ า โฆษณาส่ ง เสริ ม สัง คมนี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด (Public Service Advertising for Cognitive Change) ซึ่งเป็ นการ
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โฆษณาที่ม่งุ ให้ ความรู้ แก่คนในสังคมในเรื่ องของเด็กหูหนวก ที่สามารถกลับมาได้ ยินเสียงอีกครัง้
โดยการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมตังแต่
้ อายุ 0-4 ขวบ ซึ่งข้ อมูลนี ้น้ อยคนที่จะทราบ อีกทังยั
้ งจัดเป็ น
โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริ มภาพลักษณ์ ขององค์การ และตราสินค้ า
อย่างเด่นชัด (Public Service Advertising for Corporate or Brand Image) โดยเป็ นการ
โฆษณาที่มงุ่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่บริ ษัทได้ กระทาเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้ สมาชิกใน
สังคมได้ รับทราบอีกด้ วย เห็นได้ จากเมื่อคลิปโฆษณานี ้ถูกแพร่ออกไปมีผ้ เู ข้ ามาขอความช่วยเหลือ
จากมูลนิธิอีกมากมาย นอกจากนี ้โฆษณาชิ ้นนี ้ยังมี บทบาทต่อความรู้สึกร่ วมกัน โดยเฉพาะกลุ่ม
คุณแม่ที่มีลกู หูหนวก หรื อผู้ที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่หหู นวกเหล่านี ้ เห็นได้ ชดั จากการขอ
ความช่วยเหลือจากมูลนิธิและยอดรับบริจาคของมูลนิธิหลังจากมีคลิปโฆษณานี ้ออกไป
4.1.2.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ มีรูปแบบการเล่า
เรื่ องผ่านเรื่ องราวของเด็กที่หูหนวกแต่กาเนิด ที่ได้ รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม และได้ ยินเสียง
ครัง้ แรกในชีวิต โดยพล็อตเรื่ องมีการลาดับเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ ตอนที่เด็ก ๆ ทีมงานไปเก็บเสียงตามที่
ต่าง ๆ จนกระทัง่ เด็กหูหนวกได้ ยินเสียงครัง้ แรก ทังนี
้ ้ตอนสุดท้ ายแล้ วแม้ แต่เด็ก ๆ ทีมงานก็เคยเป็ น
เด็กที่ได้ รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมมาแล้ วเช่นกัน ถือเป็ นการสรุ ปเรื่ องแบบปิ ดและสามารถ
เข้ าใจได้ ง่ าย โดยมีแก่นความคิด คือ การต้ องการให้ เด็กหูหนวกกลับมาได้ ยินเสี ยงอีกครั ง้ ซึ่ง
โฆษณานี ้ก็จดั ทาขึ ้นมาตามแก่นความคิดได้ อย่างครอบคลุม
4.1.2.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ ใช้
วิธีการดึงดูดใจด้ านอารมณ์ โดยเป็ นจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางบวก (Positive Appeal) ให้ ผ้ ชู ม
รู้ สึกซึง้ ประทับใจและมีความหวังที่เด็ก ๆ จะกลับมาได้ ยินเสียงและใช้ ชีวิตปกติอีกครัง้ ใน
ขณะเดียวกันก็ใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านข่าวและข้ อมูลที่เป็ นจริ ง (News Appeal) ซึ่งเป็ นจุดดึงดูดใจที่ได้
ใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่มีแหล่งที่มาของความจริ งที่เกิดขึ ้นในสังคม ทังนี
้ ้ในชิ ้นงานโฆษณานี ้มีการ
กล่าวถึงการแชร์ ข่าวและยอดวิวหลังจากที่คลิปออกไปจริ ง ๆ หรื อหากมองในมุมจุดดึงดูดใจด้ าน
สถานภาพ (Status Appeal) ยังแสดงให้ เห็นว่า ผู้บริโภคจะได้ รับการมองในสถานะภาพใด หากได้
กระทาตามประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณานัน้ ๆ กล่าวคือ เมื่อเด็ก ๆ ได้ รับ
การผ่าตัดและได้ ยินเสียงแบบคนปกติ ก็ทาให้ เด็กๆรู้สึกเหมือนเกิดใหม่ มีชีวิตใหม่ และมีตวั ตนใน
สังคมมากขึน้ ไม่ได้ อยู่ในโลกเงี ยบอีกต่อไป โดยเทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ของ
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โฆษณานี ้ ใช้ ลกั ษณะเสี ้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice-of-Life) ที่เป็ นการนาเสนอสถานการณ์ในชีวิตจริ ง
เพื่อแสดงให้ เห็นว่า ก่อนหน้ านันเป็
้ นอย่างไรและเมื่อได้ รับการผ่าตัดแล้ วได้ รับผลอย่างไร
4.1.3 โฆษณาเรื่อง Thank You for Sharing
Brand / Service : Dtac Company
Company Entering : The Leo Burnett Group Thailand

ภาพที่ 4.3 โฆษณาเรื่ อง Thank You for Sharing
แหล่ งที่มา: บริษัท โทเทิลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชัน่ จากัด, 2559.
4.1.3.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิ เ คราะห์ พบว่ า โฆษณาส่ ง เสริ ม สัง คมนี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด (Public Service Advertising for Cognitive Change) ซึ่งเป็ นการ
โฆษณาที่ม่งุ ให้ คนในสังคมตระหนักต่อปั ญหาที่เกิดจาการดูและแชร์ ในโลกออนไลน์ ซึ่งบางครัง้
การแชร์ ส่งผลต่อชีวิตของคนบางคนดังตัวอย่างในโฆษณา โดยมี บทบาทในการรณรงค์ขอความ
ร่วมมือจากประชาชน ตามแก่นความคิดที่วา่ “หยุดดู หยุดแชร์ หยุดรังแกกันบนโลกออนไลน์”
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4.1.3.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ มีรูปแบบการเล่า
เรื่ องผ่านตัวละครนักเรี ยนหญิงที่โดนแอบถ่ายคลิปที่ทาพฤติกรรมที่ไม่น่ามอง แล้ วคลิปนี ้กลับถูก
ส่งแพร่ไปในโลกออนไลน์ พล็อตเรื่ องมีการพัฒนาเหตุการณ์ของเรื่ องราวไปเรื่ อย ๆ จากนักเรี ยนที่
เป็ นเหมือนไอดอลกลับถูกมองเป็ นตัวตลก น่ารังเกียจ จนไม่สามารถใช้ ชีวิตปกติและอยู่ในโรงเรี ยน
ได้ สอดคล้ องกับในส่วนภาวะวิกฤต (Climax) ที่ตวั ละครต้ องตัดสินใจว่าจะทาอย่างไร ในที่นี ้คือ
เลือกที่จะย้ ายโรงเรี ยน แล้ วการยุติของเรื่ องราว (Ending) แบบทิ ้งท้ ายไว้ ให้ คิด โดยไม่ได้ กล่าวต่อ
ว่าคนที่แชร์ จะได้ รับผลอย่างไร กล่าวเพียงแค่คนที่ถกู ถ่ายคลิปเท่านัน้
4.1.3.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ ใช้
วิธีการดึงดูดใจด้ านอารมณ์ โดยเป็ นจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางลบ (Negative Appeal) ที่แสดง
ออกมาทัง้ ความอิจ ฉา ความรั งเกี ยจ ความอับอาย โดยใช้ จุดดึงดูดใจด้ านความรู้ สึกผิด (Guilt
Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจอีกรูปแบบหนึ่งที่กระตุ้นให้ ผ้ รู ับสารเกิดความรู้สึกว่า ตนได้ กระทาในสิ่งที่
ผิดต่อศีลธรรมจรรยา ค่านิยม ซึง่ เป็ นความเชื่อของตนเอง หรื อมาตรฐานที่สงั คมได้ ตงไว้
ั ้ ในที่นี ้จาก
มุมมองของผู้กระทา คือ การทาพฤติกรรมที่ไม่น่าดู สกปรกและน่ารังเกียจ ทาให้ เกิดความละอาย
ต่อสิ่งที่ตนเองได้ กระทาไว้ แล้ วมีคนนาไปเผยแพร่แชร์ ตอ่ เป็ นผลที่ทาให้ บคุ คลนันต้
้ องพยายามมอง
หาทางออกในที่สุด แต่หากมองในมุมของผู้แชร์ ก็มีการใช้ จุดดึงดูดใจด้ านความรู้ สึกผิดที่ว่า การ
แชร์ เรื่ องราวบางอย่างอาจทาให้ บคุ คลอื่นเสียหาย ดังนันจึ
้ งลดระดับของความรู้สึกผิดในตนเองลง
โดยการหยุดแชร์ ซึ่งหากได้ เปิ ดดูจากโฆษณานี ้จะเห็นว่ามีการทาเป็ นเรื่ องราวต่อเนื่องกัน และมี
การจบสองรูปแบบ คือ ผลจากการแชร์ และผลจากการไม่แชร์ ตอ่ นัน่ เอง โดยเทคนิคในการนาเสนอ
ความคิดสร้ างสรรค์ของโฆษณานี ้ ใช้ ลกั ษณะเรื่ องราว (Story) เป็ นการดาเนินเรื่ องโดยมีจดุ เริ่ มต้ น
ตอนกลาง และตอนจบ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ สนเรื
ั ้ ่ องหนึ่ง โดยการดาเนินเรื่ องแบบเป็ นเรื่ องราวนี ้
สามารถสร้ างอารมณ์ได้ ดีในแบบสะเทือนอารมณ์ และยังเสริ มด้ วยการใช้ ลกั ษณะเสี ้ยวหนึ่งของ
ชีวิต (Slice-of-Life) ที่เป็ นการนาเสนอสถานการณ์ในชีวิตจริ งที่จาลองขึ ้นมาเพื่อแสดงให้ เห็นว่า
ผลจากการแชร์ ในโลกออนไลน์ไม่ได้ มีแต่เชิงบวกและสนุกสนานเท่านัน้ แต่ในทางตรงกันข้ ามกลับ
ส่งผลต่อชีวิตของคนบางคนเลยทีเดียว
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4.1.4 โฆษณาเรื่อง The Accident
Brand / Service : Road Safety Foundation
Advertiser : Road Safety Foundation
Company Entering : Royalty films Co., Ltd.

ภาพที่ 4.4 โฆษณาเรื่ อง The Accident
แหล่ งที่มา: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ ถนน, 2558.
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4.1.4.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิเคราะห์โฆษณาส่งเสริ มสังคมนี ้ พบว่า มีวตั ถุประสงค์ 3 ด้ าน ได้ แก่
1) เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิด (Public Service Advertising for
Cognitive Change) โดยเป็ นการโฆษณาที่ม่งุ สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาในการขับรถ การใช้ รถ รวม
ไปถึงการขึ ้นรถโดยสารสาธารณะ
2) เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการกระทา (Public Service Advertising
for Action Change) โดยเป็ นการรณรงค์บอกกล่าวให้ ประชาชนปฏิบตั ิตวั ให้ ถกู ต้ องอย่างไรทังใน
้
แง่ของคนขับรถ เจ้ าของรถ และผู้โดยสาร
3) เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (Public Service Advertising for
Behavior Change) กล่าวคือ หากประชาชนนาการกระทาที่ถกู ต้ องดังกล่าวไปประพฤติปฏิบตั ิจน
เป็ นนิสยั ในชีวิตประจาวัน
ทังนี
้ ้โฆษณาส่งเสริมสังคมนี ้ใช้ ระยะเวลาอันสัน้ เนื่องจากเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ
ซึ่งเป็ นสิ่งที่สามารถเกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ วโดยที่เราไม่คาดคิดและแค่เสี ้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตของ
คนคนหนึ่งไปได้ เลย โดยโฆษณาต้ องการแสดงให้ เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ งในสังคม ทาให้ มี
การสื่อสารออกมาถึงปัญหาและการปฏิบตั ทิ ี่ผิดจะส่งผลเสียอย่างไร
4.1.4.2 รูปแบบการเล่าเรื่ องและกลวิธีในการสร้ างสรรค์
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ ได้ มีรูปแบบการเล่า
เรื่ อง 3 มุมมอง โดยมุมของคนขับรถในแง่ที่ว่าถ้ าขับไม่ไหวอย่าขับ ง่วง เมา หรื อไม่พร้ อมก็ไม่ควร
ขับรถ โดยพล็อตเรื่ องมีการลาดับเหตุการณ์ให้ ตวั ละครเสียชีวิตแล้ วเป็ นวิญญาณที่เห็นภาพตัวเอง
ที่เสียชีวิตไปแล้ ว สาหรับกลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558 – 2560
ชิ ้นนี ้ ใช้ กลวิธีจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ที่กลัว และสูญเสีย ประกอบกับเทคนิคในการนาเสนอจาก
เสี ้ยวหนึง่ ของชีวิต (Slice-of-Life) ที่นาเสนอสถานการณ์ในชีวิตจริงที่สามารถเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา
ในทางเดียวกัน ส่วนของเจ้ าของรถได้ เล่าเรื่ องผ่านตัวละครเจ้ าของอู่รถ ซึ่งไม่ได้ มี
การเช็คสภาพรถก่อนการใช้ งาน ขาดความรอบคอบและไม่ได้ นึกถึงผู้อื่น จนสานึกได้ เมื่อรู้ ว่า ลูก
สาวตนเองอยู่ในรถที่ประสบอุบตั ิเหตุ ส่วนนี ้เป็ นการเล่าเรื่ องที่ใช้ กลวิธีจดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์ที่
เสียใจและใช้ เทคนิคในการนาเสนอจากเสี ้ยวหนึง่ ของชีวิต (Slice-of-Life) เช่นกัน
และส่วนสุดท้ ายคือส่วนของผู้โดยสาร ได้ สื่อผ่านตัวละครเด็กผู้ชายที่คาดเข็มขัด
นิรภัย ทาให้ รอดจากอุบตั ิเหตุครัง้ นี ้ แต่ในทางตรงกันข้ าม เด็กที่อยู่ในท้ องของผู้หญิงอีกคนกลับ
ต้ องเสียชีวิต เนื่องจากผู้หญิงคนดังกล่าวไม่ได้ คาดเข็มขัดนิรภัย ในส่วนนี ้กลวิธีและเทคนิคในการ
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นาเสนอเหมือนเช่นเดียวกับ 2 ส่วนแรก แต่แตกต่างตรงที่การยุติของเรื่ องราว (ending) หรื อการ
สิ ้นสุดของเรื่ องราวทังหมด
้
มีจดุ หักเหทิศทางของเรื่ อง (turning point) กล่าวคือ เด็กคนนี ้รอดชีวิต
เนื่ อ งจากคาดเข็ ม ขัด นิ ร ภัย ต่า งจากสองส่ ว นแรกที่ มี แ ต่ค วามสูญ เสี ย และไม่ส ามารถแก่ ไ ข
สถานการณ์ได้
ทังจากทั
้
ง้ สามกรณีนีม้ ีการใช้ จุดดึงดูดที่เหมือนกันคือ จุดดึงดูดใจด้ านความกลัว
(Fear Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่ม่งุ สร้ างให้ เกิดความรู้สึกหวาดวิตกแก่ผ้ รู ับสาร และจะกระตุ้นให้
ผู้รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่สอดคล้ องกับสารในภาพยนตร์ โฆษณานันๆ
้ หรื อเลิก
พฤติกรรมที่ผิดที่ได้ เคยกระทาไว้ โดยจุดดึงดูดใจด้ านความกลัวนี ้ เป็ นจุดสาคัญในการที่จะสื่อสาร
หรื อ รณรงค์ใ นเรื่ องการขับขี่ ที่ ส ามารถเข้ า ถึง จิ ตใจของผู้ช มได้ ง่ ายและใกล้ ตัวที่ สุด เนื่ องจาก
อุบตั ิเหตุเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ เสมอ จึงต้ องมีการป้องกันและปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้ อ งจนเป็ นนิสยั ทังนี
้ ้ใน
ส่วนของผู้โดยสารมีการใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านความปลอดภัย (Safety Appeal) เข้ ามาเสริ ม โดยเป็ น
จุดดึงดูดใจที่แสดงให้ เห็นว่า กระทาตามประเด็นสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณานันๆ
้ มี
ความปลอดภัยอย่างไรบ้ าง ซึง่ ในงานโฆษณาชิ ้นนี ้ก็คือการคาดเข็ดขัด นิรภัย ทาให้ รอดชีวิต ฉะนัน้
โดยสรุ ปแล้ วภาพรวมของโฆษณานี ้ จึง มี แก่น ความคิดไปทางเดีย วกัน คือ “ความปลอดภัย ”
เพียงแต่สื่อสารออกมาใน 3 แง่มมุ เท่านันเอง
้
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4.2 ส่ วนที่ 2 ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางกระทา
4.2.1 โฆษณาเรื่อง ความซื่อสัตย์
Brand / Service : PTT
Company Entering : Creative Juice\Bangkok

ภาพที่ 4.5 โฆษณาเรื่ อง ความซื่อสัตย์
แหล่ งที่มา: บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), 2559.
4.2.1.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิ เ คราะห์ พบว่า โฆษณาชิ น้ นี ม้ ี วัตถุป ระสงค์ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ทางการกระทา(Public Service Advertising for Action Change) โดยเป็ นโฆษณาที่ชกั ชวนให้
กลุม่ เป้าหมายกระทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณะซึง่ ในที่นี ้คือ ให้ ผ้ ชู มตระหนักและเห็นถึง
ความซื่อสัตย์ และเกิดการกระทาตาม เห็นได้ จากโฆษณาที่มีการเล่าเรื่ องตัวอย่างในการปฏิบตั ิ
ของรัชกาลที่ 9 ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ เคารพกติกาอย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี ห้ ากเปลี่ ยนการกระทานีจ้ นเป็ นนิสัยก็จ ะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงทาง
พฤติกรรม (Public Service Advertising for Behavior Change) ได้ เช่นกัน นอกจากนี ้โฆษณาชิ ้น
นีย้ ังมี บทบาทต่อความรู้ สึกร่ วมกัน โดยต้ องการสร้ างความรู้ สึกนึกคิดของประชาชนให้ เป็ นไป
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ในทางเดียวกัน คือ การมีความซื่อสัตย์ เห็นได้ ชดั จากคาพูดในตอนท้ ายที่ว่า “ร่วมสืบสารพระราช
ปณิธาน สร้ างพลังความดีที่ยงั่ ยืน” ซึง่ เป็ นการใช้ วาทกรรมในมิติที่เป็ นมุมมองบุคคลที่สาม (Thirdperson Narrator) ที่ผ้ เู ล่าไม่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ โดยทา หน้ าที่เป็ นผู้สงั เกตการณ์ เป็ นมุมมองที่
ผู้สร้ างพยายามให้ เกิดความเป็ นกลางปราศจากอคติในการนาเสนอ โดยให้ ผ้ ชู มตัดสินเรื่ องราวเอง
4.2.1.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ มีรูปแบบการเล่าเรื่ อง
ผ่านเรื่ องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ในครัง้ ที่พระองค์
ทรงเข้ าร่วมการแข่งขันเรื อใบ โดยพระองค์ได้ ทรงเรื อออกไปแล้ วเรื อไปชนทุ่น ทังที
้ ่ไม่มี ใครเห็น แต่
พระองค์ก็ทรงเรื อกลับเข้ ามา ซึ่งการดาเนินเรื่ องมีการจัดลาดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดขึ ้น แล้ ว
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วส่งผลให้ ตวั ละครดาเนินไปอย่างไร และมีการสรุปเรื่ องแบบปิ ดอย่าง
ชัดเจน ซึง่ ในที่นี ้ก็คือการกระทาในเรื่ องความซื่อสัตย์ ที่เป็ นสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทาให้ ประชาชนเห็น
นัน่ เอง ในส่วนของพล็อตเรื่ องได้ มีการใช้ ฉากและเสียงพากย์เล่าเรื่ องที่ชกั ชวนให้ ติดตาม โดยเป็ น
โฆษณาที่มีระยะเวลาถ่ายทอดเพียงสัน้ ๆ แต่แก่นความคิดหลัก มีความชัดเจนและน่าจดจา
4.2.1.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ ใช้
วิธีการดึงดูดใจด้ านอารมณ์ โดยเป็ นจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางบวก (Positive Appeal) ทังความ
้
ประทับใจ (Impressive Appeal) และความรัก (Love Appeal) ที่ประชาชนมีความรักเทิดทูนและ
เห็นรัชกาลที่ 9 เป็ นแบบอย่างสูงสุดในการที่จะนาแนวคาสอนและการกระทาของพระองค์มาเป็ น
แบบอย่างในการใช้ ชีวิต ทังนี
้ ้ใช้ เทคนิคในลักษณะการนาเสนอเชิงสารคดี (Documentary) เป็ น
การนาเสนอที่ให้ เนื ้อหาสาระ หรื อข้ อเท็จจริ งของรัชกาลที่ 9 ที่ได้ กล่าวดังข้ างต้ น รวมถึงการใช้
สัญลักษณ์ (Symbolism) โดยในที่นี ้รัชกาลที่ 9 เป็ นดัง่ สัญลักษณ์ของต้ นแบบแห่งการทาความดี
เป็ นที่เคารพรักเทิดทูนของประชาชน ดังนันการท
้
าความดีของเรา ก็เหมือนเป็ นการสืบสานตาม
รอยของพระองค์นนั่ เอง
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4.2.2 โฆษณาเรื่อง เขียว เสถียรธรรมสถาน
Brand / Service : PTT
Company Entering : Theshood Co., Ltd

ภาพที่ 4.6 โฆษณาเรื่ อง เขียว เสถียรธรรมสถาน
แหล่ งที่มา: เสถียรธรรมสถาน, 2560.
4.2.2.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า โฆษณานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการ
กระทา (Public Service Advertising for Action Change) โดยเป็ นโฆษณาที่สอนและให้ ข้อคิดใน
การทาความดี ทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง อีกทังยั
้ งเป็ นการโฆษณาที่ต้องการสร้ างความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชนให้ ทาความดี ซึง่ จะช่วยส่งผลให้ มีบทบาทต่อความก้ าวหน้ าของสังคมที่ดีขึ ้น
4.2.2.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ มีรูปแบบการเล่าเรื่ อง
ผ่านเรื่ องราวของ เขียว ศิริธร โยธิน ซึ่งเป็ นอดีตคนเร่ร่อน เก็บขยะขายมานานกว่า 10 ปี บุคคลนี ้
เก็บรักษาภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ของรัชกาลที่ 9 ที่ผ้ ูคนทิง้ ไว้ ตามสถานที่ต่างๆอย่างเทิดทูน
และได้ ตงสั
ั ้ จจะว่าจะทาความดีตลอดชีวิตและยังบริ จาครายได้ ครึ่ งหนึ่งของตนให้ กับสภากาชาด
ไทยถวายเป็ นพระราชกุศล เนื ้อเรื่ องดังกล่าวมีการนาเสนอแบบเรี ยบง่าย บอกเล่าถึงความรักความ
เทิดทูนที่มีต่อรั ชกาลที่ 9 แต่สิ่งที่สื่อให้ เห็นได้ ชัดและเป็ นแก่นความคิดของเรื่ องนี ก้ ็คือ “การทา
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ความดี” ซึ่งในโฆษณานี ้ เขียว สื่อให้ เห็นว่า ไม่ว่าใครจะมองว่าเป็ นอย่างไร จะยากจน จะเหมือน
คนบ้ า แต่เขียวก็ยึดมัน่ ในการทาความดี เหมือนที่กล่าวไว้ ว่า “ชีวิตที่่ผ่านมาเป็ นยังไงก็ได้ แต่อย่า
ชัว่ ในชีวิตที่เหลื อ” โดยเป็ นการใช้ วาทกรรมในมิติมุมมองของผู้เล่าเรื่ อง (Point of View) เป็ น
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First-person Narrator) เป็ นการเล่าเรื่ องของผู้เล่าเรื่ องเอง ทาให้ ผ้ ชู มได้ รับรู้
ถึงความคิดและความรู้สกึ ของผู้เล่าโดยตรง
4.2.2.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ ใช้
วิธีการดึงดูดใจด้ านอารมณ์ โดยเป็ นจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางบวก (Positive Appeal) ทังความ
้
ประทับใจ (Impressive Appeal) และความรัก (Love Appeal) ที่สะท้ อนจากวิถีชีวิตของคนเร่ร่อน
แต่กลับมีจิตใจที่เปี่ ยมไปด้ วยความรักต่อรัชกาลที่ 9 และจิตใจที่ม่งุ ทาแต่ความดี ซึ่งทาให้ ผ้ ชู มมี
ความประทับใจและส่งผลให้ มีความสานึกในการทาความดีเช่นกัน
ทังนี
้ ้ใช้ เทคนิคในลักษณะการนาเสนอเชิงสารคดี (Documentary) เป็ นการนาเสนอ
เนือ้ หาสาระชี วิตของเขี ยว ซึ่ง เป็ นคนเร่ ร่อนเก็บขยะ โดยบุคคลนีเ้ ก็บรักษาภาพพระบรมฉายา
ลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 แล้ วนาภาพติดไว้ ในที่สูงและกราบไหว้ บูชาเสมอ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าเทิดทูน
มากเพียงใด ถือเป็ นการใช้ สญ
ั ลักษณ์ (Symbolism) ด้ วยเช่นกัน โดยภาพพระบรมฉายาลักษณ์
ของรัชกาลที่ 9 ก็ถือเป็ นของสูงเป็ นดังตัวแทนของพระองค์ ดังนันจึ
้ งต้ องเก็บไว้ ในที่สงู เช่นกัน
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4.2.3 โฆษณาเรื่อง คนหายหน้ าเหมือน
Brand / Service : ศูนย์ข้อมูลคนหาย
Company Entering : Bbdo Bangkok Ltd.

ภาพที่ 4.7 โฆษณาเรื่ อง คนหายหน้ าเหมือน
แหล่ งที่มา: มูลนิธิกระจกเงา, 2560.
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4.2.3.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิ เ คราะห์ โ ฆษณาส่ ง เสริ ม สัง คมนี ้ พบว่ า มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางการกระทา (Public Service Advertising for Action Change) โดยมีเนื ้อหาที่
การชักชวนให้ ผ้ ชู มกระทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณะด้ วยการช่วยการตามหาคนหาย
4.2.3.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ เนื ้อเรื่ องได้ กล่าวถึง
บุคคลที่หายตัวไปจากที่ตา่ งๆ มีทงเพศชายและหญิ
ั้
ง เด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งพล็อตเรื่ องได้ มีการลาดับ
เหตุการณ์โดยการเล่าเรื่ องผ่านนักแสดงหลายท่านที่มีรูปร่ างหน้ าตาเป็ นที่ร้ ู จกั กันดีในสังคม โดย
นักแสดงเหล่านี ้ได้ ออกมาช่วยบอกกล่าวถึงการหาคนหายด้ วยการบอกถึงภาพลักษณะที่มีความ
คล้ ายของตน เพื่อที่จะได้ ง่ายในการจดจาและง่ายต่อการตามหา ทัง้ นี ้แก่นความคิดของเรื่ องคือ
“คนหายหน้ าเหมือน” ตรงตามที่โฆษณาได้ สื่อสารออกไปสูผ่ ้ ชู มอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน
4.2.3.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ ได้ ใช้
จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความรู้ สึกในการสูญเสียหรื อสูญหาย แสดงถึงความ
ช่วยเหลือและขอความร่วมมือ มีการใช้ ดนตรี และฉากประกอบที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเทคนิคที่
ใช้ นนเน้
ั ้ นใช้ ผ้ แู สดง (Presenter) มาทาการสื่อสารข้ อมูลข่าวสารที่ต้องการนาเสนอไปยังประชาชน
ในลักษณะขอความร่วมมือจากคนในสังคม ซึ่งดารานักแสดงที่ปรากฏในโฆษณานี ้ เป็ นดาราที่มี
ส่วนบางส่วนของใบหน้ าที่คล้ ายกับบุคคลที่หายในภาพ ซึ่งเมื่อบอกลักษณะที่เหมือนของดาราก็
อาจทาให้ ผ้ คู นนึกออกหรื อจดจาได้ ง่ายขึ ้น และยังใช้ เทคนิคผู้ใช้ สินค้ าเป็ นผู้รับรอง (Testimonials)
เป็ นการนาวิธีการสื่อสารแบบบอกต่อ หรื อการพูดแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth) มาใช้ ใน
ภาพยนตร์ โฆษณา โดยที่ตวั บุคคลจะต้ องมีตวั ตนจริง และใช้ คาพูดที่สื่อสารอย่างเป็ นธรรมชาติ ใน
ชิ ้นงานโฆษณานีส้ ินค้ าไม่ได้ เป็ นสิ่ง ของแต่อย่างใด แต่เป็ นสินค้ าทางสังคมคือการช่วยเหลือคน
หาย โดยการบอกต่อได้ ทังนี
้ ้การที่บอกส่วนที่คล้ ายกับดาราที่เรารู้ จกั อาจทาให้ ง่ายต่อการจดจา
ซึง่ ในความเป็ นจริงก็สามารถบอกส่วนที่เหมือนจากบุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ ได้ เช่นกัน
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4.2.4 โฆษณาเรื่อง The Accident
Brand / Service : Road Safety Foundation
Advertiser : Road Safety Foundation
Company Entering : Royalty Films Co., Ltd.

ภาพที่ 4.8 โฆษณาเรื่ อง The Accident
แหล่ งที่มา: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ ถนน, 2558.
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4.2.4.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิเคราะห์โฆษณาส่งเสริ มสังคมนี ้ พบว่า มีวตั ถุประสงค์ 3 ด้ าน ได้ แก่
1) เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิด (Public Service Advertising for
Cognitive Change) โดยเป็ นการโฆษณาที่ม่งุ สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาในการขับรถ การใช้ รถ รวม
ไปถึงการขึ ้นรถโดยสารสาธารณะ
2) เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการกระทา (Public Service Advertising
for Action Change) โดยเป็ นการรณรงค์บอกกล่าวให้ ประชาชนปฏิบตั ิตวั ให้ ถกู ต้ องอย่างไรทังใน
้
แง่ของคนขับรถ เจ้ าของรถ และผู้โดยสาร
3) เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (Public Service Advertising for
Behavior Change) กล่าวคือ หากประชาชนนาการกระทาที่ถกู ต้ องดังกล่าวไปประพฤติปฏิบตั ิจน
เป็ นนิสยั ในชีวิตประจาวัน
ทังนี
้ ้โฆษณาส่งเสริมสังคมนี ้ใช้ ระยะเวลาอันสัน้ เนื่องจากเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ
ซึ่งเป็ นสิ่งที่สามารถเกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ วโดยที่เราไม่คาดคิดและแค่เสี ้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตของ
คนคนหนึ่งไปได้ เลย โดยโฆษณาต้ องการแสดงให้ เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ งในสังคม ทาให้ มี
การสื่อสารออกมาถึงปัญหาและการปฏิบตั ทิ ี่ผิดจะส่งผลเสียอย่างไร
4.2.4.2 รูปแบบการเล่าเรื่ องและกลวิธีในการสร้ างสรรค์
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ ได้ มีรูปแบบการเล่า
เรื่ อง 3 มุมมอง โดยมุมของคนขับรถในแง่ที่ว่าถ้ าขับไม่ไหวอย่าขับ ง่วง เมา หรื อไม่พร้ อมก็ไม่ควร
ขับรถ โดยพล็อตเรื่ องมีการลาดับเหตุการณ์ให้ ตวั ละครเสียชีวิตแล้ วเป็ นวิญญาณที่เห็นภาพตัวเอง
ที่เสียชีวิตไปแล้ ว สาหรับกลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560
ชิ ้นนี ้ ใช้ กลวิธีจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ที่กลัว และสูญเสีย ประกอบกับเทคนิคในการนาเสนอจาก
เสี ้ยวหนึง่ ของชีวิต (Slice-of-Life) ที่นาเสนอสถานการณ์ในชีวิตจริงที่สามารถเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา
ในทางเดียวกัน ส่วนของเจ้ าของรถได้ เล่าเรื่ องผ่านตัวละครเจ้ าของอู่รถ ซึ่งไม่ได้ มี
การเช็คสภาพรถก่อนการใช้ งาน ขาดความรอบคอบและไม่ได้ นึกถึงผู้อื่น จนสานึกได้ เมื่อรู้ ว่าลูก
สาวตนเองอยู่ในรถที่ประสบอุบตั ิเหตุ ส่วนนี ้เป็ นการเล่าเรื่ องที่ใช้ กลวิธีจดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์ที่
เสียใจและใช้ เทคนิคในการนาเสนอจากเสี ้ยวหนึง่ ของชีวิต (Slice-of-Life) เช่นกัน
และส่วนสุดท้ ายคือส่วนของผู้โดยสาร ได้ สื่อผ่านตัวละครเด็กผู้ชายที่คาดเข็มขัด
นิรภัย ทาให้ รอดจากอุบตั ิเหตุครัง้ นี ้ แต่ในทางตรงกันข้ าม เด็กที่อยู่ในท้ องของผู้หญิงอีกคนกลับ
ต้ องเสียชีวิต เนื่องจากผู้หญิงคนดังกล่าวไม่ได้ คาดเข็มขัดนิรภัย ในส่วนนี ้กลวิธีและเทคนิคในการ

122
นาเสนอเหมือนเช่นเดียวกับ 2 ส่วนแรก แต่แตกต่างตรงที่การยุติของเรื่ องราว (ending) หรื อการ
สิ ้นสุดของเรื่ องราวทังหมด
้
มีจดุ หักเหทิศทางของเรื่ อง (turning point) กล่าวคือ เด็กคนนี ้รอดชีวิต
เนื่ อ งจากคาดเข็ ม ขัด นิ ร ภัย ต่า งจากสองส่ ว นแรกที่ มี แ ต่ค วามสูญ เสี ย และไม่ส ามารถแก่ ไ ข
สถานการณ์ได้
ทัง้ สามส่วนนีม้ ีการใช้ จุดดึงดูดที่เหมือนกันคือ จุดดึงดูดใจด้ านความกลัว (Fear
Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่ม่งุ สร้ างให้ เกิดความรู้ สึกหวาดวิตกแก่ผ้ รู ับสาร และจะกระตุ้นให้ ผ้ รู ับ
สารเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรม ที่ ส อดคล้ อ งกับ สารในภาพยนตร์ โ ฆษณานัน้ ๆ หรื อ เลิ ก
พฤติกรรมที่ผิดที่ได้ เคยกระทาไว้ โดยจุดดึงดูดใจด้ านความกลัวนี ้ เป็ นจุดสาคัญในการที่จะสื่อสาร
หรื อ รณรงค์ใ นเรื่ องการขับขี่ ที่ ส ามารถเข้ า ถึง จิ ตใจของผู้ช มได้ ง่ ายและใกล้ ตัวที่ สุด เนื่ องจาก
อุบตั ิเหตุเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ เสมอ จึงต้ องมีการป้องกั นและปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้ องจนเป็ นนิสยั ทังนี
้ ้ใน
ส่วนของผู้โดยสารมีการใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านความปลอดภัย (Safety Appeal) เข้ ามาเสริ ม โดยเป็ น
จุดดึงดูดใจที่แสดงให้ เห็นว่า กระทาตามประเด็นสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณานัน้ มี
ความปลอดภัยอย่างไรบ้ าง ซึ่งในโฆษณาก็คือการคาดเข็ดขัดนิรภัย ทาให้ รอดชีวิต โดยสรุ ปแล้ ว
ภาพรวมของโฆษณานีจ้ ึงมีแก่นความคิดไปทางเดียวกัน คือ “ความปลอดภัย ” เพียงแต่สื่อสาร
ออกมาใน 3 แง่มมุ เท่านันเอง
้
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4.3 ส่ วนที่ 3 ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4.3.1 โฆษณาเรื่อง ความซื่อสัตย์
Brand / Service : PTT
Company Entering : Creative Juice\Bangkok

ภาพที่ 4.9 โฆษณาเรื่ อง ความซื่อสัตย์
แหล่ งที่มา: บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), 2559.
4.3.1.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิ เ คราะห์ พบว่า โฆษณาชิ น้ นี ม้ ี วัตถุป ระสงค์ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ทางการกระทา(Public Service Advertising for Action Change) โดยเป็ นโฆษณาที่ชกั ชวนให้
กลุม่ เป้าหมายกระทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณะซึง่ ในที่นี ้คือ ให้ ผ้ ชู มตระหนักและเห็นถึง
ความซื่อสัตย์ และเกิดการกระทาตาม เห็นได้ จากโฆษณาที่มีการเล่าเรื่ องตัวอย่างในการปฏิบตั ิ
ของรัชกาลที่ 9 ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ เคารพกติกาอย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี ห้ ากเปลี่ ยนการกระทานีจ้ นเป็ นนิสัยก็จ ะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงทาง
พฤติกรรม (Public Service Advertising for Behavior Change) ได้ เช่นกัน นอกจากนี ้โฆษณาชิ ้น
นีย้ ังมี บทบาทต่อความรู้ สึกร่ วมกัน โดยต้ องการสร้ างความรู้ สึกนึกคิดของประชาชนให้ เป็ นไป
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ในทางเดียวกัน คือ การมีความซื่อสัตย์ เห็นได้ ชดั จากคาพูดในตอนท้ ายที่ว่า “ร่วมสืบสารพระราช
ปณิธาน สร้ างพลังความดีที่ยงั่ ยืน” ซึง่ เป็ นการใช้ วาทกรรมในมิติที่เป็ นมุมมองบุคคลที่สาม (Thirdperson Narrator) ที่ผ้ เู ล่าไม่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ โดยทาหน้ าที่เป็ นผู้สงั เกตการณ์ เป็ นมุมมองที่
ผู้สร้ างพยายามให้ เกิดความเป็ นกลางปราศจากอคติในการนาเสนอ โดยให้ ผ้ ชู มตัดสินเรื่ องราวเอง
4.3.1.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ มีรูปแบบการเล่าเรื่ อง
ผ่านเรื่ องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ในครัง้ ที่พระองค์ทรง
เข้ าร่วมการแข่งขันเรื อใบ โดยพระองค์ได้ ทรงเรื อออกไปแล้ วเรื อไปชนทุ่น ทังที
้ ่ไม่มีใครเห็น แต่พระองค์
ก็ ทรงเรื อกลับเข้ ามา ซึ่งการด าเนินเรื่ องมี การจัดล าดับเหตุการณ์ ตามเวลาที่ เกิ ดขึน้ แล้ วเมื่ อเกิ ด
เหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วส่งผลให้ ตวั ละครดาเนินไปอย่างไร และมีการสรุปเรื่ องแบบปิ ดอย่างชัดเจน ซึ่ง
ในที่นี ้ก็คือการกระทาในเรื่ องความซื่อสัตย์ ที่เป็ นสิ่งดี ๆ ที่พระองค์ทรงทาให้ ประชาชนเห็นนัน่ เอง ใน
ส่วนของพล็อตเรื่ องได้ มีการใช้ ฉากและเสียงพากย์เล่าเรื่ องที่ชกั ชวนให้ ติดตาม โดยเป็ นโฆษณาที่มี
ระยะเวลาถ่ายทอดเพียงสันๆแต่
้ แก่นความคิดหลัก มีความชัดเจนและน่าจดจา
4.3.1.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ ใช้
วิธีการดึงดูดใจด้ านอารมณ์ โดยเป็ นจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางบวก (Positive Appeal) ทังความ
้
ประทับใจ (Impressive Appeal) และความรัก (Love Appeal) ที่ประชาชนมีความรักเทิดทูนและ
เห็นรัชกาลที่ 9 เป็ นแบบอย่างสูงสุดในการที่จะนาแนวคาสอนและการกระทาของพระองค์มาเป็ น
แบบอย่างในการใช้ ชีวิต
ทังนี
้ ้ใช้ เทคนิคในลักษณะการนาเสนอเชิงสารคดี (Documentary) เป็ นการนาเสนอ
ที่ให้ เนือ้ หาสาระ หรื อข้ อเท็จจริ งของรัชกาลที่ 9 ที่ได้ กล่าวดังข้ างต้ น รวมถึงการใช้ สัญลักษณ์
(Symbolism) โดยในที่นี ้รัชกาลที่ 9 เป็ นดัง่ สัญลักษณ์ของต้ นแบบแห่งการทาความดี เป็ นที่เคารพ
รักเทิดทูนของประชาชน ดังนันการท
้
าความดีของในงานชิน้ นี ้ ก็เหมือนเป็ นการสืบสานตามรอย
ของพระองค์นนั่ เอง
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4.3.2 โฆษณาเรื่อง Speed Blinds You
Brand / Service : Thai Health Promotion Foundation Company
Entering : BBDO Bangkok Ltd. Award : SILVER

ภาพที่ 4.10 โฆษณาเรื่ อง Speed Blinds You
แหล่ งที่มา: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ, 2560.
4.3.2.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิ เ คราะห์ ก ารตลาดเพื่ อ สั ง คม พบว่ า โฆษณาส่ ง เสริ ม สัง คมนี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (Public Service Advertising for Behavior
Change) โดยโฆษณามุง่ ให้ ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการขับรถ กล่าวคือ “อย่าขับ
รถเร็ ว” เนื่องจากการขับรถด้ วยความเร็ วสูงเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้ องถนนได้ ง่าย
ทังนี
้ ้ที่กล่าวมาก็คือแก่นความคิดหรื อใจความหลักของโฆษณานี ้นัน่ เอง
4.3.2.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ มีรูปแบบการเล่าเรื่ อง
ผ่านตัวละครสมมติที่ขบั ขี่รถจักรยนต์ด้วยความเร็ ว ลักษณะการเล่าเรื่ องมีการใช้ เสียงพากษ์ ที่ชวน
ติดตาม และจาลองสถานการณ์อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้น ซึ่งทุกอย่างจบด้ วยความรวดเร็ ว เป็ นการสรุ ป
เรื่ องแบบปิ ด (Closing) ที่ชี ้ให้ เห็นถึงผลเสียและอันตรายจากการขับรถด้ วยความเร็ว
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4.3.2.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้เป็ น
โฆษณาที่ใช้ ระยะเวลาสันๆ
้ เน้ นใจความหลัก คือ “อย่าขับเร็ ว” โดยในโฆษณามีการใช้ ทฤษฎี
วิสัยทัศน์อุโมงค์มาอ้ าง ซึ่งกล่าวว่า เมื่อขับรถเร็ วจะมองเห็นวิสัยน์แค่ข้างหน้ าแต่ด้านข้ างจะไม่
สามารถมองเห็นได้ ชดั ส่งผลก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ ง่าย โดยใช้ เทคนิคการสร้ างตัวแทนความคิด
(Personification) เป็ นการใช้ สิ่งที่เป็ นรู ปธรรม หรื อภาพมาสะท้ อนแนวความคิดที่เป็ นนามธรรม
จะเห็นได้ จากภาพวาดที่อธิบายทฤษฎีในโฆษณา รวมถึงการหยุดภาพ การใส่ตวั ละครสุนขั เพิ่มเข้ า
มาในฉาก เพื่ อแสดงให้ เ ห็น ถึง ปั ญ หาหรื อสะท้ อ นแนวความคิด ในโฆษณาที่ กล่าวถึง การเกิ ด
อุบตั ิเหตุให้ ชดั เจนขึ ้น โดยโฆษณานี ้มีบทบาทในการกระตุ้นให้ ประชาชนตระหนักถึงปั ญหาสังคม
ในเรื่ องการขับขี่ด้วยความเร็ ว จึงมีการใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Appeal)
ที่ต้องการให้ ประชาชนลดความเร็ วในการขับขี่ ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คนในสังคมได้
กระทาจนเคยชิ น ถึง แม้ ว่าจะรู้ ว่าสิ่ง นัน้ ไม่ดี ก็ตาม รวมถึ ง ใช้ จุดดึง ดูดใจด้ านความกลัว (Fear
Appeal) ที่ต้องการสื่อให้ ผ้ ชู มเห็นผลจากการที่ขบั รถด้ วยความเร็ว นอกจากนี ้ยังใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ าน
ข่าวและข้ อมูลที่เป็ นจริ ง (News Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่อ้างข้ อมูลความจริ งต่างๆที่เกิดขึ ้นใน
สังคม โดยจากโฆษณาก็จะเห็นภาพอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วและเป็ นภาพที่ผ้ รู ับสารคุ้นชินใน
การนาเสนอข่าวปัจจุบนั
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4.3.3 โฆษณาเรื่อง Will You Be My GF?
Brand / Service : Stop Teen Mom
Advertiser : Funds for Prevention of Unplaned Teenage Pregnancy
Advertising Agency : The Leo Burnett Group Thailand Award : BRONZE

ภาพที่ 4.11 โฆษณาเรื่ อง Will You Be My GF?
แหล่ งที่มา: โครงการรณรงค์ปอ้ งกันการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมในวัยรุ่น, 2559.
4.3.3.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิ เ คราะห์ ก ารตลาดเพื่ อ สั ง คม พบว่ า โฆษณาส่ ง เสริ ม สัง คมนี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (Public Service Advertising for Behavior
Change) โดยโฆษณามุง่ ให้ วยั รุ่นหรื อเด็กในวัยเรี ยนรู้จกั การยับยังชั
้ ง่ ใจในเรื่ องของการคบหาและ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน ซึง่ เป็ นสาเหตุของการตังครรภ์
้
ในช่วงที่ยงั ไม่พร้ อม
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4.3.3.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่ง เสริ ม สัง คม ระหว่า งปี 2558-2560 ชิ น้ นี เ้ นื อ้ เรื่ อ งมี การ
ถ่ายทอดผ่านตัวละครวัยรุ่นชายและหญิงที่มีการพูดคุยในการขอคบหากัน และในพล็อตเรื่ องมีการ
ลาดับเหตุการณ์เป็ นขันๆจากการเริ
้
่มคบ ตังครรภ์
้
เลิกกัน เพื่อนรู้ ลาออกจากโรงเรี ยน พ่อแม่ร้ ู และ
สุดท้ ายต้ องเป็ นคุณแม่ตงแต่
ั ้ อายุยงั น้ อย ซึ่งการเล่าเรื่ องได้ เล่าจนครบลาดับ 5 ขัน้ ได้ แก่ การเริ่ ม
เรื่ อง (Exposion), การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action), ภาวะวิกฤต (Climax), การผ่านพ้ น
ภาวะวิกฤต (Falling Action) และการยุติของเรื่ องราว (Ending) โดยการสรุปเรื่ องตอนท้ ายเป็ น
การสรุ ปแบบเปิ ด (Opening) เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ คิดตาม ซึ่งแก่นความคิดของเรื่ องก็คือ “หยุดการ
ตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมในวัยรุ่น”
4.3.3.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ ม สัง คม ระหว่างปี 2558-2560 ชิน้ นี ้
โฆษณาส่งเสริ มสังคมได้ เน้ นใจความหลักอย่างชัดเจน มีบทบาทในการกระตุ้นให้ ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาสังคม โดยใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Appeal) ที่ต้องการ
ให้ วยั รุ่ นหยุดคิดก่อนที่จะทาในเรื่ องดังกล่าว ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คนในสังคมได้
กระทาจนเคยชิ น ถึง แม้ ว่าจะรู้ ว่าสิ่ง นัน้ ไม่ดีก็ ตาม ซึ่ง จุด ดึง ดูดใจที่ ใช้ ได้ แก่ จุด ดึง ดูดใจด้ า น
ความรู้ สึกผิด (Guilt Appeal) ที่จะเกิดขึ ้นในความคิดของวัยรุ่ นหญิงที่ได้ กระทาในสิ่งที่ผิดต่อ
ศีลธรรมจรรยา ค่านิยม หรื อมาตรฐานที่สงั คมได้ ตงไว้
ั ้ ส่งผลให้ เกิดความรู้ สึกผิด และเกิดความ
ละอายต่อสิ่งที่ตนเองได้ ทาไว้ ซึ่ง เป็ นผลที่ทาให้ บคุ คลนันต้
้ องพยายามมองหาหนทางที่จะปกป้อง
รวมถึงป้องกันตนเองจากความรู้สึกผิดนี ้ หรื อทาให้ บุคคลนันต้
้ องการที่จะลดระดับของความรู้ สึก
ผิดในตนเองลง โดยการทาตามที่สารในภาพยนตร์ โฆษณาได้ บอกไว้ หรื อการหยุดพฤติกรรมที่เป็ น
อันตรายต่อผู้อื่นและสังคม ดังที่ปรากฏเป็ นฉาก ๆ ตามลาดับความคิดในโฆษณา ในขณะเดียวกัน
ก็มีจดุ ดึงดูดใจด้ านความกลัว (Fear Appeal) ซึง่ สามารถนามาเล่นกับความรู้สึกของผู้ชมให้ เข้ าถึง
ได้ ง่าย โดยตัวละครได้ แสดงให้ เห็นถึงความกลัวผลที่จะตามมาจากการกระทาดังกล่าวซึ่งก็คือ การ
มีเพศสัมพันธ์ ตังครรภ์
้
เรี ยนไม่จบ ถูกไล่ออกจากโรงเรี ยน พ่อแม่เสียใจ และมีลกู ก่อนวัยอันควร
ซึง่ ปัญหาเหล่านี ้เป็ นปัญหาสังคมในปัจจุบนั
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4.3.4 โฆษณาเรื่อง The Accident
Brand / Service : Road Safety Foundation
Advertiser : Road Safety Foundation
Company Entering : Royalty Films Co., Ltd.

ภาพที่ 4.12 โฆษณาเรื่ อง The Accident
แหล่ งที่มา: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ ถนน, 2558.
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4.3.4.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิเคราะห์โฆษณาส่งเสริ มสังคมนี ้ พบว่า มีวตั ถุประสงค์ 3 ด้ าน ได้ แก่
1) เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิด (Public Service Advertising for
Cognitive Change) โดยเป็ นการโฆษณาที่ม่งุ สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาในการขับรถ การใช้ รถ รวม
ไปถึงการขึ ้นรถโดยสารสาธารณะ
2) เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการกระทา (Public Service Advertising
for Action Change) โดยเป็ นการรณรงค์บอกกล่าวให้ ประชาชนปฏิบตั ิตวั ให้ ถกู ต้ องอย่างไรทังใน
้
แง่ของคนขับรถ เจ้ าของรถและผู้โดยสาร
3) เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (Public Service Advertising for
Behavior Change) กล่าวคือ หากประชาชนนาการกระทาที่ถกู ต้ องดังกล่าวไปประพฤติปฏิบตั ิจน
เป็ นนิสยั ในชีวิตประจาวัน
ทังนี
้ ้โฆษณาส่งเสริมสังคมนี ้ใช้ ระยะเวลาอันสัน้ เนื่องจากเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ
ซึ่งเป็ นสิ่งที่สามารถเกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ วโดยที่เราไม่คาดคิดและแค่เสี ้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตของ
คนคนหนึ่งไปได้ เลย โดยโฆษณาต้ องการแสดงให้ เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ งในสังคม ทาให้ มี
การสื่อสารออกมาถึงปัญหาและการปฏิบตั ทิ ี่ผิดจะส่งผลเสียอย่างไร
4.3.4.2 รูปแบบการเล่าเรื่ องและกลวิธีในการสร้ างสรรค์
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ได้ มีรูปแบบการเล่า
เรื่ อง 3 มุมมอง โดยมุมของคนขับรถในแง่ที่ว่าถ้ าขับไม่ไหวอย่าขับ ง่วง เมา หรื อไม่พร้ อมก็ไม่ควร
ขับรถ โดยพล็อตเรื่ องมีการลาดับเหตุการณ์ให้ ตวั ละครเสียชีวิตแล้ วเป็ นวิญญาณที่เห็นภาพตัวเอง
ที่เสียชีวิตไปแล้ ว สาหรับกลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560
ชิ ้นนี ้ ใช้ กลวิธีจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ที่กลัว และสูญเสีย ประกอบกับเทคนิคในการนาเสนอจาก
เสี ้ยวหนึง่ ของชีวิต (Slice-of-Life) ที่นาเสนอสถานการณ์ในชีวิตจริงที่สามารถเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา
ในทางเดียวกัน ส่วนของเจ้ าของรถได้ เล่าเรื่ องผ่านตัวละครเจ้ าของอู่รถ ซึ่งไม่ได้ มี
การเช็คสภาพรถก่อนการใช้ งาน ขาดความรอบคอบและไม่ได้ นึกถึงผู้อื่น จนสานึกได้ เมื่อรู้ ว่าลูก
สาวตนเองอยู่ในรถที่ประสบอุบตั ิเหตุ ส่วนนี ้เป็ นการเล่าเรื่ องที่ใช้ กลวิธีจดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์ที่
เสียใจและใช้ เทคนิคในการนาเสนอจากเสี ้ยวหนึง่ ของชีวิต (Slice-of-Life) เช่นกัน
และส่วนสุดท้ ายคือส่วนของผู้โดยสาร ได้ สื่อผ่านตัวละครเด็กผู้ชายที่คาดเข็มขัด
นิรภัย ทาให้ รอดจากอุบตั ิเหตุครัง้ นี ้ แต่ในทางตรงกันข้ าม เด็กที่อยู่ในท้ องของผู้หญิงอีกคนกลับ
ต้ องเสียชีวิต เนื่องจากผู้หญิงคนดังกล่าวไม่ได้ คาดเข็มขัดนิรภัย ในส่วนนี ้กลวิธีและเทคนิคในการ
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นาเสนอเหมือนเช่นเดียวกับ 2 ส่วนแรก แต่แตกต่างตรงที่การยุติของเรื่ องราว (ending) หรื อการ
สิ ้นสุดของเรื่ องราวทังหมด
้
มีจดุ หักเหทิศทางของเรื่ อง (turning point) กล่าวคือ เด็กคนนี ้รอดชีวิต
เนื่ อ งจากคาดเข็ ม ขัด นิ ร ภัย ต่า งจากสองส่ ว นแรกที่ มี แ ต่ค วามสูญ เสี ย และไม่ส ามารถแก่ ไ ข
สถานการณ์ได้
ทัง้ สามส่วนนีม้ ีการใช้ จุดดึงดูดที่เหมือนกันคือ จุดดึงดูดใจด้ านความกลัว (Fear
Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่ม่งุ สร้ างให้ เกิดความรู้ สึกหวาดวิตกแก่ผ้ รู ับสาร และจะกระตุ้นให้ ผ้ รู ับ
สารเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรม ที่ ส อดคล้ อ งกับ สารในภาพยนตร์ โ ฆษณานัน้ ๆ หรื อ เลิ ก
พฤติกรรมที่ผิดที่ได้ เคยกระทาไว้ โดยจุดดึงดูดใจด้ านความกลัวนี ้ เป็ นจุดสาคัญในการที่จะสื่อสาร
หรื อ รณรงค์ใ นเรื่ องการขับขี่ ที่ ส ามารถเข้ า ถึง จิ ตใจของผู้ช มได้ ง่ ายและใกล้ ตั วที่ สุด เนื่ องจาก
อุบตั ิเหตุเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ เสมอ จึงต้ องมีการป้องกันและปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้ องจนเป็ นนิสยั ทังนี
้ ้ใน
ส่วนของผู้โดยสารมีการใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านความปลอดภัย (Safety Appeal) เข้ ามาเสริ ม โดยเป็ น
จุดดึงดูดใจที่แสดงให้ เห็นว่า กระทาตามประเด็นสังคมที่ไ ด้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณานัน้ ๆ มี
ความปลอดภัยอย่างไรบ้ าง ซึ่งในโฆษณาก็คือการคาดเข็ดขัดนิรภัย ทาให้ รอดชีวิต โดยสรุ ปแล้ ว
ภาพรวมของโฆษณานี ้จึงมี
แก่นความคิดไปทางเดียวกัน คือ “ความปลอดภัย ” เพียงแต่สื่อสารออกมาใน 3
แง่มมุ เท่านันเอง
้

4.4 ส่ วนที่ 4 ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงค่ านิยม
4.4.1 โฆษณาเรื่อง อย่ าให้ ใครว่ าไทยไม่ ออม
Brand / Service : เครื อข่ายอนาคตไทย
Company Entering : Creative Juice\Bangkok
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ภาพที่ 4.13 โฆษณาเรื่ อง อย่าให้ ใครว่าไทยไม่ออม
แหล่ งที่มา: เครื อข่ายอนาคตไทย, 2560.
4.4.1.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิเคราะห์การตลาดเพื่อสังคม พบว่า โฆษณาชิ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางค่านิยม (Public Service Advertising for Value Change) โดยเป็ นการโฆษณา
ที่มงุ่ ส่งเสริมค่านิยมในการออมเงินให้ กบั คนในสังคมไทย ซึ่งเราถูกปลูกฝั งให้ มีการออมแบบหยอด
กระปุกมานานตังแต่
้ สมัยเด็ก ๆ แต่ในปั จจุบนั สามารถออมเงินได้ ทกุ ที่และยังมีแอพพลิเคชัน่ ใหม่
ในการวางแผนการออมได้ ง่าย ๆ
4.4.1.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้มีรูปแบบการเล่าเรื่ อง
ผ่านตัวละครผู้ชายที่มีลักษณะวัยทางานและมี นิสัยเก็บออม โดยในโฆษณาแทนการออมด้ วย
กระปุกออมสินรูปหมูที่เป็ นแอนนิเมชัน่ มีการดาเนินเรื่ องราวจนมาถึงภาวะวิกฤต (Climax) ที่คน
รักต้ องการซื ้อโทรศัพท์ใหม่ ซึ่งตัวละครผู้ชายต้ องทาการตัดสินใจว่าจะเลือกกระปุกหมูหรื อคนรัก
ซึ่งจุดนี ้เปรี ยบเสมือนอุปสรรคในการออม โดยสุดท้ ายแล้ วตัวละครผู้ชายเลือกที่จะทุบกระปุกหมู
แต่ก็ยงั มีหมูอีกหลายตัววิ่งออกมาอีกเป็ นเหมือนตัวช่วยในการออม ทังนี
้ ้ได้ มี การสรุปเรื่ องในแบบ
ปิ ด (Closing) คือการคลี่คลายปั ญหาทังหมด
้
ซึ่งจบด้ วยการแนะนาแอพพลิเคชัน่ ในการช่วยวาง
แผนการออม ที่สามารถทาให้ เราออมเงินได้ ทกุ ที่ ทุกวัน ทุกเดือนนัน่ เอง สาหรับแก่นความคิดหลัก
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ของเรื่ องนี ้ สามารถเข้ าใจและจับใจความได้ ไม่ยาก เนื่องจากมีตวั ละครที่ แสดงบทบาทในเรื่ องการ
ออมและสัญญะของการออมได้ ชดั เจน
4.4.1.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้จัดว่า
ใช้ วิธีการดึงดูดใจด้ านเหตุผล (Rational Appeal หรื อ Informational Appeal) โดยในโฆษณาจะ
พูดถึงแอพพลิเคชั่นว่าสามารถตอบสนองความต้ องการในด้ านออมของผู้บริ โภค ส่งผลให้ มีจุด
ดึงดูดใจด้ านความสะดวกสบาย (Convenience Appeal) เนื่องจากว่าเป็ นตัวช่วยที่ทนั สมัยเหมาะ
กับยุคปั จจุบนั อีกด้ วย และยังมีจดุ ดึงดูดใจด้ านความแปลกใหม่ (Novelty Appeal) เป็ นจุดดึงดูด
ใจที่บอกว่า ประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณาที่ มีความแปลกใหม่ไม่ซา้ ใคร
กล่าวคือ แอพพลิเคชัน่ ใหม่นนั่ เอง เป็ นการใช้ จุดดึงดูดใจด้ านความแปลกใหม่นี ้ อาจถือได้ ว่าเป็ น
การกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้บริ โภคให้ เกิดขึ ้น ซึ่งจะทาให้ เกิดการติ ดตามข้ อมูลข่าวสาร
ของแอพพลิเคชัน่ นี ้ต่อไป
นอกจากนี เ้ ทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Presentation
Techniques) ของโฆษณานี ้ได้ มีการสร้ างตัวแทนความคิด (Personification) ในที่นี ้ก็คือกระปุก
หมู ที่ มี ชี วิ ต เพื่ อ บอกถึ ง อารมณ์ แ ละประโยชน์ ค วามจ าเป็ นของสิ่ ง นั น้ ประกอบกั บ การใช้
อุปมาอุปไมย/สัญลักษณ์ (Analogy/Symbolism) ในการเปรี ยบเทียบโดยสื่อผ่านคนรักและความ
ต้ องการสิ่งของนัน้ ๆ เป็ นเหมือนอุปสรรคของการเก็บออม ส่งผลให้ โฆษณาชิ ้นนี ้สามารถเข้ าใจ
และเข้ าถึงผู้บริโภคได้ ง่าย
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4.4.2 โฆษณาเรื่อง มีนา โชติคา
Brand / Service : TVO (Thai Vegetable Oil Public Company Limited)
Company Entering : Prakit Advertising Co., Ltd.

ภาพที่ 4.14 โฆษณาเรื่ อง มีนา โชติคา
แหล่ งที่มา: สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2561.
4.4.2.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า เป็ นโฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ การ
เปลี่ยนแปลงทางค่านิยม (Public Service Advertising for Value Change) เนื่องจากว่ามีเนื ้อหา
ที่สนับสนุนให้ ประเทศไทยมีการจัดพืน้ ที่การเรี ยนรู้ หรื อ The National Knowledge Center
เพื่อให้ บคุ คลทัว่ ไปมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ในสิ่งที่อยากทา โดยบุคคลเหล่านันอาจจะเป็
้
นใครก็ได้ อาชีพ
หรื อฐานะใดก็ได้ ซึ่งพืน้ ที่นี ้จะเปิ ดโอกาสให้ ได้ เรี ยนรู้ และทดลองก่อนที่เราจะทาการสิ่งนันจริ
้ งๆ
โดยในโฆษณามุง่ เปลี่ยนค่านิยมในเรื่ องการมองคนจากรูปลักษณ์ภายนอก
4.4.2.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้เนื ้อเรื่ องในโฆษณานี ้
ได้ ดาเนินเรื่ องด้ วยตัวละครหลัก คือ มีนา โชติคา ที่ทาอาชีพมอเตอร์ ไซด์รับจ้ าง มาพูดถึงเรื่ องราวที่
ตนได้ ทาการเรี ยกร้ องและเปิ ดให้ คนโหวต โดยการเล่าเรื่ องได้ มี การพูดถามตอบกับกลุ่ ม คนวัย
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ทางาน ซึ่งน่าจะเป็ นพนักงานออฟฟิ ศ และได้ ดาเนินเรื่ องมาจนใกล้ จบจึงทาให้ ร้ ู ว่าสุดท้ ายแล้ ว มี
นา โชติคา ได้ มีโอกาสไปศึกษาที่ตา่ งประเทศ เพียงแต่ไม่ต้องการทางานประจาเท่านันเอง
้ ส่งผลให้
ประกอบหลายอาชีพและทาอาชีพที่ตนอยากจะทา ทังนี
้ ้โฆษณานี ้จึงทาให้ เห็นว่า อย่าตัดสินคน
จากภายนอกและทาให้ เห็นว่าอาชีพอื่นๆก็เป็ นอาชีพที่มีความรู้ได้ ทุกคนยังต้ องการพื ้นที่การเรี ยนรู้
อีกมากมายในสังคมที่มีความเจริ ญแล้ ว ซึ่งนัน่ ก็คือแก่นความคิดหลักของเรื่ องนี ้ ในการสรุปเรื่ อง
ของโฆษณาชิ ้นนี ้ เป็ นการสรุปเรื่ องแบบเปิ ด (Opening) คือ การทิ ้งปมปั ญหาไว้ ให้ คิด ไม่สรุ ปไป
ในทางใดทางหนึง่ กล่าวคือ จบแบบให้ ผ้ ชู มคิดว่าควรมีพื ้นที่การเรี ยนรู้หรื อไม่ เห็นด้ วยกับความคิด
ของมีนา โชติคา หรื อไม่
4.4.2.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ได้ มี
การใช้ วิธีดงึ ดูดใจด้ านอารมณ์ความรู้สกึ ที่เป็ นไปในทางบวกและสอดแทรกความคิดใหม่ๆ ซึ่งคงทา
ให้ ผ้ ชู มหลายๆท่านคิดตาม โดยเป็ นจุดดึงดูดใจด้ านความนิยมสูง (Popularity Appeal) ที่แสดงให้
เห็นว่าประเด็นทางสังคมที่ไ ด้ กล่าวถึง ในภาพยนตร์ โฆษณาเป็ นที่ นิยมของกลุ่ม เป้าหมายโดย
ส่วนมาก ซึ่งก็คือกลุ่มคนที่ต้องการพื ้นที่ในการเรี ยนรู้ ซึ่งในต่างประเทศก็ได้ เกิดขึ ้นแล้ วเช่นกัน อีก
ทังยั
้ งมีจดุ ดึงดูดใจด้ านความแปลกใหม่ (Novelty Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่บอกว่า ประเด็นทาง
สังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณานัน้ ๆ มีความแปลกใหม่ไม่ซ ้าใคร ซึ่งการใช้ จุดดึงดูดใจ
ด้ านความแปลกใหม่นี ้อาจถือได้ วา่ เป็ นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้บริ โภค ทาให้ อยาก
ร่วมออกเสียงในการโหวตครัง้ นี ้และเกิดการติดตามข้ อมูลข่าวสารของประเด็นสังคมในเรื่ องนันๆ
้
ต่อไป นอกจากนีโ้ ฆษณามีการใช้ เทคนิคลักษณะกลุ่มคน/การเล่าเรื่ อง (People/Narration) โดย
เป็ นการนาเสนอภาพคนหรื อกลุ่มคนขณะกาลังสนทนากัน มีการแสดงความความคิดเห็นในสิ่งที่
ต้ องการ โดยมีเสียงบรรยายควบคูไ่ ปกับภาพ เป็ นการพูดเชื่อมโยงระหว่างคนในภาพกับเรื่ องราว
พื ้นที่การเรี ยนรู้ที่มีการเรี ยกร้ องให้ จดั ตังขึ
้ ้น หรื อเป็ นเสียงในความคิดของคนในภาพ เป็ นเพลง หรื อ
ผสมผสานทุกอย่าง
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4.4.3 โฆษณาเรื่อง Game Show
Brand / Service : Talk about sex Advertiser : Thai Health Promotion Foundation
Advertising
Company Entering : MONDAY

ภาพที่ 4.15 โฆษณาเรื่ อง Game Show
แหล่ งที่มา: มูลนิธิสง่ เสริมสุขภาพไทย, 2558.
4.4.3.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิเ คราะห์ พบว่า โฆษณานี ม้ ี วัตถุประสงค์เพื่ อการเปลี่ ยนแปลงทาง
ค่านิยม (Public Service Advertising for Value Change) โดยเป็ นการโฆษณาที่ม่งุ ส่งเสริ ม
ค่านิยมในการพูดคุยเรื่ องเพศ โดยมีครอบครัวหรื อผู้ใหญ่เป็ นผู้แนะนาในทางที่ถูกต้ องเหมาะสม
เนื่องจากแต่เดิมเรื่ องเพศในสังคมไทยไม่ได้ มีการเปิ ดกว้ างและผู้หญิงจะถูกปลูกฝั งให้ รักนวลสงวน
ตัว ไม่ค่อยมีการนาเรื่ องนี ้มาพูดคุยหรื อไม่กล้ าถาม แต่การที่ไม่มีความรู้หรื อมีความเข้ าใจผิด ๆ
อาจส่งผลให้ เกิดความผิดพลาดในเรื่ องเพศก็เป็ นได้
4.4.3.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้มีเนื ้อเรื่ องที่สื่อสาร
ผ่านตัวละครพ่อและลูกสาว โดยลูกสาวได้ ถามพ่อเกี่ยวกับเรื่ องเพศ ทางด้ านคนเป็ นพ่อก็ต้องเลือก
ที่จะตอบหรื อไม่พดู คุยเรื่ องนี ้ ทังนี
้ ้ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมเรื่ องนี ้ มีแก่นความคิดก็คือ การ
เปิ ดให้ มีการพูดคุยเรื่ องเพศ ดังที่ในโฆษณากล่าวว่า “เปิ ดโอกาสคุย ปิ ดโอกาสพลาด”
4.4.3.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ใช้
วิธีการดึงดูดใจด้ านอารมณ์ขนั (Humor Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่สามารถทาให้ ผ้ คู นจดจาได้ ง่าย
โดยเทคนิคในการนาเสนอเลือกใช้ แบบคลื่นลูกใหม่ (New Wave) คือ การนาเสนอในรู ปแบบมี
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สีสนั อารมณ์เร่ งเร้ าสนุกสนาน ส่วนใหญ่เป็ นภาพตัดสลับที่ไม่มีเค้ าโครงเรื่ องที่ชดั แจ้ ง (Montage
without Plot) ในที่นี ้คือ การตัดภาพในสถานการณ์จาลองกับเกมโชว์นนั่ เอง

4.5 ส่ วนที่ 5 ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริม
ภาพลักษณ์ องค์ การและตราสินค้ าอย่ างเด่ นชัด
4.5.1 โฆษณาเรื่อง Welcome Sound
Brand / Service : The Foundation For The Deaf Under The Royal Patronage Of
Her Majesty
Company Entering : Choojai and Friends

ภาพที่ 4.16 โฆษณาเรื่ อง Welcome Sound
แหล่ งที่มา: มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินปู ถัมภ์, 2560.
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4.5.1.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิ เ คราะห์ พบว่ า โฆษณาส่ ง เสริ ม สัง คมนี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด (Public Service Advertising for Cognitive Change) ซึ่งเป็ นการ
โฆษณาที่ม่งุ ให้ ความรู้ แก่คนในสังคมในเรื่ องของเด็กหูหนวก ที่สามารถกลับมาได้ ยินเสียงอีกครัง้
โดยการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมตังแต่
้ อายุ 0-4 ขวบ ซึ่งข้ อมูลนี ้น้ อยคนที่จะทราบ อีกทังยั
้ งจัดเป็ น
โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริ มภาพลักษณ์ ขององค์การ และตราสินค้ า
อย่างเด่นชัด (Public Service Advertising for Corporate or Brand Image) โดยเป็ นการ
โฆษณาที่มงุ่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่บริ ษัทได้ กระทาเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้ สมาชิกใน
สังคมได้ รับทราบอีกด้ วย เห็นได้ จากเมื่อคลิปโฆษณานี ้ถูกแพร่ออกไปมีผ้ ู เข้ ามาขอความช่วยเหลือ
จากมูลนิธิอีกมากมาย นอกจากนี ้โฆษณาชิ ้นนี ้ยังมีบทบาทต่อความรู้ สึกร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่ม
คุณแม่ที่มีลกู หูหนวก หรื อผู้ที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่หหู นวกเหล่านี ้ เห็นได้ ชดั จากการขอ
ความช่วยเหลือจากมูลนิธิและยอดรับบริจาคของมูลนิธิหลังจากมีคลิปโฆษณานี ้ออกไป
4.5.1.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้มีรูปแบบการเล่าเรื่ อง
ผ่านเรื่ องราวของเด็กที่หหู นวกแต่กาเนิด ที่ได้ รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม และได้ ยินเสียงครัง้
แรกในชีวิต โดยพล็อตเรื่ องมีการลาดับเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ ตอนที่เด็กๆทีมงานไปเก็บเสียงตามที่ตา่ งๆ
จนกระทัง่ เด็กหูหนวกได้ ยินเสียงครัง้ แรก ทังนี
้ ้ตอนสุดท้ ายแล้ วแม้ แต่เด็กๆทีมงานก็เคยเป็ นเด็กที่
ได้ รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมมาแล้ วเช่นกัน ถือเป็ นการสรุปเรื่ องแบบปิ ดและสามารถเข้ าใจได้
ง่าย โดยมีแก่นความคิด คือ การต้ องการให้ เด็กหูหนวกกลับมาได้ ยินเสียงอีกครัง้ ซึ่งโฆษณานีก้ ็
จัดทาขึ ้นมาตามแก่นความคิดได้ อย่างครอบคลุม
4.5.1.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ใช้
วิธีการดึงดูดใจด้ านอารมณ์ โดยเป็ นจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางบวก (Positive Appeal) ให้ ผ้ ชู ม
รู้ สึ ก ซึ ง้ ประทับ ใจและมี ค วามหวัง ที่ เ ด็ ก ๆจะกลับ มาได้ ยิ น เสี ย งและใช้ ชี วิ ต ปกติ อี ก ครั ง้ ใน
ขณะเดียวกันก็ใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านข่าวและข้ อมูลที่เป็ นจริ ง (News Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจที่อ้าง
ข้ อมูลความจริ งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคม มาใช้ เป็ นจุดดึงดูดใจในงานโฆษณา ทังนี
้ ้ในโฆษณานี ้มี
การกล่าวถึงการแชร์ ข่าวและยอดวิวหลังจากที่คลิปออกไปจริ ง ๆ หรื อหากมองในมุมจุดดึงดูดใจ
ด้ านสถานภาพ (Status Appeal) ก็ยงั แสดงให้ เห็นว่า ผู้บริ โภคจะได้ รับสถานะภาพใด หากได้
กระทาตามประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณานัน้ ๆ กล่าวคือ เมื่อเด็ก ๆ ได้ รับ
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การผ่าตัดและได้ ยินเสียงแบบคนปกติ ก็ทาให้ เด็ก ๆ รู้สกึ เหมือนเกิดใหม่ มีชีวิตใหม่ และมีตวั ตนใน
สังคมมากขึ ้น ไม่ได้ อยู่ในโลกเงียบ ๆ อีกต่อไป โดยเทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ของ
โฆษณานี ้ ใช้ ลกั ษณะเสี ้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice-of-Life) ที่เป็ นการนาเสนอสถานการณ์ในชีวิตจริ ง
เพื่อแสดงให้ เห็นว่า ก่อนหน้ านันเป็
้ นอย่างไรและเมื่อได้ รับการผ่าตัดแล้ วได้ รับผลอย่างไร
4.5.2 โฆษณาเรื่อง พินัยกรรมอวัยวะ
Brand / Service : The Thai Red Cross Organ Donation Centre/Organ Donation
Centre
Company Entering : Choojai and Friends

ภาพที่ 4.17 โฆษณาเรื่ อง พินยั กรรมอวัยวะ
แหล่ งที่มา: สภากาชาดไทย, 2559.
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4.5.2.1 วัตถุประสงค์ของเรื่ อง
ผลจากการวิเคราะห์โฆษณาส่งเสริ มสังคมนี ้ พบว่ามีวตั ถุประสงค์เพื่อการส่งเสริ ม
ภาพลักษณ์ขององค์การ และตราสินค้ าอย่างเด่นชัด (Public Service Advertising for Corporate
or Brand Image) โดยเป็ นการโฆษณาที่ม่งุ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่บริ ษัทได้ กระทาเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ให้ คนในสังคมได้ รับทราบ เห็นได้ จากเมื่อคลิปโฆษณานี ้ถูกแพร่ออกไปมีผ้ เู ข้ า
มาบริ จ าคอวัย วะและที่ ส าคัญ ยัง ช่ว ยให้ ญ าติมี ค วามเข้ า ใจและตัด สิ น ใจบริ จ าคอวัย วะแทน
ผู้เสียชีวิต เพื่อมอบส่งต่อให้ แก่ผ้ ปู ่ วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ สาหรับเนื ้อเรื่ องนี ้ได้ กล่าวถึงบุคคลที่
มีความประสงค์ที่จะบริ จาคอวัยวะ ได้ ทาการอัดคลิปวีดิโอเพื่อให้ ญาติของตนได้ ดเู มื่อตนเสียชีวิต
ไปแล้ ว โดยบุคคลเหล่านี ้เป็ นบุคคลธรรมดาทัว่ ไป ในหลากหลายอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย
4.5.2.2 รูปแบบการเล่าเรื่ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้มีแก่นความคิดของ
เรื่ องคือ การสร้ างความเข้ าใจในการบริ จาคอวัยวะ เนื่องจากผู้ที่บริ จาคเองมองว่า อวัยวะของตน
สามารถช่วยผู้อื่นได้ อีกหลายคน เมื่อตนเสียชีวิตแล้ วก็ไม่สามารถเอาไปได้ จึงยินดีที่จะบริ จาคเพื่อ
เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ทู ี่ต้องการและให้ เขาเหล่านันมี
้ ชีวิตต่อไปได้ ซึ่งในโฆษณาก็ได้ สื่อสารออกไปสู่
ผู้ชมอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน
4.5.2.3 กลวิธีในการสร้ างสรรค์
กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี 2558-2560 ชิ ้นนี ้ได้ ใช้
จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความรู้สกึ ในการเสียสละ บางคลิปเป็ นเหมือนการบอก
ลาครั ง้ สุด ท้ า ย อี ก ทัง้ ยัง แสดงถึ ง ความช่ว ยเหลื อ และขอความร่ ว มมื อ ให้ ญ าติ ตัด สิ น ใจแทน
ผู้เสียชีวิต ในบางตอนของภาพยนตร์ นี ้ใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านความกลัว (Fear Appeal) ที่ม่งุ สร้ างให้
เกิดความรู้สึกหวาดวิตกแก่ญาติในการยอมรับการบริ จาคอวัยวะของผู้เสี ยชีวิต แต่เนื่องจากคลิป
ของผู้เสี ยชี วิตที่ มี ความประสงค์ที่จ ะบริ จ าคอวัยวะ ทาให้ กระตุ้นให้ ญาติหรื อผู้รับสารเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและตัดสินใจยอมรับ นอกจากนี ้มีการใช้ ดนตรี ที่ช้าและฉากประกอบที่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งเทคนิคที่ ใช้ นนั ้ เน้ นใช้ ผ้ ูแสดง (Presenter) มาทาการสื่อสารข้ อมูลข่าวสารที่
ต้ องการนาเสนอไปยังคนในสังคมด้ วยลักษณะสร้ างความเข้ าใจและแสดงถึงเจตจานงในการ
ช่วยเหลือดังกล่าว
จากการวิ เ คราะห์ โ ฆษณาทัง้ 5 ส่ว นตามวัต ถุประสงค์ ของการตลาดเพื่ อ สัง คม
ประกอบกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องแล้ ว สามารถสรุปได้ วา่ โฆษณาส่งเสริ มสังคมส่วนใหญ่จะมีจดุ ดึงดูด
ใจด้ านอารมณ์ (Emotional Appeal) กล่าวคือ ประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์
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โฆษณานัน้ สามารถตอบสนองความต้ องการทางด้ านจิตวิทยาและความต้ องการทางด้ านสังคม
โดยมี การสื่ อสารถึง ผู้บริ โภคในเชิ งสัญญะ ซึ่งต่างจากการใช้ จุดดึง ดูดใจด้ านเหตุผล (Rational
Appeal หรื อ Informational Appeal) ที่เน้ นที่ตวั สินค้ า คุณลักษณะ และราคา ดังนันโฆษณา
้
ส่งเสริ มสังคมจึงเลือกที่จะใช้ การจูงใจทางด้ านอารมณ์มากกว่าเหตุผล เนื่องจากมีวตั ถุประสงค์ที่
ต้ องการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การกระทา พฤติกรรม ค่านิยม และส่งเสริ มภาพลักษณ์ ของ
องค์การมากกว่าการขายสินค้ า โดยจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ความรู้ สึกดังกล่าว มีทงจุ
ั ้ ดดึงดูดใจ
ด้ านอารมณ์ทางบวก (Positive Appeal) เช่น ใช้ ความสนุกสนาน ความประทับใจ ความรัก ความ
ตลก และจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ ทางลบ (Negative Appeal) เช่น ใช้ ความโกรธ ความกลัว
ความรู้สึกผิด ซึ่งโฆษณาที่ได้ กล่าวไป 13 เรื่ องข้ างต้ น โดยมีถึง 10 เรื่ อง ที่ใช้ อารมณ์ด้านลบเพื่อ
แสดงให้ ผ้ ชู มรู้สึกกลัว รู้สึกสานึกและเห็นถึงผลกระทบจากปั ญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาเรื่ อง
เพศ ความรุนแรง อุบตั ิเหตุซึ่งล้ วนแต่เป็ นสิ่งที่ใกล้ ตวั และสามารถเกิดขึ ้นได้ กบั คนในสังคม ฉะนัน้
การใช้ ความกลัวเข้ ามาเล่นกับความรู้สกึ ของผู้ชม จึงทาให้ สารที่ต้องการสื่อออกมาเข้ าถึงจิตใจของ
ผู้ชมได้ ง่าย ส่วนอารมณ์ด้านบวกจะใช้ กบั โฆษณาในลักษณะที่ประทับใจ ดังเช่นโฆษณาที่ผ้ ู วิจยั
ทาการเลือกมาวิเคราะห์ในงานวิจัยนี ้ มีโฆษณาที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุล ยเดช (รั ช กาลที่ 9) ทัง้ หมดจ านวน 2 เรื่ อ ง โดยเป็ นโฆษณาที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
เปลี่ยนแปลงทางการกระทา (Public Service Advertising for Action Change) ที่ชกั ชวนให้
กลุ่ม เป้า หมายกระท ากิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ สาธารณะ ซึ่ง แก่ น ความคิดของทัง้ 2 เรื่ อ ง
เหมือนกันคือ การให้ ประชาชนทาความดี เพียงแต่สื่อสารผ่านมุมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช กับอีกมุมในแง่ของประชาชน โดยใช้ วิธีการดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางบวก
(Positive Appeal) ที่ประชาชนมีความรักเทิดทูนและเห็นรัชกาลที่ 9 เป็ นแบบอย่างสูงสุดในการที่
จะนาแนวคาสอนและการกระทาของพระองค์มาเป็ นแบบอย่างในการใช้ ชีวิตนัน่ เอง
โฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมที่ ได้ นามาเป็ นกรณี ศึกษานี ้ มี หลายเรื่ องที่ มีวัตถุประสงค์
มากกว่า หนึ่ ง หรื อ สามารถพัฒ นาจากวัต ถุป ระสงค์ ห นึ่ง ไปอี ก วัต ถุป ระสงค์ ไ ด้ เนื่ อ งจากว่ า
วัตถุประสงค์ นัน้ มี ความใกล้ เ คียงหรื อ เรี ย กได้ ว่า มี เพี ยงเส้ นแบ่ง บาง ๆ เท่า นัน้ อย่า งโฆษณา
ส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิด (Public Service Advertising for
Cognitive Change) “เป็ นการโฆษณาที่ม่งุ ให้ ความรู้แก่คนในสังคม หรื อเป็ นการโฆษณาที่มีส่วน
ช่วยให้ สงั คมได้ รับทราบถึงปั ญหาสังคมที่เกิดขึ ้นในขณะนัน้ เพื่อให้ คนในสังคมเกิดความตระหนัก
ต่อปั ญหานัน้ ๆ มากยิ่งขึ ้น” จากนิยามความหมายจะเห็นว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงแค่ในส่วนของ
ความคิด การรับรู้ การที่ร้ ูว่าสิ่งไหนเป็ นอย่างไร แต่ยงั ไม่ถึงขันที
้ ่ลงมือกระทา ซึ่งหากผู้บริ โภคเกิด

142
การลงมือกระทาจะถือเป็ นโฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการ
กระทา (Public Service Advertising for Action Change) “เป็ นการโฆษณาที่มีวตั ถุประสงค์
ชักชวนให้ กลุม่ เป้าหมายกระทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ” กล่าวคือ หากผู้บริ โภคได้ ลง
มือกระทาตามที่ในโฆษณาชักชวน ถึงแม้ ว่าจะเป็ นเพียงแค่หนึ่งครัง้ ก็ถือว่า โฆษณานี ้เข้ าถึงและ
ประสบผลสาเร็จ
ยิ่งไปกว่านันจากการกระท
้
าเพียงครัง้ หรื อสองครัง้ สามารถพัฒนาไปจนเกิดเป็ น
พฤติกรรมได้ ซึ่งหากผู้บริ โภคมีความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามโฆษณานันๆ
้ ก็จะเข้ าข่ายว่าโฆษณา
ส่งเสริมสังคมนันมี
้ วตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (Public Service Advertising
for Behavior Change)
โดยเป็ นการโฆษณาที่มงุ่ ให้ ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ เป็ นสาเหตุของ
ปั ญหาสังคมมาสู่พฤติกรรมใหม่ที่ถกู ต้ องได้ เพราะฉะนันในโฆษณาส่
้
งเสริ มสังคมเรื่ องหนึ่งอาจมี
หลายวัตถุประสงค์ก็เป็ นได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั มุมมอง ทัศนคติ และการตีความของทังผู
้ ้ ส่งสารและผู้รับ
สารด้ วยเช่นกัน
สาหรับกลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมนัน้ การใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ าน
อารมณ์ความรู้สึก (Emotional Appeal) เป็ นกลวิธีที่นิยมใช้ กนั มากในปั จจุบนั เนื่องจากการใช้ จดุ
ดึงดูดใจเชิงเหตุผลไม่สามารถโน้ มน้ าวจิตใจของผู้บริ โภคได้ มากเพียงพอ โดยจะเห็นว่าโฆษณา
ส่งเสริ มสังคมส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในเรื่ องที่จบั ต้ องไม่ได้ ดังนัน้ จึงต้ องเล่นกับความรู้ สึกของ
ผู้ชมให้ มีการคิดตามและคล้ อยตาม ยิ่งผู้ชมมีความรู้สกึ ร่วมกับโฆษณานันมากเท่
้
าใด ก็จะส่งผลให้
โฆษณานันเป็
้ นที่จดจาและถูกกล่าวถึงมากเท่านัน้ ที่ผ่านมาโฆษณาส่งเสริ มสังคมที่คนกล่าวถึง
โดยมากมักใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางลบ กล่าวคือ สื่อสารออกมาให้ คนรู้ สึกเศร้ า รู้สึกสานึก
หรื อตระหนักในสิ่งนันๆและเกิ
้
ดการจดจาในเรื่ องราวที่โฆษณาได้ ทาการสื่อสาร
ในอนาคตโฆษณาส่งเสริ มสังคมมีแนวโน้ มที่จะถูกนามาใช้ กับสินค้ าประเภทที่จบั
ต้ องไม่ได้ เช่น โปรแกรม แอพพลิเคชัน่ หรื อข้ อมูลต่างๆที่สามารถให้ ผ้ ูบริ โภคดาวน์โหลดหรื อนาเข้ า
มาไว้ ในมือถือและคอมพิวเตอร์ ของตนเองได้ รวมไปถึงสินค้ าประเภทบริ การที่ใช้ โฆษณาเพื่อเป็ น
การแจ้ งหรื อประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ บู ริโภครับรู้และทราบถึงประโยชน์หรื อความจาเป็ นในการใช้ บริ การ
นันๆ
้ ทังนี
้ ้เหตุที่โฆษณาส่งเสริ มสังคมถูกนามาใช้ ในสินค้ า ประเภทดังกล่าว เนื่องจากว่าสินค้ า
ประเภทเหล่านี ้ ไม่ได้ เน้ นที่คณ
ุ ลักษณะการใช้ งานที่จบั ต้ องได้ ไม่จาเป็ นต้ องมีการทดลองใช้ ที่มาก
เท่ากับสินค้ าที่จับต้ องได้ ทั่วไป ในทางตรงกันข้ ามสินค้ าที่จับต้ องไม่ไ ด้ และบริ การนี ้ จะเน้ นให้
ผู้บริโภคคิดตามและมีความรู้สกึ ต้ องการที่จะใช้ หรื อมีเพื่อประโยชน์ในแง่ของจิตใจมากกว่า
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ด้ านองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้ องจะได้ ประโยชน์จากงานวิจยั นี ้ โดยจะช่วยให้ ทราบถึง
ผลตอบรับจากโฆษณาส่งเสริมสังคมว่ามีความคิดต่อโฆษณาแนวนี ้อย่างไร เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์
ได้ ชดั เจนหรื อไม่ เมื่อทราบถึงมุมมองของผู้บริ โภคและนักวิชาการที่เกี่ยวข้ องแล้ ว สามารถนาผล
วิเคราะห์ดงั กล่าวมาพิจารณาในการที่จะออกแคมเปญต่อๆไปในอนาคต ด้ านนักการตลาดและนัก
โฆษณาก็ส ามารถนามาใช้ เ ป็ นกลยุทธ์ ในการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อให้ ไ ด้ ผลประโยชน์ ต่อ
องค์กรทังในการสร้
้
างภาพลักษณ์ และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้ วย นอกจากนี ้
ทางวงการโฆษณาก็จะได้ ทราบถึงกลวิธีและเทคนิคในการนาเสนอว่าควรเสนอโฆษณาอย่างไรให้
ผู้บริโภคมีความเข้ าใจถึงแก่นความคิดหลัก ไม่สร้ างเนื ้อเรื่ องหรื อพล็อตที่ยากที่จะเข้ าใจและเข้ าถึง
ยากจนเกินไป และนาผลวิจัยไปประกอบการคิดสร้ างสรรค์ในการผลิตและนาเสนอผลงานครัง้
ต่อไป

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องการเล่าเรื่ องผ่านภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมระหว่าง พ.ศ. 25582560 มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1) เพื่อศึกษารูปแบบการเล่าเรื่ องภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม ระหว่างปี 2558-2560
2) เพื่อศึกษาถึงกลวิธีในการสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคม
เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยทาการรวบรวมโฆษณาส่งเสริ มสังคม
ระหว่าง พ.ศ. 2558-2560 โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) จากภาพยนตร์ โฆษณา
ทังหมด
้
13 เรื่ อง ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลสรุปดังนี ้

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการศึกษาเรื่ องการเล่าเรื่ องผ่านภาพยนตร์ โฆษณาส่ง เสริ ม
สังคมระหว่าง พ.ศ. 2558-2560 ทัง้ 13 เรื่ อง โดยภาพรวมเป็ นโฆษณาที่มีจดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์
ไปในทิศ ทางเดีย วกัน ในส่วนที่ เ ล่นกับความรู้ สึก ของผู้ช ม และให้ ผ้ ูช มมี ความรู้ สึกร่ วมไปกับ
โฆษณานัน้ ๆ ซึ่งมีทงด้
ั ้ านเชิงบวกและเชิงลบ เป็ นความรู้สึกเชิงบวก 3 เรื่ อง โดย 2 เรื่ องเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวสถาบันพระมหากษั ตริ ย์ที่ใช้ อารมณ์จงรักภักดี การทาความดีตามรอยของพระองค์ และอีก
เรื่ องเป็ นเกี่ยวกับเด็กหูหนวกที่แสดงถึงความหวัง ส่วนโฆษณาอีก 10 เรื่ องนันเป็
้ นเชิงลบ โดยจะ
เน้ นอารมณ์หวาดกลัว เศร้ า สูญเสียหรื อแสดงให้ เห็นผลที่เลวร้ ายจากการกระทานัน้ ๆ ทังนี
้ ้แต่ละ
เรื่ องมีความต่างกันที่วตั ถุประสงค์ของเรื่ องในการนาเสนอ และกลวิธีในการสร้ างสรรค์ ที่แตกต่าง
กันตามแต่สินค้ าหรื อบริการขององค์กรนันๆ
้ ที่ต้องการทาการสื่อสารออกมา
โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่ได้ ทาการเลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษานี ้ เมื่อทาการวิเคราะห์แล้ วเป็ น
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดจานวน 4 เรื่ อง
ได้ แก่ เรื่ อง The Choice, Welcome Sound , Thank You for Sharing และ The Accident ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นโฆษณาที่ มีลักษณะรณรงค์หรื อหาทางออกของปั ญหาที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นการไม่ใช้
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ความรุนแรง หยุดแชร์ และอุบตั ิทางรถยนต์ รวมถึงการรณรงค์ช่วยให้ เด็กหูหนวกกลับมาได้ ยินอีก
ครัง้
สาหรับชิ ้นงานโฆษณา เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางกระทา(Public Service Advertising for
Action Change) จานวน 4 เรื่ อง ได้ แก่ เรื่ องความซื่อสัตย์, เขียว เสถียรธรรมสถาน, คนหายหน้ า
เหมือน และ The Accident เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจานวน 4 เรื่ อง ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ ,
Speed Blinds you, Will You be My GF? และ The Accident เพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
จานวน 3 เรื่ อง ได้ แก่ เรื่ องอย่าให้ ใครว่าไทยไม่ออม, มีนา โชติคา และ Game Show และเพื่อ
ส่งเสริ มภาพลักษณ์องค์การและตราสินค้ าอย่างเด่นชัดจานวน 2 เรื่ อง ได้ แก่ Welcome Sound
และพินยั กรรมอวัยวะ
ทังนี
้ ้โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวตั ถุประสงค์มากกว่าหนึ่ง ได้ แก่ โฆษณาเรื่ อง Welcome
Sound, The Accident และความซื่อสัตย์ ซึ่งการที่มีวัตถุประสงค์มากกว่าหนึ่งนัน้ เนื่องจาก
โฆษณาดัง กล่ า วต้ อ งการสื่ อ สารหลายด้ า น หรื อ วัต ถุป ระสงค์ แ รกอาจสามารถพัฒ นาเป็ น
วัตถุประสงค์อื่นต่อมา เช่น การโฆษณาส่ง เสริ มสังคมที่มี วัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการกระทา เป็ นการโฆษณาที่มีวตั ถุประสงค์ชกั ชวนให้ กลุ่มเป้าหมายกระทากิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ หากผู้บริโภคได้ ลงมือกระทาตามที่ในโฆษณาชักชวน ถึงแม้ ว่าจะเป็ นเพียง
แค่ห นึ่ง ครั ง้ ก็ ถื อ ว่า โฆษณานี เ้ ข้ า ถึ ง และประสบผลส าเร็ จ และสามารถพัฒ นาไปจนเกิ ด เป็ น
พฤติกรรมได้ ซึ่งหากผู้บริ โภคมีความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามโฆษณานั น้ ๆ ก็จะเข้ าข่ายว่าโฆษณา
ส่งเสริมสังคมนันมี
้ วตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามผู้วิจยั จะ
นาผลวิเคราะห์ในส่วนต่างๆมาอภิปรายโดยละเอียดในส่วนถัดไป

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลสรุปดังกล่าว ผู้วิจยั สามารถนาผลการวิจยั มาอภิปรายได้ ดงั นี ้
ส่ว นที่ 1 ภาพยนตร์ โ ฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมที่ มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อการเปลี่ ย นแปลงทาง
ความคิด
ส่วนที่ 2 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางกระทา
ส่วนที่ 3 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ส่วนที่ 4 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
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ส่วนที่ 5 ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มภาพลักษณ์องค์การ
และตราสินค้ าอย่างเด่นชัด
5.2.1 ส่ วนที่ 1 ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด
ผลการวิ จัย พบว่า โฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมที่ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงทาง
ความคิด (Public Service Advertising for Cognitive Change) เป็ นการโฆษณาที่ม่งุ ให้ ความรู้
ต่อคนในสังคม หรื อเป็ นการโฆษณาที่มีส่วนช่วยให้ สงั คมได้ รับรู้และทราบถึงปั ญหาสังคมที่เกิดขึ ้น
ในขณะนัน้ เพื่อให้ คนในสังคมเกิดความตระหนักต่อปัญหานันมากยิ
้
่งขึ ้น โดยโฆษณาที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทา
การคัดเลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษา จัดอยู่ในส่วนนี ้จานวน 4 โฆษณา ได้ แก่ The Choice, Welcome
Sound, Thank You for Sharing และ The Accident ซึ่งทัง้ 4 เรื่ องนี ้ ได้ มีการเล่าเรื่ องที่เป็ น
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั และมีการใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์เช่นเดียวกันทุกเรื่ อง ซึ่งสอดคล้ อง
กับแนวคิดเกี่ ยวกับประเภทของจุดดึ งดูดใจและเทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ใน
ภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ (Appeal Types and Creative Presentation Techniques in
Television Commercial) ตามที่ Wells, Burnett, and Moriarty (2000) ได้ กล่าวไว้ ว่า ‚จุดดึงดูด
ใจ (Appeal) คือ สิ่งที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความรู้สึกว่า ประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์
โฆษณามีความน่าสนใจเป็ นพิเศษ ซึ่งสามารถดึงดูดใจให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมได้ ด้ วยการเข้ าถึงปั ญหา ความต้ องการ และเป้าหมายของผู้บริ โภค รวมถึงการยื่น
ข้ อเสนอที่สามารถแก้ ปัญหา ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคให้ บรรลุเป้าหมายได้ ‛
สาหรับภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง The Choice มีรูปแบบการเล่าเรื่ องโดยมีเนื ้อเรื่ อง (Story)
ที่ เ ล่า เหตุก ารณ์ ผ่า นตัว ละคร 3 ตัว คือ นัก เรี ย นอาชี ว ศึกษา แม่ และพ่อเลี ย้ ง โดยพ่อ เลี ย้ งมี
พฤติกรรมที่ไม่ดี มึนเมา และมีพฤติกรรมที่รุนแรงต่อแม่ของนักเรี ยนอาชีวศึกษา พล็อตเรื่ องได้ มี
การเริ่ มจากความเบาของอารมณ์และได้ มีการพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) อย่างต่อเนื่อง
และทวีความเข้ มข้ นเรื่ อย ๆ จนถึงภาวะวิกฤต (Climax) ที่ตวั ละครนักเรี ยนอาชีวศึกษาต้ องทาการ
ตัดสินใจ ซึ่งในโฆษณาได้ แสดงให้ เห็นถึงว่า จะเลือกระหว่างความรุนแรงหรื อทางเลือกอื่น ทังนี
้ ้ใน
การยุติของเรื่ องราว (Ending) ของโฆษณาชิน้ นี ้ได้ มีจุดหักเหทิศทางของเรื่ อง (Turning Point)
เกิดขึ ้นโดยเปลี่ยนจากอารมณ์ที่รุนแรงและอึดอัด ไปเป็ นมีความผ่อนคลายและสบาย เนื่องจาก
เนื ้อเรื่ องจบด้ วยการที่นกั เรี ยนอาชีวศึกษาเลือกที่จะพาแม่ย้ายที่อยู่ออกไป ด้ วยเงินน ้าพักน ้าแรง
จากการทางานสุจริ ตของตัวเอง จากเนือ้ เรื่ องดังกล่าวจะเห็นว่ามีความสอดคล้ องกับ Tzvetan
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Todorov (1992) ที่ให้ คานิยามว่า ‚เหตุการณ์และเรื่ องราวคือการเปลี่ยนแปลงจากภาวะสมดุล
หรื อดุลยภาพไปสูภ่ าวะที่ไม่สมดุล จากนันกลั
้ บมาสู่ภาวะสมดุลใหม่อีกครัง้ ‛ กล่าวคือ จากที่มีการ
ดาเนินเรื่ องเป็ นปกติเรี ยบง่าย จนวันหนึ่งนักเรี ยนอาชีวะมีการครุ่ นคิดตั ดสินใจทางเลือกระหว่าง
ความรุนแรงที่จะยิงพ่อเลี ้ยง กับการย้ ายออกมา ซึ่งสุดท้ ายเลือกที่ จะพาแม่ย้ายออกมาแล้ วใช้ ชีวิต
ใหม่อย่างมีความสุขอีกครัง้ ส่วนแก่นความคิดหลัก (Theme) ในการดาเนินเรื่ องที่มีใจความว่า
“อาชีวะสร้ างคน ฝี มือชนสร้ างชาติ ” ซึ่งการเล่าเรื่ องแบบนีส้ อดคล้ องกับการใช้ วาทกรรมในมิติ
มุมมองบุคคลที่หนึง่ (First-person Narrator) ที่เป็ นการเล่าเรื่ องที่ตวั เอกของเรื่ องเป็ นผู้เล่าเรื่ องเอง
ทาให้ ใกล้ ชิดกับเหตุการณ์ การใช้ มมุ มองแบบนี ้มักมุ่งที่จะสื่อความคิด หรื อการตีความเหตุการณ์
ในมุมมองของตัวละครที่เป็ นผู้เล่าเรื่ อง สาหรับกลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมนี ้
มีความสอดคล้ องกับจุดดึงดูดใจด้ านเหตุผลร่วมกับด้ านอารมณ์ (Combination Rational Appeal
and Emotional Appeal) กล่าวคือ ประเด็นปัญหาที่อยู่อาศัยสามารถหาทางออกได้ โดยวิธีที่ดีและ
ไม่รุนแรง และยังส่งผลด้ านจิตวิทยาในแง่ของการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ถูกต้ องและไม่ส่งผล
กระทบเสียหายกับผู้อื่น และยังใช้ เทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ในภาพยนตร์ โฆษณา
ของ Baldwin (1989) ด้ วยการแสดงปั ญหาและวิธีแก้ ปัญหา (Problems and Solutions)ให้
ผู้บริ โภคเห็นเป็ นเรื่ องราวอย่างชัดเจน และใช้ เรื่ องราว (Story) เป็ นการดาเนินเรื่ องโดยมีจดุ เริ่ มใน
การเปิ ดเรื่ องในช่วงต้ น ตอนกลาง และตอนปลายคือตอนจบ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ สนเรื
ั ้ ่ องหนึ่งที่
สามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้ อย่างสะเทือนอารมณ์
ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง Welcome Sound มีรูปแบบการเล่าเรื่ องผ่านเรื่ องราวของเด็กที่หู
หนวกแต่กาเนิด ที่ได้ รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม และได้ ยินเสียงครัง้ แรกในชีวิต โดยพล็อต
เรื่ องมีการลาดับเหตุการณ์สอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับพล็อตเรื่ อง (Plot) ซึ่งจะมีลาดับการพัฒนา
เรื่ อง (Story Development) ทัง้ 5 ขัน้ และสรุปเรื่ องแบบปิ ด (Closing ) โดยมีแก่นความคิด คือ
การต้ องการให้ เด็กหูหนวกกลับมาได้ ยินเสียงอีกครัง้ ซึ่งโฆษณานี ้ก็จดั ทาขึ ้นมาตามแก่นความคิด
ได้ อย่างครอบคลุม นอกจากนี ้ยังใช้ วิธีการดึงดูดใจด้ านอารมณ์ โดยเป็ นจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์
ทางบวก (Positive Appeal) ให้ ผ้ ชู มรู้สึกซึ ้ง ประทับใจและมีความหวังที่เด็ก ๆ จะกลับมาได้ ยิน
เสียงและใช้ ชีวิตปกติอีกครัง้ มีการใช้ เทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ของโฆษณานี ้ ใช้
ลักษณะเสี ้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice-of-Life) ตามแนวคิดของ Baldwin (1989) ที่กล่าวว่า เป็ นการ
นาเสนอสถานการณ์ในชีวิตจริ ง โดยตัวละครเอกของเรื่ องประสบปั ญหา แล้ วมีบุคคลผู้หวังดี
ปรากฏกายพร้ อมกับคาแนะนาที่ดี เมื่อตัวละครเอกปฏิบตั ิตามคาแนะนา ก็สามารถแก้ ปัญหาได้ ดี
และยังนาไปสู่จุดดึงดูดใจด้ านสถานภาพ (Status Appeal) ที่แสดงให้ เห็นว่า ผู้บริ โภคจะได้ รับ
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สถานะภาพใด หากได้ กระท าตามประเด็น ทางสัง คมที่ ไ ด้ กล่า วถึ ง ในภาพยนตร์ โฆษณานัน้ ๆ
กล่าวคือ เมื่อเด็ก ๆ ได้ รับการผ่าตัดและได้ ยินเสียงแบบคนปกติ ก็ทาให้ เด็กๆรู้สึกเหมือนเกิดใหม่ มี
ชีวิตใหม่ และมีตวั ตนในสังคมมากขึ ้น ไม่ได้ อยูใ่ นโลกเงียบๆอีกต่อไป
ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง Thank You for Sharing มีรูปแบบการเล่าเรื่ องผ่านตัวละคร
นักเรี ยนหญิงที่โดนแอบถ่ายคลิปที่ทาพฤติกรรมที่ไม่น่ามอง แล้ วคลิปนีก้ ลับถูกส่งแพร่ ไปในโลก
ออนไลน์ โดยการเล่าเรื่ องของเรื่ องนี ้มีองค์ประกอบครบถ้ วนสอดคล้ องตามทฤษฎีการเล่าเรื่ อง
(Narrative Theory) ทังเนื
้ ้อเรื่ อง พล็อตเรื่ อง (การเริ่ มเรื่ อง,การพัฒนาเหตุการณ์, ภาวะวิกฤต,การ
ผ่านพ้ นภาวะวิกฤต,การยุตขิ องเรื่ องราว) และแก่นความคิดหลัก โดยลักษณะโฆษณาได้ ทาออกมา
คล้ ายหนังสัน้ ๆ มีการใช้ กลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมด้ วยวิธีการดึงดูดใจด้ าน
อารมณ์โดยเป็ นจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางลบ (Negative Appeal) ที่แสดงออกมาทังความอิ
้
จฉา
ความรังเกียจ ความอับอาย โดยใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านความรู้สึกผิด (Guilt Appeal) เป็ นจุดดึงดูดใจ
อีกรู ปแบบหนึ่งที่กระตุ้นให้ ผ้ ูรับสารเกิดความรู้ สึกว่า ตนได้ กระทาในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมจรร ยา
ค่านิยม ซึ่ง เป็ นความเชื่อของตนเอง หรื อมาตรฐานที่ สังคมได้ ตงั ้ ไว้ โดยเทคนิคในการนาเสนอ
ความคิดสร้ างสรรค์ของโฆษณานี ้ ใช้ ลกั ษณะเสี ้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice-of-Life) ที่เป็ นการนาเสนอ
สถานการณ์ในชีวิตจริ งเช่นเดียวกับภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง เรื่ อง Welcome sound ต่างกันที่เรื่ อง
นี ้ดึงดูดใจด้ วยอารมณ์เชิงลบเพียงเท่านัน้
ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง The Accident เป็ นโฆษณาที่มีรูปแบบการเล่าเรื่ อง 3 มุมมอง
ได้ แก่ คนขับ เจ้ าของอู่รถ และผู้โดยสาร โดยโฆษณาชิ น้ นี ถ้ ื อว่าเป็ นโฆษณาส่งเสริ ม สัง คมที่ มี
วัตถุประสงค์มากกว่าหนึง่ ในส่วนของการเปลี่ ยนแปลงความความคิดนี ้ คือเป็ นการสะท้ อนให้ เห็น
ถึงปั ญหาในการใช้ รถยนต์และการโดยสารรถยนต์ ซึ่งเป็ นปั ญหาสังคมในปั จจุบนั มีการสื่อสาร
เพื่อให้ ผ้ ชู มตระหนักและเห็นถึงผลกระทบถึงปั ญหาดังกล่าวในเนื ้อเรื่ องส่วนของคนขับรถ มีแก่น
ความคิดหลักว่า “ไม่ไหวอย่าขับ” โดยมีลกั ษณะการเล่าเรื่ องที่สอดคล้ องกับการใช้ วาทกรรมในมิติ
มุมมองบุคคลที่สาม (Third-person Narrator) ซึ่งผู้เล่าไม่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ โดยทาหน้ าที่เป็ นผู้
สังเกตการณ์ เห็นได้ จากการเล่าเรื่ องโดยมีเสียงพากษ์บอกเล่าเรื่ องราวให้ ผ้ ชู มได้ คิดตาม
ส าหรั บกลวิธี ส ร้ างสรรค์ภ าพยนตร์ โ ฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมนี ้ ใช้ ก ลวิธี จุด ดึง ดูดใจด้ า น
อารมณ์ ที่กลัว และสูญเสีย สอดคล้ องกับแนวคิดของ Janis and Leventhal (1968) ที่ได้
ทาการศึกษาระดับความรุนแรงในการใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านความกลัว โดยผลการวิจยั ได้ พบว่า ระดับ
ความรุ นแรงด้ านความกลัวที่แตกต่างกัน จะก่อให้ เกิดประสิทธิผลต่อผู้รับสารที่แตกต่างกันด้ วย
กล่า วคื อ การโฆษณาที่ ใ ช้ จุด ดึง ดูด ใจด้ า นความกลัว ในระดับ ปานกลาง (Moderate Fear
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Arousing) จะมีประสิทธิ ภาพในการโน้ มน้ าวใจ หรื อ สร้ างความรู้ สึกที่คล้ อยตามได้ มากที่สุด
ประกอบกับเทคนิคในการนาเสนอจากเสี ้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice-of-Life) ที่นาเสนอสถานการณ์ใน
ชีวิตจริ งที่สามารถเกิ ดขึน้ ได้ ตลอดเวลา เช่นเดียวกับเรื่ องราวในส่วนของเจ้ าของรถ โดยมีแก่น
ความคิดหลักว่า “รถไม่พร้ อม ไม่ใช้ งาน” ทัง้ นีล้ ักษณะการเล่าเรื่ องและดาเนินเรื่ องเป็ นไปใน
รูปแบบเดียวกันกับส่วนแรกหรื อส่วนคนขับนัน่ เอง
ส่วนสุดท้ ายคือส่วนของผู้โดยสาร มีแก่นความคิดหลักว่า “ขึ ้นรถสาธารณะต้ องคาดเข็มขัด
นิรภัย” โดยมีกลวิธีและเทคนิคในการนาเสนอเหมือนเช่นเดียวกับ 2 ส่วนแรก แต่แตกต่างตรงที่
การยุติของเรื่ องราว (Ending) หรื อการสิน้ สุดของเรื่ องราวทัง้ หมด มีจุ ดหักเหทิศทางของเรื่ อง
(Turning Point) กล่าวคือ เด็กผู้ชายรอดชีวิตเนื่องจากคาดเข็มขัดนิรภัย ต่างจากสองส่วนแรกที่มี
แต่ความสูญเสียและไม่สามารถแก้ ไขสถานการณ์ได้ โดยสรุ ปแล้ วภาพรวมของโฆษณานีม้ ีแก่น
ความคิดไปทางเดียวกัน คือ “ความปลอดภัย” เพียงแต่สื่อสารออกมาใน 3 แง่มมุ เท่านันเอง
้
ทัง้ นี จ้ ากภาพยนตร์ โ ฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมที่ มี วัต ถุประสงค์ เ พื่ อการเปลี่ ยนแปลงทาง
ความคิดทัง้ 4 เรื่ อง ผู้วิจยั มีความเห็นว่า เป็ นโฆษณาที่เน้ นถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสังคมไทยอย่าง
เห็นได้ ชัด ภาพยนตร์ โฆษณาทัง้ หมดที่ได้ เลือกมาในครัง้ นี ้เป็ นภาพยนตร์ โฆษณาที่ได้ รับรางวัล
สะท้ อนให้ เ ห็ นว่า ภาพยนตร์ โ ฆษณาทุก ชิ น้ ที่ ผ ลิต มาและน าเสนอนัน้ มี ค วามชัดเจน ผู้รับ สาร
สามารถเข้ าใจเนื ้อหาได้ โดยง่าย มีการจัดลาดับ เหตุการณ์และกลวิธีการเล่าเรื่ องที่ดี ไม่ทาให้ ผ้ ชู ม
สับสนและสื่อสารแก่นความคิดออกมาได้ ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานโฆษณา
5.2.2 ส่ วนที่ 2 ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางกระทา
ผลการวิจัยพบว่า ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อ ง ส่ง เสริ ม สัง คมที่ มี วัตถุประสงค์เพื่ อการ
เปลี่ยนแปลงทางการกระทา (Public Service Advertising for Action Change) เป็ นการโฆษณา
ที่มีวัตถุประสงค์ที่เน้ นในเรื่ องการกระทา ตามวัตถุประสงค์ของการตลาดเพื่อสังคมของ Kotler
and Andreason (1991) ที่วา่ “เป็ นการชักชวนให้ กลุม่ เป้าหมายกระทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่
สาธารณะ ซึง่ เมื่อกลุม่ เป้าหมายได้ กระทา (Action) ตามที่สารในโฆษณาได้ วา่ ไว้ แม้ เพียงครัง้ เดียว
หรื อสองสามครัง้ แล้ วเลิกกระทาไปหรื อกระทาไม่ตอ่ เนื่อง ก็ถือได้ ว่าโฆษณาส่งเสริ มสังคมชิ ้นนัน้
ประสบความส าเร็ จ ” โดยโฆษณาที่ไ ด้ นามาเป็ นกรณี ศึกษาและจัดอยู่ในประเภทนี ้ ได้ แก่ เรื่ อง
ความซื่อสัตย์, เขียว เสถียรธรรมสถาน, คนหายหน้ าเหมือน และ The Accident ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้
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ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง ความซื่อสัตย์ เป็ นโฆษณาที่มีบทบาทต่อ
ความรู้ สึกร่ วมกัน โดยต้ องการสร้ างความรู้ สึกนึกคิดของประชาชนให้ เป็ นไปในทางเดียวกัน คือ
การมี ความซื่ อสัตย์ สอดคล้ องกับหลักการและอุดมคติของการโฆษณาส่ง เสริ ม สัง คมที่ ควรมี
บทบาทและหน้ าที่ในสังคม (สุจิตรา รัตนกรกช, 2533) โดยเห็นได้ ชดั จากคาพูดในตอนท้ ายที่ว่า
“ร่วมสืบสารพระราชปณิธาน สร้ างพลังความดีที่ยงั่ ยืน” ซึ่งเป็ นการใช้ วาทกรรมในมิติที่เป็ นมุมมอง
บุคคลที่ ส าม (Third-person Narrator) ที่ ผ้ ูเล่าไม่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ โดยทาหน้ าที่ เป็ น ผู้
สังเกตการณ์ เป็ นมุมมองที่ผ้ สู ร้ างพยายามให้ เกิดความเป็ นกลางปราศจากอคติในการนาเสนอ
โดยให้ ผ้ ชู มตัดสินเรื่ องราวเอง นอกจากนี ้มีรูปแบบการเล่าเรื่ องผ่านเรื่ องราวของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ซึ่งการดาเนินเรื่ องมีการจัดลาดับเหตุการณ์ตาม
เวลาที่เกิดขึ ้นจริง และมีการสรุปเรื่ องแบบปิ ดอย่างชัดเจน มีการใช้ วิธีการดึงดูดใจด้ านอารมณ์ โดย
เป็ นจุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางบวก (Positive Appeal) ที่ประชาชนมีความรักเทิดทูนและเห็น
รัชกาลที่ 9 เป็ นแบบอย่างสูง สุดในการที่ จ ะนาแนวคาสอนและการกระทาของพระองค์มาเป็ น
แบบอย่างในการใช้ ชีวิต ทังนี
้ ้ใช้ เทคนิคในลักษณะการนาเสนอเชิงสารคดี (Documentary) เป็ น
การนาเสนอที่ให้ เนื ้อหาสาระ หรื อข้ อเท็จจริ งของรัชกาลที่ 9 ที่ได้ กล่าวดังข้ างต้ น รวมถึงการใช้
สัญลักษณ์ (Symbolism) โดยในที่นี ้รัชกาลที่ 9 เป็ นดัง่ สัญลักษณ์ของต้ นแบบแห่งการทาความดี
เป็ นที่เคารพรักเทิดทูนของประชาชน ดังนันการท
้
าความดีของเรา ก็เหมือนเป็ นการสืบสานตาม
รอยของพระองค์นนั่ เอง
ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง เขียว เสถียรธรรมสถาน เป็ นโฆษณาที่บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับ
รัชกาลที่ 9 คล้ ายเรื่ องความซื่อสัตย์แต่สะท้ อนในมุมของประชาชนที่มีความจงรักภักดีตอ่ พระองค์
โดยมีรูปแบบการเล่าเรื่ องผ่านเรื่ องราวของ เขียว ศิริธร โยธิน ซึ่งเป็ นอดีตคนเร่ ร่อนและเก็บขยะ
ขาย บุคคลนีเ้ ก็บรักษาภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ของรัชกาลที่ 9 ที่ผ้ ูคนทิง้ ไว้ ตามสถานที่ต่างๆ
อย่างเทิดทูน และได้ ตงสั
ั ้ จจะว่าจะทาความดีตลอดชีวิตและยังบริ จาครายได้ ครึ่งหนึ่งของตนให้ กบั
สภากาชาดไทยถวายเป็ นพระราชกุศล ทังนี
้ ้แก่นความคิดของเรื่ องนี ้ก็คือ “การทาความดี” ซึ่งใน
โฆษณานี ้ เขียว สื่อให้ เห็นว่า ไม่วา่ ใครจะมองว่าเป็ นอย่างไร จะยากจน จะเหมือนคนบ้ า แต่เขียวก็
ยึดมัน่ ในการทาความดี เหมือนที่กล่าวไว้ ว่า “ชีวิตที่ผ่านมาเป็ นยังไงก็ได้ แต่อย่าชัว่ ในชีวิตที่เหลือ ”
โดยเป็ นการใช้ วาทกรรมในมิติมมุ มองของผู้เล่าเรื่ อง (Point of View) เป็ นมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
(First-person Narrator) เป็ นการเล่าเรื่ องของผู้เล่าเรื่ องเอง ทาให้ ผ้ ชู มได้ รับรู้ ถึงความคิดและ
ความรู้ สึกของผู้เล่าโดยตรง ส าหรั บกลวิธีสร้ างสรรค์ภ าพยนตร์ โฆษณาส่ง เสริ ม นี ใ้ ช้ วิธี การไป
ทิ ศ ทางเดี ย วกับ เรื่ อ ง ความซื่ อ สัต ย์ กล่า วคื อ ใช้ จุด ดึง ดูด ใจด้ า นอารมณ์ ท างบวก (Positive
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Appeal) ที่ทาให้ ผ้ ชู มมีความประทับใจ (Impressive Appeal)และส่งผลให้ มีความสานึกในการทา
ความดี
สาหรับภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง คนหายหน้ าเหมือน เมื่อพิจารณาตามหลักการและอุดม
คติของการโฆษณาส่งเสริมสังคมที่ควรมีบทบาทและหน้ าที่ในสังคม (สุจิตรา รัตนกรกช, 2533) จะ
เห็นว่าเป็ นภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีบทบาทในการแนะนาการปฏิบตั ิตวั ของประชาชน
เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ ้น เพื่อเป็ นการเตรี ยมประชาชนให้ พร้ อมที่จะช่วยเหลือตนเอง หรื อช่วย
ผู้อื่นเมื่ อ เกิ ดเหตุร้าย โดยเนื อ้ หามี ความสอดคล้ องในเรื่ องที่ ใ ห้ ประชาชนรู้ จัก สัง เกตหรื อบอก
ลักษณะของบุคคลหาย โดยใช้ ความเหมือนหรื อคล้ ายกันกับใบหน้ าของคนที่เป็ นที่ร้ ู จัก เพื่อง่ายต่อ
การแจ้ งเบาะแสในการตามหาบุคคลหาย ทังนี
้ ้แก่นความคิดของเรื่ องคือ “คนหายหน้ าเหมือน” ตรง
ตามที่ โ ฆษณาได้ สื่ อ สารออกไปสู่ผ้ ูช มอย่ า งตรงไปตรงมาและชัด เจน โดยกลวิ ธี ส ร้ างสรรค์
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมนี ้ ใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความรู้สึกในการ
สูญเสียหรื อสูญหาย อีกทังยั
้ งแสดงถึงความช่วยเหลือและขอความร่วมมือ มีการใช้ ดนตรี และฉาก
ประกอบที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ เทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ในภาพยนตร์ โฆษณา
สอดคล้ องตามแนวคิดของ Baldwin (1989) โดยมีเทคนิคเน้ นใช้ ผ้ แู สดง (Presenter) กล่าวคือ “ผู้
แสดงที่ นักโฆษณานามาใช้ จ ะเป็ นดารา บุค คลมี ชื่ อเสี ยง หรื อใครก็ ตาม อย่า งน้ อยบุคคลนัน้
จะต้ องสามารถสื่อสารข้ อมูลข่าวสารที่ต้องการนาเสนอ ไปยังผู้บริ โภคได้ อย่างถูกต้ องชัดเจนและ
น่าติดตาม ทังนี
้ ้ วิธีการในการนาเสนอจะต้ องสร้ างสรรค์ให้ น่าสนใจและมีความโดดเด่นเช่นกัน”
บุคคลเหล่านี ้ทาการสื่อสารข้ อมูลข่าวสารที่ต้องการนาเสนอไปยังประชาชนในลักษณะขอความ
ร่วมมือจากคนในสังคม จากโฆษณายังสามารถแยกย่อยลงไปได้ ว่า เป็ นการใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็ นโฆษก (The Celebrity-Spokesperson) ช่วยให้ สินค้ ามีความโดดเด่น และมีพลังในการหยุด
ความสนใจของผู้บริ โภค ทาให้ โฆษณานันสะดุ
้
ดตา ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงอาจจะเป็ นดาราดังชนิด
ซุปเปอร์ สตาร์ หรื อบุคคลในวงสังคมที่ผ้ บู ริโภคคุ้นเคย ในที่นี ้ก็คือนักแสดงที่มีส่วนคล้ ายกับบุคคลที่
หาย และสื่อสารเพื่อให้ ผ้ ชู มเกิดการจดจานัน่ เอง
ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง The Accident โฆษณานี ้ได้ มีการกล่าวไปแล้ วข้ างต้ นในส่วนที่
เป็ นวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิด ซึง่ เป็ นการโฆษณาเพื่อให้ ผ้ รู ับสารมีความตระหนักและ
รับรู้ถึงปั ญหาในสังคม ตามแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมของ Kotler and Andreason (1991) ที่ว่า
‚การตลาดเพื่อสังคม‛ (Social Marketing) คือ การใช้ หลักและเทคนิคทางการตลาดต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็ นเรื่ องของการวางแผนสินค้ า (Product Planning) การกาหนดราคา (Pricing) การสื่อสาร
ทางการตลาด (Marketing Communication) และการจัดจาหน่าย (Distribution) เพื่อที่จะขาย
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สินค้ าทางสังคม (Social Product) ซึ่งอาจจะเป็ นความคิด บริ การ หรื ออะไรก็แล้ วแต่ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สมาชิกในสังคมนัน้ ๆ จนทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรื อพฤติกรรมของ
สมาชิ กในสัง คม อัน จะช่วยให้ เ กิ ด การเปลี่ ยนแปลงสัง คมไปในทิศ ทางที่ ดี ขึน้ ” อย่างไรก็ ตาม
โฆษณานี ย้ ัง สามารถจัด อยู่ในประเภทที่ มี วั ต ถุประสงค์ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางการกระท า
เนื่องจากว่าความคิดหรื อการตระหนักที่เกิดขึ ้นในส่วนแรก หากผู้ชมหรื อผู้บริ โภคเกิดการกระทา
ตาม ก็เท่ากับว่ามีสว่ นช่วยในการเปลี่ยนแปลงการกระทาตามมาเช่นกัน
ทั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า ภาพยนตร์ โ ฆษณาส่ ง เสริ ม สั ง คมที่ มี วั ต ถุ ประสงค์ เ พื่ อ
เปลี่ยนแปลงด้ านการกระทานัน้ มีการสื่อสารที่ต้องใช้ วิธีการนาเสนอในลักษณะที่กระทาให้ ดเู ป็ น
ตัวอย่าง ซึ่ง อาจมี ทัง้ ด้ านบวกและลบ เพื่ อเป็ นการแสดงให้ เ ห็นถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ดขึน้ ไม่ว่า จะใน
รูปแบบเรื่ องจริงหรื อสถานการณ์สมมติก็ตาม
5.2.3 ส่ วนที่ 3 ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผลการวิ จัยพบว่า ภาพยนตร์ ส่ง เสริ ม สัง คมที่ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ การเปลี่ ยนแปลงทาง
พฤติกรรม (Public Service Advertising for Behavior Change) เป็ นการโฆษณาที่ม่งุ ให้
ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ นสาเหตุของปั ญหาสังคมมาสู่พฤติกรรมใหม่ที่ถกู ต้ อง
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่มีวตั ถุประสงค์นี ้จะประสบผลสาเร็ จได้ ก็ตอ่ เมื่อกลุ่มเป้าหมายมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่โฆษณาได้ สื่อสารอย่างถาวร หรื อสามารถปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
ภายในระยะเวลาหนึ่ง โดยภาพยนตร์ โฆษณาที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการคัดเลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษา จัดอยู่
ในส่วนนี ้จานวน 4 โฆษณา ได้ แก่ เรื่ อง ความซื่อสัตย์ , Speed Blinds You, Will You be My GF?
และ The Accident ซึ่งทัง้ 4 เรื่ องนี ้ ได้ มีการเล่าเรื่ อ งปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสังคมและต้ องการให้
ประชาชนเกิดพฤติกรรมใหม่ที่ถกู ต้ อง ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง ความซื่อสัตย์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมชิ ้นนี ้ ได้ มีการกล่าวไปแล้ วใน
ส่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทาตามแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมของ Kotler and Andreason
(1991) ที่ว่า ‚การตลาดเพื่อสังคม‛ (Social Marketing) คือ การใช้ หลักและเทคนิคทางการตลาด
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการวางแผนสินค้ า (Product Planning) การกาหนดราคา(Pricing)
การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) และการจัดจาหน่าย(Distribution)
เพื่อที่จะขายสินค้ าทางสังคม (Social Product) ซึ่งอาจจะเป็ นความคิด บริ การ หรื ออะไรก็แล้ วแต่
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ที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกในสังคมนัน้ ๆ จนทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรื อพฤติกรรม
ของสมาชิกในสังคม อันจะช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ ้น”
อย่างไรก็ตาม โฆษณานี ้ยังสามารถจัดอยูใ่ นประเภทที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้ อีกด้ วย เนื่องจากว่าเมื่อผู้ชมหรื อผู้บริ โภคเกิดการกระทาตามตืดต่อกันจนเกิดความ
เคยชินหรื อเป็ นนิสัยก็จะส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงขัน้ พฤติกรรมหรื อเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
นัน่ เอง
ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง Speed Blinds You มีรูปแบบการเล่าเรื่ องผ่านตัวละครสมมติที่
ขับขี่รถจักรยนต์ด้วยความเร็ ว ลักษณะการเล่าเรื่ องมีการใช้ เสียงพากษ์ ที่ชวนติดตาม และจาลอง
สถานการณ์ อุบัติ เ หตุที่ เ กิ ด ขึ น้ ซึ่ ง ทุก อย่ า งจบด้ ว ยความรวดเร็ ว เป็ น การสรุ ป เรื่ อ งแบบปิ ด
(Closing) ที่ชี ้ให้ เห็นถึงผลเสียและอันตรายจากการขับรถด้ วยความเร็ ว มีการสร้ างตัวละครเฉพาะ
ผู้นาเสนอที่เป็ นการ์ ตนู สร้ างขึ ้นมา (Continuing Characters Mascot) สอดคล้ องกับแนวคิดของ
Baldwin (1989) ที่ได้ อธิ บายว่า เป็ นการสร้ างตัวละครเฉพาะที่เป็ นตัวบุคคล และเป็ นภาพใน
จินตนาการ โดยที่ตวั ละครดังกล่าวมีการเชื่อมโยงความน่าเชื่อถื อและจินตนาการมาสู่ตวั สินค้ า
และจุดขายได้ ซึ่งในที่นี ้ก็คือผู้ขบั และภาพจาลองในการมองเห็น รวมถึงสุนขั ที่วิ่งตัดหน้ ารถที่ถูก
สร้ างขึน้ มาในเหตุการณ์ นัน้ โฆษณานี ม้ ีบทบาทในการกระตุ้นให้ ประชาชนตระหนักถึงปั ญหา
สังคมตามหลักการและอุดมคติของการโฆษณาส่งเสริ มสังคมที่ควรมีบทบาทและหน้ าที่ในสังคม
(สุจิตรา รัตนกรกช, 2533) ทังนี
้ ้มีการใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Appeal) ที่
ต้ องการให้ ประชาชนลดความเร็ วในการขับขี่ ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คนในสังคมได้
กระทาจนเคยชิน ถึงแม้ ว่าจะรู้ ว่าสิ่งนันไม่
้ ดีก็ตาม (Kotler & Andreasen, 1991) รวมถึงใช้ จุด
ดึงดูดใจด้ านความกลัว (Fear Appeal) ที่ต้องการสื่อให้ ผ้ ชู มเห็นผลจากการที่ขบั รถด้ วยความเร็ ว
ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Janis and Leventhal (1968) ที่ได้ ทาการศึกษาระดับความรุนแรงใน
การใช้ จุดดึงดูดใจด้ านความกลัว โดยผลการวิจัยได้ พบว่า ระดับความรุ นแรงด้ านความกลัวที่
แตกต่างกัน จะก่อให้ เกิดประสิทธิผลต่อผู้รับสารที่แตกต่างกันด้ วย กล่าวคือ การโฆษณาที่ใช้ จุด
ดึงดูดใจด้ านความกลัวในระดับปานกลาง (Moderate Fear Arousing) จะมีประสิทธิภาพในการ
โน้ มน้ าวใจ หรื อ สร้ างความรู้สกึ ที่คล้ อยตามได้ มากที่สดุ
ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง Will You be My GF? เนื ้อเรื่ องมีตวั ละครและการปรากฏตัวใน
เรื่ อง (Existents of Characters and Setting) ผ่านตัวละครวัยรุ่นชายและหญิงที่มีการพูดคุยใน
การขอคบหากัน และในพล็อตเรื่ องมีการลาดับเหตุการณ์เป็ นขัน้ ๆ จากการเริ่ มคบ ตังครรภ์
้
เลิก
กัน เพื่อนรู้ ลาออกจากโรงเรี ยน พ่อแม่ร้ ู และสุดท้ ายต้ องเป็ นคุณแม่ตงแต่
ั ้ อายุยงั น้ อย ซึ่งการเล่า
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เรื่ องได้ เกิดขึ ้นครบลาดับ 5 ขัน้ ได้ แก่ การเริ่ มเรื่ อง (Exposion), การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising
Action), ภาวะวิกฤต (Climax), การผ่านพ้ นภาวะวิกฤต (Falling Action) และการยุติของเรื่ องราว
(Ending) โดยการสรุปเรื่ องตอนท้ ายเป็ นการสรุปแบบเปิ ด (Opening) เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ คิดตาม ซึ่ง
แก่นความคิดของเรื่ องก็คือ “หยุดการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมในวัยรุ่ น ” โฆษณาส่งเสริ มสังคมนี ้ได้ เน้ น
ใจความหลักอย่างชัดเจน และมีบทบาทในการกระตุ้นให้ ประชาชนตระหนักถึงปั ญหาสังคม โดย
ใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์ความรู้สึก (Emotional Appeal) ได้ แก่ จุดดึงดูดใจด้ านความรู้ สึกผิด
(Guilt Appeal) ที่จะเกิดขึ ้นในความคิดของวัยรุ่ นหญิงที่ได้ กระทาในสิ่งที่ ผิดต่อศีลธรรมจรรยา
ค่านิยม หรื อมาตรฐานที่สังคมได้ ตงไว้
ั ้ ส่งผลให้ เกิดความรู้ สึกผิด และเกิดความละอายต่อสิ่งที่
ตนเองได้ ทาไว้ ซึ่งเป็ นผลที่ทาให้ บคุ คลนันต้
้ องพยายามมองหาหนทางที่จะปกป้อง รวมถึงป้องกัน
ตนเองจากความรู้สึกผิดนี ้ หรื อทาให้ บคุ คลนันต้
้ องการที่จะลดระดั บของความรู้สึกผิดในตนเองลง
โดยการทาตามที่สารในภาพยนตร์ โฆษณาได้ บอกไว้ หรื อการหยุดพฤติกรรมที่เป็ นอันตรายต่อผู้อื่น
และสังคม ดังที่ปรากฏเป็ นฉาก ๆ ตามลาดับความคิดในโฆษณา ในขณะเดียวกันก็มีจดุ ดึงดูดใจ
ด้ านความกลัว (Fear Appeal) ซึ่งสามารถนามาเล่นกับความรู้สึกของผู้ชมให้ เข้ าถึงได้ ง่าย โดยตัว
ละครได้ แสดงให้ เห็นถึงความกลัวผลที่จะตามมาจากการกระทาดังกล่าวซึ่งก็คือ การมีเพศสัมพันธ์
ตังครรภ์
้
เรี ยนไม่จบ ถูกไล่ออกจากโรงเรี ยน พ่อแม่เสียใจ และมีลกู ก่อนวัยอันควร ซึ่งปั ญหาเหล่านี ้
เป็ น ปั ญ หาสัง คมในปั จ จุบัน ที่ ต้ อ งการให้ วัย รุ่ น ตระหนัก และหยุด คิด ก่ อ นที่ จ ะกระท าในเรื่ อ ง
ดังกล่าว ซึง่ ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คนในสังคมได้ กระทาจนเคยชิน ถึงแม้ ว่าจะรู้ว่าสิ่ง
นันไม่
้ ดีก็ตาม (Kotler & Andreasen, 1991)
ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง The accident โฆษณาส่งเสริ มสังคมชิ ้นนี ้ ได้ มีการกล่าวไปแล้ ว
ใน 2 ส่ ว นแรกข้ า งต้ น กล่า วคื อ ส่ว นที่ เ ป็ น วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ เปลี่ ย นแปลงความคิด และเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงการกระทาตามแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมของ Kotler and Andreason (1991)
อย่า งไรก็ ต าม โฆษณานี ย้ ัง สามารถจัด อยู่ใ นประเภทที่ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมได้ อีกด้ วย เนื่องจากว่าเมื่อผู้ชมหรื อผู้บริ โภคเกิดการกระทาตามตืดต่อกันจนเกิดความ
เคยชินหรื อเป็ นนิสัยก็จะส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงขัน้ พฤติกรรมหรื อเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
นัน่ เอง
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มีความเห็นว่า ภาพยนตร์ โฆษณาที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี ้
ต้ องอาศัยระยะเวลาที่นาน ไม่วา่ จะเป็ นระยะเวลาที่ออกอากาศ ความถี่ในการเผยแพร่เพื่อตอกย ้า
ให้ ผ้ ชู ม ตระหนัก เพื่อที่คนในสังคมจะได้ ปฏิบตั ิตาม เนื่องจากเห็นตัวอย่างจนชินและลงมือปฏิบตั ิ
จนติดเป็ นนิสยั และกลายเป็ นพฤติกรรมที่ถกู ต้ องในที่สดุ
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5.2.4 ส่ วนที่ 4 ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงค่ านิยม
ผลการวิจยั พบว่า โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม
(Public Service Advertising for Value Change) เป็ นการโฆษณาที่ม่งุ ส่งเสริ มค่านิยมที่ถกู ต้ อง
ให้ กบั ประชาชนในสังคม โดยโฆษณาที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการคัดเลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษา จัดอยู่ในส่วนนี ้
จานวน 3 โฆษณา ได้ แก่ อย่าให้ ใครว่าไทยไม่ออม, มีนา โชติคา และ Game Show ซึ่งทัง้ 3 เรื่ องนี ้
ได้ มีการเล่าเรื่ องที่เกิดขึ ้นในสังคมและต้ องการให้ ประชาชนเกิดค่านิยมใหม่ ๆ ในประเด็นนัน้ ๆ ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี ้
ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง อย่าให้ ใครว่าไทยไม่ออม มีรูปแบบการเล่าเรื่ องที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้ วนสอดคล้ องตามทฤษฎีการเล่าเรื่ อง (Narrative Theory) ทังเนื
้ ้อเรื่ อง พล็อตเรื่ อง (การเริ่ ม
เรื่ อง,การพัฒนาเหตุการณ์, ภาวะวิกฤต,การผ่านพ้ นภาวะวิกฤต,การยุติของเรื่ องราว) โดยตัวละคร
และการปรากฏตัวในเรื่ อง (Existents of Characters and Setting) คือ ผู้ชายที่มีลกั ษณะวัย
ทางานและมีนิสยั เก็บออม โดยในโฆษณาแทนการออมด้ วยกระปุกออมสินรูปหมูที่เป็ นแอนนิเมชัน่
มีการดาเนินเรื่ องราวจนมาถึงภาวะวิกฤต (Climax) ที่คนรักต้ องการซื ้อโทรศัพท์ใหม่ ตัวละคร
ผู้ชายต้ องทาการตัดสินใจว่าจะเลือกกระปุกหมูหรื อคนรัก ซึ่งจุดนี ้เปรี ยบเสมือนอุปสรรคในการ
ออม โดยสุดท้ ายแล้ วตัวละครผู้ชายเลือกที่จะทุบกระปุกหมู แต่ก็ยงั มีหมูอีกหลายตัววิ่งออกมาอี ก
เป็ นเหมือนตัวช่วยในการออม ทังนี
้ ้ได้ มีการสรุปเรื่ องในแบบปิ ด (Closing) คือการคลี่คลายปั ญหา
ทังหมด
้
โดยจบด้ วยการแนะนาแอพพลิเคชัน่ ในการช่วยวางแผนการออม สาหรับกลวิธีสร้ างสรรค์
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม จัดว่าใช้ วิธีการดึงดูดใจด้ านเหตุผล (Rational Appeal หรื อ
Informational Appeal) ตามแนวคิดของ Belch and Belch (2001) ที่กล่าวไว้ ว่า “การบอกว่า
ประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณานันสามารถตอบสนองความต้
้
องการในด้ าน
การใช้ ประโยชน์ หรื อในด้ านการใช้ งานของผู้บริ โภค และยังส่งผลดีประการใดต่อสังคมโดยรวม
บ้ าง ซึ่งโดยมากมักจะใช้ อรรถประโยชน์ หรื อคุณลักษณะเด่นของประเด็นทางสังคมประเภทนัน้ ๆ
เป็ นมาเป็ นจุดดึงดูดใจ” โดยในโฆษณาจะพูดถึงแอพพลิเคชัน่ ว่าสามารถตอบสนองความต้ องการ
ในด้ านออมของผู้บริ โภคให้ สามารถวางแผนการออมได้ ทุกที่ทุกเวลา และยังถื อว่ามีจุดดึงดูดใจ
ด้ านความสะดวกสบาย (Convenience Appeal) ที่สามารถเป็ นตัวช่วยที่ทนั สมัยในปั จจุบนั อีก
ด้ วย นอกจากนี ้เทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Presentation Techniques)
ของภาพยนตร์ โฆษณานีส้ อดคล้ องตามแนวคิดเทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ของ
Baldwin (1989) โดยสร้ างตัวแทนความคิด (Personification) ในที่นี ้ คือ กระปุกหมูที่มีชีวิต เพื่อ
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บอกถึงอารมณ์และประโยชน์ความจาเป็ นของสิ่งนัน้ ประกอบกับการใช้ อุปมาอุปไมย/สัญลักษณ์
(Analogy/Symbolism) ในการเปรี ยบเทียบโดยสื่อผ่านคนรักและความต้ องการสิ่งของนัน้ ๆ เป็ น
เหมือนอุปสรรคของการเก็บออม ส่งผลให้ โฆษณาชิ ้นนี ้สามารถเข้ าใจและเข้ าถึงผู้บริโภคได้ ง่าย
ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง มีนา โชติคา รู ปแบบการเล่าเรื่ องใช้ วาท
กรรมในมิติมุมมองของผู้เล่าเรื่ อง (Point of View) แบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First-person
Narrator) เป็ นการเล่าเรื่ องที่ตวั เอกของเรื่ องเป็ นผู้เล่าเรื่ องเอง ข้ อสังเกตในการเล่าเรื่ องชนิดนี ้คือ
ตัวละครมักเอ่ยคา ว่า ‚ผม‛ หรื อ ‚ฉัน‛ อยูเ่ สมอ ข้ อดีของการเล่าเรื่ องชนิดนี ้คือ ตัวละครหลักเป็ นผู้
เล่าเองทา ให้ ใกล้ ชิดกับเหตุการณ์ แต่มีข้อเสียตรงเป็ นการเล่าเรื่ องที่อ าจมีอคติปะปนอยู่ด้วย ซึ่ง
เรื่ องนี ด้ าเนินเรื่ องด้ วยตัวละครหลัก คือ มี นา โชติคา ที่ ทาอาชี พ มอเตอร์ ไ ซด์รับจ้ าง มาพูดถึง
เรื่ องราวที่ตนได้ ทาการเรี ยกร้ องและเปิ ดให้ คนโหวต โดยการเล่าเรื่ องได้ มีการพูดถามตอบกับกลุ่ม
คนวัยทางาน ซึ่งน่าจะเป็ นพนักงานออฟฟิ ศ และได้ ดาเนินเรื่ องมาจนใกล้ จบจึงทาให้ ร้ ู ว่าสุดท้ าย
แล้ ว มีนา โชติคา ได้ มีโอกาสไปศึกษาที่ต่างประเทศ เพียงแต่ไม่ต้องการทางานประจาเท่านันเอง
้
ส่งผลให้ ประกอบหลายอาชีพและทาอาชีพที่ตนอยากจะทา ทัง้ นีโ้ ฆษณานีจ้ ึงทาให้ เห็นว่า อย่า
ตัดสินคนจากภายนอกและทาให้ เห็นว่าอาชีพอื่น ๆ ก็เป็ นอาชีพที่มีความรู้ได้ ทุกคนยังต้ องการพื ้นที่
การเรี ย นรู้ อี ก มากมายในสัง คมที่ มี ค วามเจริ ญ แล้ ว ซึ่ ง นั่น ก็ คื อ แก่ น ความคิด หลัก ของเรื่ อ งนี ้
สาหรับการสรุปเรื่ องเป็ นแบบเปิ ด (Opening) คือ การทิ ้งปมปั ญหาไว้ ให้ คิด ไม่สรุปไปในทางใด
ทางหนึง่ กล่าวคือ จบแบบให้ ผ้ ชู มคิดว่าควรมีพื ้นที่การเรี ยนรู้หรื อไม่ เห็นด้ วยกับความคิดของมีนา
โชติคา หรื อไม่ ซึง่ มีความสอดคล้ องกับองค์ประกอบของทฤษฎีการเล่าเรื่ อง
ในส่วนของกลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณามีนา โชติคา ได้ มีการใช้ วิธีดึงดูดใจด้ าน
อารมณ์ ค วามรู้ สึก ที่ เ ป็ น ไปในทางบวกและสอดแทรกความคิด ใหม่ ๆ และเนื อ้ หายัง มี ค วาม
สอดคล้ องกับลักษณะจุดดึงดูดใจด้ านความนิยมสูง (Popularity Appeal) โดยเป็ นจุดดึงดูดใจที่
แสดงให้ เห็นว่าประเด็นทางสังคมที่ได้ กล่าวถึงในภาพยนตร์ โฆษณาเป็ นที่นิยมของกลุ่มเป้าหมาย
โดยส่วนมาก ในที่นีค้ ือ การที่ต่างประเทศก็ได้ มีการสร้ างพืน้ ที่ การเรี ยนรู้ สาหรับประชาชนแล้ ว
เช่นกัน
ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง Game Show มีเนื ้อเรื่ องที่มีตวั ละครและการปรากฏตัวในเรื่ อง
(Existents of Characters and Setting) คือ พ่อ ลูกสาว และพิธีกร โดยลูกสาวได้ ถามพ่อเกี่ยวกับ
เรื่ องเพศ ทางด้ านคนเป็ นพ่อก็ต้องเลือกที่จะตอบหรื อไม่พดู คุ ยเรื่ องนี ้ ซึ่งสุดท้ ายแล้ วพ่อยินดีที่จะ
รับฟั งลูกสาว การจบเช่นนี ้มีความสอดคล้ องกับทฤษฎีการเล่าเรื่ องที่มีการสรุปเรื่ อง (Conclusion)
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ในตอนจบแบบปิ ด (Closing) กล่าวคือ การคลี่คลายปั ญหาทังหมดและมี
้
บทสรุปที่ชดั เจนแน่นอน
(รวมพร ศรี สมุ านันท์, 2541, น. 20)
สาหรับแก่นความคิด คือ การเปิ ดให้ มีการพูดคุยเรื่ องเพศ ดังที่ในโฆษณากล่าวว่ า “เปิ ด
โอกาสคุย ปิ ดโอกาสพลาด” ทังนี
้ ้มีการใช้ วิธีการดึงดูดใจด้ านอารมณ์ขนั (Humor Appeal) ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิดกลวิธีสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมข้ างต้ น โดยเป็ นจุดดึงดูดใจ
ที่สามารถทาให้ ผ้ คู นจดจาได้ ง่าย เนื่องจากทาให้ ผ้ รู ับสารมีความรู้ สึกสนุกสนานและมีอารมณ์ ดี
ขณะที่รับชมภาพยนตร์ โฆษณา อีกทังยั
้ งสามารถสร้ างให้ เกิดการจดจาและความตังใจในการรั
้
บรู้
ต่อตัวเนื ้อหาได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย นอกจากนี ้ใช้ เทคนิคในการนาเสนอที่มีสีสะดุดตาทังชุ
้ ดของตั ว
แสดงและฉาก มีอารมณ์สนุกสนาน ซึ่งสอดคล้ องกับเทคนิคในการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ใน
ภาพยนตร์ โฆษณาของ Baldwin (1989) แบบคลื่นลูกใหม่ (New Wave) คือ การนาเสนอแบบใหม่
ที่มีสีสนั เจิดจ้ า อารมณ์เร่ งเร้ าสนุกสนาน ส่วนใหญ่เป็ นภาพตัดสลับที่ไม่มีเค้ าโครงเรื่ องที่ชดั แจ้ ง
(Montage without Plot) ซึ่งทาให้ ดนู ่าเชื่อถือ ไม่จืดเร็ ว เหมาะสาหรับสินค้ าวัยรุ่นที่เน้ นอารมณ์
สีสนั และความสนุกสนาน (เสรี วงษ์มณฑา, 2535)
โดยสรุปผลจากงานวิจยั นี ้มีภาพยนตร์ โฆษณาที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยม มี
การเล่าเรื่ องและเทคนิคในการนาเสนอที่ หลากหลายมากกว่าส่วนอื่น ทังรู
้ ปแบบที่เป็ นตัวละคร
สมมติ การสัมภาษณ์จากบุคคลในเรื่ องจริง หรื อแม้ กระทัง่ ลักษณะนาเสนอที่แปลกใหม่สนุกสนาน
อย่างไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาเช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าค่านิยม
ของคนในสังคมเป็ นสิ่งที่ถกู ปลูกฝังมาเป็ นเวลานาน ดังนันการที
้
่จะรับชมโฆษณาเพียงเสี ้ยวนาทีคง
ไม่อาจเปลี่ยนแปลงค่านิยมได้ อย่างรวดเร็ ว จึงจาเป็ นต้ องค่อย ๆ ถ่ายทอดโฆษณาส่งเสริ มสังคม
แนวนีใ้ นช่วงเวลาที่ยาวกว่าภาพยนตร์ โฆษณาที่มีวัตถุประสงค์อื่น เพื่อให้ คนในสังคมเกิดความ
เข้ าใจในค่านิยมที่ถกู ต้ อง
5.2.5 ส่ วนที่ 5 ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริมสังคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริม
ภาพลักษณ์ องค์ การและตราสินค้ าอย่ างเด่ นชัด
ผลการวิ จัยพบว่า ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อการส่งเสริ ม
ภาพลักษณ์ขององค์การ และตราสินค้ าอย่างเด่นชัด (Public Service Advertising for Corporate or
Brand Image)เป็ นการโฆษณาที่ม่งุ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่บริ ษัทได้ กระทาเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ ให้ สมาชิ กในสังคมได้ รับทราบ เพื่อมุ่งหวังให้ เกิ ดภาพลักษณ์ ที่ดีในสายตาของผู้บริ โภค
โฆษณาที่เป็ นกรณีศกึ ษาในส่วนนี ้มีเพียง 2 เรื่ องดังนี ้
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ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง Welcome Sound โฆษณานี ้ได้ มีการกล่าวไปแล้ วข้ างต้ นในส่วนที่
เป็ นวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิด ซึ่งเป็ นการโฆษณาเพื่อให้ ผ้ รู ับสารมีความตะหนักและ
รับรู้ถึงปั ญหาในสังคม ตามแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมของ Kotler and Andreason (1991) ที่ว่า
‚การตลาดเพื่อสังคม‛ (Social Marketing) คือ การใช้ หลักและเทคนิคทางการตลาดต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็ นเรื่ องของการวางแผนสินค้ า (Product Planning) การกาหนดราคา (Pricing) การสื่อสาร
ทางการตลาด (Marketing Communication) และการจัดจาหน่าย (Distribution) เพื่อที่จะขาย
สินค้ าทางสังคม (Social Product) ซึ่งอาจจะเป็ นความคิด บริ การ หรื ออะไรก็แล้ วแต่ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สมาชิกในสังคมนัน้ ๆ จนทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรื อพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคม อันจะช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ ้น”
อย่ า งไรก็ ต ามโฆษณานี ย้ ัง สามารถจัด อยู่ใ นประเภทที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์องค์การและตราสินค้ าอย่างเด่นชัดอีกด้ วย เนื่องจากว่าเป็ นโฆษณาที่แสดงให้ เห็นการ
กระทาขององค์กรอย่างชัดเจนว่าได้ กระทาสิ่งใดเพื่อสังคม และก่อให้ เกิดเสียงตอบรับที่ดีตอ่ องค์กร
ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง พินยั กรรมอวัยวะ มีรูปแบบการเล่าเรื่ องคล้ ายกับเรื่ อง Welcome
Sound โดยมีลกั ษณะเป็ นการบันทึกวิดีโอและเผยแพร่ในโลกโซเชียล จนเกิดเป็ นกระแสที่ถกู พูดถึง
ส่งผลทาให้ มีผ้ เู ข้ ามาบริ จาคอวัยวะและที่สาคัญยังช่วยให้ ญาติมีความเข้ าใจและตัดสินใจบริ จาค
อวัยวะแทนผู้เสียชีวิต เพื่อมอบส่งต่อให้ แก่ผ้ ปู ่ วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ มีแก่นความคิดของเรื่ อง
คือ การสร้ างความเข้ าใจในการบริ จาคอวัยวะ จากโฆษณานีจ้ ะเห็นว่าเป็ นการถ่ายทอดความ
เข้ าใจและเห็นถึงผลที่ตามมาจากการกระทาเพื่อสาธารณะขององค์ โดยมีความสอดคล้ องกับ การ
พิจารณาตามหลักการและอุดมคติของการโฆษณาส่งเสริ มสัง คมที่ควรมี บทบาทและหน้ าที่ใน
สังคม (สุจิตรา รัตนกรกช, 2533) คือ มีบทบาทในการรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชน เป็ น
การโฆษณาเพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการบริ จ าคเพื่ อ สาธารณกุศ ล ส าหรั บ กลวิ ธี ส ร้ างสรรค์
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มนีไ้ ด้ ใช้ จุดดึ งดูดใจด้ านอารมณ์ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความรู้ สึกในการ
เสียสละ บางคลิปเป็ นเหมือนการบอกลาครัง้ สุดท้ าย บางจุดเล่นกับความรู้สึกของคนเป็ นญาติที่ไม่
ยอมให้ อวัยวะของผู้ตายเพื่อบริ จาค ซึ่งสอดคล้ องกับจุดดึงดูดใจด้ านความรู้สึกผิด (Guilt Appeal)
เป็ นจุดดึงดูดใจอีกรู ปแบบหนึ่งที่กระตุ้นให้ ผ้ ูรับสารเกิดความรู้ สึกว่า ตนได้ กระทาในสิ่งที่ผิดต่อ
ศีล ธรรมจรรยา ค่านิยม ซึ่ง เป็ นความเชื่ อของตนเอง หรื อมาตรฐานที่ สัง คมได้ ตงั ้ ไว้ (Mosher,
1994) อันจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความรู้สึกผิด และเกิดความละอายต่อสิ่งที่ตนเองได้ กระทาไว้ ซึ่ง
เป็ น ผลที่ ท าให้ บุค คลนัน้ ต้ อ งพยายามมองหาหนทางที่ จ ะปกป้อ ง รวมถึ ง ป้อ งกัน ตนเองจาก
ความรู้สกึ ผิดนี ้ หรื อทาให้ บคุ คลนันต้
้ องการที่จะลดระดับของความรู้สึกผิดในตนเองลง โดยการทา
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ตามที่สารในภาพยนตร์ โฆษณาได้ บอกไว้ หรื อการหยุดพฤติกรรมที่เป็ นอันตรายต่อผู้อื่นและสังคม
และหันมาร่วมมือกับองค์การทางการกุศล เพื่อทากิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์ตา่ ง ๆ ในที่สดุ
ซึ่งจุดดึงดูดใจด้ านความรู้ สึกผิดนี ้ ถือเป็ นแรงจูงใจขันพื
้ ้นฐานของมนุษย์ที่เจริ ญแล้ ว (Coulter &
Pinto,1995) นอกจากนี ้มีการใช้ ดนตรี ที่ช้าและฉากประกอบที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเทคนิคที่ใช้
มีลกั ษณะดังเช่นเรื่ อง “คนหายหน้ าเหมือน” คือ เน้ นใช้ ผ้ แู สดง (Presenter) มาทาการสื่อสารข้ อมูล
ข่าวสารที่ต้องการนาเสนอไปยังคนในสังคมด้ วยลักษณะสร้ างความเข้ าใจและแสดงถึงเจตจานงใน
การช่วยเหลือดังกล่าว
จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ มีความเห็นว่า ส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริ มภาพลักษณ์
ขององค์การ และตราสินค้ าอย่างเด่นชัด ภาพยนตร์ โฆษณาจะมีลกั ษณะที่เป็ นการรณรงค์ การขอ
ความร่วมมือบริ จาคหรื อช่วยเหลือในด้ านต่าง ๆ ซึ่งจากตัวอย่างทัง้ 2 เรื่ องใช้ วิธีการอัดคลิปวิดีโอ
แล้ วเผยแพร่ ลงโซเชียล อย่างไรก็ตามด้ วยการพัฒนาของการเข้ าถึงสื่อและเทคโนโลยีที่ก้าวไกล
การนาเสนอในลักษณะนี ้อาจจะส่งผลให้ สงั คมมีการช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ ้นก็เป็ นได้
จากการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
โดยแบ่งวิเคราะห์ตามแนวคิดการตลาดเพื่ อสังคมของ Kotler and Andreason (1991) จากทัง้ 5
วัตถุประสงค์ จะเห็นได้ ว่า ปี พ.ศ. 2558-2560 มีภาพยนตร์ โฆษณาที่ส่งเสริ มสังคมที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อการเปลี่ ยนแปลงทางความคิด, เพื่ อการเปลี่ ยนแปลงการกระท า และเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรม ในขณะที่ ปี พ.ศ. 2559 ไม่มีภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมที่ มีวัตถุประสงค์เพื่ อการ
เปลี่ ยนแปลงค่านิ ยม แต่กลับเป็ นเพี ยงปี เดี ยวเท่ านัน้ ที่ มี ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริ มสัง คมที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มภาพลักษณ์องค์การและตราสินค้ าอย่างเด่นชัด ซึ่งหากมองย้ อนกลับไปอาจ
เนื่องมาจากปี พ.ศ. 2559 มีเหตุการณ์สญ
ู เสียครัง้ ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ ้นในประเทศไทย นัน่ คือ การสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทาให้ ทางสถานีต่าง ๆ จาเป็ นต้ องงด
ออกอากาศเพื่อเป็ นการไว้ อาลัย รวมถึงการไม่มีการนาเสนอเนื ้อหาในสื่อบันเทิง สื่อที่ออกอากาศได้ จะ
มีลกั ษณะที่สารวม ทังนี
้ ้ในช่วงแรกที่เหตุบ้านการเมืองยังโศกเศร้ าและยังไม่เข้ าสู่สภาวะปกติ ได้ มีการ
ออกอากาศภาพยนตร์ ชดุ สัน้ ๆ ที่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 โดยเน้ นที่การทาความดี การดาเนินรอย
ตามสิ่ งที่ พระองค์ได้ ปฏิ บตั ิและสั่งสอนไว้ ในขณะที่ โฆษณาที่ออกอากาศในช่วงนัน้ ส่วนใหญ่ จะมี
ลักษณะส่งเสริ มภาพลักษณ์องค์การ มีการรณรงค์ตา่ ง ๆ เพื่อส่วนรวมแทนที่จะเป็ นการโฆษณาที่ขาย
สินค้ า เนื่องจากว่าการรณรงค์ตา่ ง ๆ ก็ถือเป็ นการทาความดีและทาเพื่อส่วนรวมตามคาสอนของพ่อ
หลวงเช่นกัน
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อย่างไรก็ตามในช่วงปี พ.ศ.2558-2560 ผู้วิจยั มีความเห็นว่า นอกจากจะมีเหตุการณ์ครัง้
ใหญ่ดงั ที่กล่าวมาแล้ ว ขณะเดียวกันปัญหาสังคมก็ยงั คงเกิดขึ ้นให้ เห็นอยู่เรื่ อย ๆ ประชาชนยังคงมี
สุขภาพจิตที่ลดต่าลง ซึ่งมีแนวโน้ มที่เป็ นปั ญหาที่เพิ่มขึ ้นเสียด้ วยซ ้า เห็นได้ จากข่าวในแง่ลบต่าง ๆ ทัง้
ที่เกิดจากความรุ นแรง ข่าวอุบตั ิเหตุ รวมไปถึงคดีต่าง ๆ ที่เกิดจากเรื่ องเพศ ถึงแม้ ว่าจะมีโฆษณา
ส่งเสริมสังคมออกมาให้ เห็นเป็ นระยะ แต่ก็ยงั ไม่สามารถแก้ ปัญหาหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ในระยะยาว แต่
อย่างน้ อยที่สดุ ก็สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงคนในสังคมได้ บ้างไม่มากก็น้อย หรื ออาจจะมีคนบางกลุ่ม
ที่เริ่มเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนพฤติกรรมหรื อค่านิยมในเรื่ องนัน้ ๆ ให้ ถกู ต้ อง ฉะนันแต่
้ ละองค์การจึง
ควรผลิตโฆษณาส่งเสริมสังคมออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยหมัน่ ปรับกลวิธีและเทคนิคในการนาเสนอ
ให้ ทนั สมัยและเข้ าถึงผู้ชมได้ ง่ายตลอดเวลา ซึ่งหากในอนาคตโฆษณาส่งเสริ มสังคมมีมากขึ น้ และ
ผู้ชมได้ รับชมแพร่ หลาย จะทาให้ เกิดแง่คิดและก่อให้ เกิดจิตสานึกที่ดีต่อสังคมได้ ในไม่ช้า ทัง้ นี ้
ประโยชน์ต่าง ๆ ก็เพื่อประชาชนเอง ที่จะได้ เข้ าใจถึงปั ญหาแล้ วกระตุ้นเตือนให้ ประชาชนได้
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ ้น และเกิดความสงบสุขของสังคมในที่สดุ

5.3 ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษางานวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจยั เรื่ อง การเล่าเรื่ องผ่านภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคมระหว่าง พ.ศ.
2558-2560 ทาให้ ทราบว่าการที่จะผลิตโฆษณาออกมาชิ ้นหนึ่งต้ องมีกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยจะต้ องมี
การเล่าเรื่ อง มีวาทกรรม มีการดึงดูดใจและมีเทคนิคในการนาเสนอที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ใน
กรณีศกึ ษาจากโฆษณาทัง้ 13 เรื่ องข้ างต้ น ได้ สรุปและมีข้อเสนอแนะดังนี ้
1) จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า โฆษณาส่งเสริ มสังคมในงานนี ้มีองค์ประกอบในการเล่า
เรื่ องในทุกองค์ประกอบ และมีการใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์เชิงลบ จึงควรมีการศึกษาว่าการผลิต
ชิน้ งานภาพยนตร์ โฆษณาที่ส่งเสริ มสัง คมในเชิ งบวกในงานโฆษณาส่ง เสริ มสัง คมนัน้ จะส่งผล
กระทบต่อผู้บริ โภคและสร้ างความตระหนักในเชิงบวกและเอื ้อต่อการสร้ างสรรค์สงั คมได้ หรื อไม่
เพียงใด แม้ ในงานนี ้จะพบว่าการใช้ อารมณ์เชิงลบจะสะท้ อนให้ ผ้ ชู มเห็นถึงผลกระทบที่ตามมาหรื อ
เป็ นอุทาหรณ์ แต่ยัง มีข้อสงสัยว่ายัง มีกลุ่ม ผู้รับสารบางส่วนเลื อกที่ จะไม่รับ เพราะไม่ต้องการ
บริโภคสารที่มีความสลดหรื อมีความเศร้ า หรื อไม่อยากเสพสิ่งที่มองแล้ วหดหู่
2) ผลจากงานวิจยั นี ้ยังสะท้ อนว่า ภาพยนตร์ โฆษณาส่วนใหญ่ใช้ แนวทางหรื อกลวิธีการ
สร้ างสรรค์ตามแบบฉบับเดิม ดังนันควรมี
้
การศึกษาเปรี ยบเทียบการทาโฆษณาส่งเสริ มสังคมใน
ต่างประเทศที่จะได้ เห็นช่องว่างทางบริบทสังคมวัฒนธรรมและส่งผลต่อกลวิธีการเล่าเรื่ อง หรื อการ
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จับประเด็นหรื อมีการใช้ วิธีการเล่าเรื่ องแนวใหม่ ซึ่งการใช้ งานวิจยั แบบมีส่วนร่วมโดยให้ ประชาชน
มีสว่ นร่วมในการคิดโฆษณาหรื อแคมเปญสร้ างสรรค์สงั คมเพื่อเป็ นสร้ างการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม
ในวงกว้ างได้ ตอ่ ไป
3) งานวิจยั นี ้ศึกษารูปแบบการเล่าเรื่ องภาพยนตร์ โฆษณาส่งเสริ มสังคม ระหว่างปี พ.ศ.
2558-2560 และกลวิ ธี ใ นการสร้ างสรรค์ ภ าพยนตร์ โ ฆษณาส่ ง เสริ ม สัง คม ควรมี ก ารศึ ก ษา
ผลกระทบของโฆษณาส่ ง เสริ ม สัง คมว่ า ผู้ บริ โ ภคหรื อ ผู้ รั บ สารเกิ ด การตระหนัก หรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงความคิด การกระทา พฤติกรรมหรื อค่านิยมอย่างไร มีการสร้ างแก่นความคิดหลัก
รวมถึ ง การใช้ ว าทกรรมอย่า งไร รวมถึ ง ควรมี ก ารศึก ษาเล่า เรื่ อง โดยศึก ษาเนื อ้ หา(Content)
ก่อให้ เกิดความคิด พฤติกรรมและค่านิยมที่ผิด เนื่องจากเป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ ูผลิตจะต้ องตระหนัก
เพื่อที่ผ้ ชู มจะได้ รับประโยชน์และคุณค่าจากสื่ออย่างแท้ จริง

5.4 ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1) เนื่ อ งจากว่า ปั จ จุบัน การสื่ อ สารและพฤติก รรมของผู้บ ริ โ ภคเปลี่ ย นแปลงไปตาม
เทคโนโลยีการสื่อสาร ผู้บริ โภครับสื่อจากหลากหลายช่องทางควรมีการศึกษาวิจยั รู ปแบบการเล่า
เรื่ องและวิธี การเล่าเรื่ องที่ แปรไปตามช่องทางของสื่ อว่าส่ง ผลกระทบต่อผู้รับสาร โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์ โฆษณาเชิง สังคมเพื่อที่จะได้ ข้อมูลที่ละเอียดเป็ นปั จจุบนั และนามาพัฒนาสร้ างสรรค์
วงการโฆษณาต่อไป
2) การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาเฉพาะภาพยนตร์ โฆษณาส่ง เสริ มสังคมระหว่าง พ.ศ.
2558-2560 จานวน 13 เรื่ องเท่านัน้ ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในระยะอื่น
รวมทังศึ
้ กษาเปรี ยบเทียบงานวิจยั ในต่างประเทศที่เป็ นภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ องสร้ างเสริ มสังคม
ประเภทเดียวกันเพื่อจะได้ นาผลการศึกษาที่ได้ มาเปรี ยบเทียบความแตกต่างและสะท้ อนแนวคิดที่
เป็ นสากลต่อไป
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ภาคผนวก
รายชื่อภาพยนตร์ โฆษณาที่ใช้ ในการวิเคราะห์ เนือ้ หา
1. Title : ความซื่อสัตย์
Brand / Service : PTT
Company Entering : Creative Juice\Bangkok
Award : BRONZE
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2. Title : อย่าว่าใครว่าไทยไม่ออม
Brand / Service : เครื อข่ายอนาคตไทย
Company Entering : Creative Juice\Bangkok
Award : BRONZE
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3. Title : The Choice
Brand / Service : SCG Foundation
Company Entering : Y&R Thailand
Award : BRONZE
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4. Title : มีนา โชติคา
Brand / Service : TVO (Thai Vegetable Oil Public Company Limited)
Company Entering : Prakit Advertising Co.,Ltd.
Award : FINALIST

172
5. Title : เขียว
Brand / Service : เสถียรธรรมสถาน
Company Entering : Theshood co.,Ltd
Award : FINALIST
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Adman Awards 2016
6. Title : Speed blinds you
Brand / Service : Thai Health Promotion Foundation
Company Entering : BBDO BANGKOK LTD
Award : SILVER
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7. Title : คนหายหน้ าเหมือน
Brand / Service : ศูนย์ข้อมูลคนหาย
Company Entering : BBDO BANGKOK LTD
Award : BRONZE
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8. Title : Welcome Sound
Brand / Service : The Foundation For The Deaf Under The Royal Patronage Of Her
Majesty
Company Entering : Choojai and Friends
Award : BRONZE

176
9. Title : Thank you for sharing
Brand / Service : Dtac
Company Entering : The Leo Burnett Group Thailand
Award : SILVER
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10. Title : พินยั กรรมอวัยยวะ
Brand / Service : The Thai Red Cross Organ Donation Centre/Organ Donation
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Company Entering : Choojai and Friends
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Adman Awards 2015
11. Title : Game show
Brand / Service : Talk about sex
Advertiser : Thai Health Promotion Foundation Advertising
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12. Title : Will You Be My GF?
Brand / Service : Stop Teen Mom
Advertiser : Funds for Prevention of Unplaned Teenage Pregnancy
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13. Title : The accident
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Advertising Agency : Royalty films Co., Ltd.
Award : BRONZE
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