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งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการผลิตและการนําเสนอคลิปวีดิโอสร้ าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เผยแพร่บนยูทปู และประสบผลสําเร็ จ 2) ศึกษาการตีความของผู้รับสารที่
ได้ ชมคลิปวีดโิ อเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรจากคลิปยูทปู
คลิปวีดิโอสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เผยแพร่บนยูทูปและประสบผลสําเร็ จโดยมียอด
เข้ าชมเกิน 10 ล้ านครัง้ ในการศึกษาครัง้ นี ้มี 3 เรื่ อง คือ คลิป ๐Unsung Hero๑ (Official HD): TVC
Thai Life Insurance 2014 ของโฆษณาไทยประกันชีวิต ปี พ.ศ. 2557, คลิป dtac ๐the power of
love๑ TVC (Official HD) ของโฆษณาดีแทค ปี พ.ศ. 2557 และคลิป ทรูมฟู เอช ๐การให้ คือการ
สื่อสารที่ดีที่สดุ ๑ TrueMove H: Giving ปี พ.ศ. 2557
ผู้วิจยั ได้ นํามาศึกษาการตีความของผู้รับสารที่ได้ ชมคลิป วีดิโอเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์
ขององค์กรจากคลิป ยูทูป โดยใช้ ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ด้ วยการวิจยั เอกสาร (Documentary
Research) และการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้ สนทนากลุ่มประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ผ่านทางการดู
คลิปยูทปู ทัง้ 3 เรื่ อง ในประเด็นรูปแบบวิธีการนําเสนอ การเล่าเรื่ อง กลยุทธ์ การถ่ายทําคลิปวีดิโอ
และแรงจูงใจต่าง ๆ ที่มีผลให้ คลิปดังกล่าวประสบความสําเร็จ
ผลจากการศึกษาคลิปทัง้ 3 เรื่ องพบว่า 1) ใช้ การนําเสนอเรื่ องราวที่สะท้ อนสังคมและ
ใกล้ เคียงชีวิตปัจจุบนั เลือกใช้ ตวั ละครที่มีภาพลักษณ์และการแสดงที่ดเู ป็ นธรรมชาติ เลือกใช้ ฉาก
ที่สมจริงและใกล้ เคียงกับที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวัน 2) ใช้ การเล่าเรื่ องถึงที่มาที่ไปของตัวละคร และ
การเพิ่มอุปสรรคที่เกิดขึ ้น มีโอกาสเกิดขึน้ จริ ง ในช่วงท้ ายเรื่ องมีการเปิ ดเผยเรื่ องราวและความ
ต้ องการของตัวละคร ผ่านจุดวิกฤติ จุดสูงสุดของเหตุการณ์ (Climax) และจุดคลี่คลายของเรื่ องราว
ทังหมด
้
รวมถึงมีการแฝงแง่คิดที่ได้ จากเรื่ องทุกครัง้ 3) ใช้ การโน้ มน้ าวใจ มีการตัดต่อเรื่ องราวที่มี
ความต่อเนื่อง มีการใช้ เพลงประกอบและการตังค่
้ าแสงและปรับโทนสีมีส่วนช่วยกําหนดอารมณ์

(4)
จากการเปิ ดคลิปให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ รับชม พบว่า ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่มีการรู้เท่าทันสื่อ และมีทศั นคติ
เชื่อว่าทุกคลิปมีเรื่ องของธุรกิจเข้ ามาเกี่ยวข้ อง และมีบางส่วนที่ไม่สามารถหาจุดเชื่อมโยงระหว่า ง
เนื อ้ เรื่ องในคลิ ปกับภาพลักษณ์ องค์ก ร แม้ จ ะผลิต คลิปออกมาได้ ดีก็ ตาม ทํ าให้ บางคลิปไม่ มี
อิทธิพลต่อการสร้ างภาพลักษณ์องค์กร หรื ออาจมีผลเพียงเล็กน้ อย
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The objectives of the research were to: 1) study the production process and
presentation of video clip able to support the corporate image displayed on YouTube
channel with successful response; 2) study the matter interpretation of the recipients
while watching the published video clip of the corporate image on YouTube.
On the research, the 3 interesting YouTube clips successful with over 10 million
views would be studied: 1) “Unsung Hero” (Official HD): TVC Thai Life Insurance of the
year 2014, 2) the dtac’s video clip “The Power of Love” TVC (Official HD) of dtac
advertising of the year 2014, and 3) TrueMove H video clip, “Giving is the best
communication”, the TrueMove H: Giving for the Year 2014.
The study of the 3 published video clips on the production process and
presentation of video clip contributing the corporate image displayed on YouTube
channel with the successful response and on the matter interpretation of the recipients
would be done by using qualitative research on the documentary study, group interview,
and in-depth interview. The study scopes would be composed of the theme of
presentation, storytelling, strategies, video clip making, and motivation making the
success of the published ones.
The results of the study on the three clips could show that: 1) the clips would be
composed of the presentation of stories that reflect the social and close to the present
life, choosing a character with a natural look and feel, and using realistic scenes
similarly occurring in everyday life. 2) the clips would be composed by the technic of

(6)
storytelling to show the backgrounds, how to pass the critical life, the reveal of climax
point, the successful ending of the whole story, and the concealed concept of the clips,
3) the clips would be composed of persuasion, editing of story able to present
continuous moving of the matter, using components of music, lighting settings, and
adjusted color tones to emotional reflecting.
From the clip watching of the sampling groups, it was found that most of the
watchers could be wise enough for the media’s matter and understand that business
would be secretly presented in the clips; however, the watchers commented on some
scenes unable to show the connection of the story in the clip to the corporate image
even the produced clips could be well produced and it could make some scenes
unable to influence the corporate image reflecting or it could only to some uninteresting
points.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
การสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ใช่เพียงแต่การสร้ างชื่อยี่ห้อหรื อตราสัญลักษณ์ แต่ยงั
เป็ นการสร้ างชื่อเสียงที่แสดงให้ เห็นถึงคุณค่าขององค์กรต่อลูกค้ าหรื อสังคม และเป็ นปั จจัยพื ้นฐาน
ในการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กร การสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กร ไม่ใช่เพียงแต่การมองจากมุม
ภายในขององค์กรเพียงอย่างเดียว ต้ องมีการพิจารณาสิ่งแวดล้ อมและหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับภายนอก สื่ อที่ ใช้ จ ะต้ อ งมี ความเป็ น เอกลักษณ์ และใช้ ไ ด้ ตรงกับกลุ่ม เป้าหมายแต่ละกลุ่ม
โดยเฉพาะว่าควรจะสื่อข้ อมูลใดให้ กลุม่ ไหน และส่งด้ วยวิธีอย่างไรให้ สอดคล้ องกับรูปแบบของการ
บริ หารที่มีขอบข่ายหน้ าที่ชดั เจน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อสังคม
ด้ วย จึงจะก่อให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อองค์กร สินค้ า บริ การ หรื อด้ านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2558)
จากผลสํารวจของบริษัทผู้ให้ ข้อมูลด้ านการตลาด TNS Global Market Research ระบุว่า
ตลอดปี 2560 คนใช้ อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลกว่า 93% เข้ าชมช่องทางยูทูป
ส่วนอีก 92% ของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตต่างจังหวัดเข้ าชมยูทปู เช่นกัน จุดประสงค์ของการใช้ งานส่วน
ใหญ่เป็ นการฟั งเพลงและการรับชมละคร เนือ้ หา และข่าวสารย้ อนหลัง ส่วนวันเสาร์ -อาทิตย์มี
ชัว่ โมงเฉลี่ยการใช้ งานมากกว่า 2.9 ชัว่ โมงต่อวัน ประเทศไทยมีจํานวนผู้ใช้ งานยูทูป (Users)
ประมาณ 40 ล้ านคนและติดอันดับสูงสุด 10 ประเทศที่มีคนดูยูทูปมากที่สุดในโลก (ปณชัย อารี
เพิ่มพร, 2556)
จากข้ อมูลสะท้ อนให้ เห็นว่า ยูทปู ได้ รับความนิยมจากคนไทยเป็ นอย่างมาก ส่งผลให้ ยทู ปู
เป็ นที่สนใจของนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาดในการเป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ าและ/หรื อบริการ รวมทังการโฆษณาผ่
้
านสื่อดังกล่าว สามารถเปลี่ยนรูปแบบ
โฆษณาเดิม ๆ มาเป็ นโฆษณารูปแบบใหม่เพื่อเข้ าถึงผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ (ชนม์ธนัทกรณ์
อยูช่ ยันตี และวิฏราธร จิรประวัติ, 2553; Speck & Elliott, 1997)
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สํานักข่าวอิศรา (Isranews, 2556) รายงานว่า เมื่อเวลา 10.50 น.วันที่ 22 กันยายน 2556
ได้ ตรวจสอบข้ อมูลในยูทปู ช่อง “ทรูมฟู เอช” TrueMoveH ซึ่งมีการนําคลิปวีดิโอโฆษณาทรูมฟู เอช
๐การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สดุ ๑ TrueMove H: Giving ซึ่งนําเสนอเรื่ องราวของเด็กชายคนหนึ่ง ที่
ขโมยยาไปให้ แม่ที่ป่วยและถูกเจ้ าของร้ านจับได้ ก่อนที่พ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยวรายหนึ่งจะมาช่วย
จ่ายเงินชดใช้ พร้ อมมอบเกาเหลาให้ หนึ่งอีกหนึ่งถุง ในเวลาต่อมาเด็กคนนันเติ
้ บโตขึ ้นเป็ นคุณหมอ
และตอบแทนบุญคุณด้ วยการออกค่ารักษาพยาบาลให้ กับเจ้ าของร้ านก๋วยเตี๋ยวรายดังกล่าวใน
ภายหลัง จากรายงานพบว่า ในวันที่ 11 กันยายน 2556 มีจํานวนยอดคนเข้ ามาชมคลิป วีดิโอ
โฆษณาดังกล่าว สูงถึงจํานวน 10,696,345 คน หลังจากที่มีการนํามาเผยแพร่ครัง้ แรก
ในปี ต่อมา Google ประเทศไทยประกาศผล YouTube Ads Leaderboard สําหรับปี
2014 โดยรายชื่อโฆษณาบน YouTube ทัง้ 10 อันดับแสดงให้ เห็นถึงความนิยมของเหล่าผู้ชมทัว่
ประเทศ ตลอดปี 2014 ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าแบรนด์ใดที่สามารถสร้ างสรรค์ชิ ้นงานโฆษณาได้ ดีที่สดุ
ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากความนิยมของทังยอดเข้
้
าชมเเบบ Organic views และแบบ
Paid views ในอัตราส่วนประมาณ 70 : 30 พบว่าอันดับแรก คือ ดีแทค โฆษณาชุด dtac ๐the
power of love๑และไทยประกันชีวิต โฆษณาชุดUnsung Hero (Tukko Nathida, 2015)

ภาพที่ 1.1 YouTube Ads Leaderboard สําหรับปี 2014
แหล่ งที่มา: Tukko Nathida, 2015
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จากผลการวิจยั เกี่ยวกับยูทปู พบว่า พรทิพย์ กิมสกุล (2553) ศึกษาเรื่ อง ๐พฤติกรรมการใช้
ยูทูปและประเด็นจริ ยธรรมทางข้ อมูลข่าวสารของผู้ใช้ ยูทูป ในประเทศไทย๑ เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใช้ และปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้ ยทู ปู และประเด็นจริ ยธรรมทางข้ อมูลข่าวสาร ในเรื่ อง
เสรี ภาพ สิทธิสว่ นบุคคล และทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้ใช้ ยทู ปู ในประเทศไทย และพัชรภรณ์ ไกร
ชุมพล (2555) ศึกษาเรื่ อง ๐ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการ
สร้ างชื่อเสียง กรณี ศึกษายูทูป (YouTube)๑ เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้ างชื่อเสียงต่อบุคคล กรณีศกึ ษายูทปู (Youtube) เพื่อทราบและ
เข้ าใจว่า ปั จจัยและเหตุผลใดที่มีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารอันจะนําไปสู่
การสร้ างความรู้เท่าทันสื่อ แนวโน้ มในอนาคต โดยนําข้ อมูลจากการศึกษาไปสร้ างให้ เกิดประโยชน์
แก่ผ้ ใู ช้ สื่อให้ ได้ มากที่สดุ และอุษณีย์ ด่านกลาง (2559) ๐ศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ชมวีดโิ อคอนเทนท์บนสื่อสังคมออนไลน์๑ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ,
ปัจจัยด้ านคุณลักษณะของสื่อ วีดิโอ และพฤติกรรมการรับชมวีดิโอคอนเทนท์ที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการรับชมสื่อ วีดิโอคอนเทนท์บนสื่อสังคมออนไลน์ อีกทัง้ ญาณกร วิภูสมิทธ (2559)
ศึกษาเกี่ ยวกับ ๐การเปิ ดรับและพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาทางยูทูป (YouTube) ของ
ผู้บริ โภค๑ การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิ ดรับ และพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณา
ทางยูทปู ของผู้บริโภค
ผู้วิจัยพบว่าเป็ นช่องว่างทางการวิจัยที่ ยัง ไม่มี ผ้ ูที่ศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการผลิตและ
นําเสนอคลิปวีดโิ อสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กร กรณีศกึ ษา โฆษณาชุด Unsung Hero โฆษณาชุด
๐การให้ คือ การสื่อสารที่ดีที่สดุ ๑ TrueMove H: Giving และโฆษณาชุด dtac ๐the power of love๑

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการนําเสนอคลิปวีดโิ อสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กร
ที่เผยแพร่บนยูทปู และประสบผลสําเร็จ
1.2.2 เพื่อศึกษาการตีความของผู้รับสารที่ได้ ชมคลิป วีดิโอเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ของ
องค์กรจากคลิปยูทปู
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1.3 ปั ญหานาวิจัย
1.3.1 คลิ ปวี ดิโอสร้ างภาพลักษณ์ ขององค์กรที่ เผยแพร่ บนยูทูป และประสบความสบ
ผลสําเร็จทัง้ 3 คลิปใช้ มีกระบวนการผลิตและการนําเสนอคลิปวีดโิ อสร้ างภาพลักษณ์ อย่างไรบ้ าง
1.3.2 ผู้รับสารมีการตีความคลิปวีดิโอสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เผยแพร่บนยูทปู ทัง้
3 คลิป อย่างไรบ้ าง

1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
นักวิ ช าชี พ สามารถนํ า ข้ อ มูล ในการวิจัย ไปใช้ ในการพัฒ นากระบวนการผลิตและการ
นําเสนอคลิปวีดิโอสร้ างภาพลักษณ์ ในสื่อเว็บไซต์ยทู ปู อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น สามารถสร้ าง
องค์ความรู้ เกี่ยวกับ กระบวนการผลิตและการนําเสนอคลิปวีดิโอสร้ างภาพลักษณ์ ในสื่อเว็บไซต์
ยูทปู อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอนด้ านการสื่อสารการตลาด

1.5 ขอบเขตในการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตทางด้ านเนือ้ หา
การวิจยั ครัง้ นี ้มุง่ ศึกษาเฉพาะรูปแบบการโฆษณาที่ปรากฏในสื่อเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่
ยูทูป โดยศึกษาเฉพาะคลิปวีดิโอที่มีมียอดวิวทังหมดเกิ
้
น 10 ล้ านวิว จากการสํารวจเมื่อวันที่ 27
มกราคม พ.ศ. 2558 และถูกนําไปเผยแพร่ ซํ ้าบนช่องทางสื่ออื่น ๆ อีกหลายครัง้ เช่น บนเว็บไซต์
อินเตอร์ เน็ท Facebook Twitter หรื อ Line และมีการดัดแปลงเป็ นแบบ 30 วินาที เพื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน์ รวมถึงมีการแบ่งปันต่อ (Share) ผ่านสื่อใหม่ในระยะเวลารวดเร็ว จํานวน 3 คลิป ดังนี ้
1.5.1.1 จากบัญชีของ ไทยประกันชีวิต: thailifechannel คือ “Unsung Hero”
(Official HD): TVC Thai Life Insurance 2014: โฆษณาไทยประกันชีวิต 2557 มียอดวิวจํานวน
23,773,799 วิว
1.5.1.2 จากบัญชีของ Truemove H: TrueMoveH คือ ทรู มฟู เอช “การให้ คือ
การสื่อสารที่ดีที่สดุ ” TrueMove H: Giving มียอดวิวจํานวน 18,111,649 วิว
1.5.1.3 จากบัญชีของ DTAC: dtac คือ dtac “the power of love” TVC (Official
HD): โฆษณาดีแทค มียอดวิวจํานวน 17,589,572 วิว
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1.5.2 ขอบเขตทางด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้คือ ผู้ที่อยู่ในสายงานที่ต้องคลุกคลีการใช้ ยูทปู อยู่เป็ นประจํา
โดยมีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี จากนันผู
้ ้ วิจัยจึงสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างตาม
ความสะดวก (Convenient Sampling) สําหรับการสนทนากลุ่มจํานวน 11 คน และสําหรับการ
สัมภาษณ์เชิงเจาะลึกจํานวน 6 คน
1.5.3 ขอบเขตด้ านเวลา
การวิจยั ครัง้ นี ้เก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วง เดือนกันยายน 2560-เดือนธันวาคม 2560 จํานวน
ทังสิ
้ ้น 4 เดือน

1.6 นิยามศัพท์ เชิงปฏิบัตกิ าร
คลิปวีดิโอ หมายถึง ภาพยนตร์ โฆษณาที่เผยแพร่ทางยูทปู จํานวน 3 เรื่ อง ได้ แก่ โฆษณา
ชุด Unsung Hero, โฆษณาชุด ๐การให้ คือ การสื่อสารที่ดีที่สุด๑ TrueMove H: Giving และ
โฆษณาชุด dtac “the power of love๑
ยูทปู (Youtube) หมายถึง เว็บไซต์ www.youtube.com สําหรับใช้ เป็ นช่องทางในการชม
ภาพยนตร์ โฆษณาทัง้ 3 เรื่ อง
กระบวนการผลิ ต หมายถึง กระบวนการคิด ออกแบบ คัดเลื อก จนถึง สร้ างภาพยนตร์
โฆษณา
การนําเสนอ หมายถึง การถ่ายทอดเรื่ องราวผ่านภาพยนตร์ โฆษณา โดยประกอบด้ วย เนื ้อ
เรื่ องย่อ การดําเนินเนื ้อเรื่ อง โครงเรื่ อง การออกแบบเรื่ องราว องค์ประกอบด้ านภาพยนตร์ และการ
เล่าเรื่ อง
การสร้ างภาพลักษณ์ หมายถึง การประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์ โฆษณาขององค์กรไปยัง
กลุม่ เป้าหมาย เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์ที่ดี เกิดการยอมรับ ส่งผลให้ มีการเลือกใช้
แบ่งปันประสบการณ์ และแนะนําบอกต่อ เกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การขององค์กร โดยเน้ นเรื่ องความ
เชื่อมโยงการนําเสนอที่มีผลต่อภาพลักษณ์องค์กร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง ๐การนําเสนอภาพลักษณ์องค์กรผ่านทางสื่อยูทปู ๑ มุ่งเน้ นศึกษากระบวนการ
ผลิตและการนําเสนอคลิปวีดโิ อ เพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เผยแพร่บนยูทปู และประสบ
ผลสําเร็ จ รวมถึงศึกษาการตีความผู้รับสารที่ได้ ชมคลิป วีดิโอเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กร
จากคลิปยูทูป ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ อาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง นํามาใช้ เป็ นกรอบ
กําหนดแนวทางการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับยูทปู (YouTube)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคลิปโฆษณา 3 คลิปที่ศกึ ษา
2.3 แนวคิดการสื่อสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจ
2.4 แนวคิดในการเล่าเรื่ อง
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาพยนตร์
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างภาพลักษณ์
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับยูทปู (YouTube)
2.1.1 ความหมายและความเป็ นมาของยูทูป (Youtube)
YouTube ก่อตังในวั
้ นที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 (February 15, 2005) โดยพนักงาน
บริ ษัท PayPal จํานวน 3 คน ได้ แก่ Steve Chen, Chad Hurley และ Jawed Karim โดยใช้ โดเมน
ชื่อ http://www.youtube.com (Sutherland, 2014)
มี เ ป้า หมายให้ ผู้ค นสามารถแชร์ วี ดิ โ อถึ ง กัน ได้ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ฟ รี ไ ม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 YouTube เปิ ดให้ สาธารณะได้ ลองใช้ งานเว็บไซต์ในรูปแบบเบต้ าเทสครัง้
แรก และเปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ นทางการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และได้ รับความนิยม
อย่างรวดเร็ ว จนใน พ.ศ. 2549 Google สามารถซื ้อกรรมสิทธิ์เว็บไซต์ YouTube ไปในมูลค่า 1.65
พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ทําให้ ในปั จจุบนั YouTube เป็ นบริ ษัทย่อยของ Google ซึ่งมีสํานักงาน
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ใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่เมือง ซาน บรูโน รัฐแคลิฟอร์ เนีย จากเริ่ มต้ นมาจนถึงปั จจุบนั YouTube ได้ กลายมา
เป็ นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ผ้ ูเข้ าชมมากที่สุดในโลกมีการอัพโหลดวีดิโอต่าง ๆ เข้ ามายังเว็บไซต์ในทุก
วินาทีจากทัว่ โลก รองรับการเข้ าชมมากกว่า 2 พันล้ านวีดิโอต่อวัน และมียอดการชมวีดิโอกว่า 14
พันล้ านครัง้ ในปี 2010 ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้เส้ นทางของ YouTube ก็มิได้ โรยกลีบกุหลาบ เนื่องจาก
ประสบปัญหาต่าง ๆ ได้ แก่ การถูกแบนโดยบางประเทศจากเนื ้อหาของวีดิโอ ประเทศไทยเคยแบน
และบล๊ อค YouTube ระหว่างพ.ศ. 2549-2550 จากการที่มีวีดิโอที่มีลกั ษณะลามกอนาจาร หรื อ
การฟ้องร้ องจากเจ้ าของลิขสิทธิ์วีดโิ อ (เอมิกา เหมมินทร์ , 2556)
ในปี ค.ศ. 2006 นิตยสารไทม์ ยกย่องให้ เว็บไซต์ ยทู ปู เป็ น “Invention of the year” หรื อ
รางวัล สิ่งประดิษฐ์ แห่งปี อีกด้ วย (พรทิพย์ กิมสกุล, 2553) ในขณะที่จํานวนผู้ชมทัว่ โลกที่รับชม
วีดโิ อ ผ่านทางสื่อเว็บไซต์ยทู ปู นันมี
้ มากกว่า 1,000 ล้ านคนต่อวัน ทุก ๆ วันมีผ้ คู นเข้ าชมวีดิโอผ่าน
ทางสื่ อ เว็ บไซต์ ยูทูป หลายร้ อยล้ า นชั่วโมง อี ก ทัง้ จํ า นวนชั่วโมงที่ ผ้ ูใช้ รับ ชมวี ดิโอผ่า นทางสื่ อ
ดั ง กล่ า ว เพิ่ ม ขึ น้ 50% ในแต่ ล ะเดื อ นเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ จํ า นวนผู้ ชมในปี พ.ศ. 2557
(Sutherland, 2014)
2.1.2 การใช้ งานยูทปู (YouTube)
ฐิ ติกร สุทธิสินทอง (2556) อธิบายวิธีการใช้ งานสื่อเว็บไซต์ ยูทูปว่า บุคคลทัว่ ไปสามารถ
ใช้ งานสื่อเว็บไซต์ยูทูปได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องสมัครเป็ นสมาชิกกับเว็บไซต์แต่การเป็ นสมาชิกก็จะมี
สิทธิให้ สามารถอัพโหลดวีดิโอ แสดงความคิดเห็น รวมถึงกดปุ่ มติดตามช่องของผู้อื่น ลักษณะการ
ใช้ งานของสื่อเว็บไซต์ยทู ปู นันมี
้ บริการหลากหลายรูปแบบ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
2.1.2.1 บริ การการค้ นหาและการเปิ ดรับชมวีดิโอในยูทปู เป็ นบริ การที่ผ้ ใู ช้ งานสื่อ
เว็บไซต์ยูทูปสามารถค้ นหาวีดิโอด้ วยการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยการป้อนคําสําคัญ (Keyword) ลงใน
ช่องค้ นหา (Search) รายการวีดิโอที่มีคําสําคัญนัน้ ๆ จะปรากฏขึ ้นมาเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ สามารถ
เลือกรับชมได้ ตามความต้ องการ ซึง่ บุคคลทัว่ ไปและสมาชิกสามารถใช้ งานบริการนี ้ได้
2.1.2.2 บริ การการแบ่ง ปั น วี ดิโอ สื่ อเว็บไซต์ ยูทูป มี ปมแบ่
ุ่ งปั น (Share) เป็ น
บริ ก ารที่ ผู้ใ ช้ ง านเพื่ อ สามารถแบ่ง ปั น วี ดิโ อดัง กล่าวไปยัง สื่ อ ออนไลน์ และสื่ อ สัง คม (Social
media) ประเภทอื่น ๆ ได้ ด้ วยการคัดลอกโค้ ดที่เรี ยกว่า Embed ของวีดิโอจากสื่อเว็บไซต์ยทู ปู แล้ ว
นําไปวางลงในสื่อที่ตนเองต้ องการแบ่งปัน ซึง่ บุคคลทัว่ ไปและสมาชิกสามารถใช้ งานบริการนี ้ได้
2.1.2.3 บริ การการอัพโหลดวีดิโอเป็ นบริ การที่ผ้ ใู ช้ งานสามารถอัพโหลดวีดิโอได้
และสามารถตังค่
้ าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวีดิโอที่อพั โหลดนันตั
้ งแต่
้ ชื่อวีดิโอ คําอธิบายคลิป ป้ายกํากับ
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การ กํ า หนดภาพตัวอย่าง การกํ า หนดความเป็ นส่วนตัว การกํ าหนดหมวดหมู่ของวี ดิโอ การ
กําหนด ข้ อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เป็ นต้ น หลังจากตังค่
้ าเสร็ จสิ ้นแล้ วผู้ใช้ งานสามารถกลับมาแก้ ไข
คลิป วีดิโอหรื อลบออกไปได้ เมื่อไม่ต้องการให้ เผยแพร่อีกต่อไป บริ การนี ้ผู้ใช้ งานจะต้ องสมัครเป็ น
สมาชิกก่อนจึงจะสามารถใช้ งานบริการนี ้ได้
2.1.2.4 บริการการสร้ างรายการโปรดเป็ นบริการที่ผ้ ใู ช้ งานสามารถเลือกเก็บคลิ ป
ที่ชื่นชอบไว้ ดูซํ า้ ภายหลัง โดยไม่ต้องค้ นหาใหม่ โดยจะเก็ บไว้ ในหน้ ารายการโปรด (Favorites)
วิธีการใช้ งานคือ คลิกที่ปมุ่ Add to ด้ านล่างคลิปวีดิโอที่ต้องการ แล้ วเลือก Favorite บริ การนี ้
ผู้ใช้ งานจะต้ องสมัครเป็ นสมาชิกก่อนจึงจะสามารถใช้ งานบริการนี ้ได้
2.1.2.5 บริ การการสร้ างเพลย์ลิสต์ (Playlist) เป็ นบริ การที่สมาชิกสามารถสร้ าง
รายการ คลิปวีดโิ อที่ตนเองสนใจและเก็บไว้ เป็ นชุด ๆ และนําวีดิโอมาเล่นแบบเรี ยงลําดับจากคลิป
แรกไปจนถึงคลิปสุดท้ ายหรื อเล่นแบบสุ่ม ซึ่งสร้ างได้ หลายรูปแบบ และสามารถแยกรายการเป็ น
หมวด ๆ เช่น เพลย์ลิสต์ตลก เพลย์ลิสต์เพลง เป็ นต้ น วิธีการคล้ ายคลึงกับการสร้ างรายการโปรด
โดยผู้ใช้ งานคลิกที่ปมุ่ Add to ด้ านล่างคลิป จะมีหน้ าต่างขึ ้นมาเพื่อให้ ตงชื
ั ้ ่อเพลย์ลิสต์ จากนัน้
ผู้ใช้ งานต้ องกดปุ่ ม Create playlist หลังจากนันผู
้ ้ ใช้ งานก็จะสามารถเพิ่ม วีดิโอเข้ าไปอยู่ในเพลย์
ลิสต์ดงั กล่าวได้ บริการนี ้ผู้ใช้ งานจะต้ องสมัครเป็ นสมาชิกก่อนจึงจะสามารถใช้ งานบริการนี ้ได้
2.1.2.6 บริ การช่องทางการสื่อสาร (Channel) ของผู้ใช้ งานและผู้ติดตามผลงาน
เป็ นหน้ าเว็บที่แสดงคลิปวีดิโอที่ผ้ ูใช้ งานที่เป็ นสมาชิกได้ อพั โหลดไว้ ในยูทูป โดยที่ผ้ ูใช้ งานที่เป็ น
เจ้ าของ สามารถปรับแต่งหน้ าเว็บได้ ตามต้ องการ ตังแต่
้ การเปลี่ยนรู ปโปรไฟล์ การเลือกภาพพื ้น
หลัง การเลือกสี และอื่น ๆ บริ การนี ้ผู้ใช้ งานจะต้ องสมัครเป็ นสมาชิกก่อนจึงจะสามารถใช้ งาน
บริการนี ้ได้
2.1.2.7 บริ การระบบสมาชิก (Subscriber) เป็ นบริ การที่ผ้ ใู ช้ งานที่เป็ นเจ้ าของ
หน้ าเว็บใช้ เพื่อจัดระบบการอนุญาตในการเข้ ารับชมวีดิโอ โดยเมื่อผู้รับชมกดสมัคร (Subscribe)
กับหน้ าเว็บจะสามารถได้ รับข้ อมูลข่าวสารและรับชมวีดิโอทันที แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้ งานมีสิทธิ
ยกเลิกการอนุญาตให้ เข้ ารับชมวีดโิ อได้ ภายหลัง
นอกจากนี ้ยูทปู ยังมีฟังก์ชนั่ เสริ มต่าง ๆ อยู่ในส่วนของการปรับแต่งคลิป วีดิโอ อาทิ การใส่
ข้ อความเพิ่มลงในคลิปวีดิโอ การเพิ่มลิงค์ (Link) ลงบนคลิปวีดิโอ การตัดต่อ/ตกแต่ง/แก้ ไขเพิ่ม
เอฟเฟ็ กให้ กับคลิป ซึ่งเป็ นการสร้ างความน่าสนใจให้ กับคลิป วีดิโอของผู้ใช้ งานเพิ่มมากขึ ้น จาก
แนวคิ ด ข้ างต้ น นี ้ ผู้วิ จัย ได้ นํ า ข้ อมูล ที่ ศึก ษารวบรวมมาใช้ ใ นการพัฒ นาคํ า ถามในประเด็ น
กระบวนการผลิตและการนําเสนอคลิปวีดิโอเพื่อสร้ างภาพลักษณ์องค์กรในสื่อยูทปู ต่อไป
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2.1.3 ยูทูป (Youtube) ในประเทศไทย
เมื่ อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีการเปิ ดตัวยูทูปไทยแลนด์ (Youtube Thailand Youtube.co.th) อย่างเป็ นทางการโดยนายทอม พิคเกตต์ รองประธานฝ่ ายเนื ้อหายูทปู จากสํานักงาน
ใหญ่ที่เมืองซานบรูโน ประเทศสหรัฐอเมริ กา การเปิ ดตัวในประเทศไทยครัง้ นี ้เป็ นประเทศที่ 62 นับเป็ น
การเฉลิมฉลองครบรอบ 9 ปี ของการเปิ ดให้ บริ การของยูทูป โดยยูทปู เห็นโอกาสการเติบโตของประเทศ
ไทยที่ มี ประชากรจํ านวนมากกว่า 66 ล้ านคน และจากสถิ ติการเข้ าใช้ งานของประเทศไทยพบว่ า
ปั จจุบนั มี คนไทยเข้ าไปดูและใช้ ยูทูปกว่าพันล้ านครั ง้ ต่อเดือน มากเป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจาก
ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา แสดงให้ เห็ นถึ งพฤติ กรรมของคนไทยที่ ชอบบริ โภคสื่ อโฆษณาผ่ านทาง
อิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ นจํ า นวนมากเลยที เ ดี ย ว
(https://www.it24hrs.com/2014/youtube-thailandlaunch/สืบค้ นเมื่อสิงหาคม 2558)
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ สําคัญในอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ข้ อมูลจาก Positioning (2557) อธิ บายว่าการเปิ ดตัวยูทูป (Youtube) ในไทยทํ าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ ชดั 3 แบบคือ 1) การเปลี่ยนมาใช้ youtube.co.th ที่มาพร้ อมกับเครื่ องหมาย
การค้ าที่เพิ่มลายเส้ นหัวโขนวานรในวรรณคดีไทยตัวอักษร TH อยู่ด้านบน 2) เนื ้อหาของวีดิโอจะ
เป็ นคลิปวีดโิ อในประเทศไทยเท่านัน้ จากที่ปกติจะเป็ นการรวบรวมคลิป วีดิโอยอดนิยมจากทัว่ โลก
แต่ก็ยงั เลือกเนื ้อหาของแต่ละประเทศได้ ตามต้ องการหรื อจะรับ วีดิโอจากทัว่ โลกเหมือนเดิมก็ได้ 3)
โครงการ Youtube Partner Program (YPP) คือ การเปิ ดให้ ผ้ ผู ลิตเนื ้อหา (Content Creator) หา
รายได้ จาก YouTube ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อเจ้ าของช่องรายการเข้ ามาเป็ นผู้ผลิตเนื ้อหา
หากวีดิโอได้ รับความสนใจมียอดวิวสูงจนเป็ นที่สนใจของแบรนด์มาลงโฆษณา ผู้ผลิตเนื ้อหาจะ
ได้ รับส่วนแบ่งรายได้ จากโฆษณาที่มาลงด้ วย โดยแผนดังกล่าวเป็ นแผนการสร้ างเนื ้อหาไปยังยูทปู
(Youtube) ให้ มากขึ ้นและเปิ ดโอกาสให้ นกั การตลาดสนใจหันมาลงทุนในยูทปู (Youtube)
จากผลวิจยั เรื่ อง “AdReaction: Video Creative in a Digital World” ของ Brown (2015)
พบว่า ผู้บริ โภคชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 16 - 45 ปี ซึ่งเป็ นผู้ใช้ งานอุปกรณ์มลั ติสกรี นผ่านสมาร์ ท
โฟนหรื อแท็บเล็ต ใช้ เวลาในการรับชมคลิปวีดิโอที่เน้ นเสนอเนื ้อหา (Video Content Marketing)
ผ่านสื่อดิจิทลั มากกว่าในสื่อโทรทัศน์ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ใช้ เวลาอยู่กบั หน้ าจอเครื่ องมือสื่อสารหรื อ
คอมพิวเตอร์ เฉลี่ยนานถึง 463 นาทีตอ่ วัน ซึ่งผู้บริ โภคชมคลิปวีดิโอนานถึง 246 นาทีตอ่ วันคิดเป็ น
54% ของระยะเวลาที่อยูก่ บั หน้ าจอทังหมด
้
และผู้บริ โภคใช้ ช่องทางในการรับชมคลิป วีดิโอผ่านสื่อ
ดิจิทลั เช่น สมาร์ ทโฟน, แท็บเล็ต, แล็ปท็อป และคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะเป็ นเวลา 144 นาทีตอ่ วัน คิด
เป็ น 59% และรับชมผ่านทางโทรทัศน์เป็ นเวลา 102 นาทีต่อวัน คิดเป็ น 41% และพบว่าผู้บริ โภค
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รับชมคลิปวีดโิ อผ่านสื่อดิจิทลั มากกว่าโทรทัศน์ เนื่องจากการรับชมคลิป วีดิโอผ่านทางโทรทัศน์นนั ้
ส่วนใหญ่มกั เกิดขึ ้นเฉพาะช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในบ้ านเท่านัน้ แต่การรับชมคลิปวีดิโอผ่านสื่อดิจิทลั
เกิ ด ขึน้ ได้ ทัง้ ช่ว งเวลาที่ อ าศัยอยู่ใ นบ้ านและช่วงเวลาที่ ออกไปทํ างาน รวมถึ ง ในขณะที่ กํ าลัง
เดินทางด้ วย จากผลการวิจยั สะท้ อนให้ เห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้ มที่จะรับชมคลิป วีดิโอที่เน้ น
เสนอเนื ้อหาหรื อรายการโทรทัศน์ย้อนหลังผ่านทางสื่อออนไลน์ มากกว่าการเฝ้ารอชมรายการสดที่
ออกอากาศทางโทรทัศน์จนส่งผลให้ ยทู ปู กลายเป็ นสื่อคลื่นลูกที่สาม (The Third Wave of Media)
แทนที่เครื อข่ายโทรทัศน์ (Broadcast TV Networks) และเครื อข่ายสถานีโทรทัศน์เคเบิ ้ล (Cable
Networks) โดยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากที่เป็ นเพียงเว็บไซต์แบ่งปั นคลิป วีดิโอ
(Video Sharing Websites) กลายเป็ นสื่อเว็บไซต์ที่ให้ บริ การข้ อมูล (Media Platform) ที่สําคัญ
แห่งยุค

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคลิปโฆษณา 3 คลิปที่ศึกษา
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโฆษณา ชุด Unsung Hero

ภาพที่ 2.1 ภาพจากโฆษณา ชุด Unsung Hero
แหล่ งที่มา: Chamaria, 2014.
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จากบทสัมภาษณ์พิเศษ คุณดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้อํานวยการฝ่ าย กลุ่มสื่อสารองค์กร
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และคุณกรณ์ เทพินทราภิรักษ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายสร้ างสรรค์
บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ง (BrandBuffet Team, 2557ก) สรุปดังนี ้
2.2.1.1 บรี ฟที่ไทยประกันชีวิตมอบหมายให้ ครี เอทีฟ คือ ภาพยนตร์ โฆษณาของ
บริ ษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทุกเรื่ องต้ องคิดจากพื ้นฐานเรื่ องความรักกับคุณค่าของ
ชีวิต สร้ างแรงบันดาลใจโดยอิงกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในแต่ละยุคสมัย
2.2.1.2 Unsung Hero หรื อแปลว่า ปิ ดทองหลังพระ เกิดจากการมองว่าสังคม
ปัจจุบนั เป็ นสังคมที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้ างสูง เป็ นสังคมที่ก้มหน้ าก้ มตาไม่คอ่ ยสนใจคนรอบข้ าง จึง
อยากกระตุ้นให้ คนหันมาใส่ใจคนรอบข้ าง เห็นคุณค่าของการทําความดีโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่หวัง
ผลตอบแทน
2.2.1.3 เนื ้อเรื่ องหลักของ Unsung Hero เกิดจากการที่ คุณกรณ์ เทพินทราภิ
รักษ์ ได้ รับทราบเรื่ องราวของคน ๆ หนึง่ ในนิวยอร์ คที่เขาให้ ความช่วยเหลือคนจรจัด ให้ อาหาร ให้ ที่
อาบนํ ้าในวันที่ฝนตก ต่อมาชายคนนี ้ทําแซนวิช 200 ชิ ้น ไปแจกให้ คนเร่ร่อนหรื อคนยากจนทุกวัน
รวมทังพู
้ ดคุย จับมือให้ กําลังใจคนเหล่านัน้ จนกระทัง่ วันหนึ่งเขากลับไปแจกแซนวิชในที่แรกที่เขา
เคยแจกแล้ วพบว่า คนจรจัดที่เขาเคยช่วยเหลือกําลังแจกอาหารให้ กับคนอื่นเช่นกัน จึงเป็ นที่มา
ของเรื่ องราวที่ตวั เอกของโฆษณาให้ เงินเด็กแล้ วในที่สุดวันหนึ่งเขาก็พบว่าเงินที่เขาให้ ไปนันทํ
้ าให้
เด็กคนหนึง่ ได้ เรี ยนหนังสือจริง ๆ
2.2.1.4 วิธีคิดงานของภาพยนตร์ โฆษณาไทยประกันทุกชิน้ มี 2 ข้ อ คือ 1)
Relevant คือ ความเชื่อมโยงกับแบรนด์ และ 2) Unrelevant คือ ไปให้ สดุ อาจจะไม่เกี่ยวข้ องอะไร
เลย พาอารมณ์ของผู้ชมให้ ไปสุดโต่ง แต่สดุ ท้ ายดึงให้ ผ้ ชู มกลับมาที่ประสบการณ์ร่วมและกลับมา
ปิ ดท้ ายที่แบรนด์
2.2.1.5 แต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นกับตัวเอกของ Unsung Hero เป็ นไอเดียของ
คุณธนญชัย ศรศรี วิชัย ผู้กํากับที่ทํางานร่ วมกับครี เอทีฟ เลือกเหตุการณ์ ที่อยู่ใกล้ ตวั ผู้คนและ
สะท้ อนการให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน
2.2.1.6 ภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ อง Unsung Hero เผยแพร่ ทาง Youtube ก่อน
โทรทัศน์เป็ นส่วนหนึ่งของแผนการวางแผนสื่อ (Media Plan) ที่ระยะหลัง บริ ษัท ไทยประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) จะอาศัยช่องทางโซเชี่ยลมีเดียเข้ ามาช่วย โดยภาพยนตร์ โฆษณา (Television
Commercial Avertising: TVC) แต่ละเรื่ องจะไม่มีการวางช่วงเวลาอย่างแน่นอนว่าจะเผยแพร่ทาง
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โซเชี่ยลมีเดียก่อนออกอากาศจริ งกี่วนั สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ โดย
ในครัง้ นี ้ ตังใจให้
้
เกิดกระแสก่อนวันหยุดยาว
2.2.1.7 ตัวเอกของเรื่ องไม่ได้ ให้ เงินกับ “ขอทาน” หลังจากถ่ายทําเสร็ จ จึงส่งให้
สํานักพิจารณาภาพยนตร์ และวีดทิ ศั น์พิจารณาและได้ รับคําแนะนําประเด็นเรื่ องการให้ เงินขอทาน
มาเช่นกัน ทีมงานจึงขยายช่วงแรก (ประมาณวินาทีที่ 20 กว่า) ให้ เห็นว่าจริ ง ๆ แล้ ว 2 แม่ลูก
ประกอบอาชีพขายของจักรสานเล็ก ๆ น้ อย ๆ แต่สิ่งที่ตวั เอกในเรื่ องเลือกทํา คือ ให้ โดยไม่หวั ง
ผลตอบแทน
2.2.1.8 หลัง จากได้ รั บ คํ า วิ จ ารณ์ จ ากมู ล นิ ธิ ก ระจกเงา บริ ษั ท ไทยประกั น
ชีวิต จํากัด (มหาชน) ยื่นหนังสือชี ้แจงไปที่มลู นิธิฯ ถึงเจตนาของภาพยนตร์ เรื่ องนี ้ว่าอยากกระตุก
ให้ คนในสังคมได้ คิดถึงการทําดีโดยไม่มีเงื่อนไข “โลกปั จจุบนั มี 2 ด้ าน เราก็ต้องมองมีกระแสใน
ด้ านบวกกี่เปอร์ เซนต์กระแสด้ านลบกี่เปอร์ เซนต์ ถ้ าหากว่ามีมากเราก็ต้องแก้ ไข แล้ วก็ Concern
มาก ๆ จึงทําหนังสือชี ้แจงกับมูลนิธิกระจกเงาทันที ก็เตรี ยมความพร้ อมไว้ แล้ ว ว่าถ้ าเกิดเหตุการณ์
ลักษณะต่าง ๆ จะแก้ ไขอย่างไร” คุณดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ กล่าว
2.2.1.9 ผลสะท้ อนกลับ (Feedback) ที่ ได้ รับทัง้ ในเชิงบวกและลบ คุณกรณ์
เทพินทราภิรักษ์ เปิ ดเผยว่า “ผมอาจจะอยู่ในวงการนี ้มานาน เป็ นเรื่ องของประสบการณ์ แต่คิด
เสมอว่า เมื่อเราทํางานได้ โดดเด่นก็เหมือนคนยืนอยู่กลางแจ้ ง เมื่อยืนอยู่กลางแจ้ งก็ต้องเจอแดด
เจอลมเป็ นเรื่ องธรรมดา ตอนทําภาพยนตร์ ไทยประกันที่เป็ นเรื่ องเด็กที่ท้องก่อนวัย ก็เคยมีคอม
เมนต์ที่แช่งว่าขอให้ ครี เอทีฟมีลกู สาวแล้ วลูกสาวท้ องบ้ าง แบบนี ้ก็เคยเจอมาแล้ ว”
2.2.1.10 ดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ สรุปว่า ภาพยนตร์ โฆษณาตัวนี ้ถือเป็ นการเริ่ ม
Refreshing Brand 72 ปี ของไทยประกันชีวิต ที่ร่วมกับ Brand Union Bangkok ทําให้ มีคาแร็ ก
เตอร์ ผู้ชายอบอุ่น ทันสมัย สมาร์ ท มีสาระ และมัน่ คง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ 5 ประการ 1)
Brand Essence ที่เพิ่มขึ ้น คือ “บุกเบิกและผลักดันศักยภาพของทุกชีวิต ” ที่จบั ต้ องได้ มากขึ ้น มา
ผนวกกับของเดิม คุณค่าของชีวิต (Value of Life) 2) สีนํ ้าเงินบนโลโก้ เปลี่ยนเป็ นสีฟ้าเซลูเลี่ยน
(ฟ้าทะเลใส) ทําให้ ดเู ด็กและทันสมัยมากขึ ้น 3) อักษรบนโลโก้ เน้ นคําว่า “ไทยประกัน” เดิมทีเน้ นที่
“ไทย” เพราะคนมักติดปากคํา 2-3 พยางค์ 4) โลโก้ เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสมาเป็ น สีเหลี่ยมขนม
เปี ยกปูน ที่มีมุมคล้ ายหอกบ่งบอกถึง “ผู้บกุ เบิก พุ่งไปข้ างหน้ า” 5) สโลแกน “คิด เคียงข้ าง ทุก
ชีวิต” เพื่อตอบโจทย์ Brand Essence
Kotler, Kartajaya, and Hooi (2017) บิดาด้ านการตลาดยุคใหม่นําภาพยนตร์ โฆษณาชุด
Unsung Hero เป็ นหนึ่งในกรณีศกึ ษา ในหนังสือ Marketing for Competitiveness : Asia to the
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World in the Age of Digital Consumers ซึ่งเนื ้อหากล่าวถึงการทําตลาดภายใต้ ยคุ ที่เกิดการ
ขยายขอบเขตการแข่งขันอย่างไร้ ขีดจํากัด “หนังสือระบุถึงการทําตลาดอย่างไรให้ ชนะใจ และ
เข้ าถึ ง กลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคในเอเชี ย ซึ่ ง แคมเปญการสื่ อสารของไทยประกั น ชี วิ ต ยึ ด แนวทาง
“Sadvertising” คือโฆษณาที่สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกลึกซึ ้ง สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคในยุคดิจิตอล
ซึ่ง เป็ นยุค ที่ ผ้ ูบริ โ ภคเป็ น ผู้กุม อํ า นาจในการเลื อกเปิ ดรั บ สื่ อ หนึ่ง ในวิ ธี การที่ แ บรนด์ จ ะเข้ า ถึ ง
ผู้บริ โภคคือ การสร้ าง content ที่น่าสนใจและโดนใจ ดึงดูดให้ ผ้ บู ริ โภคมีส่วนร่ วมกับแบรนด์ ซึ่ง
โฆษณาชุด Unsung Hero เป็ นโฆษณาที่ได้ รับการแชร์ สงู สุดเป็ นอันดับ 9 ของโลก ในปี 2558”
(สยามธุรกิจ, 2560)
นอกจากนัน้ ภาพยนตร์ โฆษณาดังกล่าวยังได้ รับรางวัล Best of Show สาขาภาพยนตร์
โฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ จากสถาบัน Insurance & Finance Communicators Association
(IFCA) รางวัล Gold Award สาขา Viral Marketing Campaign of the Year รางวัล Gold Award
สาขา Viral รางวัล Gold Award สาขา Motivational จากสถาบัน The International Business
Awards หรื อ Stevie Awards ประเทศสหรัฐอเมริ กา รางวัลชนะเลิศ ประเภทบริ การ จากการ
ประกวดภาพยนตร์ โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริ โภค จากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) ฯลฯ
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับโฆษณา ชุด การให้ คือการสื่อสารที่ดีท่ สี ุด TrueMove H:
Giving
คุณภาณุ มีไพบูลย์ หัวหน้ าทีมคิดและสร้ างสรรค์ ภาพยนตร์ โฆษณาชุด “True Giving”
จากบริ ษัท Ogilvy & Mather Advertising จํากัด (Thumbsupteam, 2556) กล่าวว่า ได้ รับโจทย์
จากทาง truemove H ตรง ๆ เลยว่าอยากทําภาพยนตร์ โฆษณาของแบรนด์เกี่ยวกับการให้ ซึ่งตรง
กับคอนเซ็ปต์ “ชีวิตอิสระ ชีวิต truemove H” มากที่สดุ ทีมงานจึงไปค้ นหาเรื่ องราวเกี่ยวกับการให้
จนมาพบเรื่ องราวของการให้ ของเฮียร้ านก๋วยเตี๋ยวกับเด็กชายที่โตขึ ้นมาเป็ นหมอรักษาเฮียที่ทกุ คน
เห็นในภาพยนตร์ โฆษณา เป็ นเรื่ องราวที่ได้ รับการฟอร์ เวิร์ดอย่างกว้ างขวางในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค
และเป็ นเรื่ องราวที่ทุกคนประทับใจกันมาก ซึ่งภาณุบอกว่า “เรื่ องนี ้แหละที่ทุกคนน่าจะอยากเห็น
เป็ นหนัง”
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ภาพที่ 2.2 ภาพจากโฆษณาชุด ๐การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สดุ ๑ TrueMove H: Giving
แหล่ งที่มา: Thumbsupteam, 2556.
ในส่วนของการผลักดันแนวคิดและเรื่ องราวนี ้ออกมาเป็ นภาพยนตร์ โฆษณา ทีมครี เอทีฟ
ของ Ogilvy & Mather Advertising ไว้ วางใจให้ “คุณธนญชัย ศรศรี วิชยั ” ผู้กํากับภาพยนตร์
โฆษณามื อรางวัล ระดับโลกจากฟี โนมี นา ซึ่ง กํ ากับ ภาพยนตร์ โฆษณาที่ ประสมบความสํ าเร็ จ
มากมาย อาทิ โฆษณาไทยประกันชีวิต โฆษณาของสสส.ชุดเลิกเหล้ าเลิกจน ฯลฯ ผลลัพธ์ที่ได้ จึง
ออกมาเป็ นภาพยนตร์ โฆษณาความยาว 3 นาทีเต็มที่ สร้ างความประทับใจให้ กับคนดูทัง้ ใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ
จากแนวคิดเรี ยนรู้ ได้ จากการให้ คือ การสื่อสารที่ดีที่สุ ด ทรู มูฟ เอช เชื่อเสมอว่า “การให้
คือการสื่อสารที่ดีที่สุด ” โดยสื่อสารผ่านภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ เรื่ องราวในภาพยนตร์
โฆษณาเรื่ องนี ้ สะท้ อนแนวคิดของแบรนด์ ทรูมูฟ เอช ที่เชื่อว่าการให้ โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ น
จุดเริ่มต้ นของการให้ ที่แท้ จริง
เค้ าโครงเรื่ องได้ รั บแรงบัลดาลใจ มาจากเรื่ องราวทางสื่อสังคมออนไลน์ เล่าถึงเรื่ องราว
ของการให้ ที่ไม่หวังผลตอบแทน แต่ได้ รับบางสิ่งตอบแทนราวปาฏิหาริ ย์ เพราะการให้ คือ คือการ
สื่อสารที่ดีที่สุด แม้ ไม่มีคําพูดสักคํา แต่กลับเป็ นการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุด พล็อตเรื่ องเกี่ ยวกับ
เด็กชายที่ข โมยยาไปให้ แม่ แล้ วได้ รับความช่วยเหลือจากลุงขายก๋วยเตี๋ยว จนสุดท้ ายเด็กคนนี ้
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เติบโตมาเป็ นคุณหมอที่รักษาคุณลุงให้ หายป่ วย โดยจ่ายค่าผ่าตัดให้ คุณลุงทัง้ หมด แล้ วจบลง
ด้ วยโลโก้ True ซึง่ ถือเป็ นการทําการตลาดดิจิตอลโดยเน้ นสร้ าง Talk of the town หรื อสร้ างกระแส
ปากต่อปากเพื่อให้ แบรนด์เป็ นที่จดจํา ซึ่งโฆษณาชุดนีก้ ่อให้ เกิดกระแสส่งต่อกันในโลกโซเชียล
เน็ตเวิร์ค (Social Networks) ผู้คนพากันค้ าหาชื่อคุณหมอในโฆษณาว่ามีตวั ตนอยู่จริ งหรื อไม่ ที่
สําคัญคือโฆษณาชุดนี ้ได้ รับความสนใจจนเว็บไซต์เดลิเมลได้ นําคลิปไปลงในหน้ าเว็บไซต์ด้วย
ทรู มูฟ เอช เชื่อเสมอว่า “การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด ” โดยได้ สื่อสารผ่านภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์ เรื่ องราวในภาพยนตร์ โฆษณาเรื่ องนี ้ สะท้ อนแนวคิดของแบรนด์ ทรูมฟู เอช
ที่เชื่อว่าการให้ โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ นจุดเริ่มต้ นของการให้ ที่แท้ จริง ทังนี
้ ้เค้ าโครงเรื่ องได้ รับแรง
บัลดาลใจ มาจากเรื่ องราวทางสื่อสังคมออนไลน์ เล่าถึงเรื่ องราวของการให้ ที่ไม่หวังผลตอบแทน
แต่ได้ รับบางสิ่งตอบแทนราวปาฏิหาริ ย์ เพราะการให้ คือ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด แม้ ไม่มีคําพูดสัก
คํา แต่กลับเป็ นการสื่อสารที่ทรงพลังที่สดุ ทรูมฟู เอช เชื่อในพลังของการให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน
และจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ ให้ กับคนไทย เพื่อสร้ างโอกาสและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทย ให้ ทุก ๆ การสื่อสาร เชื่อมต่อถึงกันอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด (Daily Technology,
2558)
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับโฆษณา ชุด dtac “the power of love”

ภาพที่ 2.3 ภาพจากโฆษณา ชุด dtac “the power of love”
แหล่ งที่มา: Timothy Blotz, n.d.
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จากบทสัมภาษณ์ วัชรพงษ์ ศิริพากย์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายแบรนด์คอมมูนิเคชัน่ บมจ.
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ (ดีแทค) เปิ ดเผยเบื ้องหลังและผลของการทําแคมเปญโฆษณาชุด
dtac “the power of love” (BrandBuffet Team, 2557ข) สรุปดังนี ้
2.5.3.1 The Power of Love เป็ นโฆษณาชิ ้นที่ 4 พร้ อมสโลแกน “เทคโนโลยีไม่
อาจแทนที่ความรัก” ที่อยู่ภายใต้ แนวคิด (Concept) ของดีแทค “เชื่อในความพอดี ใช้ เทคโนโลยี
อย่างพอดี” ที่สื่อสารออกมาตังแต่
้ ปี 2548 โฆษณาชุด “โทรแต่พอดี” ,2550 โฆษณาชุด “แฮปปี ้
โทรแต่พอดี” และ 2554 โฆษณาชุด” Disconnect to Connect”
2.5.3.2 The Power of Love ปั จจุบนั มีจํานวนวิวรวมกว่า 14 ล้ านวิวจาก
YouTube, Facebook และ Youku ภายใน 23 วัน และ เป็ นคลิปโฆษณาที่มีจํานวนผู้ชมและแชร์
มากที่สดุ ภายใน 24 ชัว่ โมงในประเทศไทย และ จํานวนผู้ชมบน YouTube 1 ล้ านวิว ภายใน 9 ชม.
หลังจากอัพโหลด
2.5.3.3 ด้ วย “อินไซต์’ ที่ว่า “ใคร ๆ ก็ถูกเทคโนโลยีแย่งเวลาหรื อแย่งช่วงเวลา
(Moment) สํ าคัญ เหล่านัน้ ไป แม้ นั่ง อยู่ตรงหน้ าแต่ไ ม่ไ ด้ รับความสนใจ” จึง ปั จ จัยหลักที่ ทําให้
ประสบความสําเร็จ กระแทกใจผู้ชมทัว่ โลกจนเกิดการแชร์ ตอ่ ไปเรื่ อย ๆ
2.5.3.4 สื่อและบล็อกเกอร์ ต่างชาตินําไปรายงานและวิจ ารณ์ อย่างกว้ างขวาง
ตัวอย่างเช่น Wall Street Journal, Huffington Post, Mashable, Adweek, Adforum, 9GAG
เป็ นต้ น
2.5.3.5 ภาพยนตร์ โฆษณาชุดนี ้เป็ นที่ชื่นชอบอย่างมากในประเทศจีน โดยเห็นได้
จากจํานวนผู้ชมบน Youku (เว็บวีดโิ อแชร์ ริ่งยอดนิยมของประเทศจีน) มากกว่า 1 ล้ านวิวภายใน 1
สัปดาห์ และได้ รับการตอบรับ การแชร์ และคําชื่นชมอย่างล้ นหลามจากเหล่า Bloggers และสื่อ
ชันนํ
้ าของโลก ซึ่งเป็ นสื่อชันนํ
้ าที่มีอิทธิพลสูงสุดของจีน เช่น CCTVNews, China Daily, Nanfang
Daily, Southern Daily และBaidu.com
2.5.3.6 การเผยแพร่ โ ฆษณาชุ ด นี พ้ ร้ อมกั บ การรองรั บ กระแสไวรั ล จาก
ต่างประเทศด้ วยการแปลซับไตเติล้ ออกมาอี ก 3 ภาษา ทัง้ จี น อังกฤษ(นอร์ เวย์) และ สเปน
เนื่องจากอินไซต์ของเรื่ องที่คอ่ นข้ างเป็ น Universal Insight คนทัว่ โลกรับรู้ และความรู้สึกเหล่านี ้
เช่นกัน
2.5.3.7 ประเด็นที่ถูกตังข้
้ อสงสัยถึงความไม่สมเหตุสมผลของเนื ้อเรื่ อง นายวัช
รพงษ์ ศิริพากย์ อธิบายว่า จากการสํารวจของดีแทคพบว่าคุณพ่อยุคใหม่มกั ไม่กล้ าอุ้มลูกจริ ง ๆ
เพราะกลัวคอลูกยังไม่แข็งแรงดีพอ เดี๋ยวซ้ ายเดี๋ยวขวา อุ้มไม่ถูก ซึ่งอาจจะทําให้ เกิดอันตรายได้
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พร้ อมกับมีคอมเม้ นต์ (Comment) เสริ มยืนยันจากผู้ชมใน Youtube คุณพ่อที่ไม่เคยอุ้มลูกเช่นกัน
เนื่องจากต้ องไปทํางานที่บอ่ นํ ้ามัน จึงไม่กล้ าที่จะสัมผัสหรื ออุ้มลูก
2.5.3.8 โฆษณาชุดนี ้เป็ นส่วนนึงของแคมเปญ LOVE (ส่งเสริ มความรัก) ที่ใช้
ความรักมาประสานกับกิจกรรมการตลาด เช่น Call Center กล่าวลาด้ วยคําพูดห่วงใยและดูแล
สุขภาพ, dtac Readever ให้ อ่านหนังสือแนวความรัก, dtac Line sticker ส่งความรัก Love you
like crazy, โปรโมชัน่ ยิ่งอยู่ นานยิ่งรัก เป็ นต้ น คุณวัชรพงษ์ ศิริพากย์ ผู้อํานวยการอาวุโส สายงาน
แบรนด์คอมมูนิเ คชั่น ดีแทค กล่าวเพิ่ม เติม ว่า ดีแทคมองเรื่ องความสํ าคัญในการสื่ อสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ ้น เพราะต้ องการกระตุ้นให้ ลกู ค้ าได้ เริ่ มสนใจและอยากใช้ สญ
ั ญาณมากขึ ้น
การเป็ นอันดับ 1 ในตารางจัดอันดับของทางยูทูปประเทศไทยนัน้ แสดงให้ เห็นว่า คนไทยชอบ
โฆษณาเชิงสร้ างสรรค์ สื่อสารด้ านความรู้สกึ มากกว่าการพรี เซ้ นต์สินค้ า

ตารางที่ 2.1 สรุปความสําเร็จของ โฆษณาชุด Unsung Hero, โฆษณาชุด ๐การให้ คือ การสื่อสารที่ดีที่สดุ ๑ TrueMove H: Giving และโฆษณาชุด dtac
“the power of love”
หัวข้ อ

บริษัท/องค์กร

โฆษณาชุด
“การให้ คือ การสื่อสารที่ดีท่ สี ุด”
TrueMove H: Giving
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท เรี ยลมูฟ จํากัด (Real Move Co.,
Ltd) และ บริษัท ทรูมฟู เอช ยูนิเวอร์ แซล
คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (TrueMove H
Universal Communication Co., Ltd) เป็ น
บริษัทในเครื อของ บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
ต้ องคิดจากพื ้นฐานเรื่ อง ๐ความรักกับ
โฆษณาแบรนด์เกี่ยวกับการให้ ซึง่ ตรงกับ
คุณค่าของชีวิต สร้ างแรงบันดาลใจ๑ โดย คอนเซ็ปต์ “ชีวิตอิสระ ชีวิต truemove H” ที่
อิงกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในแต่ เชื่อว่าการให้ โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ น
ละยุคสมัย
จุดเริ่มต้ นของการให้ ที่แท้ จริง

โฆษณาชุด
dtac “the power of love”
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
(มหาชน) หรื อ ดีแทค

18

โจทย์ในการ
ผลิตภาพยนตร์
โฆษณา

โฆษณาชุด
Unsung Hero

ภายใต้ แนวคิด (Concept) ของดีแทค “เชื่อ
ในความพอดี ใช้ เทคโนโลยีอย่างพอดี” ที่
สื่อสารออกมาตังแต่
้ ปี 2548 โฆษณาชุด “โทร
แต่พอดี”, 2550 โฆษณาชุด “แฮปปี ้ โทรแต่
พอดี” และ 2554 โฆษณาชุด “Disconnect
to Connect”

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
โฆษณาชุด
Unsung Hero

ความยาว
(นาที)
ที่มาของ
เนื ้อเรื่ อง
(โดยย่อ)

3 นาที
เรื่ องราวของคน ๆ หนึง่ ในนิวยอร์ ค ที่
ให้ ความช่วยเหลือคนจรจัด ให้
อาหาร ให้ ที่อาบนํ ้าในวันที่ฝนตก
ต่อมาชายคนนี ้ทํา
แซนวิช 200 ชิ ้น ไปแจกให้ คนเร่ร่อน
หรื อคนยากจนทุกวัน รวมทังพู
้ ดคุย
จับมือให้ กําลังใจคนเหล่านัน้
จนกระทัง่ วันหนึง่ เขากลับไปแจก
แซนวิชในที่แรกที่เขาเคยแจกแล้ ว
พบว่า คนจรจัดที่เขาเคยช่วยเหลือ
กําลังแจกอาหารให้ กบั คนอื่นเช่นกัน

โฆษณาชุด
“การให้ คือ การสื่อสารที่ดีท่ สี ุด”
TrueMove H: Giving
3.03 นาที

โฆษณาชุด
dtac “the power of love”

มาจากเรื่ องราวทางสื่อสังคมออนไลน์ เล่าถึงเรื่ องราวของ
การให้ ที่ไม่หวังผลตอบแทน แต่ได้ รับบางสิ่งตอบแทนราว
ปาฏิหาริย์ เพราะการให้ คือ คือการสื่อสารที่ดีที่สดุ แม้ ไม่มี
คําพูดสักคํา แต่กลับเป็ นการสื่อสารที่ทรงพลังที่สดุ พล็อต
เรื่ องเกี่ยวกับเด็กชายที่ขโมยยาไปให้ แม่ แล้ วได้ รับความ
ช่วยเหลือจากลุงขายก๋วยเตี๋ยว จนสุดท้ ายเด็กคนนี ้เติบโตมา
เป็ นคุณหมอที่รักษาคุณลุงให้ หายป่ วย โดยจ่ายค่าผ่าตัดให้
คุณลุงทังหมด
้

จากการสํารวจของดีแทคพบว่าคุณ
พ่อยุคใหม่มกั ไม่กล้ าอุ้มลูกจริง ๆ
เพราะกลัวคอลูกยังไม่แข็งแรงดีพอ
เดี๋ยวซ้ ายเดี๋ยขวา อุ้มไม่ถกู ซึ่งอาจจะ
ทําให้ เกิดอันตรายได้ แต่ด้วย
“อินไซต์ ’ ที่วา่ “ใคร ๆ ก็ถกู เทคโนโลยี
แย่งเวลาหรื อแย่งช่วงเวลา (Moment)
สําคัญเหล่านันไป
้ แม้ นงั่ อยู่ตรงหน้ า
แต่ไม่ได้ รับความสนใจ”
พ่อผู้คล่องไฮเทค แต่กลับไม่สนั ทัด
การเลี ้ยงดู ได้ แต่ใช้ โทรศัพท์มือถือ

2 นาที
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หัวข้ อ

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
หัวข้ อ

โฆษณาชุด
Unsung Hero
จึงเป็ นที่มาของเรื่ องราวที่ตวั เอกของ
โฆษณาให้ เงินเด็กแล้ วในที่สดุ วัน
หนึง่ เขาก็พบว่าเงินที่เขาให้ ไปนันทํ
้ า
ให้ เด็กคนหนึง่ ได้ เรี ยนหนังสือจริง ๆ

โฆษณาชุด
“การให้ คือ การสื่อสารที่ดีท่ สี ุด”
TrueMove H: Giving

โฆษณาชุด
dtac “the power of love”
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Video Call กับผู้เป็ นแม่ เพื่อต้ องการ
สยบให้ ลกู น้ อยหยุดร้ องไห้ แต่อย่างไร
ก็ไม่เป็ นผล สุดท้ ายพ่อไฮเทคก็ต้องใช้
ใจและมือสัมผัส ทําให้ ลกู น้ อยหยุด
ร้ องไห้ ในที่สดุ
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2.3 แนวคิดการสื่อสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจ
การโน้ มน้ าวใจ เป็ นการสื่อสารที่มีจดุ มุง่ หมายเพื่อต้ องการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ
หรื อพฤติกรรมของผู้ที่ถูกโน้ มน้ าวใจ โดยผู้ที่โน้ มน้ าวนัน้ จะมีอิทธิ พลบางประการที่อยู่เหนือกว่า
และพยายามชักจูงให้ ผ้ ทู ี่ถกู โน้ มน้ าวใจให้ ยอมรับทางเลือกดังกล่าวที่ตนได้ เสนอ บางครัง้ กระทํา
โดยความตังใจ
้ หรื อบางครัง้ อาจจะไม่ตงใจ
ั ้ และการโน้ มน้ าวใจอาจไม่ได้ ประสบความสําเร็ จในทุก
ครัง้
Cutlip and Center (1964, อ้ างถึงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2554) เสนอความคิดเห็น
ว่า การโน้ ม น้ าวใจทางด้ านประชาสัม พัน ธ์ มี วัตถุประสงค์สํ าคัญเพื่ อเปลี่ ยนแปลง (Change)
ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน หรื อทําให้ ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันนันสลายไป
้
(Neutralize) เพื่อ
ก่อให้ เกิด (Crystallize) ความคิดเห็นในทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เราหรื อต่อหน่วยงานของเรา หรื อ
เพื่อรักษา (Conserve) ความคิดเห็นที่ดีอยูแ่ ล้ วนันให้
้ คงอยู่ตลอดไป
2.3.1 องค์ ประกอบขัน้ พืน้ ฐานในการโน้ มน้ าวใจ
สํ า หรั บ ผู้รั บสารในแต่ล ะกลุ่ม จะมี อ งค์ ป ระกอบขัน้ พื น้ ฐานที่ มี ผลต่อ การโน้ ม น้ า วใจ
แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุ ปองค์ประกอบขันพื
้ ้นฐานในการโน้ มน้ าวใจได้ ดงั นี ้ (อรวรรณ ปิ ลนั ธน์
โอวาท, 2554)
มองจากภายนอกของผู้รับสาร องค์ประกอบในการโน้ มน้ าวใจมีอยู่ 4 ประการ คือ
2.3.1.1 ความแตกต่างภายในผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารแต่ละคนมีปัจจัยต่าง ๆ กัน ซึ่งทํา
ให้ มีความน่าโน้ มน้ าวใจไม่เหมือนกัน อาทิ ความน่าเชื่อถื อ อํานาจทางสังคม บทบาทในสังคม
สัมพันธภาพกับผู้รับสาร และลักษณะทางประชากรอื่น ๆ เช่น อายุ เพศ อาชีพ
2.3.1.2 ความแตกต่างภายในสาร สารแต่ละชิ ้นจะมีความน่าโน้ มน้ าวใจแตกต่าง
กัน การพูดหรื อการเขียนมีความโน้ มน้ าวใจไม่เหมือนกัน ความแตกต่างในหัวข้ อหรื อเนื ้อหาของ
สาร ลักษณะของการโน้ มน้ าวใจที่ใช้ การจัดเรี ยบเรี ยงสาร ข้ อโต้ แย้ งที่ใช้ ภาษาตลอดจนมีลกั ษณะ
ของท่วงทํานองลีลา
2.3.1.3 ความแตกต่างของสื่อ ความน่าโน้ มน้ าวใจของสารจะแตกต่างกัน เมื่อ
เป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคลเปรี ยบเทียบกับการสื่อสารผ่านสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้ น
2.3.1.4 ความแตกต่างภายในสภาพการณ์ สภาพการณ์ที่มีบคุ คลหนึ่งบุคคลใด
หรื อขาดบุคคลหนึ่งบุคคลใด ความคุ้นเคยหรื อไม่ค้ นุ เคยของผู้รับสารต่อสภาพการณ์หนึ่ง ๆ การมี
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ตัวเร้ าบวกหรื อลบในสภาพการณ์ เช่น การโน้ มน้ าวใจให้ บริ จาคเงินโดยมีสื่อมวลชนคอยถ่ายภาพ
รายล้ อมอยู่ อาจจะเป็ นตัวเร้ าบวกในการโน้ มน้ าวใจก็เป็ นได้
สําหรับตัวผู้รับสารเอง การที่ผ้ รู ับสารคนหนึ่ง ๆ จะมีความละเอียดอ่อน (Susceptible) ต่อ
การถูกโน้ มน้ าวใจเพียงใด อาจพิจารณาได้ จาก 1) ลักษณะของประชากร ได้ แก่ เพศ อายุ เชื ้อชาติ
การศึกษา อาชีพ 2) ทรรศนะ และ ทัศนคติ 3) ความรู้ ซึ่งผู้รับสารมีเกี่ยวกับสารนัน้ ๆ 4) ลักษณะ
ด้ านอารมณ์ 5) ความสําคัญที่ผ้ ูรับสารให้ แก่หัวข้ อหนึ่ง ๆ 6) วิธีการที่ผ้ ูรับสารรับรู้ สภาพการณ์
หนึง่ ๆ
McGuire (2002, อ้ างถึง ใน อรวรรณ ปิ ลันธน์ โอวาท, 2554) ได้ เสนอขัน้ ตอนของการ
สื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจให้ ละเอียดยิ่งขึ ้น โดยจําแนกขันตอนของการประมวลข่
้
าวสาร (Information
Processing) ของการส่ง-รับสารเป็ น 12 ขันตอนดั
้
งนี ้ 1) เปิ ดรับข่าวสาร 2) ให้ ความเอาใจใส่กับ
ข่าวสารนัน้ 3) เกิดความรู้สกึ ชอบ/สนใจติดตาม 4) เข้ าใจหรื อเกิดการเรี ยนรู้เนื ้อหา 5) เรี ยนรู้ทกั ษะ
หรื อวิธีการในเรื่ องนัน้ 6) ยอมคล้ อยตามหรื อเปลี่ยนทัศนคติตามนัน้ 7) จดจําเนื ้อหาได้ 8) นึกย้ อน
ถึงสิ่งที่เคยรู้ เคยจํามาใช้ 9) ตัดสินใจจากพืน้ ฐานข้ อมูลที่ได้ เรี ยนรู้ มา 10) แสดงพฤติกรรมตาม
แนวทางที่ตดั สินไป 11) สร้ างแรงสนับสนุนการกระทํา และ 12) สร้ างการสนับสนุนของผู้รับสาร
โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็ นการโน้ มน้ าวใจ
2.3.2 แนวคิดเรื่องสภาพการณ์
Cambell (1972, อ้ างถึงใน อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท, 2554) ได้ กล่าวถึงสภาพการณ์
(Situation or Setting) 7 ประการที่จะโน้ มน้ าวใจผู้รับสาร โดย ซึ่งสามารถนําไปใช้ เพื่อเร้ าอารมณ์
ความรู้สกึ ของผู้ฟังได้ ดงั นี ้
2.3.2.1 ความเป็ นไปได้ (Probability) ได้ มาจากการได้ เห็นหลักฐานซึ่งจะนําไปสู่
ความเชื่อ ความเชื่อเมื่อมีมาก ๆ เข้ าจนกลายเป็ นความเชื่อที่มีมากที่สดุ จะกลายเป็ นความแน่นอน
2.3.2.2 ความเหมือนจริง (Plausibility) แตกต่างจากอันแรกคือ อันนี ้มีผลต่อผู้ฟัง
โดยไม่ต้องมีความน่าจะเป็ นหรื อศรัทธาเป็ นพื ้นฐาน พูด ง่าย ๆ คือ ความน่าจะเป็ นมีหลักฐานข้ อ
พิสจู น์เป็ นพื ้นฐาน แต่ความเหมือนจริงนี ้ไม่มีหลักฐานยืนยัน เช่น นักเล่านิทานหรื อกวี อาจจะเขียน
หรื อเล่าเรื่ องเหมือนจริง ความเหมือนจริงนี ้เร้ าอารมณ์ได้
2.3.2.3 ความสําคัญ (Importance) ไม่ว่าเราจะผนวกความสําคัญให้ กับสิ่งใด
สิ่งนันก็
้ จะดึงดูดความสนใจเร้ าอารมณ์ได้ ทนั ที
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2.3.2.4 ความใกล้ ของเวลา (Proximity of Time) เช่น ทุกคนทราบเหตุการณ์ที่
เศร้ านัน้ ถ้ ามันเกิดในเวลาไม่นานมานี ้ จะเกิดผลอย่างใหญ่หลวงแก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง เพราะฉะนัน้ นัก
ประวัตศิ าสตร์ อาจจะเขี่ยนเรื่ องราวกับว่าเหตุการณ์นนกํ
ั ้ าลังเกิดขึ ้น
2.3.2.5 ความใกล้ ของสถานที่ (Local Connection) เช่น สิ่งที่เกิดในประเทศของ
เราในเขตเพื่อนบ้ านใกล้ เรื อนเคียง ย่อมดึงดูดความสนใจเราได้ มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นในทวีปที่อยู่
ห่างไกลออกไป
2.3.2.6 ความใกล้ ชิดระหว่างบุคคล (Relation to the Persons Concerned) สิ่ง
ใดที่เ กิดขึน้ กับพ่อแม่ พี่น้อง สามีภรรยา บุตรธิ ดา ย่อมเป็ นที่สนใจแก่เราอย่างมากกว่าเกิดแก่
บุคคลอื่นซึง่ เราไม่ร้ ูจกั หรื อไม่มีความสนิทสนมด้ วย
2.3.2.7 ความสนใจ (Interest) ซึ่งเกิดขึ ้นได้ เมื่อผู้พดู อยู่ตอ่ หน้ าเรา เราเห็น เราได้
ยิน ทัง้ ถ้ อยคํา หน้ าตา และท่าทาง ทําให้ การพูดของเราเร้ าความรู้ สึกได้ เขาสามารถถ่ายทอด
ความรู้สกึ ของเขามาสูเ่ ราได้ ไม่มีเวลาที่ผ้ ฟู ั งจะเหม่อลอย
2.3.3 แนวคิดสร้ างความสนใจ
Winans (1941, อ้ างถึงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2554)ได้ กล่าวถึงลักษณะต่าง ๆ ที่จะ
โน้ มน้ าวใจมนุษย์ หรื ออีกนัยหนึง่ คือ มนุษย์สนใจสิ่งใดบ้ าง ดังนี ้
2.3.3.1 สนใจมนุษย์ทวั่ ไป ลักษณะ อุปนิสยั ใจคอ ใครพฤติกรรมเป็ น ๐พระเอก๑
เป็ น ๐ผู้ร้าย๑ ฉะนันโครงเรื
้
่ องเหล่านี ้จะดึงดูดความสนใจ
2.3.3.2 สนใจในกิจกรรม ความเคลื่อนไหวในการที่จะทําสิ่งต่าง ๆ เพราะฉะนัน้
คํากิริยาที่แสดงความเคลื่อนไหว เช่น แออัด เบียดเสียด ชิงกันแย่งกัน ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรื อ โครง
เรื่ องที่แสดงกิจกรรมความเคลื่อนไหวก็อาจดึงดูดความสนใจได้ ภาพยนตร์ ประเภทบู๊ โลดโผน หรื อ
Action จะโน้ มน้ าวใจได้
2.3.3.3 สนใจในสิ่งซึง่ ขัดแย้ งกัน เช่น สิ่งที่ไม่สอดคล้ องต้ องกัน กลุ่มคนที่ทะเลาะ
วิวาท หรื อแนวความเห็นซึง่ ขัดแย้ งกัน (Conflict)
2.3.3.4 สนใจในสิ่งซึง่ แปลกประหลาด เช่น หัวข้ อว่า ๐แมงกะพรุนมีสิทธิเท่าเทียม
กัน๑2.3.3.5 สนใจในสิ่งซึง่ เป็ นความหวัน่ ว่าอะไรจะเกิดขึ ้นในลําดับต่อไป (Suspense)
2.3.3.5 สนใจในสิ่งที่ตื่นเต้ น (Sensationalism) บางทีการเอาเรื่ องตื่นเต้ นเกินไป
มาเล่าก็อาจถือว่าเป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง แต่ไวนานส์กล่าวว่า บางทีวิธีการนันก็
้ จําเป็ นโดยเมื่อผู้ฟังไม่
สนใจเนื่องจากโง่เขลาหรื อความเหนื่อย
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2.3.3.6 สนใจในการเปรี ยบเทียบ ทังของสิ
้
่งเดียวกัน (Literal) และเปรี ยบเทียบ
โดยใช้ ภาพพจน์ (Figurative Analogy) ความสใจตัวอย่างที่ยกขึ ้นมาประกอบการสื่อสาร
2.3.4 การจัดเรียบเรียงสาร และจิตวิทยาในสาร
การจัดเรี ยงข้ อความ (Organization) ที่ได้ ผลในการโน้ มน้ าวใจ (อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท,
2554) ปกติมกั ใช้ แบบแผนที่ผ้ รู ับสารคุ้นเคย ทังนี
้ ้มิได้ หมายความว่า แบบแผนแปลกใหม่จะโน้ ม
น้ าวใจไม่ได้ ผล แต่มีแบบแผนที่เรี ยบง่าย ที่ผ้ รู ้ ูได้ แนะนําให้ ใช้ ดงั นี ้
2.3.4.1 จัดโดยตําแหน่ง พื น้ ที่ (Spatial or Geographical Organization)
หมายถึง การจัดองค์ประกอบของข่าวสารโดยอาศัยหลักทางภูมิศาสตร์ หรื อพื ้นที่ของสิ่งเหล่านัน้
2.3.4.2 จัดโดยลําดับเวลา (Chronological/Historical Organization) คือ การ
จัด ลํ า ดับ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ แล้ ว นํ า ไปสู่ปั ญ หาและการนํ า เสนอแนะข้ อ ยุติ ช่ว ยชี ใ้ ห้ เ ห็ น
ประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาของเรื่ องนัน้ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการเรี ยบเรี ยงข้ อความมาก
2.3.4.3 จัดโดยแบ่งเป็ นหัวข้ อ (Topic) วิธีนี ้เป็ นที่นิยมกันอีกวิธีหนึ่ง คือ มักจะ
หยิบประเด็นสําคัญขึน้ มาแล้ วเขียนรู ปวลีหรื อประโยคคําถาม วิธีนีท้ ํ าให้ ประเด็นหรื อหัวข้ อนัน้
เด่นชัดขึ ้น และชวนติดตามยิ่งขึ ้น
2.3.4.4 จัดโดยอาศัยวิธีการนิรนัย (Deductive) เป็ นวิธีการหนึ่งในสองแบบของ
การใช้ เหตุผลทางตรรกวิทยาซึง่ ใช้ กนั มาก การจัดข้ อความโดยวิธีนี ้ หมายถึง การที่ผ้ สู ่งสารจะสรุป
สถานการณ์ เ ฉพาะจากสถานการณ์ ทั่วไป ในทางปฏิ บตั ิผ้ ูส่ง สารต้ องเสนอหลักการทั่วไปก่อน
จากนันก็
้ เสนอสารของตนในฐานะเป็ นสถานการณ์ย่อยอันหนึ่งภายใต้ สถานการณ์ทวั่ ไปดังกล่าว
ด้ วยเหตุผลทางตรรกวิทยาก็จะสรุปได้ ว่า ตัวอย่างนันเข้
้ าตามหลักเกณฑ์ของสถานการณ์ทวั่ ไป
ด้ วยเช่นกัน
2.3.4.5 จัดโดยวิธีการอุปนัย (Inductive) วิธีนี ้เป็ นความจงใจที่จะให้ ผ้ รู ับสารใช้
เหตุผลร่วมกับผู้สง่ สาร คือ ยกตัวอย่างเฉพาะเรื่ องหลาย ๆ ตัวอย่าง จนผู้รับสารเข้ าใจและเห็นเค้ า
โครงของข้ อสรุปได้
2.3.4.6 จัด โดยอาศัยวิ ธี เ สนอปั ญหาและวิ ธี แ ก้ ไ ข เป็ นรู ปแบบที่ ค นโดยทั่ว ไป
คุ้น เคยและใช้ กัน มาก ขัน้ แรก ผู้ส่ง สารต้ อ งเสนอภาพหรื อ ธรรมชาติข องปั ญ หาก่ อ น แล้ ว จึง
เสนอแนะแนวทางแก้ ไขปัญหา
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2.3.4.7 จัดโดยอาศัยลํ า ดับเหตุผ ล เป็ นแบบที่ นิ ยมใช้ กันมาก คือ ไม่เพี ยงจะ
กล่าวถึงปั ญหาเหล่านัน้ แต่ลึกเข้ าถึงสาเหตุของปั ญหาด้ วย เป็ นสถานการณ์ที่ผ้ สู ่งสารใช้ เพื่อจะ
บอกว่าอะไรเป็ นสาเหตุ หรื อผลนี ้เกิดจากสาเหตุใด
นักวิชาการได้ แบ่งลักษณะการจัดสาระสําคัญของเรื่ องที่จะสื่อสารไว้ เป็ น 3 แบบ ดังนี ้
แบบแรก จัดให้ สาระสําคัญอยูต่ อนท้ ายของข้ อความทังหมด
้
(Climax Order)
แบบที่สอง จัดให้ สาระสําคัญอยูต่ อนต้ นของข้ อความทังหมด
้
(Anticlimax Order)
แบบที่สาม จัดให้ สาระสําคัญอยูต่ อนกลางของข้ อความทังหมด
้
(Pyramidal Order)
นักวิจยั เรี ยกผลของสารว่า Primary Effect ถ้ าสาระที่จดั ไว้ ตอนต้ นของสารมีประสิทธิผล
มากที่สดุ และเรี ยกผลของสารว่า Recency Effect ถ้ าสาระที่จดั ไว้ ตอนท้ ายของสารมีประสิทธิผล
มากที่สดุ
Rosnow and Robinson (1967, อ้ างถึงใน อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท, 2554) ได้
ทําการศึกษาพบว่า เนื ้อหาที่มีหลากหลายทรรศนะขัดแย้ งกันอยู่ เนื ้อหาที่น่าสนใจมาก เนื ้อหาที่
ผู้รั บ สารคุ้น เคย และเนื อ้ หาที่ ผ้ ูรับ สารให้ ค วามสํ า คัญ น้ อ ย ควรจะมี ก ารจัด ลํ าดับ ข้ อมูล แบบ
Anticlimax นัน่ คือ เอาสาระสําคัญขึ ้นมาไว้ ตอนต้ น ในทางกลับกัน เนื ้อหาที่ไม่น่าสนใจ เนื ้อหาที่
ผู้รับสารไม่ค้ นุ เคย และเนื ้อหาที่ผ้ รู ับสารเห็นว่าสําคัญมาก ควรจะมีการจัดแบบ Climax
กล่าวโดยสรุปจะเห็นว่า ยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่า ควรจะจัดลําดับสารอย่างไร แต่พอจะ
กล่าวได้ ว่า ตัวแปรที่เป็ นตัวกํ าหนดการจัดเนือ้ หากับผู้ รับสาร สภาพความสนใจของผู้รับสารใน
ขณะหนึง่ ๆ ล้ วนเป็ นตัวกําหนดลําดับสารทังสิ
้ ้น

2.4 แนวคิดในการเล่ าเรื่ อง
แรกเริ่ ม แนวคิดในการเล่าเรื่ องถูกนํามาใช้ บอ่ ยมากในเรื่ องการสื่อสารภายในองค์กรต่าง
ซึ่งตามหลักการบริ หารเหล่าผู้นําหรื อผู้จัดการต่างใช้ การเล่าเรื่ องเพื่อถ่ายทอดเนื อ้ หาเกี่ ยวกับ
องค์กรนันให้
้ กลายเป็ นเรื่ องราวอันน่าสนใจ โดย Denning (อ้ างถึงใน Williams & Miller, 2002) ได้
เสนอการเล่าเรื่ องในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ช่วยให้ องค์กรหรื อธุรกิ จบรรลุผลสํ าเร็ จตามเป้าหมายได้
แตกต่างกันไป ด้ วยเหตุนี ้ การเล่าเรื่ องจึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ ในการสร้ างภาพลักษณ์
องค์กร โดยบอกผ่านสื่อคลิป ยูทูปที่สร้ างเป็ นเรื่ องราวให้ น่าสนใจได้ โดยสามารถสรุ ป รู ปแบบการ
เล่าเรื่ องออกมาได้ ดงั นี ้
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2.4.1 การเล่ าเรื่องเพื่อจุดประกายให้ ลงมือกระทา
การเล่าเรื่ องแบบนี ้จะสร้ างขึ ้นมาจากเหตุการณ์จริ ง โดยมักจะใช้ เรื่ องราวที่เพิ่งเกิดขึ ้นมา
ไม่นานเพื่อให้ ดเู กี่ยวพัน (หรื ออาจเป็ นเรื่ องจริ งที่เคยเกิดขึ ้นก็ได้ ) ในเรื่ องก็จะมีตวั ละครเอกเพียง
คนเดียวหรื อกลุ่มเดียวเท่านัน้ ดําเนินเรื่ องราวไปจนจบลงอย่างมีความสุขอย่างแท้ จริ ง ซึ่งเป็ น
สภาพการณ์ที่ผ้ รู ับสารรู้ สึกคล้ อยตาม และเชื่อว่าสามารถทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องนัน้ ๆ
ได้ สําเร็จอย่างน้ อยก็สว่ นหนึง่ (หรื ออาจมีตอนจบหัก มุมอีกแบบ ที่เป็ นสภาพอันไม่พึงประสงค์หาก
ไม่ได้ ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องราวนัน้ ๆ) เรื่ องเล่าแบบนี ้จะมีรายละเอียดมากพอที่คนฟั ง
จะเข้ าใจได้ และดูน่าเชื่อถือ ที่สําคัญที่สดุ ก็คือ จะต้ องไม่มีเนื ้อหามากเกินไป จนทําให้ ผ้ ฟู ั งต้ องใช้
เวลาทังหมดไปกั
้
บเรื่ อง ๆ นัน้ เพราะหากเป็ นเช่นนันแล้
้ ว ผู้ฟังก็จะไม่มีพื ้นที่ว่างทางความคิดเหลือ
พอที่จะสร้ างภาพจําลองเปรี ยบเทียบขึ ้นในใจ ว่าจะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองนันได้
้ อย่างไร
2.4.2 การเล่ าเรื่ องเพื่อบอกให้ ร้ ู ว่าคุณคือใคร
โดยปกติแล้ ว เรื่ องเล่าแบบนี ้จะอิงกับเหตุการณ์ในช่วงชีวิตหนึ่ง เป็ นเรื่ องราวในอดีตที่มีสิ่ง
ต่าง ๆ เกิดขึ ้นมากมาย และจะเผยให้ เห็นจุดสําคัญของเรื่ อง เผยให้ เห็นถึงจุดแข็งหรื อจุดเปราะบาง
ในเรื่ อง และแสดงให้ เห็นถึงสิ่งที่ผ้ เู ล่าได้ เรี ยนรู้มาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเล่าเรื่ อ งแบบนี ้จะ
แตกต่างจากการเล่าเรื่ องเพื่อจุดประกายให้ คนลงมือกระทํา จะต้ องกระทําด้ วยความพิถีพิถนั นัน่
คือมีรายละเอียดและบริ บทของเรื่ องที่มีชีวิตชีวา ให้ มีความน่าสนใจ อาจจะตื่นเต้ นลุ้นตามไปด้ วย
ดังนัน้ ผู้เล่าต้ องแน่ใจว่าผู้ฟังจะมีเวลาและความสนใจมากพอที่จะรับฟั งเรื่ องราวลักษณะนี ้
2.4.3 การเล่ าเรื่องเพื่อถ่ ายทอดค่ านิยม
การเล่าเรื่ องถือเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือในการปลูกฝั งค่านิยมให้ แก่ผ้ รู ับสารซึ่งเป็ นหน่วยหนึ่ง
ในสังคมใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาค่านิยมที่ช่วยสกัดกันปั
้ ญหาต่าง ๆ โดยจํากัดพฤติกรรมที่
ก่อให้ เกิดความเสียหายให้ น้อยลงได้ อย่างชัดเจน เรื่ องเล่าแบบนี ้จะทําให้ เกิดความมัน่ ใจว่า ผู้รับ
สารจะเข้ าใจได้ เป็ นอย่างดีว่าสังคมในขณะนันต้
้ องการแนวทางประพฤติปฏิบตั ิสําหรับเรื่ องต่าง ๆ
ไว้ อย่างไรบ้ าง การเล่าเรื่ องแบบนีม้ ักจะมีรูปแบบคล้ ายคลึงกับนิทานสอนศีลธรรม บรรดาผู้นํา
ศาสนาได้ ใช้ เรื่ องเล่าเหล่านี ้เพื่อสื่อความเรื่ องค่านิยมมาตังแต่
้ หลายพันปี มาแล้ ว โดยปกติแล้ วเรื่ อง
เล่าแบบนี ้จะเป็ นเรื่ องทัว่ ๆ ไปที่เกิดขึ ้นมาตังแต่
้ ในอดีต และจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริ บทน้ อย
มาก ดังนัน้ บริ บทในเรื่ องจึงจําเป็ นจะต้ องมีความเกี่ยวพันกับผู้ฟังเป็ นอย่างดี ๐ข้ อเท็จจริ ง๑ ของ
เรื่ องเล่าแบบนี ้อาจจะมีลกั ษณะเป็ นสมมติฐานก็ได้ แต่จะต้ องฟั งดูเชื่อถือได้
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2.4.4 การเล่ าเรื่องเพื่อสร้ างเสริมความร่ วมมือระหว่ างกัน
สิ่งสําคัญในการเล่าเรื่ องแบบนี ้คือ ๐ต้ องกระตุ้นให้ ผ้ คู นได้ พดู คุยกัน ๑ เรื่ องเล่าแรกที่เกิดขึ ้น
จะทําให้ จุดประกายเรื่ อ งเล่าอีกเรื่ องตามมา ซึ่งจะจุดประกายให้ เกิดเรื่ องอื่น ๆ อีกต่อไปเรื่ อย ๆ
หากกระบวนการนีด้ ําเนินไปอย่างได้ ผลแล้ ว กลุ่มผู้รับสารทุกคนที่มีมุมมองความคิดในเรื่ องนี ้
ตรงกันก็ จะร่ วมกันขึน้ มาพูดคุยกันมากขึน้ ออกความคิดเห็น และสร้ างความสัมพันธ์ เพื่ อที่ จ ะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงตามเรื่ อ งราวดัง กล่า วได้ โดยเรื่ อ งเล่า แรกต้ อ งฟั ง แล้ ว ได้ อ ารมณ์
ความรู้ สึกมากพอจนสามารถผลักดันคนอื่นให้ ร้ ู สึกอยากเล่าหรื อแบ่งปั นเรื่ องราวของตนเองบ้ าง
และทําให้ คนอื่นอยากที่จะรับฟั งเรื่ องเล่าอื่น ๆ อีก การเล่าเรื่ องแบบนี ้ ในกลุ่มควรจะทําการพูดคุย
โดยไม่ต้องกําหนดระเบียบวาระใด ๆ ไว้ ก่อนเลย เพื่อให้ เรื่ องเล่าผุดขึ ้นมาเองโดยธรรมชาติ
2.4.5 การเล่ าเรื่องเพื่อสยบข่ าวลือ
วิธีการตอบโต้ ข่าวลือวิธีหนึ่ง คือการใช้ พลังจากากรพูดปากต่อปากเพื่อลดความรุ นแรง
ของข่าวลือนัน้ ๆ ลง โดยใช้ เรื่ องเล่าเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ รู ับสารเชื่อว่าเรื่ องซุบซิบนันไม่
้ เป็ นความจริ ง
หรื อไม่ก็ฟังดูไม่สมเหตุสมผลเลย เรื่ องเล่าแบบนี ้จะเน้ นให้ เห็นว่าข่าวลือกับข้ อเท็จจริ งนันมี
้ ความ
ขัดแย้ งกันอยู่ หรื ออาจจะใช้ การพูดจาเสียดสีแบบนุ่มนวลที่เป็ นการล้ อเลียนข่าวลือให้ ลดน้ อยลง
ไป แต่ต้องระวังว่าการเล่าเรื่ องที่ฟังดูสนุก ๆ แบบนี ้สามารถจะให้ ผลในทางตรงกันข้ ามได้ หากเป็ น
การล้ อเล่นในเรื่ องที่เป็ นประเด็นสําคัญหรื อประเด็นวิกฤติ กลเม็ดก็คือ ต้ องรู้ จักใช้ กระแสข้ อมูล
ข่าวสารแบบไม่เ ป็ นทางการจํ านวนมากที่ ไ หลเวี ยนในขณะนัน้ ให้ เป็ นประโยชน์ ม ากกว่าที่ จ ะ
ออกมาหาทางหยุดยัง้ มันโดยตรง แต่หากว่าข่าวลือนัน้ เป็ นความจริ ง ก็คงกระทําอะไรต่อไม่ได้
นอกจากต้ องยอมรับเนื ้อหาของข่าวลือนัน้ ซึง่ ดีกว่าการหาเหตุผลอื่นมาแก้ ตวั ให้ ยิ่งดูแย่ลง
2.4.6 การเล่ าเรื่ องเพื่อแบ่ งปั นความรู้ ระหว่ างกัน
การเล่าเรื่ องแบบนี ้จะมีลักษณะที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเรื่ องเล่าแบบอื่น ๆ ตรงที่จะไม่มี
ตัวละครเอกหรื อไม่มีแม้ โครงเรื่ องให้ พอสังเกตได้ เรื่ องเล่าเหล่านีจ้ ะกล่าวถึงปั ญหาต่าง ๆ เสีย
มากกว่า อีกทังจะนํ
้ าเสนอวิธีการและสาเหตุที่ทําให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาเหล่านัน้ ได้ สําเร็ จหรื อ
อาจจะไม่สําเร็ จก็ได้ เรื่ องเล่าเหล่านี ้จะอธิบายถึงปั ญหา สภาพแวดล้ อม และทางแก้ ไข เนื่องจาก
เป็ นการเน้ นให้ เห็นถึงปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง เรื่ องเล่าเหลานี ้ส่วนใหญ่จะใช้ ท่วงทํานองเชิงลบ และ
เนื่องจากจะมุง่ แสดงรายละเอียดเพื่อชี ้ให้ เห็นว่าเพราะเหตุใดทางแก้ ปัญหาที่นําเสนอจึงใช้ ได้ ผลดี
อาจจะไม่ค่อยเป็ นที่น่าสนใจสําหรับบุคคลที่ไม่ได้ มีความเกี่ ยวข้ องมากนัก ทัง้ ที่สามารถเห็นได้
ชัดเจนเลยว่าไม่ใช่เรื่ องราวที่สร้ างความสนุกสนาน แต่ก็ยงั ถือว่าเป็ นเครื่ องมือที่นํามาใช้ อยู่เสมอ ๆ
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ในบริ บทสังคมแล้ ว ถือเป็ นเรื่ องยากที่จะทําให้ ผ้ คู นได้ รับรู้ทวั่ กัน ไม่ใช่เพราะผู้ค นในสังคมจะเกรง
กลัวผลที่จะตามมา หากเป็ นเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ยงั เพิกเฉยและมองข้ าม ซํ ้ายังมีมมุ มองในด้ าน
บวกเสียเยอะ จนบางครัง้ ลืมคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจริงในสังคม
2.4.7 การเล่ าเรื่ องเพื่อนาพาผู้คนไปสู่อนาคต
เรื่ องเล่าแบบนี ้ต้ องสามารถกระตุ้นให้ ผ้ รู ับสารอยากจะลองจินตนาการถึงภาพในอนาคต
โดยไม่ต้องพยายามนําเสนอรายละเอียดใด ๆ ที่อาจจะกลายเป็ นเรื่ องที่ไม่เกิดขึ ้นจริ งได้ ปล่อยให้
ผู้รับสารได้ ค่อย ๆ คลี่คลายเรื่ องราวนันเอง
้ เรื่ องเล่าแบบนี ้จะต้ องแสดงภาพแห่งสภาวะแบบนัน้
ออกมาในเชิงบวก นัน่ คือ คนเราจะเอาชนะความไม่แน่นอนที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้ หาก
แสดงให้ พ วกเขาเห็ น ว่ า ควรจะตัง้ เป้า หมายไปที่ เ รื่ อ งอะไร มากกว่ า ควรจะหลี ก เลี่ ย งอะไร
จําเป็ นต้ องใช้ ทักษะในการเล่าเรื่ องที่สูงมาก แต่สามารถใช้ การเล่าเรื่ องเพื่อการจุดประกายมา
ผสมผสานให้ เกิดเป็ นทางเลือกเพิ่มขึ ้นได้

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ ประกอบของภาพยนตร์
2.5.1 การเล่ าเรื่องในภาพยนตร์
สิ่งที่สร้ างความโดดเด่นให้ กับการเล่าเรื่ องภาพยนตร์ คือ แนวคิดของการเล่าเรื่ องต้ อง
ถ่ายทอดการแสดงที่เป็ นจริ งบนจอภาพยนตร์ การตัดต่อ ความเข้ าใจในตัวละคร ส่วนหนึ่งขึ ้นอยู่
กับพลังการลําดับภาพจากช็อตหนึ่งไปยังอีกช็อตหนึ่งผสมผสานกับวิธีนําเสนอ โดยมักเริ่ มเรื่ อง
ด้ วยการเปิ ดเผยให้ เห็นลักษณะนิสยั ของตัวละครแล้ วสร้ างปั ญหาที่ผกู มัดตัวละครให้ แน่น เพื่อเป็ น
การบอกให้ ผ้ ชู มรู้ว่าเรื่ องของภาพยนตร์ จะดําเนินไปอย่างไร มีใครเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับปั ญหานี ้บ้ าง
ทังปั
้ ญหาภายนอกและภายในจิตใจ รวมถึงสไตล์ (Style) ของภาพยนตร์ และจบเรื่ องด้ วยข้ อยุติ
ของความขัดแย้ ง ความดีงาม คุณธรรม จริ ยธรรม ความจริ ง ความเป็ นธรรม ศักดิ์ศรี ของตัวละคร
เป็ นต้ น (รักศานต์ วิวฒ
ั น์สินอุดม, 2558)
2.5.1.1 ภาพยนตร์ ที่เล่าเรื่ องราวเรี ยงลําดับเหตุการณ์ (Linear Narrative Film)
ส่วนใหญ่หมายถึงการเล่าเรื่ องราวโดยทัว่ ไปที่มีเหตุการณ์เกิดขึ ้นแบบตรงไปตรงมาเรี ยงตามลําดับ
เวลา ตามเหตุและผลที่ หยิบยกขึน้ มาเล่าอยู่ภายในโครงสร้ างของเรื่ องราว ได้ แก่ ตอนเริ่ ม ต้ น
(Beginning) ตอนกลางเรื่ อง (Middle) และตอนตบเรื่ อง (End) โดยตอนเริ่ มต้ นกับตอนจบมี
ความสัมพันธ์กนั ในเชิงตรรกะ

29
2.5.1.2 ภาพยนตร์ ที่เล่าเรื่ องราวไม่เรี ยงลําดับเหตุการณ์ (Nonlinear Narrative
Film) เป็ นการเล่าเรื่ องที่ ยอกย้ อนไม่ตรงไปตรงมา หรื อไม่สัมพันธ์ กันระหว่างฉากต่อฉาก ไม่
เรี ยงลําดับเวลาและเหตุการณ์ในภาพยนตร์ การเล่าเรื่ องประเภทนีท้ ําให้ เห็นมิติในการเล่าเรื่ อง
ใหม่ๆ และวิธีที่ใช้ กนั มากที่สดุ คือ การย้ อนอดีต (Flashback) โดยการนําเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นใน
อดีตของภาพยนตร์ มาแทรกเหตุการณ์ในฉากปั จจุบนั เพื่อขยายเรื่ องราวในขณะนันให้
้ ชดั เจนขึ ้น
หรื อเป็ นการรํ าลึกถึงอดีตของตัวละคร
2.5.2 ความคิดหลักของเรื่อง
เป็ นนามธรรมที่เกี่ยวข้ องกับแง่คิดในเชิงความคิดและปั ญญาที่ผ้ สู ร้ างภาพยนตร์ ต้องการ
บอกกับผู้ชมเป็ นพิเศษ ประเด็นของความคิดหลักจะช่วยเชื่อมทุกปั จจัย เช่น โครงเรื่ อง ตัวละคร
สไตล์ และรายละเอียดของบทภาพยนตร์ เข้ าไว้ ไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้ ประเด็นหรื อปั จจัยใน
การทํางานสอดคล้ องกันเป็ นหนึ่งเดียว เป็ นสิ่งสําคัญในภาพยนตร์ ที่เกี่ ยวข้ องกับมนุษย์ สังคม
สภาพแวดล้ อม อารมณ์ความรู้สกึ (รักศานต์ วิวฒ
ั น์สินอุดม, 2558)
2.5.2.1 ความคิดหลักที่เน้ นการมองโลก (Focus on World View) เป็ นทัศนคติ
ของตัวละครที่มีตอ่ ปรากฏการณ์ของโลก เช่น มองโลกในเชิงยึดมัน่ อุดมคตินิยม มองโลกในแง่ร้าย
มองโลกอย่างประชดประชัน เป็ นต้ น
2.5.2.2 ความคิดหลักที่เน้ นด้ านอารมณ์ (Focus on Emotion) มีเนื ้อหาด้ าน
ความรู้ สึก หรื อ สร้ างความรู้ สึก ที่ให้ ผลทางอารมณ์ ความรู้ สึกเดียวตลอดทัง้ เรื่ องตามมา เช่น
ความรัก ความน่ากลัวสยองขวัญ หรื อ ตื่นเต้ นเร้ าใจ ส่วนใหญ่มกั ใช้ เหตุการณ์ของเรื่ องเป็ นส่วน
เสริมการตอบสนองทางอารมณ์
2.5.2.3 ความคิดหลักที่เน้ นตัวละคร (Focus on Character) มีตวั ละครที่โดดเด่น
ไม่ใช่ตวั ละครปกติธรรมดาที่เห็นอยู่ในชีวิตประจําวันทัว่ ไป โดยเนื ้อหาของเรื่ องจะช่วยเสริ มให้ ตวั
ละครมีความชัดเจน
2.5.2.4 ความคิดหลักที่เน้ นโครงเรื่ อง (Focus on Plot) เน้ นเนื ้อหาหรื อเหตุการณ์
ที่บอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ ้น มีวตั ถุประสงค์ที่ต้องการพาผู้ชมให้ หลุดไปจากโลกแห่งความเป็ นจริ ง ไม่
เน้ นอารมณ์ ความคิด หรื อตัวละคร
2.5.2.5 ความคิดหลักที่เน้ นสไตล์หรื อรายละเอียดของอารมณ์ (Focus on Style
& Texture) มีรายละเอียดที่สร้ างให้ เกิดผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์ได้ รุนแรง ทําให้ เกิดความ
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ทรงจํากับผู้ชมได้ มากที่ สุด มีภาพที่ สร้ างอารมณ์ และความรู้ สึกในจังหวะบรรยากาศที่โดดเด่น
เฉพาะตัว มีเอกลักษณ์หรื อสร้ างความรู้สกึ ประทับใจ แม้ ภาพยนตร์ จะจบไปนานแล้ วก็ตาม
2.5.2.6 ความคิดหลักที่เน้ นแง่คิด (Focus on Ideas) ให้ นยั สําคัญกับผู้ชม
นําเสนอในบางมุมของชีวิตหรื อสภาวะของมนุษย์ให้ ชัดเจนขึ ้น อาจนํามาจากการเล่าเรื่ องผ่าน
ประสบการณ์ เหตุการณ์ แม้ กระทัง่ ผ่านคําพูดของตัวละคร อาจมีการนําเสนอในรู ปแบบที่เข้ าใจ
ยากหรื อท้ าทายให้ ค้นหาการตีความ ได้ แก่ ปั ญหาสังคม ปั ญหาวัยรุ่ น ความสัมพันธ์ ที่ซับซ้ อน
ศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ ปรัชญา สัจธรรม คุณธรรม เป็ นต้ น
2.5.3 โครงเรื่องและการออกแบบเรื่องราว
โครงเรื่ อง คือสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกันของเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละ
ช่วงเวลา จนร้ อยเรี ยงก่อรูปก่อร่างขึ ้นมาเป็ นเรื่ องราวและโครงเรื่ อง ต้ องมีการเกี่ยวโยงเรื่ องราว
อย่างน่าสนใจ ระบุวา่ ใคร ทําอะไร ต่อใคร และทําไม ช่วยให้ ประเด็นต่างๆ นันเข้
้ มข้ น ชัดเจน และ
ได้ ผลมาก โดยมีความขัดแย้ ง ความทนทุกข์ทรมาน การค้ นพบ การพลิกผัน ความตึงเครี ยด และ
ความระทึกใจ เป็ นประเด็นช่วยเร่งเร้ าความกระหายในการอยากรู้ให้ กบั ผู้ชม และพาไปสูจ่ ดุ หมาย
ปลายทางของเรื่ องได้ (รักศานต์ วิวฒ
ั น์สินอุดม, 2558)
การทําให้ เรื่ องราวสามารถดําเนินไปได้ นนั ้ โครงเรื่ องต้ องมีองค์ประกอบสําคัญคือ ความ
ต้ องการของตัวละคร เพราะจะผลักดันให้ ตวั ละครมีการกระทํา เรื่ องราวก็จะดําเนินไปเพราะความ
ต้ องการเติมเต็มความปรารถนาของตัวละครนัน้ ทําให้ เรื่ องราวในภาพยนตร์ ดําเนินไป ผ่านการ
กระทําและความนึกคิดของตัวละคร การเขียนโครงเรื่ องจึงจําเป็ นต้ องค้ นหาคําตอบเหล่านี ้คือ 1)
ตัวละครสํ าคัญของเรื่ องนี ค้ ือใคร 2) ความต้ องการของตัวละครนีค้ ืออะไร 3) ทํ าไมพวกเขาจึง
ต้ องการสิ่งนัน้ 4) พวกเขาทําอย่างไรเพื่อให้ ได้ สิ่งนันมา
้ 5) อุปสรรคที่ขดั ขวางพวกเขาคืออะไร และ
6) เหตุการณ์ดงั กล่าวนําไปสูผ่ ลและบทสรุปท้ ายเรื่ องอย่างไร
การออกแบบเรื่ องราว (McKee, 1997, อ้ างถึงใน รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2558)
หมายถึ ง การนํ า เรื่ อ งราวนัน้ มาจัด เรี ย งใหม่ใ ห้ ไ ด้ ก ารเล่า เรื่ อ งที่ ดี มี ก ารออกแบบใน 5 ส่ว น
ดังต่อไปนี ้
2.5.3.1 เหตุการณ์เร่งเร้ า (The Inciting Incident) เป็ นสิ่งที่ทําให้ เรื่ องราวพลิกผัน
เดินหน้ า หรื อการไปสร้ างปั ญหาที่คาดไม่ถึงของตัวละคร ที่ทําให้ ชีวิตของตนเองต้ องสูญเสียความ
สมดุล ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตต้ องพลิกผันแปรเปลี่ยน ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเปิ ดเรื่ องราวเชิง
บวก (Positive) หรื อเชิงลบ (Negative) อย่างใดอย่างหนึ่ง จากนัน้ ก็พบกับเหตุการณ์ เร่ งเร้ า
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ดังกล่าวเข้ ามากระตุ้นให้ ชีวิตตัวละครผันแปร ต้ องอยู่ในสภาพลําบาก และเขาต้ องเลือกตัดสินใจ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทําให้ เขาพบกับเหตุการณ์เชิงลบ (Negative) หรื อเชิงบวก (Positive) ทังนี
้ ้
โดยปกติเหตุการณ์จําเป็ นต้ องการ 2 ปั จจัย คือ การเปิ ดเรื่ อง (Set up) กับปิ ดเรื่ อง (Pay off) เราจึง
สามารถออกแบบเรื่ องราวราวได้ ดงั นี ้
1) เรื่ อ งราวแบบสมปรารถนาแต่ขัด แย้ ง ในจิ ต ใจ (Conscious VS
Unconscious) เมื่อตัวละครพบเหตุการณ์ เร่ งเร้ า แล้ วทํ าให้ ชีวิตเขาเปลี่ ยนไป เขาได้ ในสิ่ง ที่
ปรารถนา เรี ยกว่า Object of Desire แต่ไม่สามารถเติมเต็มความปรารถนานันได้
้ ซึ่งเป็ นความ
ต้ องการที่อยูใ่ นเบื ้องลึกของจิตใจที่ไม่ร้ ูตวั จึงต้ องค้ นหาความสมดุลชีวิตต่อไป
2) เรื่ องราวแบบสมปรารถนาภายนอก (Conscious Desire) เมื่อตัว
ละครพบเหตุการณ์เร่งเร้ า ได้ กระตุ้นความต้ องการสําคัญ (Spine) ที่ร้ ูตวั อย่างตรงไปตรงมา เป็ น
พลังที่รวบรวมองค์ประกอบเรื่ องราวทังหมดมารวมกั
้
น
3) เรื่ องราวแบบสมปรารถนาในจิตใจ (Unconscious Desire) เมื่อตัว
ละครพบเหตุการณ์เร่งเร้ า ทําให้ ตวั ละครมีความต้ องการลึกๆ (ภายในจิตไร้ สํานึ ก) ที่ถกู กดทับอยู่
ภายในจิตใจ ถูกแสดงออกมาอย่างไม่ร้ ู ตวั ความต้ องการนัน้ จะกลายเป็ นความต้ องการสําคัญ
(Spine) ของเรื่ องที่มีพลัง ความมัน่ คง และความยึดมัน่ มาก ฝั งลึกลงไปสุดภายในของตัวละคร
จากนันจะสะท้
้
อนออกมาให้ เห็นในมิตติ า่ งๆ
2.5.3.2 การเพิ่มปั ญหา (Progressive Complication) หมายถึง เหตุการณ์
กระตุ้นเรื่ องราวนี ไ้ ปก่อให้ เ กิ ดเหตุการณ์ อื่นๆ ตามมา ทํ าให้ ชี วิตของตัวละครมี ปัญหามากขึน้
ตามลําดับ ขณะเดียวกันก็เผชิญหน้ ากับศัตรูหรื ออุปสรรคมากขึ ้นตามลําดับ จนกระทัว่ เข้ าสู่จดุ ไม่
หวนคืน หรื อ (Point of No Return) กลายเป็ นปั ญหาซับซ้ อนมากขึ ้น จนกระทัง่ ไปสู่จดุ วิกฤติ และ
จุดสําคัญสูงสุดของเหตุการณ์ในช่วงท้ ายเรื่ องราว
2.5.3.3 จุดวิกฤติ (Crisis) หมายถึง การตัดสินใจครั ง้ สํ าคัญที่ สุดกับปั ญหา
ร้ ายแรง ที่ต้องเลือกการตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็ นภาวะที่ลําบากโดยแท้ จริ ง เป็ นการเลือ กระหว่าง
ความดีสองอย่างที่เข้ ากันไม่ได้ หรื อความเลวทังสองด้
้
านที่เท่าเทียมกัน หรื อที่อยู่ภายใต้ แรงกดดัน
มากที่ สุดในชี วิต มี ความอันตราย (Danger) หากตัดสินใจผิดพลาดในวินาทีนัน้ ก็จ ะสูญเสี ย
ตลอดไป หรื อเป็ นโอกาส (Opportunity) หากตัดสินใจถูกต้ อง บรรลุความต้ องการ
2.5.3.4 จุด สํ า คัญ สูง สุด ของเหตุก ารณ์ (Climax) หมายถึ ง เหตุก ารณ์ ที่ มี
ความหมายของการเปลี่ ย นแปลงคุณ ค่า ที่ ไ ปกระตุ้น อารมณ์ ผ้ ูช ม ก่ อ ให้ เ กิ ด อารมณ์ ที่ ต รึ ง ใจ
(Meaning Produces Emotions) เป็ นการยกระดับสุนทรี ยภาพของเรื่ องราวให้ สงู ขึ ้น
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2.5.3.5 จุดคลี่คลายเรื่ อง (Resolution) หมายถึง การหาทางออกเพื่ออธิบายหรื อ
ให้ ความชัดเจน หรื อแก้ ปัญหาของเรื่ องราว มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นบทสรุปเรื่ องราวทังหมดให้
้
แก่
ผู้ชม

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ (Image) คือภาพที่ เกิ ดขึน้ ในจิ ตใจของประชาชนที่มี ต่อองค์กร หน่วยงาน
สถาบัน และหมายรวมไปถึงด้ านการบริ หารหรื อการจัดการขององค์กร หน่วยงาน สถาบันนันด้
้ วย
และหมายรวมไปถึงสินค้ า ผลิตภัณฑ์ และการบริ การ ที่องค์กร หน่วยงาน สถาบันจําหน่าย (อ้ าง
ถึง ใน วิ รัช เลิ ศพัฒ นา, 2549) ซึ่ง อาจจะมาจากประสบการณ์ ท างตรง และอาจจะมาจาก
ประสบการณ์ทางอ้ อม การฟั งจากคําบอกเล่าของบุคคล การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร หรื อสื่อของ
องค์กร เช่น ข่าว บทความ สารคดี รายการโทรทัศน์ หรื อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นต้ น (พรทิพย์,
กิมสกุล 2553)
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ กล่าวว่า ในด้ านจิตวิทยา ภาพลักษณ์เปรี ยบเสมือนตัวกําหนด
ทิศทางของปั จเจกชนในเรื่ องทัศนคติและพฤติกรรมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู่รอบตัว และมีแนวโน้ ม
แสดงพฤติกรรมออกมาเป็ นเชิงบวกหรื อลบตามภาพลักษณ์ที่ได้ ตีความ ภาพลักษณ์ก่อให้ เกิดอคติ
(bias) เพราะภาพลัก ษณ์ เ ป็ น เรื่ อ งฝั ง ใจ ยากที่ จ ะแก้ ไข เป็ น สิ่ ง ที่ ค่อ นข้ า งถาวรและเป็ น สิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงได้ ยาก ถ้ ามองว่าอะไรเป็ นสิ่งที่ดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ ยวข้ องจะถูกมองว่าดีไปด้ วย
แม้ แต่สิ่งที่ไม่ดี จะถูกมองว่าดีไปด้ วย และถ้ ามองว่าอะไรเป็ นสิ่งไม่ดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้ องกับ
สิ่งนันก็
้ ไม่ดีไปหมด แม้ แต่สิ่งที่ดีก็อาจถูกมองด้ วยความเคลือบแคลงสงสัย ไม่แน่ใจว่าดีหรื อไม่
เป็ นต้ น
อรสา ปานขาว (2543) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ เป็ นความประทับใจที่เรารู้ สึกต่อองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรื อคนใดคนหนึ่ง หรื อเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นในจิตใจของคนที่เห็นองค์กรเป็ น
๐ภาพ๑ ในลักษณ์ที่ได้ รับอิทธิพลจากสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรื อหลายสิ่งที่เกี่ยวพันกับองค์กร
ภาพลักษณ์ จึง มี ค วามสํ าคัญ กับทุกองค์ กร เพราะมี ผ ลกระทบต่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานหรื อองค์กร และบุคคลในองค์กร หากองค์กรใดมีภาพลักษณ์ที่ดี ประชาชนจะเกิดความ
ไว้ วางใจ ศรัทธา ยอมรับ ซึง่ นําไปสูก่ ารให้ ความร่วมมือและสนับสนุนองค์กรนันต่
้ อไป
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2.6.1 การเกิดภาพลักษณ์
ถึงแม้ วา่ ภาพลักษณ์จะเป็ นความรู้สกึ ส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่เกิดขึ ้นในใจที่มีพื ้นฐานการ
เกิ ด ขึน้ เนื่ อ งมาจากสิ่ ง ที่ อ งค์ ก รกระทํ า หรื อ ไม่ก ระทํ า สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ง แล้ ว กลุ่ม เป้า หมายมี ก าร
ตีความหมายของการกระทําก็ตาม แต่บางครัง้ บุคคลก็อาจเกิดภาพในใจต่อองค์กรได้ จากการได้
ยินเพียงชื่อองค์กรเท่านัน้ (Walters, 1978, อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2556)
นอกจากนี ้ วิจิตร อาวะกุล (2541) ได้ อธิบายว่า ภาพลักษณ์ อาจเกิดขึ ้นได้ 2 ทาง ได้ แก่
1) เกิดจากลักษณะและธรรมชาติขององค์กร หน่วยงาน สถาบันที่มีการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
โดยมิ ไ ด้ ปรุ ง แต่ง ใด ๆ มาจากการที่ องค์ก รปล่อยให้ เกิ ดภาพลักษณ์ ตามยถากรรม มิ ไ ด้ มี การ
วางแผนสร้ างภาพลัก ษณ์ 2) เกิ ด จากกระบวนการประชาสัม พัน ธ์ เพื่ อ สร้ างภาพลัก ษณ์ ใ ห้
สาธารณชนเข้ าใจตามที่องค์กรต้ องการ หรื อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ เดิมด้ วยการเสนอภาพที่
ถูกต้ องอย่างเด่นชัด และมีการวางแผนสร้ างขึ ้นอย่างเป็ นระบบ มีการเลือกเป้าหมายที่ชดั เจน และ
มีการประเมินทบทวนภาพลักษณ์ ในการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนให้ ดีขึน้ ทันสมัย ต่อเหตุการณ์ จน
กลายเป็ นภาพลักษณ์ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ ตงไว้
ั้
พงษ์ เ ทพ วรกิ จ โภคาทร (2536) ได้ อ ธิ บ ายว่า ภาพลัก ษณ์ เกิ ด ได้ จ ากปั จ จัย ดัง นี ้ 1)
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้ อม (Events and Environment) คนจะเป็ นสมาชิกของสังคม ในสังคมจะมี
เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แต่มีเพียงบางส่วนของเหตุการณ์ หรื อบาง
เหตุการณ์เท่านันที
้ ่เราจะเลือกรับ เลือกจดจํา และในบรรดาเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้น จะมีคณ
ุ ค่า
ด้ านดีหรื อเลว จะสําคัญหรื อไม่ จะมีความหมายอย่างไร คงจะไม่เกิดขึ ้นจากตัวเราเพียงอย่างเดียว
แต่สภาพแวดล้ อมที่อยู่กบั เหตุการณ์และอยู่โดยรอบเราจะมีอิทธิพลในการกําหนดคุณค่าเหล่านัน้
ทัง้ ก่อนและหลัง รับรู้ ตลอดจนมี อิทธิ พลต่อความสมบูรณ์ หรื อการหดหาย และระยะเวลาของ
ความจําในเหตุการณ์นนั ้ ๆ ด้ วย 2) ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) ในบรรดา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทังหลาย
้
จะส่งผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้ แก่ การได้ ยิน การมองเห็น การสัมผัส
การลิ ้มรส และการได้ กลิ่น ซึ่งแต่ละช่องทางต่างมีประสิทธิภาพด้ านการรับรู้ ความสมบูรณ์ ของ
เหตุการณ์ แตกต่างกัน นอกจากนี ้ เนือ้ หาสาระ วิธีการจัดข่าวสาร โครงสร้ างสารของผู้ส่งสาร มี
ความสัมพันธ์กบั ช่องทางการสื่อสารด้ วย ดังนัน้ ช่องทางการสื่อสารจึงเปรี ยบเสมือนประตูด้านแรก
ของการรับรู้เหตุการณ์ ซึง่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขันตอนนี
้
้ คุณสมบัติของ ๐ข่าวสาร๑ และ
๐สื่อ๑ มีความสําคัญที่สดุ 3) องค์ประกอบเฉพาะบุคคล (Personal Elements) เป็ นองค์ประกอบที่
เกี่ยวกับประสิทธิ ภาพของการรับรู้ ของผู้รับสาร คือ ทักษะของการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบ
สังคมและวัฒนธรรม องค์ประกอบเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร เราจะมองเห็นภาพเป็ นอย่างไร
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จะเป็ นภาพที่มีความหมายเหมือนหรื อไม่เหมือนผู้อื่น จะมีความนิยมชมชอบหรื อไม่สนใจขึ ้นกับ
องค์ประกอบทัง้ 5 นี ้เป็ นสําคัญ ดังนัน้ แม้ ว่าเหตุการณ์ จากภายนอกจะผ่านช่องทางการสื่อสาร
และเข้ าถึง ผู้รับสารแล้ วก็ ตาม จะมีความหมายหรื อไม่ องค์ประกอบเหล่านี จ้ ะเป็ นคําตอบที่ ดี
มากกว่าอย่างอื่น 4) การรับรู้และความประทับใจ (Perception and Impression) ภาพลักษณ์จะ
ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ทนั ที จนกระทัง่ เหตุการณ์ผ่านช่องทางการสื่อสารและองค์ประกอบทัง้ 5 ของ
ผู้รับสาร คือ ทักษะของการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรม จะเป็ นตัวพิจารณา
เหตุการณ์นนก่
ั ้ อน โดยการรับรู้ (Perception) ซึ่งเป็ นตัวแปลงเหตุการณ์ให้ เป็ น ๐ความหมายตาม
ความคิดของบุค คลนัน้ ๆ๑ ส่วนความประทับใจ (Impression) มี ความสํ าคัญในการรั บรู้ อี ก
ลักษณะหนึ่ง โดยจะเกี่ยวพันกับคุณภาพและปริ มาณของความทรงจํา ถ้ าประทับใจมาก ไม่ว่าจะ
เป็ นด้ านบวกหรื อลบ ก็จะมีความความทรงจํา จดจําได้ มากและนาน
2.6.2 องค์ ประกอบและลักษณะของภาพลักษณ์
Boulding (1975, อ้ างถึงใน ศิริกลุ ลิ่มลัญจกร, 2534) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็ นความรู้เชิง
ความรู้สกึ ของคนเราที่มีตอ่ สิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้นนเป็
ั ้ นความรู้ที่เราสร้ างขึ ้นมาเองเฉพาะคน
เป็ นความรู้ เชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) เป็ นการสะสมความรู้ เชิงอัตวิสยั เกี่ ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัวที่ได้ ประสบและมีความเชื่อว่าจริ ง เนื่องจากคนเราไม่สามารถที่จะรับรู้และทําความ
เข้ าใจกับทุกสิ่งได้ ครบถ้ วนเสมอไป เราจะได้ เฉพาะภาพบางส่วน หรื อลักษณะกว้ าง ๆ ของสิ่ง
เหล่านัน้ ซึง่ มีความไม่แน่นอนชัดเจนอยู่ เรามักตีความหมายหรื อให้ ความหมายแก่สิ่งเหล่านันด้
้ วย
ตัวเราเอง ความรู้ เชิงอัตวิสัยนีป้ ระกอบเข้ าเป็ นภาพลักษณ์ ของเราที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ในโลก และ
พฤติกรรมของเราจะขึ ้นอยูก่ บั ความรู้เดิมที่เรามีอยู่ด้วย
ภาพลักษณ์จึงเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกระบวนการของความคิด จิตใจ ในเมื่ อคนเรามิได้ มีเพียง
ประสบการณ์ โดยตรงกับโลกรอบตัวซึ่งเราได้ สัมผัส ชิมรส ดมกลิ่น ได้ ยินเสียง และได้ เห็นด้ วย
ตนเองเท่านัน้ เรายังมี ประสบการณ์ ทางอ้ อมอื่ น ๆ ด้ วย ซึ่งประสบการณ์ เหล่านีต้ ้ องอาศัยการ
ตีความและให้ ความหมายสําหรับตนเอง (Make Sense) ด้ วย ภาพลักษณ์ จึง เป็ น การแทน
ความหมายเชิงอัตวิสยั (Subjective Respresentative) ของสิ่งต่าง ๆ ที่เรารับรู้มาเป็ นความรู้สึก
เชิ ง ตีความหมายของการรั บรู้ (Perception) ตีความกระบวนการรั บรู้ อย่างเลื อ กสรรและให้
ความหมายของสิ่งต่าง ๆ นี ้ คือ กระบวนการเกิดภาพลักษณ์ (Process of Imagery) ซึ่งมักจะมี
ความหมายสําคัญยิ่งต่อการรับรู้ในสิ่งที่ไม่มีความหมายแน่นอนชัดเจนในตัวมันเอง
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Boulding กล่าวว่า องค์ประกอบของภาพลักษณ์อาจแยกได้ เป็ น 4 ส่วน แม้ ว่าในความ
เป็ นจริ ง องค์ประกอบทัง้ 4 ส่วนจะไม่สามารถแยกเป็ นส่วน ๆ จากกันได้ อย่างเด็ดขาดก็ตาม ดังนี ้
1) องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็ นสิ่งที่บคุ คลได้ จากการสังเกตโดยตรง
แล้ วนําสิ่งนันไปสู
้ ก่ ารรับรู้ สิ่งที่ถกู รับรู้นี ้อาจจะเป็ นบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ความคิด หรื อสิ่งของ
ต่าง ๆ เราจะได้ ภาพของสิ่งแวดล้ อต่าง ๆ เหล่านี ้โดยผ่านการรับรู้เป็ นเบือ้ งต้ น 2) องค์ประกอบเชิง
ความรู้ (Cognitive Component) ได้ แก่ ส่วนที่เป็ นความรู้ เกี่ ยวกับลักษณะ ประเภท ความ
แตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ รับจากการสังเกตและรับรู้ 3) องค์ประกอบเชิงความรู้ สึก (Affective
Component) ได้ แก่ ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับความรู้ สึกของบุคคลที่ มีต่อสิ่งต่าง ๆ เป็ นสิ่งที่เกี่ยวพัน
กับ ความรู้ สึก ผูกพัน ยอมรั บ หรื อไม่ย อมรั บ ชอบหรื อ ไม่ช อบ 4) องค์ ประกอบเชิ ง การกระทํ า
(Conative Component) เป็ นภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับความมุ่งหมายหรื อเจตนาที่จะเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิตอบโต้ สิ่ง เร้ านัน้ อันเป็ นผลของการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบเชิง ความรู้ และเชิ ง
ความรู้สกึ
การเกิดภาพลักษณ์ในเชิงของการสื่อสารตามแนวคิดของโบลดิ ้งมุ่งพิจารณาในสาระของ
ลักษณะการรั บรู้ ข่าวสารที่มี ส่วนสัม พันธ์ หรื อมี ผลต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพลักษณ์ เป็ น
สําคัญ ลักษณะการก่อตัวของภาพลั กษณ์ ต่อสิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใดเมื่ อพิจ ารณาจากความสัม พันธ์ ของ
องค์ประกอบแล้ ว จะก่อตัวขึ ้นจากการผสมผสานขององค์ประกอบเชิงความรู้ การรับรู้ ความรู้สึก
และการกระทํ า จนเกิ ด เป็ น ภาพของโลกที่ สัม ผัส ทัง้ 5 ของบุค คล อาจเป็ น การสัง เกตจาก
ประสบการณ์โดยตรงหรื อโดยอ้ อม ทังที
้ ่ผ่านสื่ อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ในรู ปแบบต่าง ๆ จากข้ อมูล
หรื อจากการสังเกตที่ผ่านมาโดยกระบวนการรับรู้ ซึ่งจะต้ องมีการให้ ความหมายแก่สิ่งที่ถกู สังเกต
นันด้
้ วยการนําไปสู่การสร้ างความรู้ ที่มีการแยกแยะลักษณะ ประเภท และความแตกต่างของสิ่ง
ต่าง ๆ นัน้ เป็ นความรู้ สึกที่สร้ างขึ ้นจากการตีความและให้ ความหมายด้ วยตัวของมันเอง แต่สิ่งที่
ถูกสังเกตความรู้ ที่สร้ างขึ ้นมานี ้ได้ ไปเกี่ยวพันกับพื ้นฐานประสบการณ์เดิม เช่น ทัศนคติ ค่านิยม
เกิดเป็ นความรู้สกึ ที่มีตอ่ สิ่งที่ถกู สังเกตนัน้ ๆ แล้ วพัฒนาเป็ นความผูกพันที่จะยอมรับหรื อไม่ยอมรับ
ชอบหรื อไม่ชอบ และความรู้ สึกนีอ้ าจจะไม่แสดงออกก็ได้ แต่เป็ นความรู้ สึกที่มีต่อความหมาย
พร้ อมที่จะแสดงออก และเป็ นการกระทําที่มีทิศทางด้ วย
เมื่อบุคคลมีภาพลักษณ์ตอ่ สิ่งหนึ่งสิ่งใดในความรู้สึกนึกคิดของตนแล้ ว ภาพลักษณ์นี ้ก็จะ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ภาพลักษณ์ที่ได้ ก่อตัวหรื อถู กสร้ างขึ ้นแล้ ว ย่อมมีแนวโน้ มที่จะ
เหนี่ ย วนํ า พฤติ ก รรมของผู้ บริ โ ภคและสาธารณชนให้ เห็ น คล้ อ ยตามไปในทิ ศ ทางเดี่ ย วกั น
โดยเฉพาะภาพลัก ษณ์ เ มื่ อ เกิ ด ขึน้ แล้ ว จะเปลี่ ย นแปลงได้ ย าก เพราะการเปลี่ ย นแปลงของ
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ภาพลักษณ์อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้ างของพฤติกรรมเป็ นอย่างมาก การสร้ างภาพลั กษณ์ถึงแม้
จะยาก แต่ก็ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่สญ
ู เสียไปแล้ ว การพยายามสรรหาข้ อมูลให้ แก่
บุคคลเพื่ อเปลี่ ยนแปลงภาพลักษณ์ ของเขานัน้ ข้ อมูลอาจถูกปฏิ เสธได้ หากข้ อมูลดัง กล่าวไป
ขัดแย้ งกับความคิดเห็นความเชื่อเดิม ทัศนคติหรื อค่านิยมของบุคคล ข้ อมูลใหม่ที่ให้ ไปนั น้ อาจถูก
คิดว่าผิดหรื อเป็ นการบิดเบือนได้ ดังนัน้ ถึงแม้ ว่าภาพลักษณ์ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่หยุดนิ่งก็ตาม
แต่การเปลี่ยนแปลงก็กระทําได้ ยาก
แนวคิดเรื่ องภาพลักษณ์ ของโบลดิง้ เป็ นแนวคิดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อัน
ประกอบด้ วยความรู้ การเรี ยนรู้ ทําให้ เกิดความรู้ สึก และเกิดการกระทําตามมา เป็ นความรู้ สึกที่
เกิดจากการสร้ างสมทังในเรื
้ ่ องที่ประสบด้ วยตนเอง และได้ รับการบอกเล่าจากคนอื่น แนวคิดนี ้จะ
เป็ นพื ้นฐานในการสร้ างภาพลักษณ์อื่น ๆ โดยเฉพาะการสร้ างภาพลักษณ์ในลักษณะของบัวสติน
(Boorstin)
Boorstin (1973, อ้ างถึงใน วันทนา จิรธนา, 2538) ได้ อธิบายถึงลักษณะของภาพลักษณ์
ที่เป็ นที่ต้องการไว้ ว่ามีลักษณะดังต่อไปนี ้ 1) ภาพลักษณ์ เป็ นสิ่งที่ถูกสร้ างขึ ้น (An Image is
Synthesized) คือ เป็ นสิ่งที่ถูกวางแผนไว้ สร้ างขึน้ เพื่อตอบสนองจุดมุ่ง หมายหรื อสร้ างความ
ประทับใจ เช่น เครื่ องหมายการค้ าง (Trademark) และตรายี่ ห้อ (Brand name) ดัง นัน้
ภาพลักษณ์ คือ บุคลิ กภาพที่ ส าธารชนสามารถเห็นได้ 2) ภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ง ที่น่าเชื่ อถื อ (An
Image is Believable) เนื่องจากภาพลักษณ์จะไม่ตอบจุดประสงค์ของเราถ้ าหากประชาชนไม่มี
ความเชื่อถือในภาพลักษณ์แบบนัน้ ทางที่จะทําให้ ภาพลัก ษณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทางหนึ่งที่
ทํ า ให้ น่า เชื่ อ ถื อ คื อ การไม่พูด เกิ ด ความจริ ง ใจ นัก โฆษณาหรื อ นัก ประชาสัม พัน ธ์ ที่ ฉ ลาดจะ
พยายามเลี่ยงการใช้ ภาพลักษณ์ที่ดีเลิศเพื่อจะมีให้ ดเู กิดความจริงไป 3) ภาพลักษณ์เป็ นสิ่งที่คงอยู่
(An Image is Passive) เนื่องจากภาพลักษณ์เป็ นสิ่งที่สมมติขึ ้นมาเพื่อให้ เหมาะสมกับความเป็ น
จริ ง ผู้สร้ างภาพลักษณ์ (หมายถึงองค์กร) ต้ องถูกคาดหวังให้ องค์กรเหมาะสมกับภาพลักษณ์นนั ้
และผู้บริ โภค (หรื อผู้ที่เห็นภาพลักษณ์ขององค์กรหรื อผู้บริ โภคที่มีศกั ยภาพ) ก็จะต้ องทําวีธีใดก็ได้
ให้ ตวั เองเหมาะสมกับภาพลักษณ์ นนั ้ ด้ วย 4) ภาพลักษณ์ เป็ นสิ่งที่ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม (An
Image is Vivid Concrete) ภาพลักษณ์นนไม่
ั ้ ต้องมากเกินไป และสามารถทําความเข้ าใจได้ ง่าย
ภาพลักษณ์ไม่ใชคุณสมบัติที่ผลิตภัณฑ์คนหรื อองค์กรมี แต่มนั จะต้ องมีเพียงไม่กี่ลกั ษณ์เท่านันที
้ ่
ถูกเลือกมาเพื่ อให้ เ ห็นภาพที่ ชัดเจน 5) ภาพลักษณ์ ต้องทํ าให้ เข้ าใจได้ ง่ าย (An Image is
Simplified) ภาพลักษณ์นนต้
ั ้ องทําให้ เข้ าใจง่ายกว่าตัววัตถุหรื อผลิตภัณฑ์นนแสดงออกมาให้
ั้
เห็น
ภาพลักษณ์ที่มีประสิทธิ ภาพมากที่สุดจะต้ องมีความเรี ยบง่าย เข้ าใจได้ ง่าย และแตกต่างเพียง
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พอที่จะทําให้ จําได้ 6) ภาพลักษณ์มีสองนัย (an Image is Ambiguous) ภาพลักษณ์จะอยู่ระหว่าง
ความคิดกับสิ่งที่สามารถใช้ ได้ ความคาดหวังกับความจริ ง อาจพูดได้ ว่าภาพลักษณ์นนมี
ั ้ สองนัย
แต่จะต้ องไม่คลุมเครื อ ภาพลักษณ์จะต้ องเหมาะสมกับจุดประสงค์ และรสนิยมในอนาคตที่จะ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้
2.6.3 คุณค่ าของภาพลักษณ์ ช่ ือเสียงองค์ กร
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กรมีคณ
ุ ค่าและความสําคัญต่อศักยภาพองค์กรในการสร้ าง
ความดึง ดูด ใจ แม้ ว่า ภาพลัก ษณ์ ชื่ อ เสี ย งโดยทั่ว ไปจะเกี่ ย วข้ อ งกับ การรั บ รู้ จากสาธารณชน
ภายนอกองค์กร ในทางการตลาด ภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กรจะถูกนําไปใช้ วิเคราะห์ว่า ผู้บริ โภค
ผู้ใช้ บริ การ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีการรับรู้ องค์กรและผลิตภัณฑ์เช่นใด โดย Carroll (อ้ างถึงใน
ประทุม ฤกษ์กลาง, 2559) แสดงแนวคิดภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กรว่าเป็ นแนวคิดที่มีประโยชน์ตอ่
การสร้ างความเข้ าใจ ความประทับใจของบุคคลต่อองค์กร หรื อเป็ นสิ่งที่องค์กรต้ องการให้ เกิด หรื อ
สร้ างให้ บุคคลรับรู้ ภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กรในทางที่ดี ภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กรมีอิทธิพลสูง
ต่อกรเกิดประสบการณ์ตอ่ องค์กรจากมุมมองบุคคล ช่วยอธิบายว่าบุคคลหรื อองค์กรนันมี
้ ลกั ษณะ
เป็ นเช่นใด
Morgan (2015, อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2559) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ชื่อเสียงบริ ษัท
ควรเริ่ มต้ นจากเบื ้องบน คือ สํานักงานผู้บริ หาร และควรตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการพัฒนานโยบาย
บริ ษัทที่ดีมากกว่าการที่จะทําการควบคุมความเสียหายจากการกํ าหนดนโยบายที่ไม่ดี เจ้ าของ
บริ ษัทและผู้จดั การควรทําตามชันตอนการพั
้
ฒนาภาพลักษณ์ชื่อเสียงบริ ษัท ดังนี ้ 1) เน้ นชื่อเสียง
บริ ษัทในระยะยาว 2) ตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐานการกระทําตามนโยบายที่ดี 3) ยืนยันในความจริ งอย่าง
เปิ ดเผยในทุกภาคส่วนของธุรกิจ และสื่อสารให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียได้ รับรู้ 4) ภาพลักษณ์ชื่อเสียง
บริ ษัทที่ดี จะต้ องใช้ ระยะเวลายาวนานในการสร้ าง แต่จะใช้ เวลาสัน้ ๆ ในการทําลายภาพลักษณ์
ชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงทางบวกหรื อในทางที่ดีจะส่งผลต่อความอยูร่ อดขององค์กร ปั จจุบนั จึง
มี เ น้ น ยํ า้ ในเรื่ อ งภาพลัก ษณ์ ชื่ อ เสี ย งขององค์ ก ร และให้ ค วามสนใจกัน มากขึ น้ กว่ า ในอดี ต
(Hassen, 1989, อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2559) การที่ผ้ บู ริ โภคมีความชอบหรื อพึงพอใจใน
สินค้ าหรื อบริ การขององค์กรหรื อยี่ห้อสินค้ ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ปั จจัยที่มีอิทธิพลก็คือ ทัศนคติและ
ความรู้สกึ หรื อภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ผ้ บู ริโภคมีตอ่ องค์กรหรื อผลิตภัณฑ์
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โดย ประทุ ม ฤกษ์ ก ลาง (2556) ได้ ส รุ ป ได้ ว่ า ภาพลัก ษณ์ ธุ ร กิ จ คื อ บุค ลิ ก ลัก ษณะ
(Personality) ขององค์กรที่กลุม่ เป้าหมายรับรู้ สามารถแบ่งออกได้ เป็ นดังนี ้ 1) ภาพลักษณ์สถาบัน
(Institutional Images) คื อ ทัศ นคติข องผู้บ ริ โ ภคต่อ องค์ ก รโดยรวม สามารถแบ่ง ได้ เ ป็ น ก)
ภาพลักษณ์บริ ษัทหรื อองค์กร (Corporate Image) เป็ นความประทับใจของลูกค้ าต่อธุรกิจนัน้ ๆ
ในฐานะที่ธุรกิจนันเป็
้ นสมาชิกหนึ่งของชุมชน มากกว่าที่จะคิดถึงว่าขายผลิตภัณฑ์ใด หรื อขายกับ
ใคร บริ ษัทบางแห่งประสบความสําเร็ จดียิ่งในการสร้ างภาพลักษณ์ เช่น บริ ษัท General Motors
ข) ภาพลักษณ์ร้านค้ า (Store Image หรื อ Company Image) เป็ นภาพลักษณ์ที่แคบลงมา
หมายถึง ทัศนคติของลูกค้ าต่อความสามารถของบริ ษัทในด้ านการสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
การตอบสนองความต้ องการลูกค้ า ซึ่งเกิดขึ ้นได้ จากประสบการณ์ของลูกค้ าเอง ตลอดจนสัมพันธ์
กับผลิตภัณฑ์ นโยบาย บุคลากร และราคาสินค้ าของบริ ษัทอีกด้ วย 2) ภาพลักษณ์ ในบทบาท
หน้ าที่ (Functional Images) เป็ นภาพลักษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมของธุรกิจนัน้ ซึ่งล้ วนเกี่ยวข้ องกับ
การทํ าบทบาทหน้ าที่ ที่องค์กรประพฤติปฏิบัติ สามารถแบ่ง ได้ เป็ น ก) ภาพลักษณ์ ด้านบริ การ
(Service Image) เป็ นทัศนคติของลูกค้ าที่มีต่อการบริ การที่องค์กรกระทํา เช่น ในด้ านปริ มาณ
ความพอเพียงกับความต้ องการ ประสิทธิภาพการให้ บริ การ ข) ภาพลักษณ์ราคา (Price Image)
เป็ น ความประทับ ใจของลูก ค้ า ต่อ ระดับ ราคา ส่ ว นลดต่า ง ๆ ค) ภาพลัก ษณ์ ต่อ การส่ง เสริ ม
การตลาด (Promotion Image) เป็ นทัศนคติของลูกค้ าต่อลักษณะการโฆษณาของบริ ษัท 3)
ภาพลักษณ์สินค้ าและผลิตภัณฑ์ (Commodity Images) เป็ นทัศนคติลกู ค้ าต่อการเสนอขายสินค้ า
ของบริ ษัท สามารถแบ่งได้ เป็ น ก) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Product Image) มีความหมายกว้ าง
ที่สุด เป็ นความรู้ สึกของลูกค้ าต่อผลิตภัณฑ์ ในด้ านคุณภาพ ความเหมาะสม ข) ภาพลักษณ์ ชื่อ
ยี่ห้อ (Brand Image) ภาพในใจของลูกค้ าที่มี ต่อชื่ อยี่ห้อสินค้ า ค) ภาพลักษณ์ ต่อตัวสินค้ า
(Brand-line Image) เป็ นทัศนคติตอ่ สินค้ าและผลิตภัณฑ์ในแง่การออกแบบ การหีบห่อ คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์
องค์กรที่จะประสบความสําเร็ จได้ นนั ้ จะต้ องมีภาพลักษณ์ในทางที่ดีหรื อในทางบวก การ
จัด การหรื อ บริ ห ารภาพลัก ษณ์ ใ นศตวรรษนี ้ แสดงให้ เ ห็ น ว่า ผู้บ ริ ห ารองค์ ก รได้ ต ระหนัก เห็ น
ความสําคัญว่า ภาพลักษณ์ทางบวกหรื อในทางที่ดีจะส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กร ปั จจุบนั จึง
มีการเน้ นยํา้ ในเรื่ องภาพลักษณ์ขององค์กร และให้ ความสนใจกันมากขึน้ กว่าในอดีต (Hassen,
1989) การที่ผ้ บู ริโภคมีความชอบ หรื อพึงพอใจในสินค้ าหรื อบริ การขององค์กร หรื อยี่ห้อสินค้ ายี่ห้อ
หนึ่ง ปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลก็คือ ทัศนคติหรื อความรู้ สึก หรื อภาพลักษณ์ที่ผ้ บู ริ โภคมีต่อองค์กร
หรื อผลิตภัณฑ์
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นอกจากนี ้ พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร (2537, น. 124-125, อ้ างอิงใน ศศลักษณ์ เครื อนันตา,
2549, น. 11) ได้ จําแนกภาพลักษณ์ออกเป็ น 10 ประเภท ดังนี ้ 1) ภาพลักษณ์เชิงซ้ อน (Multiple
Image) เป็ นภาพลักษณ์องค์กรที่เกิดการรับรู้แตกต่างกันไปในปัจเจกบุคคล อันเนื่องมาจากความรู้
ละประสบการณ์ที่มีตอ่ องค์กรต่างกัน 2) ภาพลักษณ์ปัจจุบนั (Current Image) เป็ นภาพลักษณ์
ตามความเป็ นจริ ง ซึ่งอาจจะเป็ นภาพลักษณ์ เชิงลบหรื อเชิงบวกก็ได้ 3) ภาพลักษณ์ กระจกเงา
(Mirror Image) เป็ นภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ของผู้บริ หารองค์กรนี ้จะพิจารณาตนเอง ซึ่งอาจ
เหมือนหรื อแตกต่างไปจากประชาชนเป้าหมาย 4) ภาพลักษณ์ ที่พึงปรารถนา (Wish Image)
หมายถึงภาพลักษณ์ ที่ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานมีความต้ องการจะให้ องค์กรของตนเป็ นเช่นนัน้ 5)
ภาพลักษณ์สงู สุดที่ทําได้ (Optimum Image) หมายถึงภาพลักษณ์ที่ผ้ เู กี่ยวข้ องรุ้ จักประมาณตน
และตัวแปรที่เกี่ ยวข้ อง จนไม่ทําให้ ภาพลักษณ์ มีความสูงส่งเกินความเป็ นจริ ง 6) ภาพลักษณ์ ที่
ถูกต้ องและไม่ถกู ต้ อง (Correct and Incorrect Image) ภาพลักษณ์ไม่ถกู ต้ องเป็ นภาพลักษณ์ที่
เกิ ดไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง อาจเป็ นเพราะเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติหรื อกระบวนการ
สื่อสาร ไม่ตรงกับการรับรู้ของผู้รับสาร ภาพลักษณ์ที่ถกู ต้ องได้ มีการปรับเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่
ไม่ถกู ต้ องมาก่อนระยะหนึ่งแล้ ว 7) ภาพลักษณ์สินค้ าหรื อบริ การ (Product/Service Image) อาจ
เป็ น ภาพลักษณ์ เ ชิ ง บวกหรื อ ลบ หรื อ ปานกลาง โดยจะสัม พันธ์ กับภาพลัก ษณ์ ขององค์ก ร 8)
ภาพลักษณ์ตราสินค้ า (Brand Image) คล้ ายกับภาพลักษณ์สินค้ า แต่กรณีนี ้เป็ นตราสินค้ ายี่ห้อ
สินค้ า โลโก้ หรื อสัญลักษณ์สินค้ า 9) ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) เป็ นภาพรวมของ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยรวมทัง้ สินค้ า ยี่ ห้อสินค้ า ระบบการบริ หารบริ ษัท ความมั่นคง การมี
บุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 10) ภาพลักษณ์สถาบัน (Institution Image) คล้ าย
กับภาพลักษณ์ องค์กร แต่มองเฉพาะตัวบริ ษัทหรื อสถาบัน ความรับผิดชอบของสถาบันที่มีต่อ
สังคม
2.6.4 กระบวนการเกิดภาพลักษณ์ ช่ ือเสียง
แวลเตอร์ (1978, อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2559) กล่าวว่า กระบวนการเกิด
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง เกิดขึน้ ในใจของกลุ่มเป้าหมายจากข้ อมูลข่าวสาร ความประทับใจที่ได้ รับ
จากนัน้ จึง เกิ ด ความรู้ สึ ก ขึน้ ในใจ และเกิ ด เป็ น ภาพในใจ แต่บ างคนก็ อ าจจะไม่เ กิ ด ขึน้ สิ่ ง ที่
กลุ่มเป้าหมายรั บรู้ อาจจะเป็ นผลิตภัณฑ์ ร้ านค้ า หรื ออื่น ๆ ซึ่งคนเราอาจจะไม่สามารถรั บรู้ ได้
ทังหมดในเวลาเพี
้
ยงครัง้ เดียว แต่ในระยะหนึ่ง บุคคลจะสร้ างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่มนั่ คงขึ ้น จาก
ข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับมา และหากจําเป็ น บุคคลก็จะเติมข้ อเท็จจริ งบางส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้
เกิดภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ส มบูรณ์ขึ ้น ดังนัน้ สามารถสรุปได้ ว่า ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของคนเราต่อ

40
สิ่งต่าง ๆ เกิดขึน้ จาก 1) ประสบการณ์ โดยตรงและโดยอ้ อม และ 2) ข้ อมูลข่าวสารที่ผ่านมา
ทางการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
นอกจากนี ้ ภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่บคุ คลมีตอ่ องค์กรอาจแตกต่างกัน เนื่องจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้ อม โดยมีลักษณะดัง นี ้ 1) บุคคลมีภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยงหลายอย่างต่อองค์กรหนึ่ง เช่น
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงว่าการบริ การดีมากแต่ราคาแพง 2) ภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่บุคคลมีต่อองค์กร
อาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา เช่น ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของคนต่อชื่อเสียงของยี่ห้อหนึ่งอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเงินเดือนที่เพิ่มขึ ้น หรื อองค์กรอาจจะเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ ส่งผลกระทบต่อ
ทัศนคติของบุคคลต่อองค์กร 3) ทัศนคติจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ไม่มีทางที่คนสองคนจะรับรู้
องค์กรเหมื อน ๆ กันในทุก ๆ ด้ าน ดัง นัน้ จึง เป็ นไปได้ ที่นักประชาสัม พันธ์ จ ะปรั บภาพลักษณ์
ชื่อเสียงในตลาดสินค้ า
โดยทั่วไป คนเราจะมีจุดยืนในใจเรื่ องภาพลักษณ์ ชื่อเสียงอยู่ 4 อย่างด้ วยกัน คือ 1)
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงที่ ชอบ หรื อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงทางบวก คือ มีความพึงพอใจต่อองค์กร 2)
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงสับสน เมื่อบุคคลมีความประทับใจที่ขดั แย้ งกันเองต่อองค์กร และไม่สามารถ
ตัดสินใจได้ ว่าองค์กรมีจดุ ยืนที่ใด บางเรื่ องมีภาพลักษณ์ชื่อเสียงดี บางเรื่ องมีภาพลักษณ์ชื่อเสียง
ไม่ดี 3) ภาพลักษณ์ชื่อเสียงไม่เพียงพอ เมื่อบุคคลมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอต่อการที่จะสินใจได้
ว่าองค์กรเป็ นเช่นใด 4) ภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ไม่ชอบ หรื อเกลียด หรื อภาพลักษณ์ชื่อเสียงทางลบ
เมื่อบุคคลมีความรู้สกึ ไม่พงึ พอใจต่อองค์กรในด้ านต่าง ๆ
ทังนี
้ ้ Garbett (1988, อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2559) ได้ เสนอปั จจัย 6 ประการ ที่
ส่งผลต่อการควบคุมภาพลักษณ์ชื่อเสียงบริ ษัท ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงโดยคาดการณ์ล่วงหน้ าได้ บ้าง
ดังนี ้ 1) ความเป็ นจริ งของบริ ษัท ในด้ านขนาด โครงสร้ าง ประเภทอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ การ
บริ การ การปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างพนักงานกับสัง คม ขอบเขตกิ จ กรรมบริ ษั ท ล้ ว นเป็ นวัตถุดิบ ที่
ก่อ ให้ เ กิ ด ภาพลัก ษณ์ ชื่ อ เสี ยงบริ ษั ท และส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อ ระดับ ความคุ้นเคยและ
ความสํ า คัญ ของบริ ษั ท ต่อ สัง คม 2) คุณ ค่า ข่า วของบริ ษั ท และกิ จ กรรมของบริ ษั ท ซึ่ง อาจจะ
น่าสนใจและส่งผลกระทบสําคัญต่อชีวิตผู้คน ตลอดจนมีส่วนสร้ างสรรค์สงั คม ในทางกลับกัน ข่าว
ด้ า นลบ แม้ จ ะเพิ่ม การรั บ รู้ ให้ กับ บริ ษัท แต่ก็ส ร้ างทัศ นคติด้ า นลบ บริ ษั ทจึง จํ าเป็ นต้ องสร้ าง
ความสําเร็ จเพื่อสร้ างความสนใจในสิ่งที่ เผยแพร่ สู่สังคม 3) ความหลากหลายของกิจ การหรื อ
ผลิตภัณฑ์ ยิ่งบริ ษัทมีกิจกรรมที่หลากหลายและแตกต่าง ก็ยิ่งมีข่าวสารที่หลากหลาย ผลคือเป็ น
การยากยิ่งขึ ้นในการที่สร้ างภาพลักษณ์ชื่อเสียง 4) ความพยายามในการสื่อสาร บริ ษัทที่ทํางาน
เพื่อการสื่อสารหรื อมีงบประมาณในกรสร้ างภาพลักษณ์ ชื่อเสียงมาก ก็ย่อมเป็ นที่ร้ ู จักมากกว่า
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บริ ษัท ที่ มี ง บประมาณน้ อ ย และมี ต้ นทุนบุคลากรด้ านนี น้ ้ อย 5) เวลา ภาพลัก ษณ์ ชื่ อ เสี ยงไม่
สามารถสร้ างได้ เพี ยงชั่วข้ ามคืน กระบวนการสร้ างภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยงเกี่ ยวข้ องกับการสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และรณรงค์โฆษณา ล้ วนเป็ นเหตุก่อให้ เกิดระดับความคุ้นเคยบริ ษัทในระดับสูงสุด
ในช่วงนันมากกว่
้
าปกติ ถ้ าจุดสุดยอดนี ้เข้ มแข็งพอ ระดับความคุ้นเคยจะเป็ นฐานต่อไปในอนาคต
บริ ษัทที่ดีจะมีภาพลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดี ซึ่งต้ องสร้ างหลายปี และกระทําต่อเนื่องยาวนาน 6) การ
เสื่อมความทรงจํา ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงจะต้ องใช้ ความพยายามในการสร้ างและสื่อสารถึงสิ่งที่
บริ ษัทเป็ นหรื อกระทํา การเสื่อมความทรงจําหรื อแนวโน้ มที่สาธารณชนจะลืมเลือนนันเกิ
้ ดขึ ้นได้
อย่างรวดเร็ ว หากบริ ษัทมีการรับรู้ เป็ นอันดับต้ น ๆ อาจเกิดได้ ในเวลาสัน้ ๆ แต่ถ้าบริ ษัทไม่ท่มุ เท
เวลาในการสร้ างและเสริมยํ ้าภาพลักษณ์ชื่อเสียงผ่านกาลเวลา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในผุ้รับ
สาร บางคนอาจเกษี ยณ และคนรุ่นใหม่มาแทนที่ กระบวนการดังกล่าวนี ้มีผลมาจากคนที่ค้ นุ เคย
ในบริษัทหมดยุคสมัย และถูกแทนที่ด้วยความต้ องการข่าวสารและความสนใจใหม่ ๆ
2.6.5 การสร้ างภาพลักษณ์ ช่ ือเสียงด้ วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
โฆษณาสถาบัน เป็ นเครื่ องมือพื ้นฐานของการประชาสัมพันธ์ เน้ นที่การประชาสัมพันธ์
มากกว่าการส่งเสริ มการขาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายกว้ าง ๆ ที่ไม่ใช่เป็ นการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรื อการ
บริ การ แต่จะมุ่งเน้ นเจาะจงที่การสร้ างภาพลักษณ์ชื่อเสียงบริ ษัท และเพิ่มการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อ
(Media) ที่แสวงหาการสร้ างหรื อก่อประโยชน์ในด้ านการสร้ างภาพลักษณ์ชื่อเสียงบริ ษัทโดยรวม
มากกว่าการที่จะโฆษณาขายสินค้ าหรื อบริ การของบริษัท (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2559)
โฆษณาสถาบัน เป็ นกลยุทธ์การส่งเสริมที่ออกแบบเพื่อสร้ างให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ตลอดจนต้ องการสร้ างการปลูกฝังชื่อเสียงทางบวกของบริ ษัทและ
สร้ างการตระหนัก (Awareness) ให้ เกิ ด ขึน้ ในกลุ่ม ผู้บริ โภคและสาธารณชนกลุ่ม อื่ น ๆ โดยมี
จุดเน้ นอยู่ที่ตวั บริ ษัท ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริ ษัทหรื อองค์กร ที่จะเป็ นผลทางอ้ อม
เกิดขึ ้นตามมาในภายหลัง (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2559) โดยได้ ประเภทของโฆษณาสถาบันออกเป็ น
ประเภทดังนี ้
2.6.5.1 โฆษณาประชาสัมพันธ์ (Public Relations Advertising) ใช้ เมื่อบริ ษัท
ต้ องการจะสื่อสารโดยตรงในบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญไปยังสาธารณชน เพื่อแสดงความรู้สึกหรื อ
ประเด็นความคิดบางเรื่ องไปยังกลุ่มผู้รับสารสาธารณะ โฆษณาประชาสัมพันธ์ออกแบบเพื่อสร้ าง
ความเป็ นสมาชิกที่ดีของชุมชน (Community Citizenship) และสร้ างศรัทธาที่ดีงาม (Good Will)
ของสาธารณชนต่อบริ ษัท นอกจากนี ้ เมื่อทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่มีการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์
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วัตถุประสงค์ของโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะไม่ได้ มีจุดมุ่งหมายโดยตรงเพื่อการขาย แต่โฆษณา
ประชาสัมพันธ์เน้ นที่จดุ แข็งและความน่าเชื่อถือของบริ ษัทโดยรวม แต่โฆษณาประชาสัมพันธ์อาจ
ใช้ เ พื่ อ สร้ างความสามัค คี ร่ ว มใจของกลุ่ม ธุ ร กิ จ เดี ย วกัน หรื อ ใช้ เ มื่ อ บริ ษั ท ต้ อ งการแสวงหา
สภาพแวดล้ อมที่บริ ษัทตังขึ
้ ้นให้ ดีขึ ้น ซึ่งมักไม่ได้ กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ ราคา หรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
การณรงค์โฆษณา ซึง่ จะไปทําในโฆษณาสินค้ าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อขายแทน
2.6.5.2 โฆษณาสถาบัน หรื อ โฆษณาบริ ษั ท (Institutional or Corporate
Advertising) เป็ นการสื่ อสารข่าวสารเพื่อการส่งเสริ ม มี จุดมุ่งหมายเพื่ อสร้ างชื่อเสียง ความ
ปรารถนาดี แนวคิด หรื อปรัชญาขององค์กร ที่ไม่ใช่การส่งเสริ มการขาย ถูกออกแบบทางการตลาด
เพื่อส่งเสริ มบริ ษัทมากกว่าสินค้ าหรื อบริ การ สามารถออกแบบให้ สาธารณชนตระหนักในบริ ษัท
หรื อเพื่ อการพัฒ นาการสร้ างภาพลักษณ์ ชื่ อเสี ยงของบริ ษัท ถื อได้ ว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่ง ของการ
โฆษณาแบรนด์ (Brand Advertising) บางครัง้ เน้ นเพื่อส่งเสริ มการสร้ างภาพลักษณ์เชิงบวก ซึ่ง
เป็ น การสื่ อสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่อการเพิ่ ม ยอดขายผลิ ตภัณ ฑ์ สิ น ค้ า และบริ ก าร สามารถ
ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของการสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ อาทิ รายงานความสําเร็ จ การบรรลุผล
สําเร็ จ ตามเป้าหมายบริ ษัท การวางตําแหน่ง ของการแข่งขันทางการตลาดบริ ษัท สะท้ อนการ
เปลี่ ย นแปลงบุค ลิ กภาพของบริ ษัท สร้ างมูลค่าราคาหุ้น ของบริ ษัท พัฒ นาปรั บ ปรุ ง คุณ ธรรม
จริยธรรมของพนักงาน และหลีกเลี่ยงปัญหาการสื่อสารของบริษัทกับหน่วยงานอื่น ๆ

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Cheng (2008) วิจยั เรื่ อง Statistics and Social Network of Youtube Video ศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์ ยูทปู โดยการเก็บข้ อมูลจากวีดิโอในยูทปู กว่า 3 ล้ านข้ อมูลใน
เชิงสถิติ พบว่า ประเภทวีดิโอที่มีการเผยแพร่ในยูทปู มากที่สดุ คือ วีดิโอประเภทที่ให้ ความบันเทิง
ส่วน พฤติกรรมของผู้ใช้ พบว่า ผู้ใช้ ล็อกอินเข้ าสู่ระบบด้ วยบัญชี (Account) ของยูทปู นัน้ เพื่อการ
อัพ โหลด และเข้ าดูวีดิโอที่มีการจํากัดให้ แก่ผ้ ทู ี่มีบญ
ั ชี แต่ยงั มีผ้ ใู ช้ ที่มีบญ
ั ชีของยูทปู จํานวนมากที่
ไม่มีการอัพโหลดวีดโิ อ หรื อสร้ างเครื อข่ายในสื่อเว็บไซต์ยทู ปู
พรทิพ ย์ กิ ม สกุล (2553) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้ ยูทูป และประเด็นจริ ยธรรมทาง
ข้ อมูลข่าวสารของผู้ใช้ ยทู ปู ในประเทศไทย งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
เว็บไซต์ยูทูปปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ ยูทูป และประเด็นจริ ยธรรมทางข้ อมูลข่าวสารใน
เรื่ องเสรี ภาพ สิทธิสว่ นบคุคล และทรัพย์สินทางปัญญา ของ ผู้ใช้ ยทู ปู ในประเทศไทย โดยใช้ วิธีการ
เก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม จํ านวน 400 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
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ยังคงใช้ เว็บไซต์ยูทปู อยู่ในปั จจุบนั โดยมีวตั ถุประสงค์ ในการใช้ เพื่อความบันเทิงเป็ นหลัก โดยจะ
เลือกชมคลิปวีดโิ อประเภทมิวสิควีดโิ อ รายการโทรทัศน์และ คลิป ภาพยนตร์ ส่วนเหตุผลที่ผ้ ใู ช้ เลิก
ใช้ ยูทูป หรื อไม่เคยใช้ ยูทูปเลย คือ ไม่มีเวลาในการเข้ าใช้ เว็บไซต์ ยูทูป สถานที่ที่เข้ าใช้ ยูทูปบ่อย
ที่สดุ คือ ที่พกั ของตนเอง และผู้ใช้ ยทู ปู ส่วนใหญ่มีระดับปริ มาณการเข้ าใช้ ในระดับมาก ยูทูปเป็ น
ช่อ งทางการสื่ อ สารในวัฒ นธรรมของสื่ อ ใหม่ คื อ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูใช้ ไ ด้ เ ป็ นผู้ผ ลิ ต เนื อ้ หาและ
เผยแพร่เนื ้อหานันบนเว็
้
บไซต์ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้ ที่มีบญ
ั ชี Account สามารถอัพโหลดวีดิโอขึ ้นบน
เว็บไซต์ และมีปฏิสมั พันธ์กบั เนื ้อหาและผู้ใช้ คนอื่น ๆ บนเว็บไซต์ได้ แต่จาากการวิจยั พบว่า ผู้ใช้ ยู
ทูปในประเทศไทยยังคง มีพฤติกรรมในการใช้ เว็บไซต์ ยูทูปเช่นเดียวกับสื่อเก่า คือ เป็ นเพียงผู้รับ
สารมากกว่าจะเป็ นผู้ผลิตหรื อเผยแพร่สื่อ ด้ วยตนเอง และผู้ใช้ ส่วนใหญ่ไม่เห็นถึงความจําเป็ นใน
การมีบญ
ั ชี Account ยูทปู เพื่อล็อคอินเข้ าสู่ระบบ ส่วนผู้ที่มีบญ
ั ชี Account ส่วนใหญ่ก็ไม่มีการอัพ
โหลดวีดิโอ หรื อ สร้ างเครื อข่ายบนเว็บไซต์ ซึ่งเหตผุลในการมี บัญชี Account อาจเนื่องมาจาก
ความต้ องการในการเข้ าชมวีดิโอบางคลิปที่จํากัดเฉพาะผู้ใช้ ที่มีบญ
ั ชีเท่านัน้ นอกจากนันยั
้ งพบว่า
ปั จจัยทางด้ านเพศและอายุส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ ยทู ูปของผู้ใช้ ในประเทศไทย คือ เพศหญิงมี
ระดับ พฤติกรรมการใช้ มากว่าเพศชาย และผู้ที่มีอายุในช่วง 21-30 ปี จะมีสดั ส่วนในการเข้ าใช้
เว็บไซต์ยทู ปู มากกว่าผู้ใช้ ในช่วงอายุอื่น ๆ
ส่วนในประเด็นจริ ยธรรมทางข้ อมูลข่าวสาร พบว่า ผู้ใช้ ยูทูปให้ ความสําคัญในประเด็น
เรื่ องสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารทังในบริ
้
บททัว่ ไปและบริ บทของเว็บไซต์ ยูทูปใน ระดับมาก
และให้ ความสําคัญในประเด็นเรื่ องเสรี ภาพในการพดูในบริบททัว่ ไปในระดับกลางและผ่านเว็บไซต์
ยูทปู ในระดับมาก ส่วนประเด็นเรื่ องสิทธิส่วนบคุคลพบว่า ผู้ใช้ ยูทปู มีความตระหนักรู้ ในเรื่ องสิทธิ
ส่ว นบุค คลใน บริ บทของเว็ บ ไซต์ ยูทูปมากกว่า ในบริ บ ททั่ว ไป และมี ค วามตระหนัก รู้ ในเรื่ อ ง
ทรัพย์สินทางปัญญาทังในบริ
้
บททัว่ ไปและยูทปู ในระดับปานกลาง
พัชรภรณ์ ไกรชุมพล (2555) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ในการสร้ างชื่อเสียง: กรณีศกึ ษายูทปู (YouTube) เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม
การสื่อสารผ่าน เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้ างชื่อเสียงต่อบุคคล กรณีศกึ ษายูทปู (Youtube)
เพื่อทราบและเข้ าใจว่า ปั จจัยและเหตุผลใดที่มีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ รับสาร
อันจะนําไปสูก่ ารสร้ างความรู้เท่า ทันสื่อ แนวโน้ มในอนาคต โดยนําข้ อมูลจากการศึกษาไปสร้ างให้
เกิดประโยชน์แก่ผ้ ใู ช้ สื่อให้ ได้ มากที่สดุ ผลการวิจยั พบว่าผู้ให้ สมั ภาษณ์มีทศั นคติเชิงบวกต่อ ยูทูป
และมี พ ฤติ ก รรมการสื่ อ สารผ่ า นเครื อ ข่า ย สัง คมออนไลน์ โ ดยเฉพาะยูทูป อย่ า งสมํ่ า าเสมอ
เนื่องจากทัศนคติที่มีตอ่ ยูทปู ว่าสามารถตอบสนองความ ต้ องการของตนได้ และเนื่องจากอัตราการ
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เติบโตของจํานวนผู้ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทัง้ ในสังคมไทยและต่างประเทศสูงขึ ้น
ทําให้ กลุม่ ผู้ให้ สมั ภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตัวให้ ทดั เทียมตามสภาพ สังคมที่มี การเปลี่ยนแปลง
ไปด้ วย พฤติกรรมที่แสดงออกมาในรู ปแบบของการจัดทําคลิป วีดิโอที่กลุ่มผู้ให้ สัมภาษณ์จดั ทํา
ขึ ้นมาเป็ นประเภทเพื่อความบันเทิง โดยแนวโน้ มในอนาคตพบว่า ผู้คนในสังคมจะให้ ความสําคัญ
ต่อการสื่อสารผ่านยูทปู เพิ่มสูงขึ ้น และมีแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ ยทู ูปเป็ นเครื่ องมือในการ สร้ าง
ความสําเร็จทังในด้
้ านชื่อเสียง รายได้ หรื อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของกลุม่ ธุรกิจ
อุษณีย์ ด่านกลาง (2559) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ชมวีดิโอคอนเทนท์
บนสื่ อ สัง คมออนไลน์ มี วัต ถุประสงค์เ พื่ อศึก ษาลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ , ปั จ จัยด้ า น
คุณลักษณะของสื่อ วีดโิ อ และพฤติกรรมการรับชมวีดิโอคอนเทนท์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การรับชมสื่อวีดิโอคอนเทนท์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือบุคคลทั่วไปที่มี
ประสบการณ์ การรั บ ชมวี ดิ โ อคอนเทนท์ ผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ ผู้วิ จัย ใช้ แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการ เก็บข้ อมูลจํานวน 400 ชุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้มากจากการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง แบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้ เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผ่านช่องทางออนไลน์ บนช่องทางอินเทอร์ เน็ต www.surveymonkey.com และเชิญชวนผ่านการ
ลิงค์ในเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ t-test และ F-test
(One Way Analysis of Variance, (ANOVA))และ Multiple Regression Analysis ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยความ แตกต่างในส่วนของประชากรศาสตร์ ไม่มีอิทธิพลต่อการรับชมวีดิโอคอนเทนท์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในขณะที่ปัจจัยด้ านคุณลักษณะของวีดิโอคอนเทนท์ การนําเสนอวีดิโอ
ได้ รับการยอมรับ ซึ่ง หมายความว่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการรับชมวีดิโอคอนเทนท์ ส่วน
อีกหนึง่ ปัจจัย ซึ่งได้ แก่ ตราสินค้ าเจ้ าของวีดิโอ ได้ ผลลัพธ์เชิงปฏิเสธ โดยถือว่าไม่มีอิทธิพลต่อการ
สร้ างความพึงพอใจในการ รับชมวีดิโอคอนเทนท์แต่อย่างใด ในส่วนของปั จจัยด้ านพฤติกรรมซึ่ง
ประกอบไปด้ วย ความถี่ในการ รับชม ช่วงเวลาในการรับชม และวัตถุประสงค์ในการรั บชม มีเพียง
ปั จจัยด้ านพฤติกรรมเพียงตัวเดียว ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชม ซึ่งได้ แก่ ความถี่ในการ
รับชมวีดโิ อ
นายญาณกร วิภสู มิทธ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับการเปิ ดรับและพฤติกรรมการตอบสนองต่อ
โฆษณาทางยูทูป (YouTube) ของผู้บริ โภค การวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิ ดรับ และ
พฤติกรรมการตอบสนองต่อ โฆษณาทางยูทูปของผู้บริ โภค โดยการวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิ ง
สํารวจ (Survey Research) โดยเก็บ ข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่เป็ นผู้ใช้ งานเว็บไซต์ ยทู ปู ซึ่งมีอายุ 15 ปี
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ขึ ้นไป และเคยเห็นโฆษณาทางยูทูป อย่างน้ อย 1 ประเภท ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เคยพบเห็นโฆษณาประเภท TrueView instreams Ads มากที่สดุ แต่เปิ ดรับโฆษณาประเภท
Non-Skipable in-stream Ads มากที่สดุ และ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตอบสนอง
ต่อโฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads มากที่สดุ และพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
ตอบสนองต่อประเด็นความตังใจในการชมโฆษณา
้
(Attention) มากที่สุด สําหรับการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผู้บริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการเปิ ดรับโฆษณาทางยูทูป
แตกต่างกัน ยกเว้ น เพศ และการเปิ ดรั บโฆษณาทางยูทูป ที่ มี ความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมการ
ตอบสนองทัง้ 4 ด้ าน อันได้ แก่ ด้ านความตังใจ
้ ความสนใจ ความ ต้ องการ และการตัดสินใจซื ้อ
คือ โฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads
จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับยูทูป พบว่า พฤติกรรมการใช้ ยูทูปและ
ประเด็นจริ ยธรรมทางข้ อมูลข่าวสารของผู้ใช้ ยทู ูป ในประเทศไทย ผู้ใช้ ยทู ูปมีวตั ถุประสงค์ ในการ
ใช้ เพื่อความบันเทิงเป็ นหลัก ส่วนทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ใน
การสร้ างชื่อเสียง กรณีศกึ ษายูทปู (YouTube) นันพบว่
้
าแนวโน้ มในอนาคตพบว่า ผู้คนในสังคมจะ
ให้ ความสํ า คัญ ต่อการสื่ อ สารผ่า นยูทูป เพิ่ ม สูง ขึน้ และมี แ นวโน้ ม พฤติก รรมการใช้ ยูทูป เป็ น
เครื่ องมือในการ สร้ างความสําเร็ จทังในด้
้ านชื่อเสียง รายได้ หรื อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของ
กลุ่ม ธุ รกิ จ ส่วนปั จจัยที่ ส่ง ผลต่อความพึง พอใจของผู้ช มวี ดิโอคอนเทนท์ บนสื่ อสัง คมออนไลน์
พบว่ารับชม มีเพียงปั จจัยด้ านพฤติกรรมเพียงตัวเดียว ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชม ซึ่ง
ได้ แก่ ความถี่ ในการรับชมวีดิโอ ประการสุดท้ ายการเปิ ดรับและพฤติกรรมการตอบสนองต่อ
โฆษณาทางยูทปู (YouTube) พบว่าการเปิ ดรับโฆษณาทางยูทปู ที่มี ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การตอบสนองทัง้ 4 ด้ าน อันได้ แก่ ด้ านความตังใจ
้ ความสนใจ ความต้ องการ และการตัดสินใจซื ้อ
คือ โฆษณาประเภท TrueView in-streams Ads ทว่ายังไม่พบงานวิจยั ที่ศึกษา เกี่ยวกับด้ าน
กระบวนการผลิตและนําเสนออย่างชัดเจน ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงมุ่งศึกษากระบวนการผลิตและ
การนําเสนอคลิปวีดโิ อสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กร ซึง่ ระเบียบวิธีการวิจยั และข้ อมูลที่ เกี่ยวข้ องกับ
การวิจยั นี ้จะกล่าวถึงในบทถัดไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่ อง ๐การนํ าเสนอภาพลักษณ์ องค์กรผ่านสื่อ ยูทูป ๑ เป็ นงานวิจัยเชิ ง
คุณภาพ แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ 1) วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content Analysis) ผ่านทางคลิปยูทปู เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการนําเสนอ การเล่าเรื่ อง กล
ยุทธ์ และการถ่ายทําคลิปวีดิโอ เพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เผยแพร่บนยูทปู และประสบ
ผลสําเร็ จ และ 2) วิธีการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interview) เพื่อศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้รับสารที่ได้ ชมคลิป วีดิโอเพื่อการสร้ าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรจากคลิปยูทปู โดยมีรายละเอียดดังนี ้

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

-

การวิเคราะห์ เนือ้ หา
การนําเสนอ
การเล่าเรื่ อง
การโน้ มน้ าวใจ
การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร

การสนนทนากลุ่ม / การสัมภาษณ์ เชิงลึก
- การนําเสนอ
- การเล่าเรื่ อง
- การโน้ มน้ าวใจ
- การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร

การรั บรู้ และทัศนคติท่ มี ีต่อภาพลักษณ์ องค์ กร
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดวิธีวิจยั
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3.2 แหล่ งข้ อมูลในการศึกษา
ผู้วิจยั ได้ กําหนดขอบเขตแหล่งข้ อมูลการศึกษาเป็ น 2 ส่วน คือ ข้ อมูลจากคลิปวีดิโอยูทปู ที่
ได้ เลือกไว้ แล้ ว เพื่อใช้ ในการวิจยั เอกสาร กับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้ จาก
การสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ในส่วนของวิจัยเอกสาร ได้ ทําการศึกษาคลิป วีดิโอจากยูทูป อ้ างอิงจากคลิปที่เป็ นการ
ส่งเสริ ม ภาพลักษณ์ องค์กรยูทูปที่มียอดวิวเกิ น 10 ล้ านวิว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 และถูก
นําไปเผยแพร่ซํ ้าบนช่องทางสื่ออื่น ๆ อีกหลายครัง้ ประกอบไปด้ วย
จากบัญชีของ ไทยประกันชีวิต: thailifechannel คือ “Unsung Hero” (Official HD): TVC
Thai Life Insurance 2014: โฆษณาไทยประกันชีวิต 2557 ความยาว 3.05 นาที มียอดวิวจํานวน
23,773,799 วิว
จากบัญชีของ Truemove H: TrueMoveH คือ ทรูมฟู เอช “การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สดุ ”
TrueMove H: Giving เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2557 ความยาว 3.02 นาที มียอดวิวจํานวน
18,111,649 วิว
จากบัญชีของ DTAC: dtac คือ dtac “the power of love” TVC (Official HD): โฆษณา
ดีแทค เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ความยาว 2.00 นาที มียอดวิวจํานวน 17,589,572 วิว

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในส่วนของการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั จะทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกสุ่มจากผู้ที่อยู่
ในสายงานที่ต้องคลุกคลีการใช้ ยูทูปอยู่เป็ นประจํา โดยมีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี ซึ่งอ้ างอิงจาก
ผลการวิจัยของพรทิพย์ กิมสกุล (2553) ที่สรุ ปว่า ๐ผู้ที่มีอายุในช่วง 21-30 ปี จะมีสดั ส่วนในการ
เข้ าใช้ เว็บไซต์ยทู ปู มากกว่าผู้ใช้ ในช่วงอายุอื่น ๆ๑ โดยในการเก็บข้ อมูลครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งเป็ นการ
สนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก ดังนี ้
1) การสนทนากลุม่ จํานวน 11 คน แบ่งเป็ น ชายจํานวน 3 คน หญิงจํานวน 8 คน
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 6 คน แบ่งเป็ น ชายจํานวน 3 คน หญิงจํานวน 3 คน

48

3.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
ในการวิ เ คราะห์ หัวข้ อวิ จัยในแต่ละประเด็น ผู้วิจัยได้ ส ร้ างเครื่ องมื อในการศึกษาโดย
ประยุก ต์จ ากแนวคิด และทฤษฎี ในบทที่ 2 เพื่ อที่ ใช้ วิเคราะห์ เ นื อ้ หาและเป็ นโครงสร้ างในการ
สนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยยึดตามแนวปัญหานําการวิจยั ดังนี ้
3.5.1 แบบบันทึกข้ อมูล
ในการวิจัยเอกสาร ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบบันทึกข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาพยนตร์ โฆษณาเพื่อ
การสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เผยแพร่ บนยูทูปที่ประสบความสําเร็ จทัง้ 3 เรื่ อง โดยแบ่งเป็ น
ประเด็นดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 3.1 แบบบันทึกข้ อมูลวิเคราะห์ภาพยนตร์ โฆษณาเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กร
หัวข้ อ
การนาเสนอ
- เนื ้อเรื่ องย่อ
- การดําเนินเรื่ อง
- โครงเรื่ อง
- การออกแบบเรื่ อง
- องค์ประกอบด้ านภาพยนตร์
- การเล่าเรื่ อง
กลยุทธ์ การโน้ มน้ าวใจ
- องค์ประกอบขันพื
้ ้นฐานในการโน้ ม
น้ าวใจ
- แนวคิดเรื่ องสภาพการณ์
- แนวคิดสร้ างความสนใจ
- การจัดเรี ยบเรี ยงสาร และจิตวิทยา
ในสาร
- จุดดึงดูดใจ

Unsung
Hero

การให้ คือการ
สื่อสารที่ดีท่ สี ุด

The Power of
Love
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
หัวข้ อ

Unsung
Hero

การให้ คือการ
สื่อสารที่ดีท่ สี ุด

The Power of
Love

- หลักการสร้ างอิทธิพลเพื่อให้ เกิดการ
จูงใจคล้ อยตาม และแรงจูงใจของ
ผู้รับสาร
การสร้ างภาพลักษณ์
- ความเชื่อมโยงการนําเสนอที่มีผลต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร
3.5.2 แบบสัมภาษณ์
ในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้ อมูลของการศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็ น
2 กลุ่ม คื อ การสัม ภาษณ์ แ บบสนทนากลุ่ม และการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก ซึ่ง ผู้วิ จัย ได้ ส ร้ างแบบ
สัมภาษณ์แบบโครงสร้ างตามกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 3.2 แบบบันทึกสัมภาษณ์เก็บข้ อมูลการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก
หัวข้ อ
1. ก่ อนชมภาพยนตร์ โฆษณา
- ลักษณะประชากร
- การรับรู้เกี่ยวกับการสร้ างภาพลักษณ์
ผ่านสื่อภาพยนตร์ โฆษณา
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์
โฆษณาที่เคยรับชม

Unsung
Hero

การให้ คือการ The Power of
สื่อสารที่ดีท่ สี ุด
Love
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
หัวข้ อ

Unsung
Hero

การให้ คือการ The Power of
สื่อสารที่ดีท่ สี ุด
Love

2. หลังชมภาพยนตร์ โฆษณา
- ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ โฆษณา
- การนําเสนอ
- การเล่าเรื่ อง
- การโน้ มน้ าวใจ
- การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร

3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ผู้ทําวิจยั ได้ ทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) การหา
ความเที่ ย งตรง โดยนํ า เอาแบบฟอร์ ม การบัน ทึก ข้ อ มูล การวิ จัย เอกสารสารและคํ า ถามที่ ใ ช้
สัมภาษณ์ที่ได้ เรี ยบเรี ยงแล้ วให้ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็ นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงความถูกต้ องตาม
เนื ้อหา และความเหมาะสมของการแบ่งแยกแนวคิดและทฤษฎีจากการศึกษา
ในขันตอนการสั
้
มภาษณ์ ทังการสนทนากลุ
้
ม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจยั ได้ มีการสร้ าง
สัมพันธ์ ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายก่อนการสัมภาษณ์ โดยชี ้แจงรายละเอียดและความสําคัญของการ
วิจยั ในครัง้ นี ้ พร้ อมทําความเข้ าใจร่ วมกันกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ เกิดความร่ วมมือ สามารถให้
ข้ อมูลตามความเป็ นจริง และมีความน่าเชื่อถือ
นอกจากนี ้ เมื่อผู้วิจยั ได้ เข้ าไปสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ในสถานการณ์จริ งแล้ ว ผู้วิจยั จะ
ทําการตีความในทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการลืมข้ อมูล และทําการจดบันทึกเอาไว้ ทกุ ครัง้ แต่หาก
ไม่สามารถจดบันทึกได้ ขณะสัมภาษณ์ จะรี บบันทึกอีกครัง้ หลังการสัมภาษณ์เสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่ครบถ้ วนในทุกประเด็น อันส่งผลให้ ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
สําหรั บข้ อมูลที่ ไ ด้ จ ากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ ใช้ วิธี การตรวจสอบความน่าเชื่อถื อของ
ข้ อมูล ด้ วยวิธีการตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) โดยพิสูจน์ข้อมูลจาก
แหล่งที่มา กล่าวคือ ถ้ าบุคคลที่ให้ ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้ อมูลที่ได้ จะเหมือนเดิมหรื อไม่ เช่น ในประเด็น
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คําถามเดียวกัน ผู้วิจยั จะซักถามข้ อมูลจากกลุ่มเป้าหมายหลายคน เพื่อเป็ นการตรวจสอบความ
ถู ก ต้ องของข้ อมู ล จากนั น้ ทํ า การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิ ธี การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล
(Methodological Triangulation) ซึ่งเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลหลายวิธี ได้ แก่ ใช้ วิธีการสังเกต
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และศึกษาจากสื่อและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับคลิปวีดิโอ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่
ตรงมากที่สดุ

3.6 ขัน้ ตอนในการทาวิจัยและการเก็บข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ เริ่ มทําการศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับการใช้ ยูทูป การค้ นหาคลิป การศึกษา
รูปแบบการนําเสนอของคลิปการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ปรากฏบนยูทปู จากนันคั
้ ดเลือกมา
3 คลิป ที่เป็ นโฆษณาการสร้ างภาพลักษณ์ ขององค์กรตัวอย่างที่ประสบความสําเร็ จอย่างสูงใน
เรื่ องยอดวิว คือ มียอดวิวทังหมดเกิ
้
น 10 ล้ านวิว จากการสํารวจเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558
และถูกนําไปเผยแพร่ซํ ้าบนช่องทางสื่ออื่น ๆ ได้ แก่
1) “Unsung Hero” (Official HD): TVC Thai Life Insurance 2014: โฆษณาไทย
ประกันชีวิต 2557
2) ทรูมฟู เอช “การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สดุ ” TrueMove H: Giving และ
3) dtac “the power of love” TVC (Official HD)
จากนัน้ ผู้วิจัยได้ ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ ผ่าน ๆ มา ที่ ศึกษาในประเด็น
ใกล้ เคียง เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการค้ นหาข้ อมูลสําหรับการทําวิจยั ครัง้ นี ้
ต่อมาผู้วิจัยได้ ทําการศึกษาคลิปการสร้ างภาพลักษณ์ ขององค์กร ทัง้ 3 คลิป อย่าง
ละเอียด โดยสังเกตแบบ ฉากต่อฉาก เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการนําเสนอ การเล่าเรื่ อง กลยุทธ์ และ
การถ่ายทําคลิปวีดโิ อ จากนันทํ
้ าการบันทึกและวิเคราะห์ผล
เมื่อเริ่ มทําการสํารวจวิจยั ผู้วิจยั ทําการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่จะให้ สมั ภาษณ์ ทังการสนทนา
้
กลุ่มและการสัมภาษณ์ เชิงลึก ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก และติดต่อขอความอนุเคราะห์จาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้ วยนํ ้าไท เพื่อทําการสนทนากลุ่ม และติดต่อบุคลากรที่
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพื่อทําการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนันทํ
้ า
การบันทึกและวิเคราะห์ผล
ในส่วนของการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ ตงคํ
ั ้ าถามเพื่อศึกษาผลตอบรับหลังจากที่ได้ ชมคลิป
ยูทปู ว่ามีความรู้ และทัศนคติอย่างไร เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การนําเสนอและการ
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ออกแบบสาร รวมไปถึงสอบถามความคิดเห็นของแต่ละคลิปในความรู้ สึกที่มีความเกี่ยวพันไปถึง
ภาพลักษณ์ของแต่ละองค์กร รวมถึงได้ เตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ ในการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ ได้ แก่
กล้ องถ่ายรูป เครื่ องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก เมื่อทําการสัมภาษณ์เสร็ จแล้ ว จึงนําข้ อมูลที่ได้ จาก
การรวบรวมทังหมด
้
ทังการศึ
้
กษาเอกสาร วิเคราะห์เนื ้อหา การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก มาสรุปผล เพื่อนําสูข่ นตอนการอภิ
ั้
ปรายผลในลําดับต่อไป

3.7 ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลทังหมดจํ
้
านวน 4 เดือน ระหว่าง
เดือนกันยายน 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560

3.8 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัย ได้ ใ ช้ วิธี การวิเ คราะห์ ข้อมูลเบื อ้ งต้ นไปพร้ อม ๆ กับการเก็ บรวบรวมข้ อมูล เพื่ อ
ตรวจสอบความครบถ้ วนของข้ อมูล แล้ วนําข้ อมูลที่ได้ มาจัดกลุ่มเพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบและ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ ง่ายยิ่งขึ ้น จากนันผู
้ ้ วิจยั จะนําเสนอผลการวิจยั โดยใช้ วิธีการพรรณนาวิเคราะห์
(Analysis Description) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของวิจัยที่กําหนดไว้ คือ เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการ
นําเสนอ การเล่าเรื่ อง กลยุทธ์ และการถ่ายทําคลิป วีดิโอ เพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรที่
เผยแพร่บนยูทปู และประสบผลสําเร็ จ และเพื่อศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้รับสารที่ได้ ชมคลิป
วีดโิ อเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรจากคลิปยูทปู

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจยั ในหัวข้ อ ๐การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรผ่านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ยูทปู ๑ ได้
ดําเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) ทังหมด
้
2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์เนื ้อหา
(Content Analysis) โดยวิธีการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ผ่านทางคลิปยูทปู ใน
แนวทางการนําเสนอ และแรงจูงใจต่าง ๆ ที่มีผลต่อการโน้ มน้ าวใจ และ 2) วิธีการสัมภาษณ์แบบ
โฟกัสกรุ๊ ป (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มผู้รับชม
จํานวนหนึง่ เพื่อศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ อารมณ์ร่วม จากการได้ รับชมคลิป ยูทปู ว่ามีความคิดเห็น
อย่างไร เกี่ยวโยงต่อภาพลักษณ์องค์กรอย่างไร โดยแบ่งตามปัญหานําการวิจยั ดังนี ้
ปัญหานําการวิจยั ข้ อ 1. คลิปวีดิโอเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เผยแพร่บนยูทปู
และประสบความสบผลสําเร็จทัง้ 3 คลิปใช้ มีรูปแบบการนําเสนอการเล่าเรื่ อง กลยุทธ์ และการถ่าย
ทําคลิปวีดโิ อ อย่างไรบ้ าง
ในส่วนนี ้ ใช้ การบันทึกผลแบบวิจยั เอกสาร (Documentary Research) จากการเปิ ดคลิป
ทัง้ 3 คลิป เพื่อวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) แล้ วจดบันทึก

4.1 ผลการวิเคราะห์ เนือ้ หาภาพยนตร์ โฆษณา
4.1.1 ภาพยนตร์ โฆษณา “Unsung Hero” ของบริษัทไทยประกันชีวิต จากัด
ความยาว 3.05 นาที
ภาพยนตร์ โฆษณาของบริ ษั ท ไทยประกัน ชี วิต จํ ากัด (มหาชน) ทุกเรื่ อง ต้ องคิดจาก
พื ้นฐานเรื่ องความรักกับคุณค่าของชีวิต สร้ างแรงบันดาลใจ โดยอิงกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในแต่ละยุคสมัย ภาพยนตร์ โฆษณา ๐Unsung Hero” ของบริ ษัทไทยประกันชีวิต จํากัด เป็ น
ภาพยนตร์ โฆษณาอีกหนึ่งเรื่ องที่แสดงให้ เห็นถึงการเสียสละ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และสามารถเป็ นแรง
บันดาลใจให้ ผ้ อู ื่นได้
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4.1.1.1 เนื ้อเรื่ องย่อ
กล่าวถึงผู้ชายวัยทํางานคนหนึ่งที่มีจิตใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ทําดีตอ่ สิ่งรอบข้ างโดยไม่
หวังผลตอบแทน มองโลกในแง่ดี (โลกสวย) มีการใช้ ชีวิตที่คิดเผื่อแผ่สิ่งรอบข้ างตลอดเวลา อาทิ
ยกกระถางต้ นไม้ ที่แห้ งแคะแกร็นมารับนํ ้า ช่วยป้าเข็นรถเข็นขายของ ให้ ไก่ชิ ้นใหญ่เป็ นอาหารหมา
ให้ เ งินแก่ขอทานจํานวนไม่น้อย แบ่ง ปั นกล้ วยแก่ยายในหอพัก เสียสละที่ นั่ง บนรถโดบสารให้
พนักงานเก็บสตางค์ ซึ่งล้ วนแต่เป็ นการกระทําที่ดปู ระหลาด เพราะเป็ นการเสียสละแบบสุดโต่ง
เกินไป แต่ชายคนดังกล่าวยังคงใช้ ชีวิตและการกระทําแบบเดิม ซํา้ ไปมาในแต่ละวัน จนกระทั่ง
ผู้ชมจะได้ พบว่า สิ่งรอบข้ างตัวเขาเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้น ซึ่งเป็ นผลดีต่อสังคม
และเป็ นความสุขแก่ชายคนดังกล่าวนันเอง
้
4.1.1.2 โครงเรื่ อง และการเล่าเรื่ อง
1) ตัวละครหลักสําคัญ คือผู้ชายวัยทํางานคนหนึ่งที่มีความมุมมองโลก
สวย มีความต้ องการในเรื่ องจุดยืนการใช้ ชีวิตเพื่อทําสิ่งดี ๆ แก่คนในสังคม เพราะต้ องการให้ สงั คม
และโลกดีขึ ้น โดยไม่สนว่าใครจะคิดยังไง จึงเป็ นฝ่ ายเริ่ มต้ นทําความดีแก่สิ่งรอบข้ างก่อนโดยไม่
ลังเล และไม่หวังผลตอบแทน
2) อุปสรรคที่เกิดขึน้ ไม่ได้ เข้ ามาขัดขวางการกระทําของตัวละครหลัก
โดยตรง แต่เป็ นเรื่ องของทัศนคติคนรอบข้ าง ที่ตงแง่
ั ้ กับตัวละครหลักว่าเป็ นการกระทําที่โลกสวย
สร้ างภาพ ดูโง่เง่า ไร้ ความหมาย
3) สุดท้ าย ตัวละครหลักได้ ผลลัพธ์คือความสุขจากการกระทําตัวเขาเอง
และสิ่งรอบข้ างตัวเขาที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงทีละนิดในทิศทางที่ดีขึ ้น โดยที่ตวั เขาเองก็ไม่ได้ รับ
ผลตอบแทนหรื อชื่อเสียงใด ๆ เพิ่มขึ ้นเลยก็ตาม
4) เป็ นการเล่าเรื่ องแบบลําดับเหตุการณ์ แบบเปิ ด (จบแบบให้ คิดต่อ)
มุมมองบุคคลที่ 3
5) Theme ของเรื่ อง เป็ นการใช้ ชีวิตประจําวันแบบมีจุดยืนในโลกอุดม
คติ ที่เชื่อมัน่ ในการทําดีให้ กันโดยไม่หวังผลตอบแทน ที่เริ่ มต้ นจากตัวเราก่อน ปลูกฝั งคุณธรรม
และเชื่อมัน่ ในการทําความดี โดยเล่าถึงการใช้ ชีวิตที่แตกต่างจากในโลกความเป็ นจริง
6) ความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ เป็ น ความขัด แย้ ง ระดับ บุค คลภายนอกอื่ น
ระหว่างคนกับสัง คม ที่เกิ ดจากทัศนคติคนในสังคมต่อพฤติกรรมตัวเอก และเป็ นความขัดแย้ ง
ประเภทหยุดนิ่ง (Static) จากทัศคติคนในสังคม ที่เป็ นมายาคติว่า ๐มนุษย์ทกุ คนล้ วนเป็ นคนดี แต่
เพราะสังคม ทําให้ เราหวาดกลัวที่จะทําเรื่ องดี ๆ ต่อกัน๑
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7) ทังนี
้ ้ หลังคลิปวีดิโอดังกล่าวถูกปล่อยออกมา ความขัดแย้ งยังขยาย
ผลออกมายัง โลกความจริ ง อี กด้ วย มี ผ้ ูช มทัง้ ที่ เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย ฝั่ ง ที่ เ ห็นด้ วยกล่าวว่า
ยอมรับเรื่ องราวที่เกิดขึ ้น ในการทําดีแบบไม่หวังผลตอบแทน ส่วนฝั่ งที่ไม่เห็นด้ วยกล่าวแย้ งว่า การ
ทําความดีนนคื
ั ้ อสักแต่วา่ ทําโดยไม่ลงั เล หรื อว่าทําเพราะปรารถนาอยากให้ ชีวิตผู้อื่นดีขึ ้น และต้ อง
มัน่ ใจด้ วยว่าผู้รับจะมีโอกาสที่ดีขึ ้น มีชีวิตที่ ดีขึ ้น และรอดพ้ นจากปั จจัยต่าง ๆ ที่กดดันให้ เขาต้ อง
ตกมาอยู่ในสภาพเช่นนัน้ จึงเกิดเป็ นข้ อถกเถียงมากมาย ว่าการกระทํานันก่
้ อให้ เกิดผลดีต่อผู้รับ
อย่างจริงจัง หรื อเป็ นแค่การสร้ างค่านิยมเรื่ องปลูกฝังคุณธรรมความดีปกติทวั่ ไป
4.1.1.3 การออกแบบเรื่ องราว
1) เริ่มเรื่ องด้ วยความดี และจบลงด้ วยความดี
2) เป็ นเรื่ องราวแบบสมปรารถนาภายนอก
3) Inciting Incident คือ การที่ตวั เอกมุ่งมัน่ ทําดีต่อสิ่งรอบข้ าง แม้ จะ
โดนคนรอบข้ างมองแต่เปลือกนอกในแง่ลบก็ตาม ตัวเอกก็ยงั คงทําดีตอ่ ไป
4) จุดยืนของตัวเอกในเรื่ องการทําดี เป็ นความต้ องการสําคัญ (Spine) ที่
รู้ตวั (Conscious Desire) อย่างตรงไปตรงมา
5) การเพิ่มปั ญหาในเรื่ อง เกิดจากลําดับอุปสรรคที่เกิดขึ ้นทีละนิด จาก
การกระทําของตัวเอก ที่แรก ๆ ดูโลกสวย แต่ยงั พอรับได้ เริ่ มจากการวางกระถางดอกไม้ ให้ โดนนํ ้า,
ช่วยป้าเข็นรถเข็น, ให้ ไก่ชิ ้นโตแก่หมา, ให้ เงินขอทาน จากนันจึ
้ งเริ่ มยกระดับความเข้ มข้ นในพฤติ
กรรรม ด้ วยฉากป้าทําสีหน้ าไม่พอใจที่ตวั เอกมาช่วยช้ า, เพิ่มไก่ให้ หมาเป็ น 2 ชิ ้น, ให้ เงินขอทานจน
หมดเงินในกระเป๋ า อีกทังได้
้ เสริ มด้ วยการแสดงสีหน้ าจากคนรอบข้ างที่สะท้ อนมุมมองว่า สิ่งที่ตวั
เอกทําไปนันเปล่
้ าประโยชน์
6) เรื่ องนีไ้ ม่มี จุดวิกฤติที่ชัดเจน แต่สะสมจากแต่ละฉากที่เกิดขึน้ เพื่ อ
โน้ มน้ าวใจให้ คนดูเกิดคําถามในใจ ว่าที่ตวั เอกทําไปจะเกิดอะไรและเพื่ออะไร
7) จุดสูงสุดของเหตุการณ์ สําหรับเรื่ องนี ้เลือกใช้ เหตุการณ์ที่ตวั เอกกําลัง
จะให้ เงินขอทานเจ้ าประจํา แต่ครัง้ นี ้คนลูกหายไป เป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ ที่ให้ ตวั เอกและผู้ชมลุ้นว่าจะ
เกิดอะไรขึ ้น ก่อนจะเผยว่า ขอทานคนลูก เก็บเงินจนสามารถเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนได้ แล้ ว
8) จุดคลี่คลายของเรื่ อง เป็ นการตอกยํ ้าความดีของตัวเอกที่ทํามาตลอด
ว่ามันเริ่ มส่งผลต่อสิ่งรอบข้ างให้ ดีขึ ้นเรื่ อย ๆ ทีละเล็กน้ อย อีกทังยั
้ งทําให้ ตวั เอกมี ความสุขในการ
กระทําของตนเองอีกด้ วย
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4.1.1.4 กลยุทธ์การโน้ มน้ าวใจ
1) เพลงประกอบที่เริ่ มดังขึน้ ในฉากแรก ช่วยดึงดูดความสนใจให้ ชวน
ติดตามคลิปต่อไป
2) การแต่งตัวและการแสดงออกของตัวละคร ตลอดจนฉากที่ปรากฏใน
เรื่ อง มีความใกล้ เคียงกับสภาพสังคมจริงในปั จจุบนั โดยเฉพาะของตัวเอก ที่สร้ างให้ พื ้นฐานดูเป็ น
คนทัว่ ไปในสังคม ไม่ได้ มีความพิเศษมากมาย
3) ในช่วงแรก พฤติกรรมของตัวเอกยังคงคล้ ายกับคนที่มีนํ ้าใจทัว่ ไปใน
สังคม จนกระทัง่ เหตุการณ์เริ่มแสดงให้ เห็นถึงความมีนํ ้าใจอย่างสุดโต่งของตัวเอก ได้ แก่ ในฉากให้
อาหารหมา ที่ตวั เอกยกไก่ชิ ้นโตในจานทังหมดให้
้
แก่หมา สร้ างความประหลาดใจให้ ผ้ ูชม โดยมี
เจ้ าของร้ านอาหารมองดูตวั เอกแล้ วส่ายหน้ า ช่วยเสริมความไม่เข้ าใจในพฤติกรรมตัวเอก หรื อฉาก
ให้ เงินขอทาน ที่ตวั เอกหยิบเงินจํานวนไม่น้อยอย่างไม่ลงั เล ก็มีฉากลุงร้ านขายแว่นมองดูตวั เอก
แล้ วส่ายหน้ า ช่วยเสริมความไม่เข้ าใจในพฤติกรรมตัวเอกเช่นกัน
4) การลําดับเหตุการณ์ ช่วงกลางเรื่ อง เริ่ มวนอยู่ที่เดิม ๆ ที่ตัวเอกเดิน
ผ่าน หรื อเข้ าร่ วมในฉาก ซึ่งค่อย ๆ เพิ่มพฤติกรรมการมีนํ ้าใจอย่างสุดโต่งเพิ่มขึ ้นทีละนิด โดยใช้
เสียงโฆษกช่วยพูด ๐เขาจะได้ อะไร ถ้ าเขาทําแบบนี ้ทุกวัน ๑ เพื่อให้ ในเบื ้องต้ น ช่วยโน้ มน้ าวใจให้
ผู้ชมไม่ทนั ได้ สงั เกตถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง แต่ชวนให้ คดิ ตามในสิ่งที่โฆษกพูด
5) จนกระทั่ง ถึงจุดไคลแม็กซ์ของเรื่ อง ที่ไ ด้ เผยเรื่ องราวว่าลูกสาวของ
ขอทานได้ โอกาสเรี ยนหนังสือตามทุนการศึกษาที่ได้ จากเงินขอทาน ช่วยเร้ าอารมณ์ให้ ผ้ ชู มรู้ สึ ก
ประทับใจและอิ่มเอมใจตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
6) เสียงโฆษกพูดสรุปในช่วงหลังจุดไคลแม็กซ์ ช่วยโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ ชู มได้
คล้ อยตามสิ่งที่ได้ จากในเรื่ อง อาทิ ๐เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้ ความรู้ สึก ๑ ๐ได้ เห็นความสุข ๑ ๐ได้
เข้ าใจ๑ ๐ได้ ความรัก๑ ๐ได้ ในสิ่งที่เงินซื ้อไม่ได้ ๑ และตอนท้ ายเรื่ อง ใช้ คําพูดที่เป็ นคําถามปลายเปิ ด
คือ ๐ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คณ
ุ ต้ องการมากที่สดุ ๑ เพื่อทิ ้งท้ ายให้ ผ้ ชู มได้ คดิ ตาม
4.1.2 ภาพยนตร์ โฆษณา “Giving” ของบริษัท TrueMove H ความยาว 3.02 นาที
จากแนวคิดเรี ยนรู้ ได้ จากการให้ คือ การสื่อสารที่ดีที่สุด ทรู มูฟ เอช เชื่อเสมอว่า ๐การให้
คือการสื่อสารที่ดีที่สุด ๑ โดยสื่อสารผ่านภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ เรื่ องราวในภาพยนตร์
โฆษณาเรื่ องนี ้ สะท้ อนแนวคิดของแบรนด์ ทรูมูฟ เอช ที่เชื่อว่าการให้ โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ น
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จุด เริ่ ม ต้ น ของการให้ ที่ แ ท้ จ ริ ง ภาพยนตร์ โ ฆษณาเรื่ อ งนี ้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การให้ โ ดยไม่ ห วัง
ผลตอบแทน โดยแสดงผ่านเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นระหว่างเด็กหนุม่ และเจ้ าของร้ านก๋วยเตี๋ยว
4.1.2.1 เนื ้อเรื่ องย่อ
กล่าวถึงเด็กคนหนึ่งที่ขโมยยามาจากร้ านเพื่อจะเอาไปให้ แม่แล้ วถูกจับได้ ขณะที่
เจ้ าของร้ านกําลังเอาเรื่ องเด็กคนดังกล่าว พ่อค้ า ร้ านขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่บริ เวณใกล้ เคียงได้ เข้ ามา
ช่วยจ่ายค่ายาเพื่อยุตเิ รื่ องที่เกิดขึ ้น พร้ อมมอบเกาเหลาจากร้ านของตัวเองให้ กบั เด็กคนดังกล่าวอีก
ด้ วย เวลาผ่านไป 30 ปี เด็กคนดังกล่าวเติบโตเป็ นแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และได้ พบกับ
พ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยวที่เคยช่วยชีวิตตนเมื่อครัน้ อดีตอีกครัง้ ในฐานะคนไข้ ของตนที่ต้องการการรักษา
อย่างเร่งด่วน จึงตัดสินใจรักษาพ่อค้ าคนดังกล่าวแบบไม่เสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพราะเป็ นการให้ และ
ถือเป็ นการตอบแทนบุญคุณที่เขาต้ องการจะชดใช้ เมื่อสมัยยังเด็ก
4.1.2.2 โครงเรื่ อง และการเล่าเรื่ อง
1) ตัวละครหลักสําคัญ คือเด็กชายที่อนาคตโตขึ ้นเป็ นนายแพทย์ และมี
ตัวละครรองลงมาคือพ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยว และลูกสาว ที่ดําเนินเนื ้อเรื่ องร่วมกันตังแต่
้ ยคุ สมัยอดีต
จนถึงปัจจุบนั และต่างมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่ชว่ ยให้ เรื่ องราวดําเนินต่อไปได้
2) ทุกตัวละครต่างมี ความต้ องการในแต่ละช่วงเหตุการณ์ ของตัวเอง
เริ่ ม แรก พ่อ ค้ า ร้ านก๋ ว ยเตี๋ ย วได้ เ ห็ น พฤติ ก รรมเด็ ก ชายคนดัง กล่า ว จึง เข้ า ไปช่ว ยทัง้ ในเรื่ อ ง
ค่าเสียหายและให้ อาหาร เพราะเด็กที่ขโมยยาก็เพื่อเอาไปให้ แม่ ไม่ใช่คนเลวแต่อย่างใด จึงอยาก
ให้ การช่วยเหลือเพื่อให้ เด็กมีอนาคตที่ดีกว่านี ้ เด็กชายคนดังกล่าวจึงตระหนักถึงความสําคัญเรื่ อง
การให้ และต้ องการตอบแทนบุญคุณในครัง้ นี ้ จนเมื่อเวลาผ่านไป 30 ปี เด็กคนดังกล่าวเติบโตเป็ น
นายแพทย์ และมีโอกาสได้ รักษาพ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยว จึงรักษาแบบไม่คิดค่าใช้ จ่าย เพื่อเป็ นการ
ทดแทนคุณจากในอดีต ซึง่ เหตุการณ์ที่พอ่ ค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยวป่ วยและเกิดอุบตั ิเหตุ คนที่เป็ นลูกสาวก็
มีความต้ องการอยากให้ คนเป็ นพ่อหายดีเป็ นปกติ แม้ ว่าจําเป็ นต้ องใช้ เงินจํานวนมากก็ตาม จึง
ตัดสินใจขายกิจการร้ านของครอบครัวในช่วงแรกเพื่อนําเงินมาใช้ เป็ นค่ารักษาพยาบาล ก่อนจะพบ
ความจริงเรื่ องที่นายแพทย์ไม่คิดค่ารักษาพยาบาล
3) อุปสรรคที่เกิดขึ ้น แตกต่างกันไปตามบทบาทตัวละคร โดยในช่วงแรก
อุปสรรคของเด็กชายคือไม่มีเงินซื ้อยาให้ แม่ ต่อมาจึงเป็ นหนี ้บุญคุณพ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยวที่รอการ
ตอบแทน เมื่อเนือ้ เรื่ องดําเนินต่อไป อุปสรรคของพ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยวคือการป่ วยและบาดเจ็ บ
กะทันหัน ไม่สามารถทํางานหารายได้ ให้ ครอบครัวต่อไปได้ และกลายเป็ นอุปสรรคถัดมาของลูก
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สาว ที่ไม่มีเงินรักษาพยาบาล จึงอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจขายกิจการร้ านก๋วยเตี๋ยวของครอบครัว
เพื่อนําเงินมารักษาพ่อ
4) สุดท้ าย เนื ้อเรื่ องถูกเฉลยและเปิ ดเผยเรื่ องราวว่า นายแพทย์ที่รักษา
พ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยวคือเด็กชายคนดังกล่าวเมื่อสมัยอดีต และได้ ทําการรักษาพ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยว
แบบไม่คดิ ค่าใช้ จ่าย เพื่อเป็ นการตอบแทนบุญคุณที่พ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยวเคยได้ ช่วยตนไว้ อุปสรรค
ทังหมดของทุ
้
กตัวละครจึงสามารถคลี่คลายลงได้
5) เป็ นการเล่าเรื่ องแบบลําดับเหตุการณ์ แบบปิ ด มุมมองบุคคลที่ 3
6) มีการย้ อนอดีต (Flash Backs) ช่วยในการเปิ ดเผยเนื ้อเรื่ อง
7) Theme ของเรื่ อง เป็ นการสร้ างเหตุการณ์สมมติที่อาจเกิดขึ ้นจริ งใน
ชีวิตประจําวัน โดยเล่าเป็ นโครงเรื่ องที่ใช้ เส้ นเวลาเป็ นตัวเชื่อมเรื่ องราวและความสัมพันธ์ ของตัว
ละคร พร้ อมให้ แง่คดิ และปลูกฝังคุณธรรมในเรื่ องการให้ และการตอบแทนบุญคุณ
8) ความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ ในช่ว งเริ่ ม เรื่ อ ง เป็ น ความขัด แย้ ง ประเภท
กะทันหัน (Jumping) ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งภายในจิตใจของพ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยว ที่ต้องเลือก
ตัดสินสิ่งที่เกิดขึ ้นด้ วยตนเอง ระหว่างตัดสินเด็กชายที่ขโมยของว่าเป็ นคนไม่ดี กับเห็นใจที่เด็กชาย
ยอมเสี่ยงขโมยของเพื่อช่วยแม่ สุดท้ ายพ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยวจึงเลือกที่จะเข้ าไปช่วยเด็กชาย โดย
ชดใช้ คา่ เสียหาย พร้ อมให้ อาหารแก่เด็กชาย เพราะมีเหตุผลว่า แม้ เด็กชายคนดังกล่าวจะรู้ว่าการ
ขโมยของเป็ นสิ่งที่ผิด แต่เพราะอยากช่วยแม่ จึงเลือกขโมยยา ซึ่งความขัดแย้ งของเด็กชาย เป็ น
ความขัด แย้ ง ประเภทลางบอกเหตุ (Foreshadowing) ที่ จ ะทํ า ที่ ทํ า ให้ เ กิ ดความขัด แย้ ง กับ
บุคคลภายนอก แม้ ร้ ู อยู่ก่อนแล้ วว่า การขโมยของจะทําให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างเด็กชายกับ
เจ้ าของร้ านขายยาแน่นอน
4.1.2.3 การออกแบบเรื่ องราว
1) เริ่มเรื่ องด้ วยความเลวร้ าย และจบลงด้ วยความดี
2) เป็ นเรื่ องราวแบบสมปรารถนาภายนอก
3) เรื่ องราวมีการนําเหตุการณ์ของแต่ละตัวละครมาเชื่อมโยงกัน เพื่อใช้
เป็ นเหตุการณ์เร่งเร้ าให้ เนื ้อเรื่ องดําเนินไปข้ างหน้ าได้ รวมถึงใช้ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแต่
ละตัวละครในการเปิ ดเผยเนื ้อเรื่ องทังหมด
้
4) Inciting Incident ในแรกเริ่ มเรื่ อง คือ การที่แม่ของเด็กชายไม่สบาย
และไม่มีเงินซื ้อยา จึงเป็ นเหตุการณ์เร่งเร้ าทําให้ ตวั ละครตัดสินใจขโมยยา เป็ นการเพิ่มปั ญหาใน
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ช่วงแรกของเรื่ อง และถูกคลี่คลายได้ โดยพ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยว ทําให้ เด็กชายได้ สํานึกบุญ คุณ และ
เกิดเป็ น Inciting Incident เพื่อใช้ ดําเนินเนื ้อเรื่ องในช่วงถัดไป
5) เมื่อเวลาผ่านไป 30 ปี พ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยวเกิดป่ วยและประสบ
อุบตั ิเหตุ กลายเป็ น Inciting Incident ของคนที่เป็ นลูกสาว ว่าจะต้ องดําเนินการอย่างไรต่อ
นําไปสูก่ ารพาพ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยวเข้ ารับการรักษา โดยมีการเพิ่มปั ญหาว่า ค่ารักษาพยาบาลนันมี
้
ราคาสูง ซึง่ มีผลกระทบต่อกิจการร้ านก๋วยเตี๋ยวอย่างมาก
6) จุดวิกฤติของเรื่ อง คือช่วงการตัดสินใจของลูกสาวในการใช้ เงินจํานวน
มากเพื่อให้ พอ่ ค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยวเข้ ารับการผ่าตัด และเข้ าพบนายแพทย์เพื่ออนุมตั ิการผ่าตัด ซึ่งต้ อง
ยอมแลกกับการขายกิจการครอบครัวทิ ้งไป เพื่อนําเงินมาใช้ ในการผ่าตัด
7) จุ ด สู ง สุ ด ของเหตุ ก ารณ์ เมื่ อ ลู ก สาวพบว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาลเป็ นศูนย์บาท เนือ้ เรื่ องจึงได้ เริ่ มเปิ ดเผยและเฉลยว่า นายแพทย์คนดังกล่าว คือ
เด็กชายเมื่อ 30 ปี ก่อน ที่พ่อค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยวได้ ให้ การช่วยเหลือ จึงได้ ตอบแทนบุญคุณเป็ นการไม่
คิดค่าใช้ จา่ ยทังหมดในการรั
้
กษาพยาบาล
8) การให้ และการตอบแทนบุญคุณ คือจุดยืนของเด็กชายที่เติบโตเป็ น
นายแพทย์ และเป็ นความต้ องการหลัก (Spine) ที่ร้ ูตวั (Conscious Desire) อย่างตรงไปตรงมา
9) จุดคลี่คลายของเรื่ อง แสดงให้ เห็นถึงความซาบซึ ้งใจของลูกสาวต่อ
เหตุการณ์ทงหมดที
ั้
่เกิดขึ ้นร้ อยเรี ยงกันทังหมด
้
และแสดงให้ เห็นถึงความแน่วแน่ของเด็กชายที่เป็ น
นายแพทย์ ที่ยดึ มัน่ เรื่ องการให้ และการตอบแทนบุญคุณ
4.1.2.4 กลยุทธ์การโน้ มน้ าวใจ
1) เริ่ มเรื่ องมาด้ วยการสร้ างความขัดแย้ ง ช่วยเพิ่มความสนใจให้ ผ้ ูช ม
และอยากติดตามเรื่ องราวที่จะเกิดขึ ้น
2) การแต่งตัวและการแสดงออกของตัวละคร ตลอดจนฉากที่ปรากฏใน
เรื่ อง ดูสมจริ งและจริ งจัง ประกอบกับ ปั ญหาที่เพิ่มเข้ ามาให้ ตวั ละคร ทังช่
้ วงอดีตที่เด็กขโมยของ
แล้ วถูกจับได้ และช่วงปั จจุบนั ที่พ่อค้ าขายก๋วยเตี๋ยวล้ มป่ วย ยิ่งทําให้ เรื่ องราวสามารถสื่ออารมณ์
ถึงชีวิตในปัจจุบนั ที่ไม่ได้ สวยหรูเหมือนในนิยาย
3) การเพิ่มอุปสรรคในเรื่ องอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ผ้ ชู มติดตามลุ้นเรื่ องราว
อย่างใจจดใจจ่อ ลุ้นว่า เนื อ้ เรื่ องจะดําเนินต่อไปในทิศทางใด ตัวละครจะเผชิญหน้ าและแก้ ไ ข
ปัญหาที่เกิดขึ ้นอย่างไร
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4) จุ ด ไคลแม็ ก ซ์ ที่ เ ป็ นการเปิ ดเผยเรื่ องราว เป็ นจุ ด เชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ของตัวละครหลักทังหมด
้
ซึ่งมีการตัดสลับเหตุการณ์ในอดีต (Flashback) เพื่อสร้ าง
ความต่อเนื่องให้ กบั เหตุการณ์ เพลงประกอบที่ใช้ ช่วยกระตุ้นอารมณ์ผ้ ชู มให้ คล้ อยตาม และสีหน้ า
ของตัวละคร ทัง้ ผู้ที่เป็ นเป็ นลูกสาวเจ้ าของร้ านก๋วยเตี๋ยว และแววตาของหมอที่ได้ รักษาเจ้ าของ
ร้ านก๋วยเตี๋ยว เชื่อมโยงกับแววตาสมัยเด็กที่ได้ รับการช่วยเหลือ ช่วยสร้ างความรู้สึกตื ้นตันใจและ
ประทับใจแก่ผ้ ชู ม
5) ข้ อความตอนท้ ายคลิป ช่วยตอกยํ ้าเนื ้อหาสารที่คลิปอยากจะนําเสนอ
4.1.3 ภาพยนตร์ โฆษณา “The Power of Love” ของบริษัท DTAC ความยาว 2.00
นาที
ภายใต้ แนวคิด (Concept) ของดีแทค ๐เชื่อในความพอดี ๑ เป็ นแนวคิดที่นําเสนอเรื่ อง
ความสมดุล ความพอดีของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ ้นมา ภาพยนตร์ โฆษณาชุดนี ้ ได้ นําเสนอเรื่ องราว
พลังแห่งความรักของพ่อแม่และลูกผ่านเรื่ องราวธรรมดาใกล้ ตวั ของทุกครอบครัวที่นา่ ประทับใจ
4.1.3.1 เนื ้อเรื่ องย่อ
กล่าวถึง ผู้ช ายคนหนึ่งที่ เป็ นพ่ออยู่บ้านกับลูกทารกที่นอนในเปล จุ่ ๆ ลูกตื่นขึน้
มาแล้ วร้ องไม่หยุด ผู้ชายคนดังกล่าวจึงโทรศัพท์หาภรรยาที่เป็ นแม่ของลูก เพื่อปรึกษาหาวิธีการทํา
ให้ ลูกหยุดร้ อง ภรรยาก็ช่วยแนะนําหาวิธีสารพัด แต่ลกู ก็ยงั ไม่หยุดร้ อง จนกระทัง่ ฝ่ ายชายเริ่ มคิด
ได้ จึงตัดสินใจอุ้มลูกขึ ้นมา ลูกจึงหยุดร้ อง
4.1.3.2 โครงเรื่ อง และการเล่าเรื่ อง
1) ตัวละครหลักสําคัญ คือผู้ชายคนที่เป็ นพ่อ มีความต้ องการให้ ลกู หยุด
ร้ อง เพราะการปล่อยให้ ลูกร้ องต่อไปย่อมไม่เป็ นผลดี นอกจากเสียงดังรบกวนรอบข้ างแล้ ว ยัง
ส่งผลต่อสุขภาพจิตของลูกด้ วย
2) อุป สรรคที่ เ กิ ด ขึน้ คื อ ลูก ไม่ ย อมหยุด ร้ อง ไม่ว่ า คนที่ เ ป็ น พ่อ จะใช้
วิธีการใดก็ตาม
3) สุดท้ าย ตัวละครหลักได้ ตดั สินใจอุ้มลูกของตนขึ ้นมา ลูกจึงหยุดร้ อง
เพราะสิ่งสําคัญที่ลกู ต้ องการ ไม่ใช่ของเล่น การ์ ตนู หรื อการหยอกล้ อ แต่คือสัมผัสรักที่อบอุ่นจาก
พ่อแม่ ที่เป็ นการแสดงออกถึงความรักภายในครอบครัว
4) เป็ นการเล่าเรื่ องแบบลําดับเหตุการณ์ แบบปิ ด มุมมองบุคคลที่ 3
5) Theme ของเรื่ อง เป็ นการใช้ ชีวิตประจําวันในยุคที่การติดต่อสื่อสาร
ลํ ้าสมัย และเป็ นปรากฏการณ์ที่คนในสังคมเสพติดเทคโนโลยีการสื่อสารมากเกินไป จนเกิดเป็ นอีก
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หนึ่ง ปั ญ หาสัง คมที่ ทุก คนต่า งก็ รั บ รู้ แต่ม องข้ า มไป โดยตอนท้ า ยเรื่ อง ได้ ใ ห้ แ ง่ คิดในประเด็น
ดังกล่าวทรงพลัง
6) ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น เป็ นความขัดแย้ งระดับบุคคลภายนอก ระหว่าง
บุคคลคือพ่อกับลูก ที่ระหว่างตัวเอกที่ต้องการให้ ลูกตัวเองหยุดร้ อง และลูกตัวเอกที่ไม่ยอมหยุด
ร้ อง ซึ่ ง เป็ น ความขัด แย้ งประเภทกะทัน หัน (Jumping) ที่ ลูก ตัว เองตื่ น ขึ น้ มาแล้ ว ร้ องไห้ ใ น
ทันทีทนั ใด ทําให้ ตวั เอกต้ องเร่งดําเนินการแก้ ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยด่วน
4.1.3.3 การออกแบบเรื่ องราว
1) เริ่มเรื่ องด้ วยความเลวร้ าย และจบลงด้ วยความดี
2) เริ่มเรื่ องราวด้ วยอุปสรรคแต่แฝงการดําเนินเนื ้อเรื่ องที่ไม่ตงึ เครี ยดมาก
แต่ในตอนจบ ให้ อารมณ์ที่ซาบซึ ้งปิ ดท้ าย พร้ อมแฝงด้ วยประเด็นข้ อคิดเล็ก ๆ ที่ทรงพลัง
3) เป็ นเรื่ องราวแบบสมปรารถนาภายในจิตใจ
4) Inciting Incident คือ ลูกของตัวเอกร้ องไห้ ไม่หยุด และตัวเอกต้ องเร่ง
หาวิธีที่ทําให้ ลกู ตัวเองหยุดร้ องให้ ได้
5) เมื่อลูกตัวเอกร้ องไม่หยุดเป็ นเหตุการณ์ เร่ งเร้ ามากระตุ้น ตั วเอกจึง
ต้ องหาสารพัดวิธีมาทําอย่างไรก็ได้ ให้ ลกู ตัวเองหยุดร้ อง แต่ที่จริงแล้ ว ตังแต่
้ ที่ลกู ตัวเอกร้ อง ภายใต้
ความต้ องการจิตไร้ สํานึก (Unconscious Desire) ของตัวเอก มีสญ
ั ชาตญาณความเป็ นพ่ออยู่ใน
ตัวเอง แต่ยงั ไม่กล้ าเข้ าไปอุ้มลูกของตนขึ ้นมากอดเพื่อปลอบให้ หยุดร้ อง จึงมุ่งหาวิธีตา่ ง ๆ เพื่อจะ
ทําให้ ลกู หยุดร้ อง และกลายเป็ นความต้ องการสําคัญ (Spine)
6) การเพิ่มปั ญหาในเรื่ อง คือการที่ตวั เอกพยายามหาวิธีการมาใช้ ให้ ลูก
ตัวเองหยุดร้ อง แต่ก็ยงั ไม่เป็ นผล
7) จุดวิกฤติของเรื่ องนี ้ คือการที่ลกู ตัวเองไม่ยอมหยุดร้ องสักที ทําให้ ตวั
เอกตัดสินใจวางโทรศัพท์ลง เพื่อจะเข้ าไปอุ้มลูกตามสัญชาตญาณความเป็ นพ่อที่อยู่ภายใต้ จิตไร้
สํานึก
8) จุดสูง สุดของเหตุการณ์ คือการที่ ตัวเอกตัด สินใจยกลูก ของตัวเอง
ขึ ้นมาอุ้มได้ สําเร็จ แล้ วเอาเข้ ากอดแนบตัวด้ วยความอบอุน่
9) จุดคลี่ ค ลายของเรื่ อ ง คือ ลูกตัวเอกหยุดร้ อง และยิ ม้ ให้ คนเป็ นพ่ อ
อย่างมีความสุข ทําให้ ทกุ ฝ่ ายสงบลงพร้ อมรับความสุขร่วมกัน
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4.1.3.4 กลยุทธ์การโน้ มน้ าวใจ
1) ในช่วงแรกของเรื่ อง แม้ ว่าการแสดงของตัวละครหลักจะดูจริ งจัง แต่
การนําเสนอค่อนข้ างมีอารมณ์ขนั ผสมลงในเรื่ องราว ทําให้ การดําเนินเรื่ องในช่วงแรกมีความทีเล่น
ทีจริง ผู้ชมจะรู้สกึ สงสัยว่าเรื่ องราวจะเป็ นอย่างไรต่อ
2) อารมณ์ของเรื่ องราวจะเริ่ มชัดเจนขึ ้นก่อนจุดไคลแม็กซ์ของเรื่ อง เมื่อ
เพลงประกอบเริ่ มดังขึน้ บวกกับสีหน้ าตัวละครหลักที่ยอมแพ้ กับการแก้ ปัญหาที่ยังไม่สามารถ
เอาชนะอุป สรรคได้ คื อ ลูก ยัง ไม่ย อมหยุด ร้ อง ตัว ละครหลัก จึง จํ า เป็ น ต้ อ งตัด สิ น ใจทํ า อะไร
บางอย่าง เพื่อให้ เรื่ องราวยังคงดําเนินต่อไปได้
3) หลังจากผ่านจุดไคลแม็กซ์ของเรื่ อง อารมณ์ ของเรื่ องราวจึงเปลี่ยน
จากความอารมณ์ขนั เป็ นอารมณ์ซึ ้งและประทับใจ การแสดงของตัวละครที่เป็ นแม่มีการหลัง่ นํ ้าตา
เพื่อช่วยกระตุ้นอารมณ์ความรู้สกึ แก่ผ้ ชู มเล็กน้ อย
4) ข้ อความตอนท้ ายคลิป ช่วยตอกยํ ้าเนื ้อหาสารที่คลิปอยากจะนําเสนอ

4.2 ผลการวิจัยการสนทนากลุ่ม
ปัญหานําการวิจยั ข้ อ 2. คลิปวีดิโอเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เผยแพร่บนยูทปู
ทัง้ 3 คลิป ผู้รับสารที่ได้ รับชมมีการรับรู้และทัศนคติตอ่ แต่ละคลิปอย่างไรบ้ าง
ในส่ ว นนี ้ ใช้ ก ารบัน ทึ ก ผลโดยการสัม ภาษณ์ โดยแบ่ง เป็ น การสนทนากลุ่ม (Focus
Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยทําการเปิ ดคลิปทัง้ 3 คลิป ให้
กลุม่ เป้าหมายดู แล้ วจดบันทึกข้ อมูล
ในการทําวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทําการเก็บข้ อมูลโดยการสนทนากลุ่มเกี่ยวกั บเรื่ องราวของ
ภาพยนตร์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 มีผ้ เู ข้ าร่ วมการสนทนาทังสิ
้ ้น 11
คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.2.1 คาถามก่ อนดูคลิป
คําถาม : ในปั จจุบนั มีหลายองค์กรใช้ คลิปวีดิโอสร้ างภาพลักษณ์ตนเอง ไม่ทราบว่าเคย
เห็นหรื อไม่?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐เคยเห็นของเมืองไทยประกันชีวิต๑
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คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐ธนาคาร เบียรสิงห์ เครื่ องดื่ม โออิชิ ตัวที่คสู่ ามีภรรยาเอาเครื่ องดื่มให้
กัน๑
คําถาม : มีคลิปไหนที่โดนใจเป็ นพิเศษบ้ าง?
คนที่ 1 ผู้หญิ ง : ๐คลิปที่เป็ นคุณหมอที่ตอนเด็กได้ รับก๋วยเตี๋ยวมา แล้ ววันนึ่งคนขาย
ก๋วยเตี๋ยวป่ วย และเด็กคนนันกลายเป็
้
นคุณหมอ และไปรักษาให้ ฟรี ๑
คําถาม :เวลาที่เห็นคลิปมีแรกจูงใจอะไรที่คลิกเข้ าไปดู?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐ถ้ าน่าสนใจจะเข้ าไปติดตาม ถ้ าไม่นา่ สนใจก็จะกด Skip ข้ าม๑
คนที่ 2 ผู้หญิ ง : ๐ถ้ ามันเป็ นกระแสสัง คม เช่น มี คนพูดต่อ ๆ กันมาว่า คลิปนี ้ เห็น
ทรวดทรงของนางแบบเยอะจังเลย เราก็ต้องกดเข้ าไปดู ทังที
้ ่จริ งตอนแรกเราเห็นแต่เราอาจจะไม่
กดเข้ าไปดู แต่พอมีกระแสสังคมเข้ ามาในโลก Social Media เราก็อยากจะเข้ าไปดูบ้าง แต่ถ้าเป็ น
แค่โฆษณาทํามาเพื่ออะไรสักอย่างขององค์กร ก็ไม่ดู
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐แล้ วแต่วา่ เป็ นองค์กรที่เราสนใจหรื อเปล่า ถ้ าเป็ นองค์กรที่เราสนใจเราก็
อาจจะกดเข้ าไปดู และก็บวกกับเรื่ องราวของคลิป ที่ทําขึน้ มาว่า ช่วงแรกที่ Presale ของเขา
น่าสนใจไหม ส่วนตอนแรกที่ส่วนใหญ่เราจะไม่ร้ ู เลยว่าคลิปเป็ นองค์กรไหนเราจะตัดสินใจยังไง) ก็
อาจจะพิจารณาเป็ นเรื่ อง ๆ ไป เช่น เป็ นเรื่ องราวของคนอื่น ๆ ที่ประสบเหตุการณ์ อาจเป็ นเรื่ อง
ของคนขับแท็กซี่มีเหมือนเลี ้ยงลูกคนเดียว แต่สดุ ท้ ายเป็ นเหมือนแม่เลี ้ยงเดี่ยว ลงทุนตัดผมสัน้ มัน
ก็จะดูนา่ ติดตาม ซึง่ การปูเรื่ องตอนแรกมีผลให้ เราชมต่อ
คําถาม : คลิปที่ดสู ่วนใหญ่ทวั่ ไปจะสะท้ อนมุมมองชีวิตของเราหรื อในสังคมจริ ง ๆ บ้ าง
ไหม?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐น่าจะเป็ นมุมมองชีวิตของคนในสังคม๑
คนที่ 2 ผู้ชาย : ๐ปกติไม่คอ่ ยได้ ดู Skip หมดเลย คือตังใจจะเข้
้
าไปดูในสิ่งที่ต้องการดู
มากกว่า๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐บางอย่างเหมือนตัวเรา และคล้ าย ๆ เรื่ องราวของหลาย ๆ คน ถึงจะไม่
มากแต่ก็มี๑
คนที่ 4 ผู้ชาย : ๐มีบ้างในบางส่วน คลิปที่เหมือนเกี่ยวกับเล่นกีฬา๑
คําถาม : คิดว่าคลิปดังกล่าวสะท้ อนภาพลักษณ์องค์กรเจ้ าของคลิปอย่างไรบ้ าง?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐มีคลิปของ The one card ที่ขึ ้นต้ นว่าแฟนตาย ตอนที่เข้ าไม่ดไู ม่ร้ ูเลยว่า
เป็ นของ The one card แต่พอเฉลยและเรามาโยงเข้ ากันก็เหมือนความพิเศษของคนเดียว ทําให้
เข้ าใจเรื่ องราว๑
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คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐โฆษณาของ Wacoal ชุดชันใน
้ ตอนแรกคือ แคมเปญจะขึ ้นมาว่า คุณ
พอใจในหน้ าตาของคุณหรื อเปล่า แล้ วคุณอยากจะทําอะไรในหน้ าตาของคุณบ้ าง และก็มีการ
เปลี่ยนหน้ าตา ทํานม เหมือนศัลยกรรมคิดว่าจะสวยขึ ้น พอตอนท้ ายก็จะเฉลยว่าหน้ าตาที่พ่อแม่
ให้ มาดีแล้ ว ไม่อยากให้ ไปทํานม แต่บอกว่า ไม่จําเป็ นต้ องไปทํานม แต่ชดุ ชันในนี
้
้สามารถทําให้ มนั
ตูมขึ ้นได้ ตอนท้ ายก็มาเฉลยว่ามันไม่เกี่ยวกับการศัลยกรรม ก็นา่ สนใจเหมือนกัน๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐ทุกโฆษณาเหมือนแอบแฝงความที่จะสะท้ อนภาพลักษณ์ขององค์กรให้
มันดี แต่ว่าก็ อยู่ที่เ รื่ องราวของมัน อย่างหลาย ๆ โฆษณาที่ เกี่ ยวกับเพื่ อสัง คมสุดท้ ายมันก็ จ ะ
สะท้ อนภาพลักษณ์ อย่าง แอลกอฮอล์ สุดท้ ายก็ จ ะบอกว่าถึง เขาจะจํ าหน่ายแอลกอฮอล์ แ ต่
สุดท้ ายเขาก็ทํากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้ องค์กรออกมาดูดีอยูแ่ ล้ ว๑
คนที่ 4 ผู้หญิง : ๐เคยมีที่เป็ นโฆษณาของต่างประเทศ คือ งง มากเลยตอนแรก ที่อยู่ดี ๆ
เขามาเล่าเรื่ องเกี่ยวกับโต๊ ะอาหารที่เหมือนแม่เขาบริ จาคให้ คนอื่นไป แต่ทีหลังก็เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
ครอบครัว คือบางอย่างก็ไม่ได้ เชื่อมโยงกันมาก เราก็เลยงงว่า มันมายังไง๑
4.2.2 ภาพยนตร์ โฆษณา “Unsung Hero” ของบริษัทไทยประกันชีวิต จากัด
ความยาว 3.05 นาที
4.2.2.1 คําถามหลังดูคลิป
คําถาม : เคยเห็นคลิปนี ้ไหม? / เคยเห็นที่ไหน?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐เคยเห็นนานแล้ ว ทังใน
้ YouTube และ โฆษณาโทรทัศน์ ใน
Social Media เห็นใน Facebook ครัง้ แรก ส่วน YouTube และก็ที่แชร์ มาจาก Facebook
คนที่ 2 ผู้หญิง : “เคยเห็นครัง้ แรกค่ะ เพราะไม่คอ่ ยได้ ดู TV๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐เคยเห็น ที่ Facebook เป็ นครัง้ แรก๑
คนที่ 4 ผู้หญิง : “เคยเห็นที่ TV ครัง้ แรก และก็เข้ ามาเห็นใน Facebook แต่เรา
ไม่ได้ ตงใจจะเข้
ั้
ามาดู แต่มีคนกดแชร์ มาว่าคลิปนี ้ดีนะ เราก็เลยดูและกดแชร์ ตอ่ ๑
คนที่ 5 ผู้หญิง : “ครัง้ แรกใน Facebook แต่ไม่ได้ แชร์ เป็ นคลิปที่ ok ดี Social อื่น
ไม่เคยเห็น เลื่อน Feed ข่าวแล้ วเจอใน Facebook๑
คนที่ 6 ผู้หญิง : “เคยเห็นครัง้ แรกใน TV แต่เหมือนเห็นสัน้ ๆ เหมือนเขาตัด เราเกิด
ความสนใจก็เลยไปกดค้ นหาใน YouTube ดูอีกที และก็เห็นต่อมาเรื่ อย ๆ ใน Facebook๑
คนที่ 7 ผู้หญิ ง : “เห็นครัง้ แรกใน TV แล้ วก็ไม่เห็นอีก เพราะไม่ได้ ดูคลิปใน
Facebook เท่าไหร่ จะเลื่อนผ่านเพราะเน็ทในมือถือไม่คอ่ ยดี ก็ร้ ูสึกซึ ้งดี เขาทําโฆษณาดี อันนี ้ถ้ า
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จําไม่ผิดของเมืองไทย ? เมื่อกี ้ดูแว้ บ ๆ ก็คิดว่าเคยดูอนั นี ้แล้ วเลยไม่ได้ นงั่ ดูอีก ไม่ได้ จําแบรนด์แต่ดู
แล้ วชอบโฆษณา๑
คนที่ 8 ผู้ชาย : ๐เห็นใน YouTube ครัง้ แรก ก่อนขึ ้นคลิปที่เราจะดู แล้ วก็กด Skip๑
คนที่ 9 ผู้ช าย : ๐เห็นใน Facebook ครั ง้ แรก มี คนแชร์ ม า และก็ เห็นอี กที ที่
YouTube๑
คนที่ 10 ผู้ชาย : ๐เคยเห็นใน Facebook กับใน TV เห็นครัง้ แรกที่ TV ใน
Facebook ถ้ าเกิดเล่น com จะดู แต่ถ้าในโทรศัพท์จะไม่ดู เพราะเน็ทช้ า ซึ่งคิดว่าเป็ นคลิปที่ดีน่า
แชร์ ๑
คนที่ 11 ผู้หญิง : ๐เห็นใน Facebook ที่เพื่อน ๆ แชร์ กันเยอะมาก ใน YouTube
เวลาฟั งเพลงก็จะเจอขึ ้นมาแค่ แปปนึงไม่นาน เวลาขึ ้นเป็ นโฆษณาก็ Skip เลย ก็ตอนแรกไม่สนใจ
จนมีเพื่อนแชร์ เยอะเลยเข้ าไปดู ดูครัง้ แรกก็อิน พอดูบอ่ ย ๆ ก็เริ่มเฉย ๆ ๑
4.2.2.2 คําถามตามกรอบแนวคิดการนําเสนอ/การเล่าเรื่ อง/การโน้ มน้ าวใจ
คําถาม :คลิปนี ้มีสิ่งไหนที่นา่ สนใจเป็ นพิเศษ?
คนที่ 1 ผู้ชาย : “ให้ เงินเด็ก คิดว่าเป็ นเรื่ องปกติ เพราะถ้ าผมเห็นผมก็ทําแบบนัน้
สนใจในเรื่ องให้ เงินเด็กเพราะเขาให้ เยอะมาก๑
คนที่ 2 ผู้ชาย : “ที่เขาให้ เงินเด็ก จนเด็กได้ ไปเรี ยนหนังสือ คิดว่าฉากนีท้ ี่สุดแล้ ว
เพราะเหมือนกับว่า ให้ โอกาสเด็กคนหนึง่ ได้ เรี ยนหนังสือ ช่วยให้ ได้ มีชีวิตใหม่ขึ ้นมา๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐เห็นด้ วย ตรงนี ้นํ ้าตาไหลเลย๑
คนที่ 4 ผู้ห ญิ ง : “เป็ นฉากที่ เด็กวิ่ง ออกมาแล้ วใส่ชุดนักเรี ยน มันรู้ สึกถึ ง ความ
ภูมิใจ๑
คนที่ 5 ผู้หญิง : “เหมือนกับเขาก็คิดว่าเงินที่เขาให้ ไปมันก็ไม่ได้ เยอะมาก แต่มนั ก็
ทําให้ ได้ ไปเรี ยนจริง ๆ๑
คนที่ 6 ผู้หญิง : “ตอนแรกเหมือนมีฉากที่ว่า ให้ เงินรอบที่ 2 แล้ วเด็กเหมือนเอือม
เพราะให้ น้อยลง เหมื อนเด็กไม่อยากจะรับไว้ มุม มองที่ ว่าเขาได้ รับเงิ นมา เขาเขียนว่าให้ เพื่ อ
การศึกษา แต่เด็กอาจจะไม่ได้ เอาไปเพื่อการศึกษาจริ ง ๆ จนเด็กเหมือนแบบเริ่ มไม่อยากจะรับเงิน
แล้ ว แต่สดุ ท้ ายน่าจะคิดได้ วา่ ที่เขาให้ มาเพื่อการศึกษาเนี่ย ก็เลยไปเรี ยนจริง ๆ ”
คนที่ 7 ผู้หญิง : “มองได้ 2 มุม คือว่า มุมแรก เขาเขียนเพื่อการศึกษา เด็กก็อาจจะ
เอาไปเรี ยนจริง ๆ เพราะเขาไม่มีเงิน แต่มมุ ที่ 2 เขาเขียนเพื่อหลอกเฉย ๆ คือ พอเขาให้ เงิน 2 ครัง้ 3
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ครัง้ จนเด็กก็ไปเรี ยนจริ ง ๆ จากที่เด็กอาจจะแค่โกหกเฉย ๆ ก็การที่เขาทําดีแล้ วเด็กคนนันกั
้ บแม่
ของเขาก็มองเห็นก็เลยไปเรี ยนจริง ๆ จากที่เขาไม่คดิ ว่าจะไปเรี ยน๑
คําถาม :คลิปนี ้ที่ดรู วม ๆ มีอะไรที่จงู ใจบ้ าง ?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐ทําอะไรโดยไม่ได้ คิดอะไรมาก ไม่ต้องคิดว่าทําอะไรไปแล้ วจะได้
อะไรกลับมา เพราะว่าสิ่งที่ได้ คือได้ ทงความรู
ั้
้ สกึ ดี ๆ ได้ รอยยิ ้ม ทําให้ คนอื่นได้ ยิ ้ม๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐การทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เราทําอะไรสักอย่างไม่
จําเป็ นว่าเราต้ องการอะไร สุดท้ ายเราทําเพราะเราทําแล้ วมีความสุข แล้ วผลที่ได้ มนั ก็เกิดเราดีด้วย
แล้ วคนอื่นก็ดีด้วย เป็ นแรงจูงใจ๑
คนที่ 3 ผู้ชาย : ๐ทําให้ อยากเป็ นคนดี คนดียงั มีอยูใ่ นโลก ไม่คิดว่าจะมีคนแบบนี ้ใน
โลก คนสมัยนี ้สังคมเรามีแต่คนเห็นแก่ตวั ไม่ว่าจะเรื่ อง ขับรถบนท้ องถนน หรื อ เดินผ่านไปผ่านมา
ก็มีแต่คนเอาแต่ได้ เห็นแก่ตวั อย่างน้ อยในคลิปยังบอกว่า คนดีเหลืออยู่บนโลกไปนี ้ รู้สึกคล้ อยตาม
อยากพัฒนาตัวเองให้ ดีขึ ้น๑
คนที่ 4 ผู้หญิง : ๐ก็ดีคะ่ แต่จริ ง ๆ คนที่ทําคลิปเก่งทําให้ เราคล้ อยตามได้ เพราะถ้ า
จริ ง ๆ แล้ วอาจจะไม่ได้ มีคนขนาดนี ้จริ ง ๆ เหมือนทุกอย่างเกิดไป แต่ว่ามุมมองไม่สนับสนุนให้ คน
ไปให้ เงินขอทาน เพราะในคลิปแม่ก็ดคู รบ 32 ไม่สนับสนุนให้ ไปส่งเสริ ม เพราะอย่างที่เคยเจอ
เหตุการณ์กบั ตัว คือ เหมือนกับว่าที่ไปทําอาหารแจก ตอนแรกอยากไปทํา แต่พอไปแจกจริ ง ๆ แล้ ว
เห็นคนมานัง่ รอต่อคิวเพราะเขารู้ว่าทุกวันต้ องมีแบบนี ้มีคนมาแจก ก็นงั่ เล่น สมาร์ ทโฟน รอ ก็เลย
คิดว่าโฆษณาทําดีที่ทําให้ เรารู้สึกเศร้ า รู้สึกอยากช่วยเหลือสังคมไปด้ วย แต่มมุ มองความเป็ นจริ ง
แล้ วบางอย่างก็ไม่สมควรไม่สง่ เสริม คลิปนี ้ก็ดแู ค่วา่ มันจรรโลงใจแค่นน๑
ั้
คําถาม : คลิปนี ้ทังหมดมี
้
ตวั ละครหรื อเหตุการณ์อะไรทีชอบเป็ นพิเศษ?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐ชอบคุณยายที่เข็นรถเข็น เพราะรู้สึกว่าเป็ นชีวิตจริ ง เพราะก็ไม่ใช่
คนดีเหมือนผู้ชายที่ดําเนินเรื่ อง แต่พอมีคนทําสิ่งดี ๆ ให้ เขา ก็เหมือนต้ องการเอาสิ่งดี ๆ ที่ได้ รับมา
ส่งต่อให้ คนที่เขาแถมของให้ เป็ นอาหารให้ หรื อสมมุติวนั นี ้เขาอาจจะไม่ได้ รับความดีมาเขาคงไม่
ทําแบบนัน้ ชีวิตจริงเป็ นเหมือนเรา เวลามีคนทําให้ เราโมโหเราคงไม่สามารถไปช่วยเหลือคนได้ อีก๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐ผู้ชายที่ดําเนินเรื่ อง ไม่ได้ พิเศษจนมองว่าเขาพิเศษ แต่เป็ นสิ่งที่
ทุกคนสามารถทําได้ ๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐ชอบคุณยาย ไม่ร้ ู ว่าเขามีลกู มีหลายรึป่าว หรื อเขาอาจจะมีแต่
ลูก หลานไม่เ ลี ย้ ง จนผู้ช ายเห็ น แล้ วเอากล้ วยไปให้ ทุกวัน อี ก อย่า ง ผู้ช ายอยู่ค นเดีย วกับหมา
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เหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ได้ มีครอบครัวทัง้ สองคนนีเ้ หมือนกับว่าได้ รับความรักซึ่งกันและกัน
แบ่งปันความรักซึง่ กันและกัน๑
คนที่ 4 ผู้หญิง : ๐ตอนที่ยกกระถางต้ นไม้ ที่ตายแล้ วมารองนํ ้า ขนาดเจ้ าของบ้ านยัง
มองข้ ามแต่คนไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียอะไรเลย ยกกระถางต้ นไม้ มารองนํ ้าทําให้ ต้นไม้ เจริ ญเติมโต ทํา
ให้ ร้ ูสกึ ว่าแค่นี ้มันก็ทําได้ แล้ ว จริง ๆ ก็เห็นแล้ วรู้แล้ วว่าสุดท้ ายคงต้ องมีภาพที่ต้นไม้ เป็ นสีเขียว๑
คนที่ 5 ผู้หญิง : ๐คงจะเป็ นคุณยายเพราะดูเป็ นธรรมชาติที่สดุ แล้ ว นอกนันดู
้ สร้ าง
ขึ ้น จัดฉากขึ ้น เหมือนแค่ได้ กล้ วยแล้ วดีใจและมากอดหน่อยมันดูธรรมดา๑
คนที่ 6 ผู้หญิง : ๐ชอบฉากคุณยายเหมือนกัน การเอากล้ วยมาให้ คณ
ุ ยายทุก ๆ วัน
โดยที่คณ
ุ ยายไม่ร้ ูว่าใครเป็ นคนให้ เปรี ยบเสมือนการทําความดีและก็อย่างน้ อยก็มีคนเห็นและจน
คุณยายรู้วา่ ใครเอากล้ วยมาให้ และก็คณ
ุ ยายขอกอดเป็ นฉากที่ประทับใจ๑
คนที่ 7 ผู้หญิง : ๐ลุงที่ขายของชําที่ยืนดูตวั เอกของเรื่ องให้ เงิน เพราะเหมือนตอน
แรกเขามองแบบทําไมต้ องให้ ขนาดนัน้ ไม่โอเค จนสุดท้ ายที่เด็กผู้หญิงใส่ชดุ นักเรี ยนมาจริ ง ๆ เขาก็
เหมือนเลยรู้วา่ จุดประสงค์ของตัวเอกของเรื่ องทําเพื่ออะไร๑
คนที่ 8 ผู้ชาย : ๐ฉากกระถางต้ นไม้ เพราะคิดว่าถ้ าเป็ นคนอื่นก็คงเดินผ่านไปไม่มี
ใครยกไปรอง๑
คนที่ 9 ผู้ชาย : ๐ตอนกินข้ างที่มีหมามาขอ มันเหมือนชีวิตจริ ง คือเหมือนว่าถ้ ามี
คนให้ เป็ นกิจวัตร หมายังไงมันก็จะรออยูต่ รงนัน้ มันรู้เวลาว่าเวลาไหนต้ องมาขอ คือชอบเพราะเป็ น
ธรรมชาติ เป็ นเหมือนกิจวัตรประจําวันในชีวิตจริงของคนบางคนอยูแ่ ล้ ว ดูชมจริง๑
คนที่ 10 ผู้ชาย : “กินข้ าวกับนํ ้าปลา เพราะ คนปกติไม่มีใครให้ คนอื่นมากจนตัวเอง
ต้ องลําบากแบบนี ้ ดูไม่เหมือนจริง เว่อเกินไป เสียสละเกินไป โฆษณามันเว่อเกินไป๑
คําถาม : มุมมองของภาพที่นําเสนอมาทําให้ เรารู้สกึ อย่างไรบ้ าง?
คนที่ 1 ผู้ชาย : ๐ดี ถือว่าทําได้ ดีเหมาะสม๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐เหมือนแบบมีภาพไกล แล้ วก็มาใกล้ ๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐ภาพที่เขาถ่ายทอดออกมาทําให้ เราสนใจ๑
คนที่ 4 ผู้หญิง : ๐เข้ าใจง่ายเป็ นธรรมชาติ ถ่ายออกมาเหมือนชีวิตจริง ๆ ๑
คําถาม : เสียงประกอบเป็ นอย่างไรบ้ าง?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐เฉย ๆ ๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐Sound เอาอยูน่ ะ๑
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คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐ok สะเทือนอารมณ์ ตอนช่วงที่หนั ไปเห็นเด็กที่ใส่ชดุ นักเรี ยนแล้ ว
ตะโกนเรี ยกแม่ Sound ก็มาทันที มันก็ยิ่งทําให้ สะเทือนอารมณ์เข้ าไป๑
คนที่ 4 ผู้หญิง : ๐Sound ก็ดีเข้ ากับเนื ้อเรื่ องที่ดําเนินได้ ดี๑
คําถาม : เสียงพากย์โฆษกเป็ นอย่างไรบ้ าง?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐ก็ดี๑
คนที่ 2 ผู้ชาย : ๐น่าเชื่อถือดี แต่ Sound เฉย ๆ ๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐ok น่าเชื่อถือ แต่ส่วนตัวชอบเสียง Sound มากกว่าทําให้ เราลุ้น
อะไรไปด้ วย๑
คําถาม : เนื ้อเรื่ องโดยรวมเป็ นอย่างไรบ้ าง?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐ชอบ สื่อถึงการให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐พูดถึงความต้ องการของชีวิต คือคน ๆ นึ่งจะต้ องการอะไรในชีวิต
อย่ า งของเขาก็ สื่ อ เหมื อ นแบบเขาก็ ไ ม่ ต้ อ งการอะไรในชี วิ ต คื อ ทํ า ให้ ค นอื่ น แค่นัน้ เหมื อ น
ความหมายของเรื่ องเหมือนแบบว่าถ้ าเราต้ องการบันปลายชี
้
วิตที่ดี คุณซื ้อประกันกับเราสิ๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐Key Message เหมือนจะบอกว่า ผู้ชายคนนี ้เขาต้ องการแค่
ความรู้สึกไม่ใช่เงิน เขาให้ ด้วยความรู้ สึกมากกว่า เหมือนจะสื่อว่า ให้ คณ
ุ ค่ากับชีวิตทุกชีวิต มันก็
เกี่ยวโยงกับประกัน คือให้ คณ
ุ ค่ากับชีวิต๑
คนที่ 4 ผู้หญิง : ๐Key Message คือเราให้ คนอื่นแล้ ว แล้ วคุณก็ต้องให้ อะไรกับ
ตัวเองบ้ าง ก็จะมาเชื่อมโยงกับทางประกัน ก็คือเป็ นการให้ คือทุกคนจะมี Value ตัวเองอยู่แล้ วแต่
Key Message ให้ แล้ วแต่มมุ มอง คือเวลาเราดูสื่อไปแล้ วต่างคนก็ตา่ งความคิด คือให้ คนอื่นคุณก็
ต้ องให้ ตวั เองด้ วย ก็มาเชื่อมโยงกับประกัน๑
คนที่ 5 ผู้ชาย : ๐ก็ดภู าพรวมก็คือ ชอบ ต้ องการสื่อให้ เราซื ้อประกัน เพราะ เนื ้อ
เรื่ องเดินมาว่าผู้ชายคนหนึง่ พยายามให้ ทกุ อย่างกับคนอื่น แล้ วมันสะท้ อนให้ เรามองว่าเราก็ต้องซื ้อ
ประกันเพิ่มคุ้มครองตัวเราด้ วย เห็นทีแรกรู้ เลยว่าคลิปนี ้เป็ นของบริ ษัทประกัน เพราะ ประกันชอบ
มาแนวนี ้๑
คนที่ 6 ผู้หญิง : ๐คือที่เดาได้ ว่าเป็ นประกัน เพราะ เขามีรูปแบบ โฆษณาแบบนี ้
หลายปี แล้ วบ่อยมาก ทําให้ ร้ ู เลยว่าถ้ าเป็ นโฆษณาแบบนี ้ ประกันชีวิตแน่นอน๑
คนที่ 7 ผู้หญิง : ๐เป็ นเดียวกันหมดเลยเราสามารถเดาได้ ว่ามันคืออะไร โฆษณา
ผู้ชายคนนี ้คือดีมาก พอตอนจบก็คือ เขาก็นําเสนอแต่คนดีไม่เคยนําเสนอคนที่ชั่ว ส่วนมากก็จะ
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เป็ นประกัน ทําบุญคงไม่โฆษณาให้ เสียเงิน เคยเจอโฆษณาที่ดีกว่านี ้ เคยประทับใจโฆษณาที่ดีกว่า
นี ้ แต่ก็จําไม่ได้ รู้สกึ ว่าอันนี ้เฉย ๆ ไม่ได้ ร้ ูสกึ ว่าเห้ ย เจ๋งดี ประทับใจ๑
คนที่ 8 ผู้หญิง : ๐ok นะ คิดเหมือนเพื่อน เพราะว่า Concept ของเมืองไทยประกัน
ชีวิตเขาบอกว่า ดูแลทุกชีวิตที่มีคณ
ุ ค่า และนี่เหมือนโฆษณาจะสื่อว่า ทุกชีวิตมีคณ
ุ ค่า เพราะเขา
พยายามจะทําให้ ทกุ คน มันเหมือนเชื่อมโยง Concept ของไทยประกันชีวิต ชอบตรงหมา เพราะ
เป็ นคนที่อินกับสุนขั เพราะชอบสุนขั ๑
คําถาม : คลิปนี ้ให้ ข้อคิดอะไรเราบ้ าง?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐สิ่งเล็ก ๆ ที่เรามองข้ ามไป บางทีมนั ก็มีประโยชน์กบั คนอื่นด้ วย
เช่นกัน๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐ทําความดีเป็ นเรื่ องเล็ก ๆ น้ อย ๆ เวลาทําไม่ต้องหวังผลตอบแทน
ในสิ่งที่ทํา๑
คําถาม : คลิปนี ้อะไรที่มีผลต่อจิตใจเรามากที่สดุ ?
คนที่ 1 ผู้ชาย : ๐มีผลกระทบต่อจิตใจ อยากทําความดี เคยให้ ตงั ขอทาน๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐การที่เขาไปช่วยป้าเหมือนกับแบบว่า จากคนที่ไม่ร้ ูจกั กัน๑
4.2.2.3 คําถามตามกรอบแนวคิดการสร้ างภาพลักษณ์
คําถาม : พอเฉลยว่าเป็ นของไทยประกันชีวิตคิดว่าส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีไหม?
คนที่ 1 ผู้ชาย : ๐ต้ องซึ ้งกว่านี ้๑
คนที่ 2 ผู้ชาย : ๐ถ้ าจะให้ ซื ้อประกันควรที่จะให้ เข้ าถึงได้ มากกว่านี ้ อันนี ้ดูเว่อไป คน
อาจจะไปดูแบรนด์อื่นมากกว่า๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐ในคลิปบางอย่างโอเว่อเกินไป ยังไม่ถึงตัวเรา จริ ง ๆ แล้ วถ้ า
องค์กรจะสื่อแบบนี ้ก็คือ มันไม่เข้ าถึงตัวเราโดยชัดเจน อย่างเราอยู่ในความเร่ งรี บจะควักเงินให้
ขอทานมันเป็ นอะไรที่ไม่ใช่ ด้ วยเวลา อย่างช่วยคุณป้า โดยความเป็ นจริ ง ช่วงเช้ าก็แข่งกับเวลาอยู่
แล้ ว ไม่เข้ าถึงตัวเรา แล้ วแต่สว่ นบุคคลนะคะ๑
คนที่ 4 ผู้หญิง : ๐ช่วยนิดนึง แต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ เหมือนโฆษณายังจูงใจไม่พอ
ให้ ซื ้อประกัน๑
คนที่ 5 ผู้หญิ ง : ๐ถ้ าจะซื ้อประกันส่วนตัว จะไม่ดูอะไรที่เกี่ยวกับโฆษณาเลย
โฆษณาไม่มีผล เพราะการที่จะซื ้อประกันสักใบจะดูที่ผลตอบแทน ดอกเบี ้ย หรื ออะไรต่าง ๆ ที่เขา
คิด ดูเ รื่ อ งเงิ น มากกว่า คือ ให้ ความสํ า คัญ กับ เรื่ อ งผลตอบแทนหรื อค่าเบีย้ อะไรต่าง ๆ ไม่ไ ด้
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เกี่ ยวกับโฆษณาเลย แต่ถ้าถามว่าโฆษณานีท้ ําให้ องค์กรดูดีขึน้ ได้ มยั ้ ก็ดูดีขึน้ ได้ แต่ถ้าถามว่า
โฆษณานี ้กับโฆษณาที่แล้ ว ๆ มา มองว่าโฆษณาที่แล้ ว ๆ มาดีกว่า โฆษณานี ้๑
คนที่ 6 ผู้หญิง : ๐คิดว่าสร้ างภาพลักษณ์ให้ กบั องค์กรที่ดี ต่อให้ คนจะคิดว่ามันโอ
เว่อหรื ออะไร แต่มนั สร้ างการจดจําของแบรนด์ คือพอคลิปจบ มันก็ขึ ้นว่าไทยประกันชีวิต เราก็จํา
คือสิ่งที่ดี คนก็จะจําว่าไทยประกันชีวิตคือสิ่งที่ดี มีประโยชน์มาก คือโฆษณาประกันก็เห็นอันนี ้
แหละบ่อยสุด ถ้ าเราจะทําประกันสักอันหนึ่งเราก็คงจะทําอันนีเ้ พราะว่า มันอยู่ในหัว สร้ างการ
จดจําที่ดี๑
คนที่ 7 ผู้หญิง : ๐ถ้ าสมมุติว่ายกตัวอย่างถ้ าเป็ น 2 อันควบคูก่ นั ถ้ าอันที่จดจําเรา
จะทําว่า Concept แบบนี ้จะเป็ นของ ไทยประกันชีวิต ถ้ า Concept ที่ขึ ้นมาดนตรี แบบนี ้เนื ้อเรื่ อง
แบบนี ้เราก็จะรู้ แล้ ว อ๋อกันนี ้ ไทยประกันชีวิต แต่ถ้าเป็ นดูแล้ วจะตัดสินใจซื ้อเลย จะเป็ นพวก อา
วุฒิโส ok มากกว่า AIA เพราะ เขาจะมีข้อมูลให้ เลย ไม่ต้องเช็คสุขภาพ เบี ้ยวัยละ 6 บาท คือตรง ๆ
มาเลยอันนี ้ก็จะเป็ นโฆษณาที่ให้ ข้อมูล มันน่าซื ้อเราก็จะไปศึกษาต่อว่า ของ AIA มันเป็ นยังไง แต่
ถ้ าสมมุติเป็ นของไทยประกันชีวิตเราก็จะดูแค่ว่าเนี่ยมันเป็ น Concept ของแบรนด์เขาแหละ เราก็
จะจําว่าเป็ นของแบรนด์เขา แต่ถ้าให้ เลือกตัดวินใจซื ้อยกให้ AIA มากว่า ให้ ข้อมูลมาเลย๑
คนที่ 8 ผู้หญิง : ๐ถ้ าพูดถึงความน่าเชื่อถือในมุมมองของคนที่เรี ยนเบื ้องหลังมา
ทํางานด้ านโฆษณา โดยส่วนตัวจะมองว่า แค่โฆษณาไม่ได้ ดนู า่ เชื่อถือเพราะแค่คณ
ุ มีเงินก็สามารถ
ลงโฆษณาได้ แล้ ว แต่จะมีผลกับคนที่อยู่ต่างจังหวัด มากกว่า เพราะเมื่อเห็นใน TV และเกิดการ
จดจําว่า ถ้ าจะทําประกัน ต้ องเลือกบริษัทไทยประกันชีวิตสิ๑
คนที่ 9 หญิง : ๐หากจะแนะนําให้ คนอื่นใช้ ผลิตภัณฑ์นี ้ต่อ เราต้ องรู้ว่าดีจริ งก่อนที่
จะบอกต่อ ยังไม่มันใจมันแค่สร้ างการจดจํา แต่ถ้าจะตัดสินใจซื ้อจริ ง ๆ เราต้ องอ่านรายละเอียด
อยูแ่ ล้ ว๑
4.2.3 ภาพยนตร์ โฆษณา “Giving” ของบริษัท TrumoveH จากัด ความยาว 3.02
นาที
4.2.3.1 คําถามหลังดูคลิป
คําถาม : เคยเห็นคลิปนี ้ไหม? / เคยเห็นที่ไหน?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐เคยเห็นบ่อย ชอบเปิ ดดูซํ ้า คิดว่าเป็ นไทยประกันชีวิตเพราะพิมพ์
เข้ าไปหาว่าโฆษณาไทยประกันชี วิตแล้ วคลิปนีข้ ึน้ มา ดูจบแต่ทําไมไม่แน่ใจว่าไม่สังเกต โลโก้
แสดงว่า TRUE ทําผิด ทําให้ เราเข้ าใจว่าเป็ นอย่างอื่น๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐เคยเห็น ครัง้ แรกที่ Facebook มีคนแชร์ ๆ มา๑
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คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐ครัง้ แรกใน Facebook ก็เป็ นการแชร์ ตอ่ ๆ กันมา แล้ วเราก็แชร์
ด้ วย๑
คนที่ 4 ผู้หญิง : ๐เคยเห็นใน TV ครัง้ แรก แล้ วก็เห็นใน Facebook และก็แชร์ ด้วย๑
คนที่ 5 ผู้หญิง : ๐เห็นใน Facebook๑
คนที่ 6 ผู้หญิง : ๐เคยเห็นใน Facebook มีคนแชร์ มา๑
คนที่ 7 ผู้หญิง : ๐เคยเห็นใน TV ครัง้ แรก และตามด้ วย Facebook๑
คนที่ 8 ผู้ชาย : ๐เคยเห็นครัง้ แรกใน Facebook๑
คนที่ 9 ผู้ชาย : ๐เคยเห็น๑
คนที่ 10 ผู้ชาย : ๐ไม่เคยเห็น นี่เพิ่งเห็นครัง้ แรก ก็ร้ ูสึกว่าเราเคยให้ ใครเราก็ได้ สิ่ง
ตอบแทนนันกลั
้ บคืนมา อะไรก็เกิดขึ ้นได้ ๑
คนที่ 11 ผู้หญิง : ๐รู้สึกว่าโฆษณานี ้มันดีนะ เขาไม่คิดว่าสิ่งเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่เขาให้
ไป มันจะกลับมาตอบแทนเขาในวันที่เขาล้ ม คือเขาไม่ได้ คิดเลยด้ วยว่าเด็กคนนันจะตอบแทนเขา
้
ด้ วยซํ ้า แม้ แต่ขอทานเขายังให้ เลย๑
4.2.3.2 คําถามตามกรอบแนวคิดการนําเสนอ/การเล่าเรื่ อง/การโน้ มน้ าวใจ
คําถาม : คลิปนี ้มีอะไรที่จงู ใจเป็ นพิเศษ?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐ชอบตอนที่เด็กได้ รับยามาและก็มองหน้ า ที่ได้ รับถุงก๋วยเตี๋ยว
มาแล้ วมองหน้ าว่าเป็ นใครก็ไม่ร้ ูไม่ร้ ูจกั แต่ก็มาช่วย ชอบแววตาเด็กมันซึ ้งดี๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐ชอบฉากที่เป็ นค่ารักษาพยาบาล ที่พอลูกสาวเขาเห็นก็ทําไมค่า
รักษาพยาบาลจากหลายแสนมาเป็ น 0 บาทได้ และก็ข้างล่างก็มีแบบ ผมได้ รับแล้ วเมื่อ 30 ปี ที่
แล้ ว ยา 3 แผง เกาเหลา 1 ถุง ซึ ้งดี๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐ชอบตรงที่เขาเป็ นคนดี ไม่ใช่ดีแค่กบั เด็กคนนัน้ เหมือนเป็ นคนดี
ทัว่ ไปที่ทําให้ เห็นว่า คนบ้ ามาขอก็คือเขาเตรี ยมไว้ แล้ วแปลว่ามันไม่ใช่ครัง้ แรก ที่เขาให้ คนบ้ าคนนี ๑้
คนที่ 4 ผู้หญิง : ๐ชอบฉากตรงเปิ ดค่ารักษาพยาบาลมาและก็เห็นว่าค่าใช้ จ่ายทุก
อย่างเป็ น 0 มันซึ ้งดี๑
คนที่ 5 ผู้หญิง : ๐ชอบฉากที่เด็กไปขโมยยามา แล้ วก็ ปา้ เขาว่าด่า ลุงขายก๋วยเตี๋ยว
มาให้ เงินแทน๑
คนที่ 6 ผู้หญิง : ๐ชอบลุงผู้ชายที่เป็ นตัวดําเนินเรื่ องทุกอย่าง๑
คนที่ 7 ผู้หญิง : ๐ชอบตอนที่เขาให้ เกาเหลาประทับใจ๑
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คําถาม : โดยรวมของเรื่ อง ในแง่ Production แสง สี เสียง มีตรงไหนที่ช อบ/
ประทับใจเป็ นพิเศษ?
คนที่ 1 ผู้ชาย : ๐ชอบฉากที่ถ่ายหมอ ที่เหมือนว่าต้ องรักษาให้ หาย๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : "ชอบ Plot เรื่ องที่ว่า วันหนึ่งลุงคนนันเขาแค่
้
อยากจะช่วยในสิ่งที่
เขาสามารถช่ว ยได้ มัน ไม่ไ ด้ เ หนื อ บากกว่า แรง แล้ ว ก็ ไ ม่ไ ด้ โ อเว่อ ขายก๋ ว ยเตี๋ ย วอยู่แ ล้ ว ก็ ใ ห้
ก๋วยเตี๋ยว เหมือนให้ เพื่อนร่วมโลก เหมือนให้ ยาแก้ ปวดท้ องแค่ไม่เท่าไหร่ แต่พอวันหนึ่งเด็กคนนัน้
เขาเป็ นคุณหมอได้ ดี ก็ตอบแทนไม่เคยลืมบุญคุณ เพราะอันนี ้มันมีจริ ง จุดที่พีคที่สุดในเรื่ อง ตอน
แรกครัง้ แรกที่เราดูเลยเหมือนเราเดาทางไม่ได้ จริ ง ๆ ว่า เด็กจะมาเป็ นมาได้ คิดว่าจะเป็ นคนบ้ า
ที่มาขอก๋วยเตี๋ยว คือโฆษณานี ้ค่อนข้ างเนียน และก็พอเปิ ดดูว่าค่าใช้ จ่ายได้ มาแล้ วเมื่อ 30 ปี ที่
แล้ ว นํ ้าตานองเลย๑
คําถาม : เรื่ องนี ้ได้ ข้อคิดอย่างไรบ้ าง?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐เหมือนการช่วยเหลือกัน การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐Key Message ที่เขาให้ มาคือ การให้ ที่ไม่มีที่สิ ้นสุด ตอนแรกคิด
ว่าเป็ นโฆษณาประกัน ข้ อคิด คือ มันไม่ได้ เกี่ยวกับบริ ษัท แต่ได้ มมุ มองกับชีวิตว่า เราให้ ก็จะมีคน
ให้ เรา แต่ในความเป็ นจริงมันก็เป็ นส่วนน้ อย เพราะผ่านมา 30 ปี แล้ วคงไม่มีใครที่จะจําได้ ว่าเราให้
อะไร เขาไม่ได้ หวังผลตอบแทน เช่น มีคนสติไม่ดีมาขอของเขา เขาก็ไมได้ หวังว่าจะต้ องมาตอบ
แทนอะไร๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐เหมือนทําดีไม่หวังผลตอบแทน เหมือนคนสติไม่ดีคนที่ให้ ร้ ูอยู่
แล้ วว่าเขาไม่สามารถจะตอบแทนอะไรเขาได้ อยูแ่ ล้ ว๑
คนที่ 4 ผู้หญิง : ๐เรื่ องของการให้ ๑
คําถาม : คิดว่าเหตุการณ์นี ้มันสามารถเกิดขึ ้นได้ จริงไหม ?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐เกิดขึ ้นได้ มนั ดูไม่เว่อเกินไป๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐โดยส่วนตัวแล้ วเราทําดีกบั ใครเราไม่ได้ จํา แต่เวลาที่ใครทําดีกบั
เราเราจะจําบุคคลนัน้ ส่วนใหญ่คนไทยก็นา่ จะเป็ นอย่างนันด้
้ วย๑
คําถาม : อะไรที่ร้ ูสกึ กระทบกับชีวิตเราหรื อจิตใจเราที่สดุ
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐รู้สึกถึงจิตใจ ในเรื่ องของเด็กด้ อยโอกาสมากกว่า เหมือนแบบที่
บ้ านฐานะไม่ได้ ดีถึงขัน้ ต้ องมาขโมยยาไปให้ แม่ ทําให้ เราตระหนักถึงว่าปั ญหาในสังคมก็ยังมี
เหมือนตรงนันอยู
้ ด่ ้ วย๑
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คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐ชอบตรงความกตัญํูของเด็ก ที่เขาทําคือเขาขโมยของให้ แม่ที่
ป่ วย มันก็เหมือนเขากตัญํู และก็พอเขาได้ รับสิ่งของ ยา นันจากเจ้
้
าของร้ านก๋วยเตี๋ยว เขาก็มา
ทดแทนให้ ตอนโตแล้ วที่เป็ นหมอรักษาให้ ฟรี มนั ก็เหมือนเป็ นการกตัญํูอีก ก็สะท้ อนให้ เราต้ อง
กตัญํู๑
4.2.3.3 คําถามตามกรอบแนวคิดการสร้ างภาพลักษณ์
คําถาม : เห็นครัง้ แรกรู้ไหมว่าเป็ นขององค์กรไหน?
คนที่ 1 ผู้ชาย : ๐ไม่ร้ ูเลย คิดว่าเป็ นประกันด้ วยซํ ้า๑
คนที่ 2 ผู้ชาย : ๐ไม่ร้ ู คิดว่าเป็ นประกัน๑
คนที่ 3 ผู้ชาย : ๐ประกัน๑
คําถาม : คลิปนี ้สะท้ อนภาพลักษณ์องค์กรอย่างไร?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐เหมือนสื่อสารว่า การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สดุ ก็บอกอยู่แล้ วว่า
การสื่อสาร๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐โดยตรงเหมือนไม่สะท้ อน ทางอ้ อมเหมือนแฝงไว้ ว่าองค์กรที่คิด
เรื่ องแบบนี ้ได้ ก็เหมือนกับว่าข้ างในเขาก็น่าจะดี ความคิดของผู้บริ หารน่าจะดีถึงได้ ออกโฆษณานี ้
มาได้ อันนี ้ไม่เกี่ยวกับองค์กรไม่มีคนทราบว่าเป็ นของ TRUE๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐พอรู้ว่าเป็ นของ TRUE โฆษณาสื่อว่าเป็ นการให้ ก็เป็ นเพราะว่า
TRUE คงจะสื่อว่าของเขาก็ให้ สิ่งดี ๆ ให้ กบั ลูกค้ าเหมือนกัน การให้ ไม่มีที่สิ ้นสุด ภาพลักษณ์ดดู ีขึ ้น
เหมือนกับทรูให้ สิ่งดี ๆ กับลูกค้ าไป ลูกค้ าก็ให้ การตอบรับที่ดีกบั ค่าย TRUE๑
คนที่ 4 ผู้หญิง : ๐ดีขึ ้นแน่นอน เพราะปกติใช้ Dtac อยู่แล้ ว พอเราได้ ดคู ลิปทําให้
เราอยากรู้วา่ เขามีดีจริงมัย้ อยากทดทองสินค้ าของเขามากขึ ้น๑
คนที่ 5 ผู้หญิง : ๐ทําให้ ภาพลักษณ์องค์กรดูดีขึ ้น๑
คนที่ 6 ผู้หญิง : ๐เหมือนเขาให้ แล้ วมีการตอบรับที่ดีแล้ วก็เอามาเผยแพร่ ให้
ประชาชนฉุกคิดว่าการให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สดุ เราควรให้ ก็ยงั เป็ นการกระตุ้นให้ คนทําดี๑
คนที่ 7 ผู้หญิง : ๐ดูดีขึ ้น เหมือนการทําโฆษณานี ้ขึ ้นมาเหมือนปลูกจิตสํานึกให้ คน
ทําดี๑
คนที่ 8 ผู้หญิง : ๐ภาพลักษณ์ดดู ีขึ ้น ที่บอกว่า การให้ คือสิ่งที่ดีที่สุด เพราะว่า
TRUE เขาใช้ สื่อในรูปแบบการสื่อสารอยู่แล้ ว เพราะเขาเอาเรื่ องราวของคุณหมอจริ ง ๆ ที่ผ่านจาก
Photo ตอนที่มีโฆษณาก็จะมีรูปว่าเขาทํากิจกรรมอะไรแบบนี ้ ทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ เอามาแชร์ ให้
ทุกคนได้ ร้ ูวา่ คุณหมอคนนี ้ ก็คือยังมีคณ
ุ หมอที่จิตใจดีอยู๑่
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คําถาม : เห็นคลิปแล้ วอยากกดแชร์ ตอ่ ไหม?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐กดแชร์ กดทุกคลิป มันดีตอ่ ใจทุกคลิป อะไรที่เล่นกับอารมณ์เรา
และทําให้ เรารู้ สึกดี เราก็อยากให้ คนอื่นได้ รับสิ่งดี ๆ ด้ วย คิดว่าคนอื่นคงชอบเหมือนเรา ถามว่า
ขนาดอยากซื ้อบริ การของ TRUE เลยมัยก็
้ ไม่ขนาดนัน้ ด้ วยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สะสมมาของ
Dtac ก็ไม่อยากเสียตรงนัน้ ไป แต่ถ้าอยากจะใช้ จริ ง ๆ ก็คงเป็ นเน็ตบ้ านเพราะเปลี่ยนได้ 1 ปี
สามารถเปลี่ยนได้ สิทธิประโยชน์ก็มีให้ เรื่ อย ๆ ถ้ าจะใช้ จริง ๆ เน็ตบ้ านก็ใช้ ได้ คะ่ ๑
4.2.4 ภาพยนตร์ โฆษณา “Power of Love” ของบริษัท DTAC ความยาว 2.00 นาที
4.2.4.1 คําถามหลังดูคลิป
คําถาม : เคยเห็นคลิปนี ้ไหม? / เคยเห็นที่ไหน?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐เห็นใน Facebook ที่เดียว๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐เห็นใน TV๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐YouTube ครัง้ แรก ขึ ้นโฆษณาหน้ าคลิป๑
คําถาม : ดูแล้ วรู้สกึ อย่างไรบ้ าง?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐รู้สกึ กินใจ ว่า พ่อเขาเห็นลูกร้ องไห้ และสงสารลูกก็เลยอุ้มมา๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐ท่อนสุดท้ ายที่เขาบอกว่า เทคโนโลยีไม่สามารถแทนความรักได้
อันนีเ้ ห็นด้ วยเลยว่าเหมือนพ่อแม่เวลาเลีย้ งลูก ชอบใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วย แต่ จริ ง ๆ แล้ วลูก
อาจจะไม่ได้ ต้องการก็ได้ ลูกอาจจะต้ องการแค่ความรักจากพ่อแม่ก็ได้ รู้สึกเป็ นการเล่าเรื่ องราวที่
ตรง ถือว่าดี ชอบฉากตรงที่พ่อรู้สึกว่าคุยกับแม่ก็แล้ วให้ ลุก วีดิโอก็ไม่ได้ ช่วยให้ ลกู หยุดร้ อง แต่พอ
เขากล้ าที่จะอุ้มลูกขึ ้นมาลูกก็หยุดร้ อง คือจริง ๆ แล้ วลูกอยากให้ อ้ มุ มากกว่า๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐จริ ง ๆ คนสมัยนี ้อาจจะเลี ้ยงลูกง่าย ๆ กัน ใช้ เทคโนโลยีให้ ดแู ล้ ว
คิดว่าลูกอยูไ่ ด้ แต่ลกู ต้ องการความรักแต่เด็กสื่อไม่ได้ ๑
4.2.4.2 คําถามตามกรอบแนวคิดการนําเสนอ/การเล่าเรื่ อง/การโน้ มน้ าว
ใจ
คําถาม : คลิปนี ้มีอะไรที่นา่ สนใจ?
คนที่ 1 ผู้ชาย : ๐เด็ก๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐มันไม่ได้ น่าสนใจนะ สมมุติมีโฆษณาอันนี ้ขึ ้นมาเราก็ไม่ได้ ต้อง
กดไปดูนะ แต่สดุ ท้ ายได้ มาดู มันตรงตรงที่มีข้อความขึ ้นมา๑
คําถาม : โดยรวมแล้ วชอบอะไรในคลิป ตัวละคร ฉาก เพลงประกอบ? อย่างไร?
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คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐ปั จจุบนั ทุกคนใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาในชีวิตมากขึ ้น ก็เลยสร้ าง
โฆษณามากระตุ้นจิ ต ใต้ สํ านึกว่าเทคโนโลยี ไ ม่ไ ด้ เ ป็ นทุกอย่า งของชี วิต นะ มันต้ อ งมี อยากอื่ น
มากกว่าก็คือความรัก๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐ชอบตอนที่คณ
ุ พ่ออุ้มลูก เหมือนตอนแรกคุณพ่อพยายามเปิ ด
โน้ นนี่ให้ ดู คุยกับคุณแม่ ตัวเล็กก็ไม่หยุดร้ อง แต่พอคุณพ่ออุ้มก็หยุดร้ อง๑
คําถาม : ในส่วนขององค์ประกอบ ฉาก แสง สี เสี ยง การถ่ายทําที่ชอบในเรื่ อง
ชอบ?
คนที่ 1 ผู้ชาย : ๐ชอบตรงที่สามารถควบคุมเด็กได้ เพราะเด็ กควบคุมยากที่สดุ ใน
ฉาก สมจริงดี๑
คนที่ 2 ผู้ชาย : ๐น่ารักดี ชอบการที่เขาหาวิธีทําให้ ลกู หยุดร้ อง๑
คําถาม : การดําเนินเนื ้อเรื่ องทังหมดคิ
้
ดว่าจุดไหนที่พีกสุดในเรื่ อง?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐ฉากที่อ้ มุ เด็ก๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐ฉากที่แม่เห็นเด็กร้ องไห้ และก็อ้ มุ และลูกหยุดร้ องเห็นแล้ วตื ้นตัน
ใจ๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐ชอบฉากป้าที่มองหน้ า ตอนที่แม่เล่นกับลูก๑
คําถาม : คลิปนี ้ได้ ข้อคิดอย่างไรบ้ าง?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐ความผูกพันระหว่างลูกกับแม่ จริ ง ๆ แล้ วพ่อก็สามารถผูกพันกับ
ลูกได้ ไม่ตา่ งกับแม่ ที่พอ่ พูดว่าลูกอะติดแม่นะ จริง ๆ พ่อก็สามารถทําให้ ลกู ติดได้ แต่บางทีเขาไม่ทํา
ตัวให้ ตดิ เอง๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐เหมือนสังคมสมัยนี ้บางครอบครัวให้ ผ้ หู ญิงเลี ้ยงลูกคนเดียว
ผู้ชายทํางาน และก็ไม่เลี ้ยงลูกเลย เหมือนจะสื่อบอกว่า ผู้ชายก็ช่วยคุณแม่เลี ้ยงลูกได้ นะ ให้ เป็ น
ครอบครัวที่ชว่ ยกันดูแลลูกมากกว่า๑
คําถาม : มีประเด็นไหนที่มีอิทธิพลต่อจิตใจ?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐ชอบแคมเปญที่ว่า เทคโนโลยี ไม่สามารถมาแทนที่ความรักได้ ก็
คือ มันดีตอ่ ใจ บางทีเด็กร้ องไห้ เราก็ชอบเปิ ดการ์ ตนู ให้ ดกู นั แต่จริ ง ๆ แล้ วควรจะเปลี่ยนไปให้ เขา
ทํากิจกรรมร่ วมกับเราก็ได้ สอนเขาไปในตัวและจะได้ ผู กพันกันมากขึ ้น ดีกว่าใช้ เทคโนโลยีเข้ ามา
เพื่อแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าไป ทําให้ เด็กติดนิสยั มากกว่า๑
4.2.4.3 คําถามตามกรอบแนวคิดการสร้ างภาพลักษณ์
คําถาม : เห็นคลิปครัง้ แรกรู้ไหมว่าเป็ นขององค์กรไหน?
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คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐ไม่ทราบค่ะ แต่พอตอนท้ ายฉุกคิดได้ ว่า ต้ องเป็ นอินเทอร์ เน็ตแรก
แน่ ๆ เลย ถึงดูได้ ชดั ขนาดนี ้๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐เดาได้ คะ่ ตอนแรกก็ งง แต่พอเห็นเขาโทรศัพท์แล้ วไม่ยอมวาง
แล้ วยังมีการ Call กัน ก็ร้ ูเลยว่าต้ องเป็ นเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์๑
คนที่ 3 ผู้ชาย : ๐เดาว่าเป็ นเกี่ ยวกับเครื อข่ายโทรศัพท์อยู่แล้ ว เพราะ มันใช้
โทรศัพท์และเทคโนโลยี เป็ นตัวชูโรง๑
คนที่ 4 ผู้หญิง : ๐แค่ดู ยังไม่ได้ คดิ ว่าเป็ นอะไร๑
คนที่ 5 ผู้หญิง : ๐ไม่ร้ ู จนถึงฉากที่พอ่ แม่โทรหากันก็คดิ ว่าเป็ นเกี่ยวกับโทรศัพท์หรื อ
สัญญาณพวก WiFi 3G๑
คําถาม : คิดว่าคลิปนี ้สะท้ อนภาพลักษณ์องค์กรยังไงบ้ าง?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐ตรงท้ ายโฆษณาให้ ข้อคิดไว้ เทคโนโลยี ไม่สามารถแทนความรัก
ได้ ตรงนี ้ก็จริ งกับสังคมปั จจุบนั ที่เราอยู่ตรงนี ้ Dtac ทําได้ ออกมาดี ไม่ยาวจนเกินไป ด้ วยเวลาใน
การสื่ อ ออกมาโอเค ทํ า ให้ ภ าพลัก ษณ์ ดี ขึน้ ในการคิด โฆษณาตัว นี ข้ ึน้ มา และตรงที่ บ อกท้ า ย
โฆษณา๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐สัมพันธ์กับความลักษณ์องค์กร เหมือนกับสื่ออย่างที่โฆษณา
ออกมา และชอบตรงที่คลิปไม่ยาวเกินไป ภาพลักษณ์ ดดู ีขึ ้น มีความน่าเชื่อถือค่ะ เพราะ มันได้
ตามที่สื่อ ครัง้ หนึ่งเคยใช้ Dtac เคยมีคิดเงินเกิน รู้ สึกแย่แต่พอได้ มาชมโฆษณาก็ร้ ู สึกดีขึ ้น ด้ วย
เวลาด้ วยอะไรด้ วย๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐จริ ง ๆ รู้สึกว่ามันขัดแย้ ง เพราะว่าในนันเขาบอกว่
้
า สื่อ Social
Media ไม่ไ ด้ ช่วย อิ นเทอร์ เ น็ต แต่เป็ นความรั กมากกว่า แต่ว่า สิ่ง ที่ Dtac ขายก็ คือ พวก
อินเทอร์ เน็ตหรื อพวก Promotion มือถือ แต่มนั ก็สร้ างภาพลักษณ์ให้ กับองค์กร เหมือนกับว่าเขา
ไม่ได้ ต้องการเอาแต่กําไรอย่างเดียวแต่ก็เพื่อสังคมเหมือนกัน เหมือนกับปลุกจิตสํานักให้ กบั คนที่ดู
ไม่ได้ เหมือนต้ องการขายอย่างเดียว๑
คําถาม : อยากจะแบ่งปันหรื อแชร์ คลิปนี ้ให้ คนอื่นดูไหม?
คนที่ 1 ผู้หญิง : ๐ก็นิดนึง แต่ไม่คอ่ ยเท่าไร ถ้ าเทียบกับอันก่อนหน้ า อันนันน่
้ ากด
แชร์ มากกว่า๑
คนที่ 2 ผู้หญิง : ๐ถ้ าเห็นคลิปใน Social ถ้ ามันดี ก็อาจจะ แชร์ แต่ไม่ได้ แนะนํา
ผลิตภัณฑ์ให้ คนอื่นใช้ ๑
คนที่ 3 ผู้หญิง : ๐ไม่เคยแนะนํา เพราะตัวสัญญาณของ Dtac เองบางจุดไม่ได้ ดี๑
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4.3 ผลการวิจัยการสัมภาษณ์ เชิงลึก
ในการทํ า วิจัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัยได้ ทํ าการเก็ บ ข้ อ มูล โดยการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก กลุ่ม เกี่ ย วกับ
เรื่ องราวของภาพยนตร์ โ ฆษณาประชาสัม พัน ธ์ เมื่ อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 มี ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มการ
สัมภาษณ์ทงสิ
ั ้ ้น 6 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.3.1 คาถามก่ อนดูคลิป
คําถาม : ในปั จจุบนั มีหลายองค์กรใช้ คลิปวีดิโอสร้ างภาพลักษณ์ตนเอง ไม่ทราบว่าเคย
เห็นหรื อไม่?
๐บางคลิปมันก็บงั คับดูบน Youtube แต่ส่วนใหญ่ก็เปิ ดดูบ้าง ถ้ ามันน่าสนใจ เป็ นสตอรี่
เรื่ องเล่า เรื่ องราว เป็ นเหมือนละครสัน้ หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์สินค้ าที่เราสนใจ โดยดูจากการที่เราดูไป
สักระยะ เคยเห็นในสื่ ออื่ นก่อ น เช่นใน Facebook ที่ มี ค นแชร์ กันเยอะ (ปวี ณา สุวรรณโณ,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐ดูเป็ นประจํา ถ้ ามันน่าสนใจ เช่น สินค้ า ผลิตภัณฑ์ ที่ตวั เองสนใจ หรื อเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
เด็ก ชีวิต หรื อคลิปตลก ก็จะเข้ าไปดู๑ (พิทยรัศมิ์ ช่วยจันทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561) ๐ถ้ า
เปิ ดเรื่ องมาน่าสนใจ เช่น คล้ ายละครสัน้ มีอะไรน่าดึงดูด หรื อปูเรื่ องชวนติดตาม ก็จะกดดู ๑ (ภูริช
สุขริ นทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561) ๐เคยดูบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะกดผ่าน๑ (ธีรภัทร เทียมแท้ ,
สัมภาษณ์ , 6 พฤษภาคม 2561) ๐ส่วนใหญ่จะดูนะ แต่ก็มีกดผ่านบ้ าง๑ (นรากร สุทธิ เนียม,
สัมภาษณ์ , 6 พฤษภาคม 2561) ๐ส่วนใหญ่กดข้ ามประจํา๑ (ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์, 6
พฤษภาคม 2561)
คําถาม : มีคลิปไหนที่โดนใจเป็ นพิเศษบ้ าง?
๐ส่วนใหญ่จะชอบแนวสารคดี แต่จริ ง ๆ แล้ วเป็ นคลิปอะไรก็ได้ ที่เริ่ มต้ นได้ น่ าสนใจ เช่น
เรื่ องราวชีวิต๑ (ธีรภัทร เทียมแท้ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561) ๐พวกคลิปรณรงค์ การแบ่งปั น
นํ ้าใจ หรื อปลุกจิตสํานึก๑ (ภูริช สุขริ นทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561) ๐ส่วนใหญ่จะเป็ นพวก
ไทยประกันชีวิต ดูแล้ วถึงอารมณ์ดี๑ (นรากร สุทธิเนียม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561) ๐ล่าสุดที่
ชอบ คือโฆษณานมผง S-26 ที่เด็กผู้ชายทาลิปสติก ดูแล้ วรู้สึกคล้ อยตาม ด้ วยความที่ตวั เองก็มีลกู
(พิทยรัศมิ์ ช่วยจันทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
คําถาม : คลิปดังกล่าวช่วยสะท้ อนภาพลักษณ์องค์กรหรื อไม่?
๐โฆษณาส่วนใหญ่ไม่สอดคล้ องกับแบรนด์ หรื อองค์ กร แต่ทําให้ คนสนใจติดตาม ก่อนจะ
เฉลยว่าเป็ นของแบรนด์หรื อองค์กรอะไรในท้ ายเรื่ อง (ภูริช สุขริ นทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม
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2561) ๐ส่วนมากจําเนื ้อหาของโฆษณาได้ แต่จําไม่ได้ ว่าเป็ นขององค์กรไหน (นรากร สุทธิเนียม,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
4.3.2 ภาพยนตร์ โฆษณา “Unsung Hero” ของบริษัทไทยประกันชีวิต จากัด
ความยาว 3.05 นาที
4.3.2.1 คําถามหลังดูคลิป
คําถาม : เคยเห็นคลิปนี ้ไหม? / เคยเห็นที่ไหน?
๐เคยเห็นจากใน Facebook ซึ่งเห็นมากกว่าใน Youtube แต่ก็เลือกที่จะดูซํ ้าใน
Youtube ดูครัง้ แรกก็สามารถเอาได้ ว่าเป็ นโฆษณาประกันชีวิต เพราะส่วนใหญ่ทําออกมาสไตล์นี ้
ทังเนื
้ ้อเรื่ องและเสียงโฆษก เป็ นคลิปที่ให้ แง่คิด ดูครัง้ แรกประทับใจ มีนํ ้าตาซึมบ้ าง แต่ไม่ได้ ร้ ูสึกมี
อารมณ์คล้ อยตาม คือรู้สกึ เห็นด้ วยกับคลิปที่วา่ แค่ทําในเรื่ องที่เพียงเล็กน้ อย ก็มีความสุขได้ โดยไม่
ต้ องใช้ เงิน (ปวีณา สุวรรณโณ, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เคยเห็นในโทรทัศน์ แต่ใน Youtube ส่วนใหญ่ จะกดข้ าม เพราะเดาได้ ว่าคือ
โฆษณาประกันชีวิต สไตล์การทําดีแบบสุดโต่ง ถือว่าเป็ นคลิปที่ดี ให้ อารมณ์ซึ ้งกิจใจ แต่เฉย ๆ กับ
ผลิตภัณฑ์ เพราะในโลกความจริ งไม่ได้ เป็ นแบบนี ้ (ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม
2561)
๐เคยเห็นคลิปนี ้มาก่อนทางโทรทัศน์ ซึ่งอาจจะเคยเจอมาแล้ วในอินเตอร์ เน็ตหรื อ
Youtube แต่จําไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่จะกดข้ าม แต่คลิปแบบนี ้ชอบดูนะ มันสะท้ อนสังคมดี รู้สึก
ประทับใจ (ธีรภัทร เทียมแท้ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เคยเห็นครัง้ แรกในโทรทัศน์ รู้ สึกดีนะ ชอบตอนฉากไคลแม็กซ์ของเรื่ อง มันไม่ใช่
แค่รอยยิม้ แต่เป็ นการเปลี่ยนชีวิตคน ๆ หนึ่งได้ เลย (ภูริช สุขริ นทร์ , สัมภาษณ์ , 6 พฤษภาคม
2561)
๐เห็นครัง้ แรกในโทรทัศน์ ดูจบแล้ วรู้สึกโลกสดในขึ ้นเยอะเลย (นรากร สุทธิเนียม,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เคยดูครัง้ แรกใน Youtube ตอนนันกํ
้ าลังหาข้ อมูลอะไรบางอย่าง แล้ วเซิร์จเจอ
โดยบัง เอิ ญ รู้ สึ ก ประทับ ใจมาก ดูค รั ง้ แรกเกื อ บร้ องไห้ (พิ ท ยรั ศ มิ์ ช่ ว ยจัน ทร์ , สัม ภาษณ์ , 6
พฤษภาคม 2561)
4.3.2.2 คําถามตามกรอบแนวคิดการนําเสนอ/การเล่าเรื่ อง/การโน้ มน้ าวใจ
คําถาม : คลิปนี ้มีอะไรที่นา่ สนใจ?
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๐ฉากดูสมจริ ง คล้ ายสังคมจริ ง ๆ การนําเสนอของตัวเอกที่ถอดเสื ้ออยู่แบบบ้ าน ๆ
ชอบฉากช่วยป้าเข็นรถ ดูแล้ วสะท้ อนชีวิตตัวเองที่มีแม่ประกอบอาชีพค้ าขาย การแสดงของลุงร้ าน
ขายแว่นมีนัยแฝงว่า ไม่ร้ ู ซะแล้ ว ขอทานอาจเป็ นพวกหลอกลวงก็ได้ จนกระทั่งได้ เห็นเด็กใส่ชุด
นัก เรี ย นมา เป็ นจุ ด ที่ น่ า สนใจ และตอกยํ า้ ในสิ่ ง ที่ ตัว เอกได้ ทํ า ลงไป๑ (ปราโมทย์ วี ร ะสม,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐มีการเล่าเรื่ องที่ดี ตัวเอกดูเป็ นคนธรรมดา ที่ไม่ได้ มีรูปร่ างดีอะไร ใช้ ชีวิตปกติที่
สะท้ อนชีวิตจริงในสังคม ชอบฉากให้ อาหารสุนขั และการแสดงของเด็กขอทาน ที่ช่วยสะท้ อนในสิ่ง
ที่ตวั เอกได้ เป็ นคนทําในตอนที่มาพบกับตัวเอก ตอกยํ ้าสิ่งที่ตวั เอกเป็ นว่า เป็ นการให้ ที่ยิ่งใหญ่ นี่คือ
จุดจูงใจของความเป็ นโฆษณาไทยประกันชีวิต ที่คนดูคาดหวัง ในความซาบซึง้ ประทับใจในตัว
โฆษณา๑ (ปวีณา สุวรรณโณ, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐สิ่งที่น่าสนใจคือ การแบ่งปั นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็ นประเด็นที่ตอนแรกชวน
ให้ ติดตามว่า ตัวละครจะแอบหวัง ผลอะไรหรื อเปล่า แต่สุดท้ ายคือได้ บทสรุ ปที่ดี มีสิ่งจูงใจคือ
ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการทํ า ให้ ผ้ ูอื่ น มี ค วามสุข ทํ า ให้ เ ราอยากทํ า ดี ต ามด้ ว ย๑ (ธี ร ภัท ร เที ย มแท้ ,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐การเรี ยงลําดับเรื่ องราวที่มีความเป็ นเหตุเป็ นผล โดยมีสิ่งจูงใจคือการทําให้ เชื่ อมัน่
ในการทําดี ว่าสักวัน สิ่งที่ทําไปจะส่งผลให้ มีเรื่ องดี ๆ เกิดขึ ้น เป็ นแรงบันดาลใจให้ เราทําดีต่อไป
(พิทยรัศมิ์ ช่วยจันทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
คําถาม : การนําเสนอและการเล่าเรื่ องเป็ นอย่างไรบ้ าง?
๐การปูเรื่ องทําได้ นา่ สนใจ การเล่าเรื่ องมีความต่อเนื่อง กระชับ แต่ขดั แย้ งกับความ
เป็ นจริงในสังคม ที่ตวั เอกดูเป็ นตัวละครในอุดมคติเกินไป เช่น การเอากระถางต้ นไม้ รองนํ ้า การให้
เงินขอทาน แขวนกล้ วยแบ่งปันเพื่อนบ้ าน ให้ อาหารสุนขั เยอะไป ทังที
้ ่ตวั เองก็ไม่คอ่ ยมีเงิน คือไม่มี
ใครทุ่มเทกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรื อสัมผัสไม่ได้ หรอก เรื่ องราวสอดคล้ องกับผลิตภัณฑ์ที่ว่า การทํา
ประกันชีวิตมีผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าอยู่แล้ ว ในขณะที่คณ
ุ ไม่ร้ ู ว่าจะเสียเงินไปเพื่ออะไร แต่ว่างสิ่งที่
ตอบแทนไปคือความคุ้มค่า เหมือนที่ตวั ละครหลักได้ กระทําไป แค่มีชีวิตอย่างไรให้ มีความสุขทุก
วัน มุมกล้ องเล่าเรื่ องได้ ดี เสียงประกอบดี เสียงโฆษกมีเอกลักษณ์ เหมาะแก่การเล่าเรื่ อง ที่นิ่ง ๆ
แต่ชวนให้ คดิ ตาม มีผลต่ออารมณ์ การออกแบบตัวละครทําได้ ดี๑ (ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์, 6
พฤษภาคม 2561)
๐บางฉากยังไม่สมจริ งในสถานการณ์ เรื่ องที่เป็ นไปได้ ที่สุดน่าจะเป็ นการช่วยป้า
เข็นรถเข็น และการให้ อาหารสุนขั ซึง่ โดยส่วนตัวก็มีอารมณ์ร่วม เพราะเป็ นคนรักสัตว์ ส่วนอีกจุดที่
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ค่อนข้ างกระทบจิตใจ คือการวางกระถางต้ นไม้ ให้ นํ ้ารด คือมันสะท้ อนให้ เห็นว่า เรื่ องง่าย ๆ แค่ใส่
ใจสักนิ ด มันก็ ดีขึน้ มาได้ มุม กล้ องและการตัดต่อค่อนข้ างทํ า ได้ ดี เล่าเรื่ อ งได้ ลื่ นไหล เล่นกับ
ประเด็นความรู้ สึกของคนดู ที่ต้องการความซาบซึ ้ง รู้ สึกถึงความอบอบอุ่นในแบรนด์ ๆ นี ้ ทําให้
เห็นว่าบางความสุขเงินก็ซื ้อไม่ได้ ๑ (ปวีณา สุวรรณโณ, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐ในคลิปพูดถึงประเด็นการแบ่งปั น ให้ ร้ ู ว่าความสุขที่แท้ จริ งไม่ได้ มาจากการเป็ น
ฝ่ ายรับอย่างเดียว แต่เป็ นการให้ ที่อยากเห็นผู้อื่นมีความสุข การเล่าเรื่ องให้ เห็นว่าขอทานมีชีวิต
ลําบากจริ ง ไม่หลอกลวง แม้ การกระทําของตัวเอกจะวนซํา้ ไปมาและดูเหมือนไร้ ประโยชน์ด้วย
ความบริ สทุ ธิ์ใจก็ตาม จนกระทัง่ มาเฉลยเนื ้อเรื่ องในภายหลัง ซึ่งในสังคมจริ งต้ องดูอีกที เพราะจะ
ให้ เงินขอทานทุกวันก็คงไม่ใช่ การปูเรื่ องและลําดับเนื ้อเรื่ องทําได้ ดี การแสดงตัวละครทุกตัวทําได้ ดี
ฉากสมเหตุสมผล แสงสีเป็ นธรรมชาติ เพลงประกอบให้ อารมณ์ คล้ อยตาม เสี ยงโฆษกฟั งแล้ ว
น่าเชื่อถื อ ดึงดูดให้ เราคล้ อยตาม แต่ทงั ้ นีใ้ นคลิปทัง้ หมด คงเน้ นที่การแสดงมากกว่า ๑ (ธี รภัทร
เทียมแท้ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐จุดที่โน้ มน้ าวใจได้ มากสุด คงจะเป็ นตอนที่เด็กขอทานได้ เรี ยนหนังสือ ในอีกมุม
หนึ่ง เนื ้อเรื่ องได้ นําเสนอประเด็นความเห็นแก่ตวั ของคนในสังคมอีกด้ วย คือ คนส่วนใหญ่ ถ้ าทํา
อะไรแล้ วไม่มีผ ลประโยชน์ต่อตัวเอง ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทํ ากันหรอก มันเป็ นพื น้ ฐานความเป็ น
มนุษย์ในเรื่ องผลประโยชน์ ซึง่ ในคลิปนี ้ได้ นําเสนอว่า ยังมีอะไรที่ให้ เราได้ ทําที่ผลลัพธ์มากกว่าเรื่ อง
ผลประโยชน์ ซึง่ เห็นได้ ว่า ตัวเอกได้ มิตรภาพใหม่ ๆ ได้ เห็นสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคม ถ้ ามีคนแบบนี ้
ในสังคมมาก ๆ คงจะช่วยเป็ นแบบอย่างให้ สงั คมน่าอยู่ขึ ้นกว่านี ้ (พิทยรัศมิ์ ช่วยจันทร์ , สัมภาษณ์,
6 พฤษภาคม 2561)
๐ตัวเอกดําเนินเนื ้อเรื่ องได้ ดี แต่ตวั เรื่ องคาดเดาทิศทางได้ ง่ายไปหน่อย ชอบฉาก
กระถางต้ น ไม้ ดูสื่ อ ถึ ง สิ่ ง สวยงามที่ ม าจากเรื่ อ งง่ า ย ๆ ที่ เ ราคาดไม่ถึ ง ๑ (นรากร สุท ธิ เ นี ย ม,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐จุดจูงใจคือการทําดีด้วยไม่ต้องให้ ใครเห็นก็มีความสุขได้ เนื ้อเรื่ องดี ใช้ ประเด็น
การแบ่ง ปั น นํ า้ ใจเอื อ้ เฟื ้อ มาเป็ น ข้ อ คิ ด ของเรื่ อ ง มี ก ารต่อ ยอดในตัว ละคร ๑ (ภู ริ ช สุข ริ น ทร์ ,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
4.3.2.3 คําถามตามกรอบแนวคิดการสร้ างภาพลักษณ์
คําถาม : มีความเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์องค์กรอย่างไรบ้ าง?
๐เห็นครัง้ แรกรู้ ได้ ทนั ทีว่าเป็ นโฆษณาประกันชีวิต แต่ยังไม่ร้ ู ว่าเป็ นตัวไหน คิดว่า
ภาพลักษณ์ ดูดีขึน้ น่าเชื่อถื อขึน้ สะท้ อนความมั่นคงในองค์กร ที่มี เงินมาทําโฆษณาอยู่เรื่ อย ๆ
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เพราะทุกอย่างมันเป็ นเรื่ องของธุรกิจ แต่ไม่ไ ด้ คิดจะกดแชร์ คลิปนี ้ และไม่ไ ด้ ร้ ู สึกคล้ อยตามว่า
จะต้ องเป็ นลูกค้ าแบรนด์ ๆ นี ้๑ (ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐สามารถสร้ างภาพลักษณ์ที่มีตอ่ แบรนด์ได้ ดี ให้ ความอบอุ่น ซาบซึ ้งใจ น่าเชื่อถือ
ไว้ วางใจได้ เพราะสิ่งที่คลิปนําเสนอได้ พดู ถึงความดีในสังคม เป็ นสิ่งที่ สงั คมโหยหา ช่วยสร้ างแบ
รนด์ให้ ส อดคล้ องกับสิ่ ง ที่ สัง คมต้ องการได้ ไม่ไ ด้ ประทับใจถึง ขัน้ ต้ องกดแชร์ แต่ยัง คงติดตาม
ผลงานของไทยประกันชีวิตอยูเ่ รื่ อย ๆ ๑ (ปวีณา สุวรรณโณ, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เห็นครัง้ แรก เดาได้ เลยว่าเป็ นโฆษณาขายประกัน ที่สะท้ อนการดูแลคนที่ คณ
ุ รัก
ด้ วยการซื ้อประกัน ด้ วยการนําเสนอเรื่ องการให้ แต่ไม่ได้ ร้ ู สึกว่าจะทําให้ ภาพลักษณ์องค์กรดีขึน้
เพราะมันไม่ได้ สะท้ อนโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์เลย อาจจะหาเรื่ องให้ พอเชื่อมโยงได้ มันเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาของโฆษณาประกันชีวิต ดูแล้ วอยากเลียนแบบทําตามในเรื่ องความดีนะ แต่โฆษณาก็ไม่มี
ผลต่อการซื ้ออยูด่ ี๑ (ธีรภัทร เทียมแท้ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐พอเดาได้ วา่ เป็ นคลิปขายประกัน สังเกตจากการสะท้ อนความคิดให้ คนดูคิดได้ ใน
เรื่ องการทําความดี มีสว่ นทําให้ ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ ้น เพราะคลิปทําให้ เรารู้สึกดี และเชื่อมโยงให้
รู้สึกดีกบั องค์กรตามไปด้ วย ส่วนความน่าเชื่อถือขององค์กรไม่สามารถตัดสินแค่ที่คลิปได้ แม้ จะมี
การจูงใจจากคลิปก็ตาม แต่ก็ต้องดูข้อมูลองค์กรอีกที หากจําเป็ นที่จะต้ องซื ้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งแน่นอน
ว่า คลิ ป นี ไ้ ม่มี ผ ลต่อการซื อ้ แต่ก็ ช อบ แล้ ว ก็ ก ดแชร์ น ะ๑ (พิ ท ยรั ศ มิ์ ช่ ว ยจันทร์ , สัม ภาษณ์ , 6
พฤษภาคม 2561)
๐เห็นครัง้ แรกยังนึกไม่ออกว่าเป็ นแบรนด์อะไร จนกระทัง่ โลโก้ ขึ ้นตอนท้ าย ดู ๆ แล้ ว
ไม่ค่อยสื่อถึงองค์กรได้ โดยตรงนะ แม้ จะสะท้ อนภาพลักษณ์ให้ ดดู ีขึ ้นบ้ าง เพราะเขาทําให้ เห็นว่า
บริษัทไม่ได้ หวังผลกําไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ก็ยงั ไม่มีผลต่อการซื ้อหรื อการเป็ นลูกค้ านะ พูดบอก
ต่อได้ ว่าดี กดแชร์ ตอ่ แต่ไม่ได้ ออกหน้ าเชียร์ แบรนด์ ขนาดนัน๑
้ (นรากร สุทธิเนียม, สัมภาษณ์, 6
พฤษภาคม 2561)
๐ไม่ค่อยมี จุดเชื่ อมโยงกับการขายประกันชี วิตในด้ านผลิตภัณฑ์ แค่มีโลโก้ ขึน้
ตอนท้ าย แน่นอนว่าความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ ้น ดูใส่ใจสังคมมากขึ ้น คล้ ายกับการที่องค์กรใส่ใจลูกค้ า
กดแชร์ แต่ยัง ไม่คิด จะซื อ้ เพราะต้ อ งเที ย บกับแบรนด์ อื่ น ก่ อ น (ภูริ ช สุข ริ น ทร์ , สัม ภาษณ์ , 6
พฤษภาคม 2561)
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4.3.3 ภาพยนตร์ โฆษณา “Giving” ของบริษัท TrumoveH จากัด ความยาว 3.02
นาที
4.3.3.1 คําถามหลังดูคลิป
คําถาม : เคยเห็นคลิปนี ้ไหม? / เคยเห็นที่ไหน?
๐เคยเห็ น ในโทรทัศ น์ ค รั ง้ แรกก่ อนในโซเชี ย ล ตอนแรกนึก ว่า โฆษณาเมื อ งไทย
ประกันชีวิต รู้ สึกว่าจะเอามาจากเค้ าโครงเรื่ องจริ งใช่ไหม เปิ ดเรื่ องมาได้ น่าสนใจ การกระทําของ
ตัวละครก็นา่ สนใจ๑ (ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เคยเห็นในโทรทัศน์ 2 ครัง้ บทและการเล่า เรื่ องน่าสนใจชวนติดตาม๑ (ปวีณา
สุวรรณโณ, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เห็นครัง้ แรกในโทรทัศน์ ตอนแรกนึกว่าโฆษณาไทยประกันชีวิต เพราะเรื่ องไม่ได้
เชื่อมโยงถึงเทคโนโลยีในความเป็ น TrumoveH เลย๑ (ธีรภัทร เทียมแท้ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม
2561)
๐เคยดูใน Youtube ครัง้ แรก ที่เป็ นโฆษณา เพราะเปิ ดเรื่ องมาดีเลยไม่กด Skip แต่
จําผิดมาตลอดว่าเป็ นของไทยประกันชีวิต เขายังไม่ทําให้ เราเห็นว่ามันมีความเป็ น TrueMoveH
เขาแค่เ อาวิ ธี ก ารโฆษณาของบริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต มาใส่ ทํ า ให้ เ ราจํ า แบรนด์ ห รื อ องค์ ก รไม่ไ ด้ ๑
(พิทยรัศมิ์ ช่วยจันทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เคยดูแล้ ว ช่วงนันแชร์
้ กนั ใน Facebook เยอะมาก ชอบนะ ทําออกมาได้ โอเคเลย
แต่ตอนแรกนึกว่าเป็ นไทยประกันชีวิต๑ (ภูริช สุขรินทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เคยดูครัง้ แรกไม่ในโทรทัศน์ก์ใน Facebook นี่แหละ รู้สึกดีทุกครัง้ ที่ได้ ดโู ฆษณา
ตัวนี ้ รู้สกึ อิ่มเอมใจกับการให้ ๑ (นรากร สุทธิเนียม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
4.3.3.2 คําถามตามกรอบแนวคิดการนําเสนอ/การเล่าเรื่ อง/การโน้ มน้ าวใจ
คําถาม : คลิปนี ้มีอะไรที่นา่ สนใจ?
๐การเล่าเรื่ องทําได้ ดี ปูเรื่ องให้ น่าสนใจและชวนติดตาม แม้ จะคาดเดาได้ เพราะ
เป็ นโฆษณา แต่ก็ ยัง ไม่นึกว่า มาจากเรื่ องจริ ง คล้ าย ๆ ว่า การทํ า ดี ให้ กัน ในสัง คม แล้ ว จู่ ๆ มี
เหตุการณ์ที่ต้องมาเจอกันอีกที และได้ ตอบแทนกันและกัน ฉากและการแสดงของตัวละครทําได้ ดี
และสมจริง มุมกล้ อง การตัดต่อ ทําได้ ดี๑ (ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐บทและการเล่าเรื่ องน่าสนใจและชวนติดตาม เรื่ องหยิบเอาประเด็นที่อ่อนแต่คนดู
มานําเสนอ คือ ผู้มีพระคุณกําลังจะตาย แต่คิดว่าไม่น่ามีโอกาสเป็ นเรื่ องจริ ง ถึงมีก็น้อย ถ้ าไม่ได้
คิ ด ตัง้ ใจจะตอบแทนจริ ง ๆ ฉากทํ า ออกมาได้ ส มจริ ง ๑ (ปวี ณ า สุ ว รรณโณ, สัม ภาษณ์ , 6
พฤษภาคม 2561)
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๐ชอบฉากเปิ ดเรื่ อง ทําให้ เราคล้ อยตามและอยากติดตามต่อ ลําดับเรื่ องราวมีความ
เป็ นเหตุเป็ นผล การเปิ ดเผยตัวละครในช่วงไคลแม็กซ์ถือว่าทําได้ สดุ ยอด แต่เนื ้อเรื่ องรู้ สึกกระโดด
ไปนิดหน่อย ตรงที่ว่าหายไป 30 ปี จากเด็กกลายเป็ นหมอ มีอะไรเกิดขึ ้นบ้ าง เรื่ องแบบนี ้มีโอกาส
เกิดขึ ้นจริงแต่คอ่ นข้ างน้ อย สําหรับโอกาสที่จะได้ มาเจอกัน และตอบแทนบุญคุณมูลค่าหลายแสน
บาท แต่ไม่มีใครคิดว่าเป็ นของ TrueMoveH หรอก๑ (ธีรภัทร เทียมแท้ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม
2561)
๐เนื ้อเรื่ องสะท้ อนสังคม ที่คนเราตัดสินคนที่เปลือกนอกอย่างฉาบฉวย เราไม่ร้ ูด้วย
ซํ ้าว่าคน ๆ หนึ่งจะเป็ นอะไรต่อไปในอนาคตข้ างหน้ า มันตอกยํ ้าชีวิตที่เคยลําบากมาก่อน ทําให้ ดู
คลิปนี ้แล้ วรู้สกึ ซึ ้งในนํ ้าใจของผู้ให้ และรู้สึกอยากตอบแทน และคนเราอยากช่วยใครก็ทําไปโดยไม่
ต้ องคิดอะไรมาก (พิทยรัศมิ์ ช่วยจันทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐การเล่าเรื่ องมีการพลิกบทบาทไปมาเล็กน้ อย ทําให้ เกิดความจูงใจให้ เราคล้ อย
ตาม ชวนติดตามเรื่ องราวจนกระทัง่ ถึงบทสรุป ตัวละครหลักมีการถ่ายทอดอารมณ์เรื่ องราวได้ ดี (ภู
ริช สุขรินทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐การเล่าเรื่ องทําได้ ดีมาก เล่นกับประเด็นดราม่า เมื่อผู้ที่เป็ นผู้ให้ กําลังเจอปั ญหา
ชีวิตเสียเอง โดนใจตรงที่ว่า ถ้ าเราเป็ นเด็กผู้หญิงคนนัน้ ถ้ าเราไม่มีเงิน แล้ วพ่อนอนป่ วย เราเองก็
คงไม่ต่างอะไรจากตัวละครหลักในเรื่ อง แล้ วถ้ ามี คนมาตอบแทนบุญคุณแบบในคลิป ก็ คงจะ
ซาบซึ ้งใจอย่างยิ่ง (นรากร สุทธิเนียม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
4.3.3.3 คําถามตามกรอบแนวคิดการสร้ างภาพลักษณ์
คําถาม : มีความเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์องค์กรอย่างไรบ้ าง?
๐เห็นครั ง้ แรกนึกว่าโฆษณาประกัน ไม่ไ ด้ ร้ ู สึกเชื่อมโยงและสะท้ อนภาพลักษณ์
ความเป็ น TrueMoveH เลย ความน่าเชื่อถือเฉย ๆ มาก ไม่ได้ มีผลต่อการซื ้อหรื ออยากเป็ นลูกค้ า
เลย๑ (ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐กดแชร์ ต่อนะ แต่ไม่ได้ ร้ ู สึกอยากเป็ นลูกค้ า ๑ (ปวีณา สุวรรณโณ, สัมภาษณ์ , 6
พฤษภาคม 2561)
๐ก็มีสะท้ อนต่อภาพลักษณ์ องค์กรบ้ าง มีความน่าเชื่อถือขึ ้น ยิ่งถ้ าใครเป็ นลูกค้ า
ประจําอยู่แล้ ว มันแสดงให้ เห็นว่าองค์กรมีความใส่ใจในลูกค้ านะ อยากกดแชร์ แต่ไม่ได้ อยาก
แนะนําผลิตภัณฑ์หรื อแบรนด์นี ้ใครใครต่อ๑ (ธีรภัทร เทียมแท้ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐สะท้ อนองค์กรว่ามีแนวคิดที่ดี ภาพลักษณ์ดีขึ ้น แต่ยงั จําไม่ได้ ว่าคือองค์กรไหน๑
(พิทยรัศมิ์ ช่วยจันทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
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๐จําได้ ว่าเป็ นโฆษณา TrueMoveH แต่ไม่ได้ ร้ ูสึกว่ามันสะท้ อนภาพลักษณ์องค์กร
ตรงไหน เหมือนเอาโลโก้ ของ TrueMoveH มาแปะไว้ ตอนท้ ายเรื่ องเฉย ๆ ไม่ได้ เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ให้ กบั องค์กร ทุกวันนี ้ใช้ คา่ ย True เพราะเป็ นเรื่ องรายละเอียดผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน่ มากกว่าการ
รู้สกึ ดีตอ่ องค์กร แต่คลิปนี ้ดีและกดแชร์ นะ๑ (นรากร สุทธิเนียม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
4.3.4 ภาพยนตร์ โฆษณา “Power of Love” ของบริษัท DTAC ความยาว 2.00 นาที
4.3.4.1 คําถามหลังดูคลิป
คําถาม : เคยเห็นคลิปนี ้ไหม? / เคยเห็นที่ไหน?
๐เคยเห็นในโทรทัศน์ครัง้ แรก และเคยเห็นในโซเชียล เห็นตอนแรกไม่สนใจนะ กด
Skip นึกว่าเป็ นโฆษณาขายนมหรื อผลัตภัณฑ์เด็กอะไรหรื อเปล่า ๑ (ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์,
6 พฤษภาคม 2561)
๐เห็น ในโทรทัศน์ ครั ง้ แรก รู้ สึกเฉย ๆ นะ แค่อยากรู้ ว่าเรื่ องราวจะดํ าเนิน ต่อไป
อย่างไร มันก็จงู ใจให้ ดตู อ่ จนจบแหละ๑ (ปวีณา สุวรรณโณ, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เคยเห็นในโทรทัศน์ครัง้ แรก ยังไม่โดนใจเท่าที่ควร๑ (ธีรภัทร เทียมแท้ , สัมภาษณ์,
6 พฤษภาคม 2561)
๐เคยเห็นใน Youtube ครัง้ แรกที่เป็ นโฆษณา ตอนนันเพิ
้ ่งมีลูก การเปิ ดเรื่ องด้ วย
เด็กเลยทําให้ หยุดดูจนจบ รู้ สึกประทับใจและซาบซึ ้งตามอารมณ์ในเรื่ อง๑ (พิทยรัศมิ์ ช่วยจันทร์ ,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เคยเห็นนะ รู้ สึกดีกับคลิปนี ้ แต่คาดเดาเนือ้ เรื่ องได้ พอสมควร๑ (ภูริช สุขริ นทร์ ,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐ไม่เคยเห็นคลิปนีน้ ะ ไม่แน่ใจว่าเคยดูเปล่า ๑ (นรากร สุทธิ เนียม, สัมภาษณ์ , 6
พฤษภาคม 2561)
4.3.4.2 คําถามตามกรอบแนวคิดการนําเสนอ/การเล่าเรื่ อง/การโน้ มน้ าวใจ
คําถาม : คลิปนี ้มีอะไรที่นา่ สนใจ?
๐เนื ้อเรื่ องดีนะ แอบซึ ้งบ้ าง แต่ยงั ไม่ค่อยโดนใจ การปูเรื่ องเฉย ๆ เล่นกับประเด็น
เทคโนโลยี ที่คนเราคุ้นชินกับการใช้ เทคโนโลยี ดําเนินเรื่ องค่อนข้ างใช้ ได้ ตัวละครทุกตัวแสดงได้
โอเค ฉากก็โอเค แต่มีอยู่จุดนึงที่มมุ กล้ องดูขดั แย้ งความเป็ นจริ งเล็กน้ อย คือฉากที่วางมือถือแล้ ว
อุ้มเด็ก แต่แม่มองผ่านมุมกล้ องและเห็นเรื่ องราวทังหมดได้
้
ชดั เจนเกินไป และสุดท้ ายก็ไม่ได้ ให้
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ข้ อคิดอะไรมากมาย จนกระทั่ง ข้ อความท้ ายคลิปโผล่ม าเพื่ อต้ องการให้ ผ้ ูช มคล้ อยตามคลิป ๑
(ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เนื อ้ เรื่ องดูไ ม่ค่อยเก็ ทจนกว่าจะได้ อ่านข้ อ ความตอนท้ า ยเรื่ อ ง ปูเ รื่ อ งได้ ช วน
ติดตาม เล่นกันประเด็นความรักความผูกพันภายในครอบครัว รู้ สึกถึงความอบอุ่นและสายใยรัก
ระหว่างคนในครอบครัว แต่ในความเป็ นจริ ง ถ้ านําเสนอในแง่ของเทคโนโลยีแล้ ว ลูกควรจะหยุด
ร้ องทันทีที่ได้ เห็นแม่๑ (ปวีณา สุวรรณโณ, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐การเล่าเรื่ องโอเค ว่าปัจจุบนั คนเราติดเทคโนโลยีมากเกินไป มันสะท้ อนชีวิตคนใน
สังคมรวมทังตั
้ วเองด้ วย เพราะเป็ นคนติดเทคโนโลยี ทําให้ ควรเอาใจใส่เด็กและคนในครอบครัว
มากกว่านี ้ (พิทยรัศมิ์ ช่วยจันทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐จุดที่นา่ สนใจคือ การเล่าเรื่ องที่ชวนติดตามว่าตัวละครจะแก้ ปัญหาต่อไปอย่างไร๑
(ภูริช สุขรินทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เรื่ องราวที่เกิดขึ ้นมีความสอดคล้ องกับสถานการณ์หรื อสังคมปั จจุบนั ส่วนตัวแล้ ว
ยังคาดเดาเนื ้อเรื่ องไม่ได้ จนกระทัง่ ได้ เห็นข้ อความท้ ายคลิปที่มีผลช่วยขยายใจความสําคัญ ทําให้
คล้ อยตามและประทับใจเรื่ องราวดังกล่าวมากขึ ้น (นรากร สุทธิเนียม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม
2561)
4.3.4.3 คําถามตามกรอบแนวคิดการสร้ างภาพลักษณ์
คําถาม : มีความเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์องค์กรอย่างไรบ้ าง?
“ไม่ร้ ู มาก่อนเลยว่าเป็ นของ DTAC มันไม่ได้ สะท้ อนภาพลักษณ์ องค์กรขนาดนัน้
ไม่ได้ ช่วยสร้ างความน่าเชื่ อถื อให้ องค์กรเพิ่มขึน้ ตอนแรกดูยังนึกว่าเป็ นผลิตภัณฑ์เด็กเสียอีก ๑
(ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐มันไม่สะท้ อนภาพลักษณ์องค์กรเลย และมันยังรู้สกึ ย้ อนแย้ งในเทคโนโลยี เหมือน
ตัวเองเป็ นค่ายสัญญาณโทรศัพท์ แต่ย้อนแย้ งในการใช้ งาน ถ้ าจะให้ นําเสนอ น่าจะเป็ นมุมที่ว่า
เด็กหยุดร้ องได้ ด้วยเทคโนโลยีมากกว่า๑ (ปวีณา สุวรรณโณ, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐ตอนแรกดูแล้ วยังไม่ร้ ูวา่ เป็ นของ DTAC ไม่ร้ ูสกึ การเชื่อมโยงถึงภาพลักษณ์องค์กร
เพราะเด็กหยุดร้ องได้ ก็ไ ม่ใช่เ พราะเทคโนโลยี มันเลยดูค่อนข้ างย้ อนแย้ ง ๑ (ธี รภัทร เที ยมแท้ ,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐ดูครั ง้ แรกนึกว่าโฆษณาผ้ าอ้ อมเด็ก แต่คิดว่าคลิปนี ม้ ี ส่วนช่วยในการส่ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ นะ เพราะองค์กรไม่ได้ ต้องการกําไรแต่เพียงอย่างเดียว ความน่าเชื่อถือก็เพิ่มขึ ้นบ้ าง
เล็กน้ อย๑ (พิทยรัศมิ์ ช่วยจันทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
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๐ภาพลักษณ์อาจจะดีขึ ้นมาบ้ างนิดนึง ตรงที่เป็ นผู้ให้ บริ การเรื่ องนี ้ แต่ยงั ใส่ใจการ
ใช้ เทคโนโลยีให้ ถกู ทาง ทําให้ องค์กรมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ ้นมาบ้ าง๑ (ภูริช สุขริ นทร์ , สัมภาษณ์, 6
พฤษภาคม 2561)
๐แม้ จะคล้ อยตามคลิป แต่ยงั ไม่ได้ นึกถึงแบรนด์ใด ๆ ด้ วยซํ ้า ภาพลักษณ์มนั ย้ อน
แย้ งในตัวเอง ตรงที่เป็ นบริษัทเทคโนโลยีการสื่อสาร แต่ไม่ได้ สนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสาร แบบนี ้
มันหักล้ างแบรนด์ตวั เองไหม? เฉย ๆ กับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือนะ ไม่ได้ มีผลต่อการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เลย แต่คลิปดี อยากกดแชร์ ๑ (นรากร สุทธิเนียม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)

4.4 สรุ ปผลการวิจัย
4.4.1 ผลการวิจัยจากวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content Analysis)
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 - เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการนําเสนอ การเล่าเรื่ อง กลยุทธ์ และการ
ถ่ายทําคลิปวีดิโอ เพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เผยแพร่บนยูทปู และประสบผลสําเร็ จ ได้
ผลการวิจยั ดังนี ้
ทัง้ 3 คลิ ป มี การถ่ายทํ าคลิป วีดิโอที่ ใกล้ เคียงกับการทํ าโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ แต่มี
ระยะเวลาการนําเสนอที่ ยาวนานขึ ้น คือไม่จํากัดเพียงแค่ 15 30 หรื อ 60 วินาที ทําให้ การเล่าเรื่ อง
ยาวนานขึ ้น เรื่ องละไม่ตํ่ากว่า 2-3 นาที และมีการเล่าเรื่ องที่คล้ ายกับภาพยนตร์ สนั ้ (Short Film)
คือมีองค์ประกอบของภาพยนตร์ มาเกี่ยวข้ อง ทําให้ มีการออกแบบตัวละคร ฉาก เหตุการณ์และ
การดําเนินเนื ้อเรื่ องที่มีมิติและความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ ้น มีการเล่าถึงที่มาที่ไปของตัวละคร
และการเพิ่ ม อุป สรรคที่ เ กิ ด ขึ น้ ทํ า ให้ เ รื่ อ งราวดํ า เนิ น ต่อ ไปอย่ า งเข้ มข้ น ซึ่ ง เหตุก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ที่สมมติขึ ้นเป็ นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ ้นจริ งในชีวิตประจําวัน ในช่วงท้ ายเรื่ องมีการเปิ ดเผย
เรื่ องราวและความต้ องการของตัวละคร ผ่านจุดวิกฤติ จุดสูงสุดของเหตุการณ์ (Climax) และจุด
คลี่คลายของเรื่ องราวทังหมด
้
รวมถึงมีการแฝงแง่คดิ ที่ได้ จากเรื่ องทุกครัง้ ในตอนท้ าย
ทัง้ 3 คลิป มีการออกแบบฉากและตัวละครที่ใกล้ เคียงกับสภาพสังคมในปั จจุบนั โดยฉาก
ที่ใช้ อ้างอิงจากความเป็ นบ้ านและชุมชนในเมืองในชีวิตประจําวัน และตัวละครที่ใช้ ไม่ใช่ดารา
นักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แต่มีการแสดงที่ดี สมจริ งในทุกเหตุการณ์ มุมกล้ องช่วยให้ มีการเรื่ องที่
เห็นภาพชัดเจน เมื่อรวมกับการตัดต่อที่มีความต่อเนื่อง ทําให้ การเล่าเรื่ องโดยรวมไหลลื่น และทํา
ให้ ผ้ ชู มเข้ าใจได้ ง่าย มีการใช้ เพลงประกอบที่เร้ าอารมณ์ตรงกับสถานที่เกิดขึ ้นในเรื่ อง และในเรื่ อง
Unsung Hero มีการใช้ เสียงโฆษกที่ความน่าเชื่อถือ ฟั งแล้ วคล้ อยตามให้ คิดตามในสิ่งที่พดู การ
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ตังค่
้ าแสงและปรับโทนสีมีส่วนช่วยกําหนดอารมณ์ในเรื่ อง และในเรื่ อ ง Giving มีการใช้ โทนสีที่
แตกต่างกันใน 2 ช่วงเวลา เพื่อให้ แยกช่วงอดีตกับปัจจุบนั ได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
ทัง้ 3 คลิป ในช่วงเริ่ มต้ น มีรูปแบบการดําเนินเนื่องเรื่ องที่ให้ ชวนติดตาม โดยออกแบบ
เรื่ องราวให้ มีการเพิ่มปั ญหากับตัวละคร ทําให้ ผ้ ูชมเกิดความรู้ สึกคล้ อยตาม และอยากติดตาม
เรื่ องราวว่า ตัวละครจะมีการจัดการปั ญหาที่เกิดขึ ้นอย่างไร และเมื่อเข้ าสู่ช่วงจุดวิกฤติ จุดสูงสุด
ของเหตุการณ์ (Climax) และจุดคลี่คลายของเรื่ อง มีการใช้ เรื่ องของอารมณ์ความรู้สึกมาดึงดูดใจ
ผู้ชม โดยให้ ความรู้ สึกที่ซาบซึ ้งและประทับใจกับตัวละครและบทสรุปเรื่ องราวในตอนท้ าย ซึ่งใน
เรื่ อง Giving และ Power of Love มีการใช้ ข้อความ (Text) เป็ นวลีสนั ้ ๆ ที่สรุปเป็ นแง่คิดที่ได้
ในช่วงท้ ายเรื่ อง
4.4.2 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้รับสารที่ได้ ชมคลิป วีดิโอเพื่อ
การสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรจากคลิปยูทปู ได้ ผลการวิจยั ดังนี ้
4.4.2.1 ผลการวิจยั จากการสนทนากลุม่ (Focus Group)
จากการสัม ภาษณ์ พบว่ า ผู้ร่ ว มวิ จัย ส่ว นใหญ่ เ คยดูค ลิ ป วี ดิ โ อเพื่ อ การสร้ าง
ภาพลักษณ์องค์กร ทังบนยู
้
ทูปและสื่อโซเชียลอื่น ๆ รวมถึงสื่อเก่าอย่างโทรทัศ น์ สําหรับยูทูป จะ
พบบ่อยในรูปแบบโฆษณาก่อนเริ่ มคลิป ซึ่งปกติจะพิจารณาก่อนว่ามีความน่าสนใจหรื อไม่ ถ้ าไม่
น่าสนใจก็จะกด Skip ข้ ามไป ซึ่งความน่าสนใจนี ้ ขึ ้นอยู่กบั เรื่ องราวในช่วงต้ นคลิป ตามที่ผ้ รู ่ วม
วิจยั ท่านหนึง่ กล่าวว่า ๐ถ้ ามันเป็ นกระแสสังคม เช่น มีคนพูดต่อ ๆ กันมา เราก็ต้องกดเข้ าไปดู ทังที
้ ่
จริ งตอนแรกเราเห็นแต่อาจจะไม่กดเข้ าไปดู แต่ถ้าเป็ นแค่โฆษณาทํามาเพื่ออะไรสักอย่างของ
องค์กร ก็จะไม่ดู๑ บางคนเห็นคลิปในยูทูปครัง้ แรกตอนโฆษณาก่อนเริ่ มคลิป บางคนเคยเห็นใน
เฟสบุ๊กที่มีคนแชร์ มา เห็นว่าน่าสนใจก็เลยมาดูซํ ้าในยูทปู
ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่สนใจฉาก ตัวละคร บทบาทการแสดง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ในเรื่ องหลายช่วง โดยส่วนใหญ่ชอบในความเป็ นธรรมชาติและมีความใกล้ เคียงกับชีวิตจริ ง ทุกการ
กระทําของตัวละครและสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในเรื่ อง สามารถสะท้ อนแง่คิดบางอย่างออกมาได้ ดี
รวมถึงการดําเนินเนื ้อเรื่ องเมื่อมาถึงจุดวิกฤติ จุดสูงสุดของเหตุการณ์ และจุดคลี่คลายเรื่ องราว ที่
ทําให้ ผ้ รู ่วมวิจยั รู้สกึ ดี ประทับใจ และซาบซึ ้งในเรื่ องราว นอกจากนี ้ ทุกคลิปจะมีการสรุปข้ อคิดที่ได้
ในตอนท้ ายเรื่ องที่ตรงประเด็นและใช้ เนื ้อหาสารที่กินใจ ยิ่งทําให้ ผ้ รู ่วมวิจยั คล้ อ ยตามเรื่ องราวและ
ประเด็นที่นําเสนอ
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ในเรื่ อง Unsung Hero ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่สนใจประเด็นการให้ เงินเด็กขอทานเพื่อ
การศึกษา เพราะเป็ นเรื่ องที่ถกเถียงกันมากในสังคมถึงการให้ เงินขอทาน ตามที่ผ้ รู ่วมวิจยั 2 กล่าว
ไว้ วา่ ๐มองได้ 2 มุม คือว่า มุมแรก เขาเรี ยนเพื่อการศึกษา เด็กอาจจะเอาไปเรี ยนจริ ง ๆ เพราะเขา
ไม่มีเงิน แต่มมุ ที่ 2 เขาอาจเขียนหลอกไว้ เฉย ๆ ๑
สําหรับเรื่ อง Giving ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่เข้ าใจผิดคิดว่าเป็ นคลิปของบริ ษัทประกัน
ชีวิต เนื่องจากคลิปดังกล่าวมีเนื ้อหา การเล่าเรื่ อง ประเด็นที่นําเสนอ และอารมณ์ความรู้สึกที่ทําให้
คล้ อยตาม มีความคล้ ายคลึงกัน
ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงหรื อสะท้ อนภาพลักษณ์องค์กรได้ ทนั ที
เมื่อได้ ดคู ลิปวีดิโอเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์องค์กร จนกระทัง่ เนื ้อเรื่ องได้ ดําเนินมาถึงช่วงเปิ ดเผย
เรื่ องราวทัง้ หมดในตอนท้ าย จึงจะสามารถเชื่อมโยงเรื่ องราวทั ง้ หมดเข้ ากับเนือ้ หาสารที่องค์กร
ต้ องการจะสื่อ เพื่อนําไปสู่การสะท้ อนภาพลักษณ์องค์กรในที่สุด โดยผู้ร่วมวิจยั ท่านหนึ่งกล่าวว่า
๐ทุกโฆษณาเหมือนแอบแฝงการสะท้ อนภาพลักษณ์ขององค์กรให้ ออกมาดี แต่ก็อยู่ที่เรื่ องราวของ
มัน อย่างหลาย ๆ โฆษณาที่เกี่ยวกับการทําเพื่อสังคม สุดท้ ายมันก็จะสะท้ อนภาพลักษณ์องค์กร
นันเอง๑
้
ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่ รู้สึกว่าคลิปวีดิโอเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์บนยูทปู มีส่วนช่วย
ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าพลัก ษณ์ ดี ขึ น้ โดยเฉพาะด้ า นการปลูก ฝั ง แนวคิ ด ดี ๆ เพื่ อ สัง คม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ห วัง
ผลตอบแทนใด ๆ ส่งผลให้ องค์กรมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น โดยผู้ร่วมวิจยั ท่านหนึ่งกล่าวว่า ๐คิด
ว่าช่วยสร้ างภาพลักษณ์ให้ กับองค์กรได้ ดี ต่อให้ คนจะคิดว่ามันโอเว่อร์ หรื ออะไร แต่มนั สร้ างการ
จดจําของแบรนด์๑ ซึ่งหากเป็ นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่ง ผู้ชมส่วนใหญ่จะรอคอยและคาดหวัง
ในคลิปหรื อโฆษณาจากองค์กรดังกล่าวเมื่อออกอากาศ
สําหรับเรื่ อง Power of Love มีผ้ รู ่วมวิจยั ท่านหนึ่งเห็นต่างการสร้ างภาพลักษณ์ว่า
คลิ ปดัง กล่าวดูขัดแย้ ง และไม่เ ชื่ อมโยงกับภาพลักษณ์ องค์กร โดยกล่าวว่า ๐จริ ง ๆ รู้ สึกว่ามัน
ขัดแย้ ง เพราะว่าในนัน้ เขาบอกว่า สื่อโซเชียลมีเดียหรื ออินเตอร์ เน็ตไม่ได้ ช่วย แต่ เป็ นความรั ก
มากกว่า ซึง่ สิ่งที่องค์กรขายคือพวกอินเตอร์ เน็ตหรื อโปรโมชันมือถือ๑
ทังนี
้ ้ ผู้ร่วมวิจยั เกือบทุกคนลงความเห็นว่า คลิป วีดิโอเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์บน
ยูทปู ไม่มีผลต่อการซื ้อสินค้ า หรื อบริการ ตลอดจนการเป็ นลูกค้ าขององค์กรนัน้ ๆ เพราะการตัดสิน
ใช้ ผลิตภัณฑ์ จําเป็ นต้ องคํานึงถึงรายละเอียดและคุณลักษณะของสินค้ าหรื อบริ การ ตลอดจนโปร
โมชันการซื ้อ มากกว่าการคํานึงถึงแต่ด้านภาพลักษณ์องค์กร แม้ ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้ องบ้ าง แต่เป็ น
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เพียงปัจจัยที่เล็กน้ อยเมื่อเทียบกับด้ านอื่น ๆ ซึง่ หากจะจูงใจในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ จําเป็ นต้ อง
ทําคลิปวีดโิ อที่มีเนื ้อหาสารในการโน้ มน้ าวใจการซื ้อให้ มากกว่านี ้
4.4.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
จากการสัม ภาษณ์ พบว่ า ผู้ร่ ว มวิ จัย ส่ว นใหญ่ เ คยดูค ลิ ป วี ดิ โ อเพื่ อ การสร้ าง
ภาพลักษณ์องค์กร ทังบนยู
้
ทูปและสื่อโซเชียลอื่น ๆ รวมถึงสื่อเก่าอย่างโทรทัศน์ สําหรับ ยูทูป จะ
พบบ่อยในรู ปแบบโฆษณาก่อนเริ่ มคลิป แต่มีผ้ รู ่ วมวิจยั บางคนเซิร์จหาคลิปในยูทูปแล้ วเจอคลิป
นัน้ ๆ ด้ วยความบังเอิญ ซึ่งปกติจะพิจารณาก่อนว่ามีความน่าสนใจหรื อไม่ จากความชอบส่วนตัว
หรื อความเกี่ ยวพันกับชีวิตตัวเอง เช่น ถ้ าตัว เองมีลูก ก็จะสนใจเรื่ องที่มีเด็กมาเกี่ยวข้ อง หรื อถ้ า
ตัวเองรักสัตว์ ก็จะสนใจในคลิปที่เกี่ยวกับสัตว์เลี ้ยง ทังนี
้ ้ ถ้ าไม่ได้ สนใจที่จะดูโฆษณา หรื อการเปิ ด
เรื่ องไม่มีความน่าสนใจ ส่วนใหญ่ผ้ รู ่วมวิจยั จะกด Skip ข้ ามคลิปดังกล่าวทันที
๐บางคลิปมันก็บงั คับดูบน Youtube แต่ส่วนใหญ่ก็เปิ ดดูบ้าง ถ้ ามันน่าสนใจ เป็ น
สตอรี่ เรื่ องเล่า เรื่ องราว เป็ นเหมือนละครสัน้ หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์สินค้ าที่เราสนใจ โดยดูจากการที่
เราดูไปสักระยะ เคยเห็นในสื่ออื่นก่อน เช่นใน Facebook ที่มีคนแชร์ กนั เยอะ (ปวีณา สุวรรณโณ,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐ถ้ า เปิ ด เรื่ อ งมาน่า สนใจ เช่น คล้ า ยละครสัน้ มี อะไรน่าดึง ดูด หรื อปูเ รื่ องชวน
ติดตาม ก็จะกดดู๑ (ภูริช สุขรินทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
ผู้ร่ ว มวิ จัย ส่ว นใหญ่ ชอบการเล่า เรื่ อ งที่ มี ค วามต่อ เนื่ อ ง น่า สนใจและชวนให้
ติดตาม รวมถึง การแฝงแง่ คิดในเรื่ อง โดยการแสดงของตั วละครทุกตัวมีส่วนช่วยให้ ผ้ ูร่วมวิจัย
คล้ อยตาม และทําให้ อยากทราบว่าการดําเนินเนื ้อเรื่ องจะมีทิศทางไปต่ออย่างไร ตัวละครในเรื่ อง
จะแก้ ไ ขปั ญ หาและผ่า นอุป สรรคในเรื่ องไปได้ อย่า งไร เมื่ อ เข้ า ถึง ช่วงจุด วิก ฤติ จุดสูง สุด ของ
เหตุการณ์ (Climax) ไปจนถึงจุดคลี่คลายของเรื่ อง สามารถสร้ างความประทับใจ ซาบซึ ้งใจ ให้
ความรู้สึกที่ดี และมีการนําเสนอแง่คิดดี ๆ ที่ได้ จากในเรื่ อง ทังในส่
้ วนข้ อคิดหลักที่ได้ คลิปต้ องการ
จะนําเสนอ และได้ จากประเด็นแฝงอื่น ๆ ในเรื่ อง ซึง่ เป็ นประเด็นที่สะท้ อนสังคม ชวนให้ ฉกุ คิด และ
โน้ มน้ าวใจให้ ผ้ รู ่วมวิจยั บางส่วนใช้ เป็ นแนวทางชีวิตเพื่อการสร้ างสิ่งดี ๆ ให้ กับตนเองไปจนถึงใน
สังคม ซึ่งเสียงบรรยายจากโฆษกและข้ อความที่ใช้ สรุ ปในตอนท้ ายเรื่ อง มีส่วนช่วยให้ ผ้ รู ่ วมวิจัย
คล้ อยตามและเข้ าใจบทสรุปที่คลิปต้ องการจะนําเสนอมากยิ่งขึ ้น บางครัง้ รู้สึกถูกใจเนื ้อหาคลิปจน
อาจกดแชร์ เพราะอยากแบ่งปันเรื่ องราวดี ๆ ดังกล่าวให้ คนอื่นได้ รับรู้ร่วมกันด้ วย
นอกจากนี ้ ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่ยงั ชอบการออกแบบฉาก ตัวละคร และสถานการณ์
ที่ เ กิ ดขึน้ ในด้ านความสมจริ ง เป็ นธรรมชาติ มี ความใกล้ เคียงสภาพสัง คมและชี วิต ประจํ าวัน
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นักแสดงในเรื่ องไม่ใช่ดาราหรื อคนที่มีชื่อเสียงแต่ อย่างใด ช่วยให้ ความรู้ สึกที่เข้ าถึงความเป็ นคน
ธรรมดาทัว่ ไปในสังคม สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในเรื่ อง มีโอกาสเกิดขึ ้นจริ งในสังคม แม้ ความบังเอิญ
ในการตอบแทนบุญคุณในเรื่ อง Giving จะมีโอกาสเกิดขึ ้นได้ น้อยก็ตาม แต่ผ้ รู ่ วมวิจยั กว่าครึ่ งก็
แสดงความเห็นว่าอาจเกิดขึ ้นได้ จริ ง ในขณะที่เรื่ อง Power of Love ผู้ร่วมวิจยั ท่านหนึ่งกล่าวถึง
ความไม่สมจริ งในฉากหนึ่งว่า ๐...มีอยู่จดุ หนึ่งที่มมุ กล้ องดูขดั แย้ งความเป็ นจริ งเล็กน้ อย คือฉากที่
วางมื อ ถื อ แล้ ว อุ้ม เด็ก แต่แ ม่ม องผ่า นมุม กล้ อ งและเห็ น เรื่ อ งราวทัง้ หมดได้ ชัด เจนเกิ น ไป... ๑
(ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561) แต่ในเรื่ อง Unsung Hero ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่
ไม่เชื่อว่าจะมีคนแบบตัวเอกในสังคม เพราะในชีวิตจริ ง ไม่มีใครเป็ นคนดีแบบสุดโต่ง ในความเป็ น
จริ ง การทําความดีทุกครัง้ ยัง ต้ องพิจารณาในหลายปั จจัย ไม่ใช่ทําแบบโลกสวยสุดโต่งโดยไม่
คํานึงถึงอะไร
ด้ านการสร้ างภาพลักษณ์จากคลิป ในมุมมองของผู้ร่วมวิจยั มีทงเห็
ั ้ นด้ วยและไม่
เห็นด้ วย ขึ ้นอยู่กบั การรับรู้ และทัศนคติเดิมของผู้ร่วมวิจยั ที่มีตอ่ องค์กรนัน้ ๆ โดยในเรื่ อง Unsung
Hero ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่จดจําและคาดเดาได้ ว่าเป็ นของบริ ษัทเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต โดย
สังเกตจากรูปแบบการนําเสนอ การเล่าเรื่ อง และอารมณ์ความรู้สึกที่ได้ จากในคลิป ซึ่งผู้ร่วมวิจยั
กว่าครึ่ง เห็นด้ วยว่าคลิปดังกล่าวมีจดุ เชื่อมโยงต่อการสร้ างภาพลักษณ์องค์กร
๐สามารถสร้ างภาพลักษณ์ที่มีตอ่ แบรนด์ได้ ดี ให้ ความอบอุ่น ซาบซึ ้งใจ น่าเชื่อถือ
ไว้ วางใจได้ เพราะสิ่งที่คลิปนําเสนอได้ พดู ถึงความดีในสังคม เป็ นสิ่งที่สงั คมโหยหา ช่วยสร้ างแบ
รนด์ให้ สอดคล้ องกับสิ่งที่สงั คมต้ องการได้ ...๑ (ปวีณา สุวรรณโณ, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เห็นครัง้ แรกรู้ ได้ ทนั ทีว่าเป็ นโฆษณาประกันชีวิต แต่ยังไม่ร้ ู ว่าเป็ นตัวไหน คิดว่า
ภาพลักษณ์ ดูดีขึน้ น่าเชื่อถื อขึน้ สะท้ อนความมั่นคงในองค์กร ที่มี เงินมาทําโฆษณาอยู่เรื่ อย ๆ
เพราะทุกอย่างมันเป็ นเรื่ องของธุรกิจ...๑ (ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐พอเดาได้ วา่ เป็ นคลิปขายประกัน สังเกตจากการสะท้ อนความคิดให้ คนดูคิดได้ ใน
เรื่ องการทําความดี มีสว่ นทําให้ ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ ้น เพราะคลิปทําให้ เรารู้สึกดี และเชื่อมโยงให้
รู้สึกดีกบั องค์กรตามไปด้ วย ส่วนความน่าเชื่อถือขององค์กรไม่สามารถตัดสินแค่ที่คลิปได้ แม้ จะมี
การจูงใจจากคลิปก็ตาม แต่ก็ต้องดูข้อมูลองค์กรอีกที...๑ (พิทยรั ศมิ์ ช่วยจันทร์ , สัมภาษณ์ , 6
พฤษภาคม 2561)
ในขณะที่ผ้ ูร่วมวิจัยอีกครึ่ งหนึ่งที่เหลือ มองว่าคลิปดังกล่าวไม่มีผลต่อการสร้ าง
ภาพลักษณ์ หรื อมีผลต่อการสร้ างภาพลักษณ์องค์กรเพียงเล็กน้ อย เพราะคลิปดังกล่าวยังไม่มี
จุดเชื่อมโยงระหว่างเนื ้อเรื่ องที่นําเสนอกับภาพลักษณ์องค์กรที่ชดั เจนพอ หากไม่มีเสียงโฆษกหรื อ
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ข้ อ ความพูด สรุ ปปิ ด ท้ า ย ก็ อ าจจะยัง ไม่ไ ด้ ค ล้ อ ยตามประเด็นที่ คลิ ปต้ องการนํ า เสนอ ซึ่ง เป็ น
จุดสําคัญที่องค์กรต้ องการจะสร้ างภาพลักษณ์ของตนจากประเด็นดังกล่าว
๐เห็นครัง้ แรก เดาได้ เลยว่าเป็ นโฆษณาขายประกัน ที่สะท้ อนการดูแลคนที่คณ
ุ รัก
ด้ วยการซื ้อประกัน ด้ วยการนําเสนอเรื่ องการให้ แต่ไม่ได้ ร้ ู สึกว่าจะทําให้ ภาพลักษณ์องค์กรดีขึน้
เพราะมันไม่ได้ สะท้ อนโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์เลย อาจจะหาเรื่ องให้ พอเชื่อมโยงได้ มันก็เป็ นเรื่ อง
ธรรมดาของโฆษณาประกันชีวิต...๑ (ธีรภัทร เทียมแท้ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เห็นครัง้ แรกยังนึกไม่ออกว่าเป็ นแบรนด์อะไร จนกระทัง่ โลโก้ ขึ ้นตอนท้ าย ดู ๆ แล้ ว
ไม่ค่อยสื่อถึงองค์กรได้ โดยตรงนะ แม้ จะสะท้ อนภาพลักษณ์ให้ ดดู ีขึ ้นบ้ าง เพราะเขาทําให้ เห็นว่า
บริษัทไม่ได้ หวังผลกําไรแต่เพียงอย่าง...๑ (นรากร สุทธิเนียม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐ไม่ค่อยมี จุดเชื่ อ มโยงกับการขายประกันชี วิต ในด้ า นผลิ ตภัณฑ์ แค่มี โลโก้ ขึน้
ตอนท้ าย แน่นอนว่าความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ ้น ดูใส่ใจสังคมมากขึ ้น คล้ ายกับการที่องค์กรใส่ใจ…๑ (ภู
ริช สุขรินทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
ส่วนในเรื่ อง Giving ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่คิดว่าเป็ นเป็ นคลิปของบริ ษัทเกี่ยวกับการ
ทําประกันชีวิต ด้ วยรูปแบบการนําเสนอ การเล่าเรื่ อง และอารมณ์ความรู้สึกที่ได้ จากในคลิป แม้ จะ
มีการเล่าเรื่ องที่น่าสนใจ ชวนติดตาม และได้ แง่คิดดี ๆ แต่ไม่สามารถหาจุดเชื่อมโยงระหว่างเนื ้อ
เรื่ องที่นําเสนอกับภาพลักษณ์องค์กร
๐เคยดูใน Youtube ครัง้ แรก ที่เป็ นโฆษณา เพราะเปิ ดเรื่ องมาดีเลยไม่กด Skip แต่
จําผิดมาตลอดว่าเป็ นของไทยประกันชีวิต เขายังไม่ทําให้ เราเห็นว่ามันมีความเป็ น TrueMoveH
เขาแค่เ อาวิ ธี ก ารโฆษณาของบริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต มาใส่ ทํ า ให้ เ ราจํ า แบรนด์ ห รื อ องค์ ก รไม่ไ ด้ ๑
(พิทยรัศมิ์ ช่วยจันทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐จําได้ ว่าเป็ นโฆษณา TrueMoveH แต่ไม่ได้ ร้ ูสึกว่ามันสะท้ อนภาพลักษณ์องค์กร
ตรงไหน เหมือนเอาโลโก้ ของ TrueMoveH มาแปะไว้ ตอนท้ ายเรื่ องเฉย ๆ ไม่ได้ เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ให้ กบั องค์กร...๑ (นรากร สุทธิเนียม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐เห็นครั ง้ แรกนึกว่าโฆษณาประกัน ไม่ไ ด้ ร้ ู สึกเชื่อมโยงและสะท้ อนภาพลักษณ์
ความเป็ น TrueMoveH เลย ความน่าเชื่อถื อเฉย ๆ มาก...๑ (ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์ , 6
พฤษภาคม 2561)
๐เห็นครัง้ แรกในโทรทัศน์ ตอนแรกนึกว่าโฆษณาไทยประกันชีวิต เพราะเรื่ องไม่ได้
เชื่อมโยงถึงเทคโนโลยีในความเป็ น TrumoveH เลย๑ (ธีรภัทร เทียมแท้ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม
2561)
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อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผ้ รู ่ วมวิจยั ส่วนน้ อยที่ร้ ู สึกว่า คลิปดังกล่าวมีส่วนช่วยในการ
สร้ างภาพลักษณ์องค์กรแม้ เพียงเล็กน้ อยก็ตาม
๐ก็มีสะท้ อนต่อภาพลักษณ์ องค์กรบ้ าง มีความน่า เชื่อถือขึ ้น ยิ่งถ้ าใครเป็ นลูกค้ า
ประจําอยูแ่ ล้ ว มันแสดงให้ เห็นว่าองค์กรมีความใส่ใจในลูกค้ านะ...๑ (ธีรภัทร เทียมแท้ , สัมภาษณ์,
6 พฤษภาคม 2561)
๐สะท้ อนองค์กรว่ามีแนวคิดที่ดี ภาพลักษณ์ดีขึ ้น แต่ยงั จําไม่ได้ ว่าคือองค์กรไหน๑
(พิทยรัศมิ์ ช่วยจันทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
และในเรื่ อง Power of Love ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่ไม่ร้ ูสึกว่าเนื ้อหาในคลิปดังกล่าว
ไม่มี ความเชื่ อมโยงต่อภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รแต่อย่า งใด เพราะมี ความขัดแย้ ง ที่ ค่อนข้ างชัดเจน
ระหว่างเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของตัวองค์กร กับประเด็นที่คลิปต้ องการจะนําเสนอ
๐มันไม่สะท้ อนภาพลักษณ์องค์กรเลย และมันยังรู้สกึ ย้ อนแย้ งในเทคโนโลยี เหมือน
ตัวเองเป็ นค่ายสัญญาณโทรศัพท์ แต่ย้อนแย้ งในการใช้ งาน ถ้ าจะให้ นําเสนอ น่าจะเป็ นมุมที่ว่า
เด็กหยุดร้ องได้ ด้วยเทคโนโลยีมากกว่า๑ (ปวีณา สุวรรณโณ, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐แม้ จะคล้ อยตามคลิป แต่ยงั ไม่ได้ นึกถึงแบรนด์ใด ๆ ด้ วยซํ ้า ภาพลักษณ์มนั ย้ อน
แย้ งในตัวเอง ตรงที่เป็ นบริษัทเทคโนโลยีการสื่อสาร แต่ไม่ได้ สนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสาร แบบนี ้
มันหักล้ างแบรนด์ตวั เองไหม? เฉย ๆ กับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ...๑ (นรากร สุทธิเนียม,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
๐ตอนแรกดูแล้ วยังไม่ร้ ูวา่ เป็ นของ DTAC ไม่ร้ ูสกึ การเชื่อมโยงถึงภาพลักษณ์องค์กร
เพราะเด็กหยุดร้ องได้ ก็ไ ม่ใช่เ พราะเทคโนโลยี มันเลยดูค่อนข้ างย้ อนแย้ ง ๑ (ธี รภัทร เที ยมแท้ ,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
“ไม่ร้ ู มาก่อนเลยว่าเป็ นของ DTAC มันไม่ได้ สะท้ อนภาพลักษณ์ องค์ก รขนาดนัน้
ไม่ได้ ช่วยสร้ างความน่าเชื่ อถื อให้ องค์กรเพิ่มขึน้ ตอนแรกดูยังนึกว่าเป็ นผลิตภัณฑ์เด็กเสียอีก ๑
(ปราโมทย์ วีระสม, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผ้ รู ่ วมวิจยั ส่วนน้ อยที่ร้ ู สึกว่า คลิปดังกล่าวมีส่วนช่วยในการ
สร้ างภาพลักษณ์องค์กร แม้ เพียงเล็กน้ อยก็ตาม
๐ดูครั ง้ แรกนึกว่าโฆษณาผ้ าอ้ อมเด็ก แต่คิดว่าคลิปนี ม้ ี ส่วนช่วยในการส่ง เสริ ม
ภาพลักษณ์นะ เพราะองค์กรไม่ได้ ต้องการกําไรแต่เพียงอย่างเดียว ความน่าเชื่อถือก็เพิ่มขึ ้นบ้ าง
เล็กน้ อย๑ (พิทยรัศมิ์ ช่วยจันทร์ , สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2561)
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๐ภาพลักษณ์อาจจะดีขึน้ มาบ้ างนิดนึง ตรงที่เป็ นผู้ให้ บริ การเรื่ องนี ้ แต่ยงั ใส่ใจการ
ใช้ เทคโนโลยีให้ ถกู ทาง ทําให้ องค์กรมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ ้นมาบ้ าง๑ (ภูริช สุขริ นทร์ , สัมภาษณ์, 6
พฤษภาคม 2561)
ทังนี
้ ้ ผู้ร่วมวิจยั ทุกคนให้ ความเห็นตรงกันว่า คลิป วีดิโอเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์
บนยูทูป ไม่มีผลต่อการซื ้อสินค้ า หรื อบริ การ ตลอดจนการเป็ นลูกค้ าขององค์กรนัน้ ๆ เพราะการ
ตัด สิ น ใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ จํ า เป็ น ต้ อ งคํ า นึง ถึ ง รายละเอี ย ดและคุณ ลัก ษณะของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
ตลอดจนโปรโมชันการซือ้ มากกว่าการคํานึงถึงแต่ด้านภาพลักษณ์ องค์กร ผู้ร่วมวิจัยท่านหนึ่ง
กล่าวว่า ตนได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของหนึ่งในองค์กรที่ทําการวิจยั ครัง้ นี ้ ซึ่งตนไม่ได้ เลือกใช้ เพราะรู้ สึกดี
กับภาพลักษณ์องค์กร แต่ใช้ เพราะปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์และโปรโมชันที่ค้ มุ ค่ามากกว่า

บทที่ 5
สรุ ปผลและอภิปราย
การวิจยั ในหัวข้ อ ๐การนําเสนอภาพลักษณ์องค์กรผ่านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ยูทปู ๑ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการนําเสนอ การเล่าเรื่ อง กลยุทธ์ และการถ่ายทําคลิป วีดิโอ เพื่อ
การสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เผยแพร่บนยูทปู และ ศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้รับสารที่ได้
ชมคลิปวีดิโอเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรจากคลิป ยูทูป โดยใช้ หลักการวิจยั เชิงคุณภาพ
คือ 1) วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพื่อทําการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content
Analysis) โดยทําการดูคลิปทัง้ 3 คลิปอย่างละเอียด และสังเกตแบบ ฉากต่อฉาก จากนันทํ
้ าการ
บันทึกและวิเคราะห์ผล และ 2) วิธีการสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยสุ่มกลุ่มผู้ร่วมวิจยั ที่จะรับชมคลิปและสัมภาษณ์ตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก จากนันทํ
้ าการบันทึกและวิเคราะห์ผล ซึง่ ได้ ผลการวิจยั ดังนี ้

5.1 อภิปรายผลการวิจัย
5.1.1 การอภิปรายผลการวิจัยจากวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content Analysis)
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการนําเสนอ การเล่าเรื่ อง กลยุทธ์ และการ
ถ่ายทําคลิปวีดิโอ เพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ ขององค์กรที่ เผยแพร่ บนยูทูปและประสบผลสําเร็ จ
สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
5.1.1.1 ทัง้ 3 คลิป ใช้ ลกั ษณะการนําเสนอเรื่ องราวที่สะท้ อนชีวิตและสังคมใน
ปัจจุบนั ตามแนวคิดเรื่ องสภาพการณ์ ของ Ross (อ้ างถึงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2554) ดังนี ้
ทัง้ 3 คลิป ใช้ ความเหมือนจริ ง (Plausibility) ซึ่งมีผลต่อผู้ฟังโดยไม่ต้องมีความ
น่าจะเป็ นหรื อศรัทธาเป็ นพื น้ ฐาน แม้ จะเป็ นเรื่ องราวสมมติที่ถูกแต่งขึ ้นมา โดยในเรื่ อง Unsung
Hero กล่าวถึงการเป็ นคนดีของตัวเอกแบบสุดโต่ง ในเรื่ อง Giving กล่าวถึงความบังเอิญของการ
ได้ ตอบแทนบุญคุณ และในเรื่ อง Power of Love กล่าวถึงการแก้ ปัญหาให้ ลกู หยุดร้ อง แม้ ทงั ้ 3
เรื่ องไม่มีหลักฐานหรื อข้ อพิสจู น์ที่เป็ นความน่าเชื่อถือมายืนยันว่าทัง้ 3 เรื่ องเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
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จริงหรื อมีความสมจริงไม่ แต่ก็สามารถเล่าเรื่ องเร้ าอารมณ์ได้ เสมือนจริ ง ทําให้ ผ้ ชู มคล้ อยตามและ
รู้สกึ ว่าเป็ นเหตุการณ์ใกล้ ตวั และมีโอกาสเกิดขึ ้นจริงในสังคม
ทัง้ 3 คลิป มีการใช้ ความใกล้ ของสถานที่ (Local Connection) โดยจําลองฉาก
และเหตุการณ์ที่มาจากสภาพสังคมในชีวิตประจําวัน ดังจะเห็นจากทัง้ 3 คลิป มีการใช้ สถานที่ตรง
กับในสังคมปั จจุบนั ซึ่งการกําหนดสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นกับตัวเอกในเรื่ อง Unsung Hero มีความ
ใกล้ เคียงกับสิ่งที่ อาจเกิดขึ ้นจริ ง เพียงแต่ตวั เอก เลือกที่จะมีปฏิสมั พันธ์ กับสถานการณ์ที่เกิดขึน้
แตกต่างไปจากคนทัว่ ไปในสังคม ส่วนในเรื่ อง Giving กําหนดสถานการณ์ได้ ใกล้ เคียงกับความ
จริ งที่เกิดขึ ้นในสังคม ด้ วยการเปิ ดเรื่ องจากประเด็นการขโมยของ ซึ่งเกิดขึ ้นได้ บ่อยครัง้ ในสังคม
ประเด็นความไม่แน่นอนในด้ านสุขภาพที่อาจเกิดขึ ้นโดยไม่ทนั ตังตั
้ ว ซึ่งมีผลโดยตรงต่อสถานภาพ
ชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในครอบครัว และในเรื่ อง Power of Love กําหนดสถานการณ์การเลี ้ยงดู
ลูกท่ามกลางสังคมปัจจุบนั ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทนั สมัย ที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเป็ นตัวเลือก
แรก ๆ ที่ใช้ ในการแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต
5.1.1.2 ทัง้ 3 คลิป ใช้ ลักษณะการโน้ มน้ าวใจ และปั จจัยที่ทําให้ มนุษย์สนใจ
ตามแนวคิดการสร้ างความสนใจของ Winans (อ้ างถึงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2554) ดังนี ้
ทัง้ 3 คลิป มีการออกแบบเรื่ องราวแบบที่มีการกําหนดตัวละครในเรื่ องที่ชดั เจน ตัว
เอกและตัวละครหลักในเรื่ องมีลกั ษณะโดดเด่น และทําให้ ผ้ ชู มคล้ อยตามไปกับการแสดงในเรื่ อง
ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด สร้ างความสนใจที่ ว่ า มนุษ ย์ ทั่ว ไปสนใจในลัก ษณะ อุป นิ สัย ใจคอ
พฤติกรรม ความเป็ น ๐พระเอก๑ หรื อ ๐ผู้ร้าย๑ โดยในเรื่ อง Unsung Hero กํ าหนดให้ ตวั เอกมี
ลักษณะธรรรมดาเหมือนคนทัว่ ไปในสังคมที่เข้ าถึงง่าย แต่มีการมองโลกในแง่ดีและลักษณะนิสยั
การทําดีแบบสุดโต่ง ในขณะที่ตวั ละครอื่นรอบข้ างมีพฤติกรรมแบบคนทัว่ ไปในสังคม ปฏิกิริยาของ
เจ้ าของร้ านอาหารกับร้ านขายแว่น ที่เห็นตัวเอกให้ เงินขอทาน สะท้ อนทัศนคติคนในสังคมปั จจุบนั
ต่อการทําความดีแบบโลกสวย แต่ก็ทําให้ ผ้ ชู มคล้ อยตามฉุกคิดว่า ขอทานแม่ลกู จะหลอกตัวเอก
หรื อไม่ ส่วนในเรื่ อง Giving มีความโดดเด่นในการกําหนดตัวละครอย่างมาก ทังตั
้ วละครหลักและ
ตัวประกอบ สามารถแสดงให้ ผ้ ชู มเข้ าถึง และคล้ อยตามบทบาทที่แสดง ตัวละครคนขายก๋วยเตี๋ยว
เป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องของการให้ สู่ตวั ละครหมอในวัยเด็กถูกนําเสนอในด้ าน ๐ผู้ร้าย๑ ที่ได้ รับ
โอกาส สูก่ ารเป็ นคนดีภายหลังจากการเฉลยเรื่ องราวทังหมด
้
และในเรื่ อง Power of Love เน้ นการ
นําเสนอไปที่ตวั เอกและการเผชิ ญหน้ ากับอุปสรรคที่ เกิ ดขึน้ มี ความลนลานกับปั ญหา ก่อนจะ
ตัดสินใจทําสิ่งที่ถกู ต้ องในช่วงท้ ายเรื่ อง
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ทัง้ 3 คลิป มีการเล่นประเด็นดราม่าและความไม่ลงรอยกันระหว่างตัวละครแทรก
อยูใ่ นเรื่ อง ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดสร้ างความสนใจที่ว่า มนุษย์ทวั่ ไปสนใจในสิ่งซึ่งขัดแย้ งกัน เช่น
กลุ่มคนที่ทะเลาะวิวาท สิ่งที่ไม่สอดคล้ องต้ องกัน หรื อแนวความเห็นซึ่งขัดแย้ งกัน (Conflict) โดย
ในเรื่ อง Unsung Hero ใช้ การมองโลกในแง่ดีและลักษณะนิสยั การทําดีแบบสุดโต่งของตัวเอกใน
การดําเนินเรื่ องราว ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในสายตาผู้ชม ส่วนในเรื่ อง Giving เริ่ มเรื่ องมาด้ วย
ความขัดแย้ ง ระหว่างตัวละครหมอวัยเด็กกับแม่ค้าร้ านขายยา จนถึง ช่วงกลางเรื่ องเกิ ดความ
ขัดแย้ งขึ ้นในครอบครัวร้ านก๋วยเตี๋ยว เมื่อเจ้ าของร้ านผู้เป็ นพ่อล้ มป่ วยลง พร้ อมค่ารักษาพยาบาลที่
มีราคาสูงมาก ส่งผลให้ ลกู สาวเจ้ าของร้ านก๋วยเตี๋ยวจําเป็ นต้ องเผชิญหน้ ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
เพื่อนําไปสู่การดําเนื ้อเรื่ องตามลําดับ และในเรื่ อง Power of Love เกิดความขัดแย้ งขึ ้นระหว่างตัว
เอกผู้เป็ นพ่อกับลูกที่ร้องไม่หยุด ทําให้ ตวั เอกต้ องลองแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้น
ทัง้ 3 คลิป มีการออกแบบเรื่ องราวที่ชวนให้ ติดตาม การเพิ่มปั ญหาให้ กบั ตัวละคร
รวมถึงการเพิ่มความขัดแย้ งในเนื ้อเรื่ อง ที่ สอดคล้ องกับแนวคิดการเขียนบทภาพยนตร์ บนั เทิงของ
รักศานต์ วิวฒ
ั น์สินอุดม (2558) ซึ่งทําให้ ผ้ ชู มเกิดความคล้ อยตาม และเกิดความอยากรู้อยากเห็น
ว่าเหตุการณ์ จ ะดํา เนิน ต่อ ไปอย่างไร และสุดท้ ายเรื่ องราวทั ง้ หมดจะถูกคลี่ คลายอย่างไร ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิดสร้ างความสนใจที่วา่ มนุษย์สนใจในสิ่งซึ่งเป็ นความหวัน่ ว่าอะไรจะเกิดขึ ้นใน
ลําดับต่อไป (Suspense) โดยในเรื่ อง Unsung Hero ใช้ พฤติกรรมของตัวเอกในด้ านการมองโลก
ในแง่ ดีและลักษณะนิสัยการทํ าดีแบบสุดโต่ง ทํ าให้ เกิดคําถามในใจว่า ตัวเอกทํ าไปเพื่ออะไร
โดยเฉพาะเรื่ องการให้ เงินขอทาน ซึ่งเป็ นประเด็นที่ค่อนข้ างถกเถียงเป็ นวงกว้ างในสังคมปั จจุบนั
ซึ่งมีการใช้ เสียงโฆษกพูดโน้ มน้ าวใจผู้ชมให้ ตงคํ
ั ้ าถามคิดตามอีกด้ วย ส่วนในเรื่ อง Giving การล้ ม
ป่ วยของตัวละครพ่อค้ าขายก๋วยเตี๋ยว เป็ นการเพิ่มปั ญ หาให้ กบั ทางลูกสาวและธุรกิจในครอบครัว
ซึ่งมีการเพิ่มอุปสรรคด้ านค่ารักษาพยาบาล ให้ ผ้ ชู มคอยลุ้นว่า เรื่ องจะดําเนินการคลี่คลายปั ญหา
ดังกล่าวอย่างไร และในเรื่ อง Power of Love เล่าถึงการที่ตวั เอกพยายามหาวิธีทําให้ ลูกตัวเอง
หยุดร้ องให้ ได้
ทังนี
้ ้ เรื่ อง Unsung Hero และ Giving มีการนําเสนอเรื่ องราวที่ดแู ตกต่างหรื อ
เหนือความคาดหมายจากในโลกแห่งความเป็ นจริ ง ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิดสร้ างความสนใจที่ว่า
มนุษย์ทวั่ ไปสนใจในสิ่งซึ่งแปลกประหลาด โดย Unsung Hero การมองโลกในแง่ดีและลักษณะ
นิสยั การทําดีแบบสุดโต่งของตัวเอก เป็ นสิ่งที่แตกต่ างไปจากลักษณะนิสยั ของคนทัว่ ไปในสังคม
เมือง และในเรื่ อง Giving การบังเอิญได้ เจอคนที่เคยช่วยชีวิตไว้ เมื่อสมัย 30 ปี ก่อน และสามารถ
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ตอบแทนบุญ คุณ อย่างเต็ม ที่ ไ ด้ ในปั จ จุบัน นับ ว่าเป็ นเรื่ องที่ ค่อนข้ างเกิ นความคาดหมาย แม้
เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ ้นจริงได้ แต่ก็นบั ว่าค่อนข้ างเกิดได้ ยากด้ วยเงื่อนไขชีวิตและสภาพสังคม
5.1.1.3 ทัง้ 3
คลิ ป มี ก ารจั ด เรี ย บเรี ย งสาร หรื อ การจัด เรี ย งข้ อความ
(Organization) ที่ได้ ผลในการโน้ มน้ าวใจ (อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2554) ดังนี ้
ทัง้ 3 คลิป ลําดับการเล่าเรื่ องโดยการเกริ่ นนํา ปูเรื่ องด้ วยการแนะนําตัวละคร มี
การลําดับเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมา กล่าวถึงว่าใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร แต่จะยังไม่เปิ ดเผย
สาเหตุของการกระทํ าหรื อสถานการณ์ บางจุด จนกระทั่ง เข้ าสู่ช่วงจุดวิกฤติ และจุดสูงสุดของ
เหตุการณ์ (Climax) ที่สอดคล้ องกับแนวคิดการเขียนบทภาพยนตร์ บนั เทิงของ รักศานต์ วิวฒ
ั น์สิน
อุดม (2558) ซึง่ จะทําให้ ผ้ ชู มเข้ าใจในเหตุผลของตัวละครหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น พร้ อมคลี่คลาย
เรื่ องราวทังหมดและสรุ
้
ปแง่คิดที่ได้ ในช่วงท้ ายเรื่ อง ซึ่งสอดคล้ องกับการจัดเรี ยบเรี ยงสารแบบจัด
โดยลําดับเวลา (Chronological Organization) คือ การจัดลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นแล้ วนําไปสู่
ปัญหาและการนําเสนอข้ อยุติ ช่วยชี ้ให้ เห็นความเป็ นมาของเรื่ องราว เป็ นการจัดลําดับข้ อความให้
สาระสําคัญอยูต่ อนท้ ายของเรื่ องราว (Climax Order) เพื่อเป็ นการปูเรื่ องและแนะนําตัวละคร ก่อน
จะร้ อยเรี ยงเหตุการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ ้นทังหมดสู
้
่การนําเสนอข้ อยุติและข้ อคิดที่ได้ จากเรื่ องราว
ซึง่ เป็ นสาระสําคัญที่ได้ ในตอนท้ ายเรื่ อง
5.1.1.4 ทัง้ 3 คลิป มีการใช้ จดุ ดึงดูดใจ (Appeal) ซึ่งเป็ นหนึ่งในกลยุทธธ์สารที่
ช่วยในการโน้ มน้ าวใจผู้รับสารให้ เกิดการคล้ อยตามเนื ้อที่นําเสนอ (สิปปณัฐ สําเริง, 2545) ดังนี ้
ทัง้ 3 คลิ ป สร้ างความรู้ สึกซาบซึง้ และประทับใจในเรื่ องราวในช่วงจุดวิกฤติ
จุดสูงสุดของเหตุการณ์ (Climax) และจุดคลี่คลายเรื่ องราว ที่ สอดคล้ องกับแนวคิดการเขียนบท
ภาพยนตร์ บนั เทิงของ รักศานต์ วิวฒ
ั น์สินอุดม (2558) ช่วยโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ ชู มคล้ อยตามสิ่งดีๆ ที่
เกิดขึ ้นในเรื่ องราว ซึ่งสอดคล้ องกับการใช้ จดุ ดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางบวก (Positive Appeal) ที่
สามารถตอบสนองความต้ องการผู้ชมทางด้ านจิตวิทยา โดยในเรื่ อง Unsung Hero นําเสนอให้
เห็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคมจากพฤติกรรมของตัวเอก ซึ่งมีการใช้ เสียงโฆษกพูดโน้ มน้ าวใจผู้ชมคิด
ตามบทสรุ ปของเรื่ อง ส่วนในเรื่ อง Giving นําเสนอพลังแห่งการให้ และการตอบแทนบุญคุณที่
ยิ่งใหญ่ ซึ่งมีการใช้ ข้อความ (Text) สรุปในตอนท้ ายเรื่ องว่า ๐การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สดุ ๑ และ
ในเรื่ อง Power of Love สะท้ อนให้ เห็นความรักความอบอุ่นที่เกิดขึ ้นในครอบครัว สําคัญกว่า
เทคโนโลยีที่ช่วยอํานวยความสะดวกในชีวิต ซึ่งมีการใช้ ข้อความ (Text) สรุปในตอนท้ ายเรื่ องว่า
๐เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่ความรัก๑
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ทัง้ 3 คลิป มีแง่คิดดี ๆ ตอนท้ ายเรื่ อง ที่สามารถจุดประกายความคิดและสร้ าง
ค่านิยมดี ๆ ให้ เ กิ ดขึน้ ในสัง คมได้ ซึ่ง สอดคล้ องกับการใช้ จุด ดูดใจด้ านเหตุผลทางสถานภาพ
(Status Appeal) ที่จะแสดงให้ ทําให้ ผ้ ชู มเห็นว่า จะได้ รับสถานภาพใดหากได้ กระทําตามประเด็นที่
กล่าวถึงในเรื่ องราวนัน้ และช่วยโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ ชู มคล้ อยตามสิ่งดี ๆ ที่ตวั ละครในเรื่ องได้ รับผลจาก
การกระทําตามประเด็นในเรื่ องราว และรู้ สึกอยากปฏิบตั ิตามเพื่อให้ เกิดสิ่งดี ๆ เหมือนกับที่ตวั
ละครได้ รับ โดยในเรื่ อง Unsung Hero นําเสนอสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ ้นหลังจากที่ตวั เอกได้ กระทําต่อผู้คน
และสิ่งรอบข้ าง โดยไม่หวังผลลัพธ์ หรื อผลตอบแทนใด ๆ ส่วนในเรื่ อง Giving แสดงให้ เห็นถึง
คุณค่าของการให้ และการสํานึกพร้ อมการตอบแทนผู้มีพระคุณ และในเรื่ อง Power of Love
สะท้ อนให้ เห็นถึงขอบเขตการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ที่ไม่สามารถช่วยทดแทนความรู้ สึกระหว่าง
คนในครอบครัวได้
ทังนี
้ ้ บทสรุ ปในตอนท้ ายเรื่ อง ทัง้ 3 คลิป ที่เป็ นแง่คิดดี ๆ ที่สะท้ อนสังคมใน
ปัจจุบนั และเป็ นสิ่งดี ๆ ที่สงั คมปัจจุบนั ให้ การยอมรับ จึงเป็ นการเล่าเรื่ องเพื่อจุดประกายความคิด
แก่ผ้ ชู มในการใช้ เป็ นแนวทางการใช้ ชีวิต ให้ เกิดเป็ นสิ่งดี ๆ แก่ตวั เองและสังคม ซึ่งสอดคล้ องกับ
หลักการสร้ างอิทธิพลเพื่อให้ เกิดการจูงใจคล้ อยตาม ตามกฎว่าด้ วยสังคมยอมรับ (Principle of
Social Proof) ของประมวล พิรัชพันธุ์ (2538 อ้ างถึงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2554) ที่ว่า สิ่งใด
ที่สงั คมปฏิบตั หิ รื อยอมรับ สิ่งนันก็
้ จะจูงใจให้ เราคล้ อยตาม
5.1.1.5 ทัง้ 3 คลิป มีแนวคิดการเล่าเรื่ องที่ชว่ ยให้ องค์กรหรื อธุรกิจบรรลุผลสําเร็ จ
ตามเป้าหมาย ตามรูปแบบการเล่าเรื่ องของ Denning (อ้ างถึงใน Williams & Miller, 2002) โดย
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ ในการสร้ างภาพลักษณ์องค์กร ดังนี ้
ทัง้ 3 คลิป มีการเล่าเรื่ องที่จําลองเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่คล้ ายคลึงกับสภาพ
สัง คมปั จ จุบัน มี ก ารออกแบบตัวละครและกํ า หนดบทบาทการแสดงที่ ชัด เจน ตอนท้ า ยเรื่ อ ง
นําเสนอสิ่งที่ตวั ละครหลักได้ รับสิ่งดี ๆ จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นในเรื่ อง สร้ างความประทับใจแก่ผ้ ชู ม
และทิ ้งข้ อสรุ ปตอนท้ ายเรื่ องไว้ เป็ นประเด็นและข้ อคิดดี ๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้ ผ้ ชู มได้ ลองคิดและตัง้
คําถามในใจกับสิ่งที่เกิดขึ ้นในเรื่ อง ว่าได้ ข้อคิดอะไร ได้ รับประโยชน์อย่างไร รวมถึงโน้ มน้ าวใจให้
ผู้ช มฉุก คิดและใช้ เ ป็ น แนวทางการดําเนิน ชี วิต เพื่ อให้ เกิ ดเป็ นสิ่ง ดี ๆ แก่ ตัวเองและสัง คม ซึ่ง
สอดคล้ องกับการเล่าเรื่ องเพื่อจุดประกายให้ ลงมือกระทําที่ว่า การเล่าเรื่ องแบบนีจ้ ะสร้ างขึ ้นมา
จากเหตุการณ์จริ งที่เกี่ ยวพันกับสังคมปั จจุบนั หรื อใกล้ เคียงชีวิตของผู้ชม ในเรื่ องมีตวั ละครเอก
เพี ย งคนเดี ย วหรื อ กลุ่ม เดี ย วที่ ดํ า เนิ น เรื่ อ งราวไปจนจบลงอย่า งมี ค วามสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง ซึ่ ง เป็ น
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สภาพการณ์ที่ผ้ รู ับสารรู้ สึกคล้ อยตาม และเชื่อว่าสามารถทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องนัน้ ๆ
ได้ สําเร็จอย่างน้ อยก็สว่ นหนึง่
ทัง้ 3 คลิป มีการเล่าเรื่ องที่แฝงแง่คิดดี ๆ ในตอนท้ ายเรื่ อง เป็ นประเด็นที่สะท้ อน
สังคมหรื อการดําเนินชีวิต และทําให้ ผ้ ูชมฉุกคิดถึงสิ่งดี ๆ ที่ควรปฏิบตั ิ เพื่อให้ เกิดเป็ นสิ่งดี ๆ แก่
ตนเองและสังคม ซึง่ สอดคล้ องกับการเล่าเรื่ องเพื่อถ่ายทอดค่านิยมที่ว่า การเล่าเรื่ องถือเป็ นหนึ่งใน
เครื่ องการปลูกฝังค่านิยมให้ แก่ผ้ รู ับสาร ซึ่งเป็ นหน่วยหนึ่งในสังคมใหญ่ โดยจํากัดพฤติกรรมที่อ าจ
ก่อให้ เ กิ ดความเสี ยหายให้ ล ดน้ อยลง ช่วยสกัดกัน้ ปั ญหาต่าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึน้ เรื่ องเล่าแบบนี ้
คล้ ายคลึงกับการสอนศีลธรรม ผู้รับสารจะเข้ าใจได้ อย่างดีว่าสังคมในขณะนัน้ ต้ องการแนวทาง
ประพฤติปฏิบตั สิ ําหรับเรื่ องต่าง ๆ อย่างไรบ้ าง ซึง่ อาศัยบริบทในเรื่ องที่มีความเกี่ยวพันกับผู้รับสาร
และมีข้อเท็จจริ งของเรื่ องเล่าที่ดนู ่าเชื่อถือ นอกจากนี ้ ยังทําให้ ผ้ ชู มหันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น จากเรื่ องราว รวมถึง การพูด ถึง องค์ก รที่ เ ป็ น เจ้ าของคลิป ดัง กล่า วเข้ า มาร่ วมเชื่ อมโยง
กลายเป็ นข้ อถกเถียงในวงกว้ าง นําไปสู่การพูดแบบปากต่อปาก ทังในโลกความจริ
้
ง และโลกโซ
เชี ยล อาทิ ยูทูป เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรื อการตัง้ กระทู้พูดคุยตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนมีการ
แบ่งปั นและเผยแพร่ ซํ ้าอย่างต่อเนื่อง ที่เป็ นการช่วยสร้ างและส่งเสริ มการจดจําคลิปดังกล่าวต่อ
กลุม่ ผู้ชมเป็ นจํานวนมาก
5.1.1.6 ทัง้ 3 คลิป มีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างภาพลักษณ์ ดังนี ้
ทัง้ 3 คลิป เป็ นไปตามหลักการทําโฆษณาสถาบันหรื อโฆษณาบริ ษัท (Institutional or
Corporate Advertising) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างชื่อเสียง นําเสนอแนวคิด ความปรารถนาดี หรื อ
ปรัชญาขององค์กร ที่ไม่ใช่การส่งเสริ มการขาย แต่หวังผลพลอยได้ ทางการตลาดที่ไม่ใช่ด้านผลิตภัณฑ์
ซึ่งออกแบบให้ สาธารณชนได้ ตระหนักในตัวองค์กร เพื่อช่วยในการส่งเสริ มการสร้ างภาพลักษณ์เชิง
บวก ตลอดจนสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กับองค์กร ที่นําเสนอด้ านความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริ โภคและ
สังคม ซึ่งสอดคล้ องกับกระบวนการเกิดภาพลักษณ์ชื่อเสียง แม้ ในตอนแรกผู้ชมบางกลุ่มมีเป้าหมาย
การรับรู้ ที่เน้ นไปในด้ านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ทําให้ ไม่สามารถรับรู้ เนื ้อหาที่คลิปต้ องการจะนําเสนอ
ทังหมดเพี
้
ยงครัง้ เดียวได้ แต่เมื่อถึงระยะหนึ่ง บุคคลจะสร้ างภาพลักษณ์ ตลอดจนชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถื อของตัวองค์กรนัน้ ๆ มากขึน้ และช่วยเติมเต็มข้ อเท็จจริ งบางส่วนที่ ขาดหายไปเพื่ อทํ าให้
ภาพลักษณ์องค์กรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
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5.1.2 การอภิปรายผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 - เพื่อศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้รับสารที่ได้ ชมคลิป วีดิโอ
เพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรจากคลิปยูทปู สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
บางสถานการณ์หรื อประเด็นที่เกิดขึ ้นในคลิป มีความเกี่ยวข้ องหรื อใกล้ เคียงกับชีวิตจริ ง
ของผู้ร่วมวิจยั อาจเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั หรื อเป็ นเรื่ องที่เคยพบเห็นจริ งมาแล้ ว อาทิ หากผู้ร่วมวิจยั เป็ น
พ่อแม่คนที่กําลังมีลกู ก็จะคล้ อยตามเรื่ องราวที่มีการนําเสนอในประเด็นที่เกี่ยวกับเด็ก ดังที่ปรากฏ
ในเรื่ อง Power of Love ที่เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับพ่อแม่เลี ้ยงดูลกู หรื อ หากผู้ร่วมวิจยั เป็ นคนรักสัตว์
ก็จะคล้ อยตามในประเด็นเกี่ยวกับการเลี ้ยงสัตว์ หรื อการเอ็นดูสัตว์ด้วยความรัก ดังที่ปรากฏใน
เรื่ อง Unsung Hero ในฉากที่ตวั เอกให้ อาหารสุนขั หรื อ หากผู้ร่วมวิจยั เป็ นคนรักและเคารพใน
บุพการี ก็จะคล้ อยตามในประเด็นที่ละเอียดอ่อนเกี่ ยวกับการเลี ้ยงดูพ่อแม่ ดังที่ปรากฏในเรื่ อง
Giving กับการออกแบบเรื่ องราวให้ พอ่ ค้ าร้ านก๋วยเตี๋ยวป่ วย และแสดงออกผ่านผู้ที่เป็ นลูกสาว กับ
ความเศร้ าโศกเสียใจ และต้ องเผชิญกับปั ญหาค่ารักษาพยาบาลจํานวนมาก ซึ่งกลยุทธการโน้ ม
น้ าวใจดังกล่าว สอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องสภาพการณ์ ของ Ross (อ้ างถึงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์
โอวาท, 2554) ในเรื่ องความสําคัญ (Importance) ที่สิ่งนันจะดึ
้ งดูดความสนใจเร้ าอารมณ์ได้ ทนั ที
หากเราผนวกความสําคัญให้ กับสิ่งดังกล่าวที่เราสนใจ และในเรื่ องความใกล้ ชิดระหว่างบุคคล
(Relation to the Persons concerned) ที่ว่า สิ่งใดที่เกิดขึ ้นกับพ่อแม่ หรื อคนในครอบครัว ย่อม
เป็ นที่นา่ สนใจแก่เราอย่างมากกว่าเกิดกับบุคคลอื่นซึงเราไม่ร้ ูจกั หรื อไม่มีความสนิทสนมด้ วย
การที่ผ้ รู ่วมวิจยั เกิดการคล้ อยตามและอยากติดตามเรื่ องราว เพราะในเรื่ องมีการออกแบบ
ตัวละครในเรื่ อ งที่ ชัด เจน และโดดเด่นในบทบาทการแสดง ไม่ว่า จะเป็ นตัวละครหลักหรื อตัว
ประกอบ สามารถแสดงออกท่าทางหรื ออากัปกิริยาที่ทําให้ ผ้ รู ่ วมวิจัยรู้ สึกคล้ อยตามในบทบาท
ดังกล่าวได้ รวมถึงมีการออกแบบเรื่ องราวให้ มีการเพิ่มปั ญหา อุปสรรค ความขัดแย้ ง แฝงในฉากด
ราม่าที่เรี ยกอารมณ์ความรู้สกึ ผู้ร่วมวิจยั ได้ เป็ นอย่างดี ทําให้ ผ้ รู ่วมวิจยั มีความต้ องการที่จะติดตาม
เรื่ องราวดังกล่าว เพื่อดูการดําเนินเนื ้อเรื่ องว่าจะเกิดสิ่งใดขึ ้นต่อไป และตัวละครในเรื่ องจะรับมือ
กับอุปสรรคที่เกิดขึ ้นอย่างไร เรื่ องราวทังหมดจะถู
้
กคลี่คลายลงอย่างไร ซึ่งกลยุทธการโน้ มน้ าวใจ
ดังกล่าว สอดคล้ องกับแนวคิดสร้ างความสนใจ ของ Winans (อ้ างถึงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท,
2554) ที่ว่า มนุษย์ มักสนใจในเรื่ องทัว่ ไปของมนุษย์ ลักษณะ อุปนิสยั ใจคอ สนใจในสิ่งซึ่งขัดแย้ ง
กัน (Conflict) และสนใจในสิ่งซึง่ เป็ นความหวัน่ ว่าอะไรจะเกิดขึ ้นในลําดับต่อไป (Suspense)
ในช่วงจุดวิกฤติ จุดสูงสุดของเหตุการณ์ และจุดคลี่คลายของเรื่ อง ที่ สอดคล้ องกับแนวคิด
การเขียนบทภาพยนตร์ บนั เทิงของ รักศานต์ วิวฒ
ั น์สินอุดม (2558) เป็ นช่วงเวลาที่เร้ าอารมณ์ผ้ ู
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ร่วมวิจยั และนําไปสูค่ วามรู้สกึ ดี ซาบซึ ้ง และประทับใจในเรื่ องราวที่เกิดขึ ้น รวมถึงแง่คิดดี ๆ ที่แฝง
ไว้ ในเรื่ อง ไปจนถึงข้ อสรุปดี ๆ ในตอนท้ ายเรื่ องที่คลิปต้ องการสื่อสารแก่ผ้ ชู ม ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิด
การใช้ จุดดึงดูดใจด้ านอารมณ์ทางบวก (Positive Appeal) ที่สามารถตอบสนองความต้ องการ
ทางด้ านจิตวิทยาให้ ผ้ ชู มประทับใจ และจุดดูดใจด้ านเหตุผลทางสถานภาพ (Status Appeal) ที่จะ
แสดงให้ ทําให้ ผ้ ชู มเห็นว่า จะได้ รับสถานภาพใดหากได้ กระทําตามประเด็นที่กล่าวถึงในเรื่ องราว
นัน้ และช่วยโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ ูชมคล้ อยตามสิ่งดีๆ ที่ตวั ละครในเรื่ องได้ รับผลจากการกระทําตาม
ประเด็นในเรื่ องราว และรู้ สึกอยากปฏิบตั ิตามเพื่อให้ เกิดเป็ นสิ่งดี ๆ แก่ตวั เองและสังคม ซึ่งยัง
สอดคล้ องกับกฎว่าด้ วยสังคมยอมรับ (Principle of Social Proof) ของประมวล พิรัชพันธุ์ (2538
อ้ างถึงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2554) ที่ว่า สิ่งใดที่สงั คมปฏิบตั ิหรื อยอมรับ สิ่งนันก็
้ จะจูงใจให้
เราคล้ อยตาม
อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่มีการรู้เท่าทันสื่อ มีทศั นคติเดิมว่า ทุกองค์กรหรื อบริ ษัท
จะมีการสร้ างคลิปดังกล่าวมาเพื่อผลประโยชน์บางอย่างในทางธุรกิจเป็ นเรื่ องปกติ ทําให้ คลิปที่
ได้ รับชมส่วนใหญ่ ไม่มีอิทธิพลต่อการสร้ างภาพลักษณ์องค์กร หรื ออาจจะมีผลแค่เพียงเล็กน้ อย
แม้ คลิปวีดโิ อเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์องค์การจะทําออกมาได้ ดี แต่หากไม่สามารถหาจุดเชื่อมโยง
ระหว่า งเนื อ้ เรื่ องที่ เ สนอในคลิ ปกับภาพลัก ษณ์ องค์ กรได้ การจะโน้ ม น้ าวใจผู้ช มให้ เกิ ดความ
ทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์องค์กรก็ไม่เป็ นผล หรื อทําได้ ยาก ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าว เป็ นไปตาม
แนวคิดการโน้ มน้ าวใจและทฤษฎีสมดุล (อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2554) ที่สรุปได้ ว่า เมื่อผู้รับสาร
มีทศั นคติที่ไม่ชอบหรื อรู้สึกเฉย ๆ กับองค์กรนันอยู
้ ่แต่เดิม การนําเสนอคลิปดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อ
การสร้ างภาพลักษณ์องค์กร
ทังนี
้ ้ การที่ผ้ รู ่วมวิจยั ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทําคลิปเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์องค์กร ว่า
ไม่มีผลต่อการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การขององค์กรนัน้ สืบเนื่องจากคลิปดังกล่าว เป็ นไปตามแนวคิด
การทําโฆษณาสถาบันหรื อโฆษณาบริ ษัท (Institutional or Corporate Advertising) ที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างชื่อเสียง นําเสนอแนวคิด ความปรารถนาดี หรื อปรั ชญาขององค์กร ที่ไม่ใช่
การส่ง เสริ ม การขาย แต่หวัง ผลพลอยได้ ทางการตลาดที่ ไ ม่ใช่ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ง ออกแบบให้
สาธารณชนได้ ตระหนักในตัวองค์กร เพื่อช่วยในการส่งเสริมการสร้ างภาพลักษณ์เชิงบวก ตลอดจน
สร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั องค์กร ที่นําเสนอด้ านความรับผิดชอบที่มีตอ่ ผู้บริโภคและสังคม
แต่เนื่องจากปั จจัยการเกิดภาพลักษณ์ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับแค่การทําโฆษณาสถาบัน แต่ยงั มี
องค์ประกอบสําคัญอีก 6 ประการ คือ 1) ความเป็ นจริ งพื ้นฐานขององค์กร 2) กิจกรรมและคุณค่า
ข่าวที่ มี ต่อองค์กร 3) ความหลากหลายของกิ จ การหรื อผลิตภัณฑ์ 4) ความพยายามและ
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ความสามารถในการสื่ อ สารขององค์ก รต่อ กลุ่ม เป้า หมายหรื อ สัง คม 5) ระยะเวลาการสร้ าง
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง และ 6) การเสื่อมความทรงจําของกลุม่ เป้าหมายและสังคมต่อชื่อเสียงที่มี
อยู่เ ดิม ขององค์กร โดยทุกปั จ จัย ล้ วนมี ผลต่อการผลิตคลิป วี ดิโอโฆษณาสถาบันหรื อโฆษณา
ประชาสัม พันธ์ ให้ องค์กรทัง้ สิ น้ ซึ่ง การผลิตคลิป วี ดิโอที่ ดี ควรสร้ างจากข้ อมูลจริ งพื น้ ฐานของ
องค์กร รวมถึงกิจกรรมและข่าวด้ านบวกขององค์กร มีจุดเชื่อมโยงในตัวกิจการ ผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริการขององค์กร และต้ องใช้ ระยะเวลาในการสร้ างภาพลักษณ์อยู่สมํ่าเสมอ เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สดุ
แม้ ในตอนแรก ผู้ชมบางกลุ่มจะมีเป้าหมายการรับรู้ที่เน้ นไปในด้ านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ทําให้ ไม่สามารถรับรู้เนื ้อหาที่คลิปต้ องการจะนําเสนอทังหมดเพี
้
ยงครัง้ เดียวได้ แต่เมื่อถึงระยะหนึ่ง
บุคคลจะสร้ างภาพลักษณ์ ตลอดจนชื่อเสียงและความน่ าเชื่อถือของตัวองค์กรนัน้ ๆ ในใจของเขา
มากขึน้ และช่วยเติมเต็มข้ อเท็จจริ งบางส่วนที่ขาดหายไปเพื่ อทําให้ ภาพลักษณ์ องค์กรมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น

5.2 ข้ อจากัดของงานวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อแรกของงานวิจยั นี ้ มองในมุมมองของการสร้ างสาร (Message) ที่เลือกใช้
เครื่ องมื อวิจัยด้ วยวิธี การสัม ภาษณ์ กลุ่ม ตัวอย่างที่ ช มคลิป และใช้ ข้อมูลจากทางเว็บไซต์และ
เอกสารเท่านัน้ ไม่มีการสัมภาษณ์หรื อสืบข้ อมูลจากผู้ผลิตคลิปหรื อผู้บริ หารโดยตรง ทําให้ ข้อมูล
การวิจยั ไม่มีมมุ มองของผู้สง่ สาร คือ ที่ระบุวตั ถุประสงค์หรื อรูปแบบการนํา เสนอ การเล่าเรื่ อง หรื อ
กลยุทธ์ได้ ชดั เจน ซึ่งในความเป็ นจริ ง วัตถุประสงค์ของการสร้ างสารหรื อคลิป วีดิโอ ควรขึ ้นกับตัว
องค์กร หรื อผู้ผลิตคลิป แต่ด้วยข้ อจํากัดของผู้วิจยั ที่ไม่สามารถเก็บข้ อมูลจากผู้บริ หารองค์กรหรื อ
ทีมงานผู้ผลิตคลิปวีดโิ อ ทําให้ ขาดข้ อมูลสําคัญในมิตนิ ี ้ไป
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ดังกล่าว มุ่งเน้ นศึกษารูปแบบการนําเสนอ การเล่าเรื่ อง และกลยุทธ์การโน้ มน้ าว
ใจ ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวสามารถใช้ ใช้ การกําหนดทิศทางการออกแบบและผลิตคลิปวีดิโอเพื่อการสร้ าง
ภาพลักษณ์องค์กร ไปจนถึงการนําไปสร้ างโฆษณาประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ
เพื่อความชัดเจนในการนําเสนอคลิปวีดิโอ ควรศึกษาข้ อมูลเชิงลึกในมุมของผู้ส่งสาร จาก
ทังผู
้ ้ บริ หารองค์กร เจ้ าของธุรกิจ หรื อกลุ่มผู้ผลิตและถ่ายทําคลิป วีดิโอ ให้ เข้ าใจวัตถุประสงค์ที่
แท้ จริงของการผลิตและนําเสนอคลิปวีดโิ อ
การผลิตคลิปวีดิโอให้ ได้ ผลลัพธ์ ที่ดี จําเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์ผ้ ูรับสารเพิ่มเติม เพื่อให้
รู ป แบบการนํ า เสนอ การเล่าเรื่ อง และกลยุท ธ์ ก ารโน้ ม น้ า วใจ มี ความเหมาะสมกับ ลัก ษณะ
กลุม่ เป้าหมายที่ต้องการส่งสารไปหาให้ ได้ มากที่สดุ
แม้ ว่ายูทปู จะเป็ นหนึ่งสื่อใหม่ที่ได้ รับความนิยมค่อนข้ างมาก แต่ด้วยคุณสมบัติสื่อใหม่ใน
การหลอมรวมและบูรณาการร่วมกับสื่ออื่น ๆ ได้ ทําให้ ควรศึกษาวิจยั สื่ออื่น ๆ ในประเด็นเดียวกัน
เพื่อเปรี ยบเทียบการเข้ าถึงในแต่ละสื่อ ว่ามีผลต่อการโน้ มน้ าวใจอย่างไร
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คาถามสาหรั บการสัมภาษณ์
หัวข้ อ “การรั บรู้ กลยุทธ์ และประสิทธิผลการสร้ างภาพลักษณ์ องค์ กร
ผ่ านสื่อยูทูป”
1. แนะนาตัว
- ชื่อ/ที่อยูต่ ิดต่อ/เพศ/อายุ
- ระดับการศึกษา/อาชีพ
2. ก่ อนดูคลิป
- เดี๋ยวนี ้มีหลากหลายองค์กรใช้ คลิปวีดิโอนําเสนอเรื่ องราวของตนเอง ไม่ทราบว่ าเคย
เห็นทางโซเชี่ยลมีเดียหรื ออินเตอร์ เน็ตหรื อไม่? และเคยเปิ ดดูหรื อไม่?
- มีคลิปเรื่ องราวไหนที่เราดูแล้ วประทับใจบ้ าง อย่างไร? ลองเล่าให้ ฟังคร่าวๆ
- เรื่ องราวที่เกิดขึ ้นในคลิป มีมมุ มองที่สะท้ อนกับชีวิตจริงบ้ างไหม? อย่างไร?
- คิ ด ว่ า คลิ ป ดั ง กล่ า วสะท้ อนภาพลั ก ษณ์ ต่ อ องค์ ก รเจ้ าของคลิ ป อย่ า งไรบ้ าง ?
3. หลังดูคลิป
- เคยเห็นคลิปนี ้ไหม? / เคยเห็นที่ไหน
- ดูแล้ วรู้สกึ อย่างไรบ้ าง? / มีความเห็นอย่างไร?
4. คาถามตามกรอบแนวคิด
- คลิปนี ้น่าสนใจหรื อไม่? อย่างไร? / มีสิ่งไหนที่นา่ สนใจเป็ นพิเศษ?
- คลิปนี ้จูงใจเราหรื อไม่? / อะไรที่จงู ใจเรา? อย่างไร?
- คลิปนี ้มีตวั ละครหรื อเหตุการณ์ที่เราชอบในเรื่ องหรื อไม่? อย่างไร? (นักแสดงมีชื่อเสียง/
แอคติ ้ง/รูปลักษณ์)
- ตัวละครแต่ละตัวมีบทบาทการแสดงเป็ นอย่างไรบ้ าง?
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- ตัวละครตัวไหนที่เป็ นจุดเด่นหลัก? / มีตวั แย่งซีนไหม? / ตัวไหนดูแล้ วพีก? อย่างไร?
- ฉากต่างๆ ในเรื่ องเป็ นอย่างไรบ้ าง? / มีฉากที่ไหนที่ชอบหรื อไม่? อย่างไร? (ทําเล/
บรรยากาศ)
- มุมกล้ องที่ใช้ ในเรื่ องเป็ นอย่างไร? / มุมมองของภาพที่นําเสนอมาทําให้ เรารุ้สึกอย่างไร
บ้ าง?
- แสงและสีที่ปรับใช้ ในเรื่ องเป็ นอย่างไร? / ให้ ความรู้สกึ อย่างไร? (โทนที่ใช้ /ฟิ ลเตอร์ )
- เพลงประกอบในเรื่ องให้ อารมณ์อย่างไร? / ฟั งแล้ วรู้ สึกอย่างไร? (ไพเราะ/ซึ ้ง/สนุก
เพลิดเพลิน)
- การใช้ นํ ้าเสียงของตัวละครและโฆษกเป็ นอย่างไร? / ฟั งแล้ วรู้สึกอย่างไร? (คล้ อยตาม/
น่าเชื่อถือ)
- เนื ้อเรื่ องในคลิปนี ้ โดยรวมแล้ วคิดว่าเป็ นอย่างไร? / ดูโดยรวมแล้ วรู้สึกอย่างไร? (คีย์
เมสเสจ/สมจริง/จูงใจ)
- การปูเรื่ องเป็ นอย่างไร? / การแนะนําตัวละครเป็ นอย่างไร? / การดําเนินเนื ้อเรื่ องเป็ น
อย่างไร?
- เหตุการณ์ใดที่เป็ นจุดไคลแม็กซ์ของเรื่ อง? / เห็นแล้ วรู้สึกอย่างไร? / คิดว่าคลิปนี ้เล่นอยู่
กับประเด็นอะไร? / ทําไมถึงทําให้ เกิดความรู้สกึ แบบนัน?
้
- เรื่ องนี ้มีการสรุปเรื่ องราวไว้ อย่าง? / ปมในเรื่ องที่เกิดขึ ้นถูกคลี่คลายอย่างไร?
- คลิปนี ้ทําให้ เราได้ ข้อคิดหรื อศีลธรรมหรื อไม่? อย่างไร?
- คลิปนี ้มีประเด็นอะไรที่ทําให้ เรารู้สกึ คล้ อยตามบ้ าง?
- คลิปนีม้ ีประเด็นอะไรที่ความสอดคล้ องใกล้ เคียงกับเหตุการณ์ หรื อสังคมในปั จจุบนั
บ้ าง?
- คลิปนี ้มีประเด็นอะไรบ้ างที่เป็ นจุดดึงดูดใจสําหรับเรา? / จุดไหนที่มีการใช้ อารมณ์ หรื อ
การใช้ ความเป็ นเหตุเป็ นผลมาเป็ นประเด็นในการนําเสนอ? อย่างไร?
- คลิปนี ้มีประเด็นอะไรที่คอ่ นข้ างมีอิทธิพลหรื อผลกระทบต่อความคิดหรื อความรู้สึกของ
เรา? / โดยภาพรวมแล้ ว อะไรที่ทําให้ เราชอบที่สดุ ในคลิปนี ้?
5. คาถามภาพลักษณ์
- ในครัง้ แรกที่ดคู ลิปนี ้ ทราบหรื อไม่วา่ เป็ นคลิปขององค์กรอะไร? (คาดเดาได้ ไหม)
- คลิปนี ้สะท้ อนกับภาพลักษณ์องค์กรดังกล่าวอย่างไรบ้ าง?
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หรื อไม่?

คลิปนี ้ส่งผลทําให้ ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ ้นหรื อไม่? อย่างไร?
คลิปนี ้มีความน่าเชื่อถือหรื อไม่? และทําให้ เรายอมรับในองค์กรดังกล่าวหรื อไม่?
คลิปนี ้ทําให้ เรารู้สึกอยากใช้ บริการผลิตภัณฑ์จากองค์กรดังกล่าวหรื อไม่?
คลิปนี ้ทําให้ เราซื ้อบริ การผลิตภัณฑ์จากองค์กรดังกล่าวหรื อไม่?
คลิปนี ้ทําให้ เรารู้สึกอยากจะเป็ นลูกค้ าประจําหรื อสาวกขององค์กรดังกล่าวหรื อไม่?
คลิปนี ้ทําให้ เรารู้สึกดีจนอยากกดแชร์ (แบ่งปั น)ให้ คนอื่นดูคลิปนี ้ต่อหรื อไม่?
คลิปนี ้ทําให้ เรารู้สึกดีจนอยากแนะนําให้ คนอื่นใช้ ผลิตภัณฑ์จากองค์กรดังกล่าว

ภาคผนวก ข
บทสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
1. คาถามก่ อนดูคลิป
1.1 เคยเห็นคลิปของอะไรบ้ าง ?
คนที่ 1 ญ : เคยเห็นของเมืองไทยประกันชีวิต
คนที่ 2 ญ : ธนาคาร เบียรสิงห์ เครื่ องดื่ม (มีเครื่ องดื่มอะไรที่เห็นชัด ๆ) โออิชิ คูส่ ามีภรรยา
ที่เอาเครื่ องดื่มให้ กนั
1.2 มีคลิปไหนที่โดนใจเป็ นพิเศษ ?
คนที่ 1 ญ : คลิปที่เป็ นคุณหมอที่ตอนเด็กได้ รับก๋วยเตี๋ยวมา แล้ ววันนึ่งคนขายก๋วยเตี๋ยว
ป่ วย และเด็กคนนันกลายเป็
้
นคุณหมอ และไปรักษาให้ ฟรี
1.3 เวลาที่เห็นคลิปมีแรกจูงใจอะไรที่คลิกเข้ าไปดู ?
คนที่ 1 ญ : ถ้ าน่าสนใจจะเข้ าไปติดตาม ถ้ าไม่น่าสนใจก็จะกด Skip ข้ าม (อะไรที่ทําให้ ร้ ู
ว่าคลิปนี ้น่าสนใจหรื อไม่น่าสนใจ) ถ้ าเป็ นผู้หญิงจะเกี่ยวกับพวกเครื่ องสําอาง เราก็จะทนดูตอ่ ไป
แต่ถ้าเป็ นเกี่ยวกับรถยนต์อะไรที่เราไม่คอ่ ยชอบ ในมุมของผู้หญิง ก็จะกด Skip ข้ าม
คนที่ 2 ญ : ถ้ ามันเป็ นกระแสสังคม เช่น มีคนพูดต่อ ๆ กันมาว่า คลิปนี ้ เห็นทรวดทรงของ
นางแบบเยอะจังเลย เราก็ต้องกดเข้ าไปดู ทังที
้ ่จริ งตอนแรกเราเห็นแต่เราอาจจะไม่กดเข้ าไปดู แต่
พอมีกระแสสังคมเข้ ามาในโลก Social Media เราก็อยากจะเข้ าไปดูบ้าง (ถ้ าเกิดไม่ได้ เป็ นข่าว
สังคมหรื อซุบซิบดารา แต่เป็ นแค่โฆษณาทํามาเพื่ออะไรสักอย่างขององค์กร) ไม่ดคู ะ่
คนที่ 3 ญ : แล้ วแต่วา่ เป็ นองค์กรที่เราสนใจหรื อเปล่า ถ้ าเป็ นองค์กรที่เราสนใจเราก็อาจจะ
กดเข้ าไปดู และก็บวกกับเรื่ องราวของคลิป ที่ทําขึ ้นมาว่ า ช่วงแรกที่ Presale ของเขาน่าสนใจมัย้
(แต่ตอนแรกมาส่วนใหญ่เราจะไม่ร้ ู เลยว่าคลิปเป็ นองค์กรไหนเราจะตัดสินใจยังไง) อาจจะเป็ น
เรื่ องราวของคนอื่น ๆ ที่ประสบเหตุการณ์ เช่น อาจเป็ นเรื่ องของคนขับแท็กซี่มีเหมือนเลี ้ยงลูกคน
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เดียว แต่สดุ ท้ ายเป็ นเหมือนแม่เลี ้ยงเดี่ยว ลงทุนตัดผมสัน้ มันก็จะดูน่าติดตาม (การปูเรื่ องตอนแรก
มีผลให้ เราชมต่อ) ใช่คะ่
1.4 คลิปที่ดูส่วนใหญ่ ท่ ัวไปจะสะท้ อนมุมมชีวิตของเราหรื อในสังคมจริ ง ๆ บ้ าง
มัย้ ?
คนที่ 1 ญ : น่าจะเป็ นมุมมองชีวิตของคนในสังคม
คนที่ 2 ช : ปกติไม่คอ่ ยได้ ดู Skip หมดเลย (ทําไมถึง Skip หมดเลย) ตังใจจะเข้
้
าไปดูในสิ่ง
ที่ต้องการดูมากกว่า
คนที่ 3 ญ : บางอย่างเหมือนตัวเรา และคล้ าย ๆ เรื่ องราวของหลาย ๆ คน ถึงจะไม่มากแต่
ก็มี
คนที่ 4 ช : มีบ้างในบางส่วน คลิปที่เหมือนเกี่ยวกับเล่นกีฬา (ยกตัวอย่างกีฬาที่เห็นแล้ ว
ชอบเลย) ฟุตบอล ฟิ ตเนต
1.5 คลิปที่ดูส่วนใหญ่ พอเฉลยท้ ายคลิปว่ าเป็ นขององค์ /สินค้ าไหน เวลาที่ดูจบ
แล้ วส่ วนใหญ่ คิดว่ าสะท้ อนภาพลักษณ์ องค์ กรหรือสินค้ า ?
คนที่ 1 ญ : มีคลิปของ The one card ที่ขึ ้นต้ นว่าแฟนตาย ตอนที่เข้ าไม่ดไู ม่ร้ ูเลยว่าเป็ น
ของ The one card แต่พอเฉลยและเรามาโยงเข้ ากันก็เหมือนความพิเศษของคนเดียว ทําให้ เข้ าใจ
เรื่ อง
คนที่ 2 ญ : โฆษณาของ Wacal ชุดชันใน
้ ตอนแรกคือ แคปเปนจะขึ ้นมาว่า คุณพอใจใน
หน้ าตาของคุณ หรื อเปล่า แล้ วคุณอยากจะทํ าอะไรในหน้ าตาของคุณบ้ าง และก็ มีการเปลี่ ยน
หน้ าตา ทํานม เหมือนศัลยกรรมคิดว่าจะสวยขึ ้น พอตอนท้ ายก็จะเฉลยว่าหน้ า ตาที่พ่อแม่ให้ มาดี
แล้ ว ไม่อยากให้ ไปทํานม แต่บอกว่า ไม่จําเป็ นต้ องไปทํานม แต่ชดุ ชันในนี
้
้สามารถทําให้ มนั ตูมขึ ้น
ได้ ตอนท้ ายก็มาเฉลยว่ามันไม่เกี่ยวกับการศัลยกรรม ก็นา่ สนใจเหมือนกัน
คนที่ 3 ญ : ทุกโฆษณาเหมือนแอบแฝงความที่จะสะท้ อนภาพลักษณ์ขององค์กรให้ มนั ดี
แต่ว่าก็ อยู่ที่เรื่ องราวของมัน อย่างหลาย ๆ โฆษณาที่เกี่ ยวกับเพื่อสังคมสุดท้ ายมันก็จะสะท้ อน
ภาพลักษณ์ อย่าง แอลกอฮอล์ สุดท้ ายก็จะบอกว่าถึงเขาจะจําหน่ายแอลกอฮอล์แต่สดุ ท้ ายเขาก็
ทํากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้ องค์กรออกมาดูดีอยูแ่ ล้ วค่ะ
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1.6 มี ค ลิ ป ไหนบ้ างที่ เ ราดู จ นจบแล้ วรู้ สึ ก ว่ า มั น เกี่ ย วอะไรกั บ องค์ ก ร หรื อ
เชื่อมโยงอะไร หรืออาจจะไม่ เกี่ยวเลย?
คนที่ 1 ญ : ที่ งง คือ โฆษณาของต่างประเทศ คือ งง มากเลยตอนแรก ที่อยู่ดี ๆ เขามา
เล่า เรื่ อ งเกี่ ย วกับ โต๊ ะ อาหารที่ เ หมื อ นแม่เ ขาบริ จ าคให้ คนอื่ น ไป แต่ที ห ลัง ก็ เ ป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ
ครอบครัว คือบางอย่างก็ไม่ได้ เชื่อมโยงกันมาก เราก็เลยงงว่า มันมายังไง
2. หลังชมคลิปที่ 1 ไทยประกันชีวิต
2.1 เคยเห็นคลิปไหม ? / เคยเห็นที่ไหน ?
คนที่ 1 ญ : เคยเห็นค่ะ (นานยัง) นานแล้ ว (เคยเห็นที่ไหน) ทังใน
้ YouTube และ โฆษณา
TV (เคยเห็นใน Social Media ?) เห็นใน Facebook (เห็นครัง้ แรก) YouTube และก็ที่แชร์ มาใน
Facebook
คนที่ 2 ญ : เคยเห็นครัง้ แรกค่ะ เพราะไม่คอ่ ยได้ ดู TV
คนที่ 3 ญ : เคยเห็น ที่ Facebook เป็ นครัง้ แรก
คนที่ 4 ญ : เคยเห็นที่ TV ครัง้ แรก และก็เข้ ามาเห็นใน Facebook แต่เราไม่ได้ ตงใจจะเข้
ั้
า
มาดู แต่มีคนกดแชร์ มาว่าคลิปนี ้ดีนะ เราก็เลยดูและกดแชร์ ตอ่
คนที่ 5 ญ : ครัง้ แรกใน Facebook แต่ไม่ได้ แชร์ (ดูแล้ วรู้สึกยังไง) เป็ นคลิปที่ ok ดี Social
อื่นไม่เคยเห็น เลื่อน Feed ข่าวแล้ วเจอใน FB
คนที่ 6 ญ : เคยเห็นครัง้ แรกใน TV แต่เหมือนเห็นสัน้ ๆ เหมือนเขาตัด เราเกิดความสนใจก็
เลยไปกดค้ นหาใน YouTube ดูอีกที และก็เห็นต่อมาเรื่ อย ๆ ใน Facebook
คนที่ 7 ญ : เห็นครัง้ แรกใน TV แล้ วก็ไม่เห็นอีก เพราะไม่ได้ ดคู ลิปใน Facebook เท่าไหร่
(เวลาเจอคลิปใน Facebook จะไม่ดู ?) เลื่อนผ่านเพราะเน็ทในมือถือไม่คอ่ ยดี (รู้สึกยังไง) รู้สึกซึ ้งดี
เขาทําโฆษณาดี อันนี ้ถ้ าจําไม่ผิดของเมืองไทย ? เมื่อกี ้ดูแว๊ บ ๆ ก็คดิ ว่าเคยดูอนั นี ้แล้ วเลยไม่ได้ นงั่ ดู
อีก (ไม่ได้ จําแบรนด์ดแู ล้ วชอบโฆษณา ?) ใช่คะ่
คนที่ 8 ช : YouTube ครัง้ แรก ก่อนขึ ้นคลิปที่เราจะดู แล้ วก็กด Skip
คนที่ 9 ช : Facebook ครัง้ แรก มีคนแชร์ มา และก็เห็นอีกทีที่ YouTube
คนที่ 10 ช : เคยเห็นใน Facebook กับใน TV เห็นครัง้ แรกที่ TV ในFacebook ถ้ าเกิดเล่น
com จะดู แต่ถ้าในโทรศัพท์จะไม่ดู เพราะเน็ทช้ า (ดูแล้ วรู้สกึ ยังไง) คิดว่าเป็ นคลิปที่ดีนา่ แชร์
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คนที่ 11 ญ : เห็นใน Facebook ที่เพื่อน ๆ แชร์ กนั เยอะมาก ใน YouTube เวลาฟั งเพลงก็
จะเจอขึ ้นมาแค่ แปปนึง่ ไม่นาน เวลาขึ ้นเป็ นโฆษณาก็ Skip เลย ก็ตอนแรกไม่สนใจ จนมีเพื่อนแชร์
เยอะเลยเข้ าไปดู ดูครัง้ แรกก็อิน พอดูบอ่ ย ๆ ก็เริ่มเฉย ๆ
2.2 คลิปนีม้ ีส่ งิ ไหนที่น่าสนใจเป็ นพิเศษ ?
คนที่ 1 ช : ให้ เงินเด็ก คิดว่าเป็ นเรื่ องปกติ เพราะถ้ าผมเห็นผมก็ทําแบบนัน้ สนใจในเรื่ อง
ให้ เงินเด็กเพราะเขาให้ เยอะมาก
คนที่ 2 ช : ที่เขาให้ เงินเด็ก จนเด็กได้ ไปเรี ยนหนังสือ (มีฉากไหนนอกจากฉากนี ้ ?) คิดว่า
ฉากนี ้สุดแล้ วเพราะเหมือนกับว่า ให้ โอกาสเด็กคนหนึง่ ได้ เรี ยนหนังสือ ช่วยให้ ได้ มีชีวิตใหม่ขึ ้นมา
คนที่ 3 ญ : ตรงนี ้นํ ้าตาไหล
คนที่ 4 ญ : เป็ นฉากที่เด็กวิ่งออกมาแล้ วใส่ชดุ นักเรี ยน มันรู้สกึ ถึงความภูมิใจ
คนที่ 5 ญ : เหมือนกับเขาก็คิดว่าเงินที่เขาให้ ไปมันก็ไม่ได้ เยอะมาก แต่มนั ก็ทําให้ ได้ ไป
เรี ยนจริง ๆ
คนที่ 6 ญ : ตอนแรกเหมือนมีฉากที่ว่า ให้ เงินรอบที่ 2 แล้ วเด็กเหมือนเอือมเพราะให้
น้ อยลง เหมือนเด็กไม่อยากจะรับไว้ มุมมองที่ว่าเขาได้ รับเงินมา เขาเขียนว่าให้ เพื่อการศึกษา แต่
เด็กอาจจะไม่ไ ด้ เ อาไปเพื่ อการศึกษาจริ ง ๆ จนเด็กเหมื อนแบบเริ่ ม ไม่อยากจะรับเงิ นแล้ ว แต่
สุดท้ ายน่าจะคิดได้ วา่ ที่เขาให้ มาเพื่อการศึกษาเนี่ย ก็เลยไปเรี ยนจริง ๆ
คนที่ 7 ญ : มองได้ 2 มุม คือว่า มุมแรก เขาเขียนเพื่อการศึกษา เด็กก็อาจจะเอาไปเรี ยน
จริ ง ๆ เพราะเขาไม่มีเงิน แต่มุมที่ 2 เขาเขียนเพื่อหลอกเฉย ๆ คือ พอเขาให้ เงิน 2 ครัง้ 3 ครัง้ จน
เด็กก็ไปเรี ยนจริ ง ๆ จากที่เด็กอาจจะแค่โกหกเฉย ๆ ก็การที่เขาทําดีแล้ วเด็กคนนันกั
้ บแม่ของเขาก็
มองเห็นก็เลยไปเรี ยนจริง ๆ จากที่เขาไม่คดิ ว่าจะไปเรี ยน
2.3 คลิปนีท้ ่ ดี ูรวม ๆ มีอะไรที่จูงใจบ้ าง ?
คนที่ 1 ญ : ทําอะไรโดยไม่ได้ คิดอะไรมาก ไม่ต้องคิดว่าทําอะไรไปแล้ วจะได้ อะไรกลับมา
เพราะว่าสิ่งที่ได้ คือได้ ทงความรู
ั้
้ สกึ ดี ๆ ได้ รอยยิ ้ม ทําให้ คนอื่นได้ ยิ ้ม
คนที่ 2 ญ : การทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เราทําอะไรสักอย่างไม่จําเป็ นว่าเรา
ต้ องการอะไร สุดท้ ายเราทําเพราะเราทําแล้ วมีความสุข แล้ วผลที่ได้ มนั ก็เกิดเราดีด้วยแล้ วคนอื่ นก็
ดีด้วย เป็ นแรงจูงใจ
คนที่ 3 ช : ทําให้ อยากเป็ นคนดี คนดียงั มีอยู่ในโลก ไม่คิดว่าจะมีคนแบบนี ้ในโลก คนสมัย
นี ้สังคมเรามีแต่คนเห็นแก่ตวั ไม่ว่าจะเรื่ อง ขับรถบนท้ องถนน หรื อ เดินผ่านไปผ่านมา ก็มีแต่คน
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เอาแต่ได้ เห็นแก่ตวั อย่างน้ อยในคลิปยังบอกว่า คนดีเหลืออยู่บนโลกไปนี ้ รู้ สึกคล้ อยตาม อยาก
พัฒนาตัวเองให้ ดีขึ ้น
คนที่ 4 ญ : ก็ดีคะ่ แต่จริ ง ๆ คนที่ทําคลิปเก่งทําให้ เราคล้ อยตามได้ เพราะถ้ าจริ ง ๆ แล้ ว
อาจจะไม่ได้ มีคนขนาดนี ้จริ ง ๆ เหมือนทุกอย่างเกิดไป แต่ว่ามุมมองไม่สนับสนุนให้ คนไปให้ เงิน
ขอทาน เพราะในคลิปแม่ก็ดคู รบ 32 ไม่สนับสนุนให้ ไปส่งเสริ ม เพราะอย่างที่เคยเจอเหตุการณ์กบั
ตัว คือ เหมือนกับว่าที่ไปทําอาหารแจก ตอนแรกอยากไปทํา แต่พอไปแจกจริ ง ๆ แล้ วเห็นคนมานัง่
รอต่อคิวเพราะเขารู้วา่ ทุกวันต้ องมีแบบนี ้มีคนมาแจก ก็นงั่ เล่น สมาร์ ทโฟน รอ ก็เลยคิดว่าโฆษณา
ทําดีที่ทําให้ เรารู้สกึ เศร้ า รู้สกึ อยากช่วยเหลือสังคมไปด้ วย แต่มมุ มองความเป็ นจริ งแล้ วบางอย่างก็
ไม่สมควรไม่สง่ เสริม (คลิปนี ้เป็ นการส่งเสริมทางอ้ อม?) ดูแค่วา่ มันจโลงใจแค่นนั ้
2.4 คลิปนีท้ งั ้ หมดมีตัวละครหรือเหตุการณ์ อะไรทีชอบเป็ นพิเศษ?
คนที่ 1 ญ : ชอบคุณยายที่เข็นรถเข็น เพราะรู้สึกว่าเป็ นชีวิตจริ ง เพราะก็ไม่ใช่คนดีเหมือน
ผู้ชายที่ดําเนินเรื่ อง แต่พอมีคนทําสิ่งดี ๆ ให้ เขา ก็เหมือนต้ องการเอาสิ่งดี ๆ ที่ได้ รับมาส่งต่อให้ คน
ที่เขาแถมของให้ เป็ นอาหารให้ หรื อสมมุติวนั นี ้เขาอาจจะไม่ได้ รับความดีมาเขาคงไม่ทําแบบนัน้
ชีวิตจริงเป็ นเหมือนเรา เวลามีคนทําให้ เราโมโหเราคงไม่สามารถไปช่วยเหลือคนได้ อีก
คนที่ 2 ญ : ผู้ชายที่ดําเนินเรื่ อง ไม่ได้ พิเศษจนมองว่าเขาพิเศษ แต่เป็ นสิ่งที่ทกุ คนสามารถ
ทําได้
คนที่ 3 ญ : ชอบคุณยาย ไม่ร้ ูว่าเขามีลูกมีหลายรึป่าว หรื อเขาอาจจะมีแต่ลกู หลานไม่
เลี ้ยง จนผู้ชายเห็นแล้ วเอากล้ วยไปให้ ทกุ วัน อีกอย่าง ผู้ชายอยู่คนเดียวกับหมาเหมือนกับว่าต่าง
คนต่างไม่ได้ มีครอบครัวทังสองคนนี
้
้เหมือนกับว่าได้ รับความรักซึ่งกันและกัน แบ่งปั นความรักซึ่ง
กันและกัน
คนที่ 4 ญ : ตอนที่ยกกระถางต้ นไม้ ที่ตายแล้ วมารองนํ ้า ขนาดเจ้ าของบ้ านยังมองข้ ามแต่
คนไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียอะไรเลย ยกกระถางต้ นไม้ มารองนํ ้าทําให้ ต้นไม้ เจริ ญเติมโต ทําให้ ร้ ู สึกว่า
มันแค่นี ้ก็ทําได้ แล้ ว (คิดไหมว่ามันจะเป็ นแบบนี )้ จริ ง ๆ ก็เห็นแล้ วรู้ แล้ วว่าสุดท้ ายคงต้ องมีภาพที่
ต้ นไม้ เป็ นสีเขียว
คนที่ 5 ญ : คงจะเป็ นคุณยายเพราะดูเป็ นธรรมชาติที่สดุ แล้ ว นอกนันดู
้ สร้ างขึ ้น จัดฉาก
ขึ ้น เหมือนแค่ได้ กล้ วยแล้ วดีใจและมากอดหน่อยมันดูธรรมดา
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คนที่ 6 ญ : ชอบฉากคุณยายเหมือนกัน การเอากล้ วยมาให้ คณ
ุ ยายทุก ๆ วัน โดยที่คณ
ุ
ยายไม่ร้ ู ว่าใครเป็ นคนให้ เปรี ยบเสมือนการทําความดีและก็อย่างน้ อยก็มีคนเห็นและจนคุณยายรู้
ว่าใครเอากล้ วยมาให้ และก็คณ
ุ ยายขอกอดเป็ นฉากที่ประทับใจ
คนที่ 7 ญ : ลุงที่ขายของชําที่ยืนดูตวั เอกของเรื่ องให้ เงิน เพราะเหมือนตอนแรกเขามอง
แบบทําไมต้ องให้ ขนาดนัน้ ไม่โอเค จนสุดท้ ายที่เด็กผู้หญิงใส่ชดุ นักเรี ยนมาจริ ง ๆ เขาก็เหมือนเลย
รู้วา่ จุดประสงค์ของตัวเอกของเรื่ องทําเพื่ออะไร
คนที่ 8 ช : ฉากกระถางต้ นไม้ เพราะคิดว่าถ้ าเป็ นคนอื่นก็คงเดินผ่านไปไม่มีใครยกไปรอง
คนที่ 9 ช : ตอนกินข้ างที่มีหมามาขอ มันเหมือนชีวิตจริ ง คือเหมือนว่าถ้ ามีคนให้ เป็ น
กิจวัตร หมายังไงมันก็จะรออยูต่ รงนัน้ มันรู้เวลาว่าเวลาไหนต้ องมาขอ คือชอบเพราะเป็ นธรรมชาติ
เป็ นเหมือนกิจวัตรประจําวันในชีวิตจริงของคนบางคนอยูแ่ ล้ ว ดูชมจริง
คนที่ 10 ช : กินข้ าวกับนํ ้าปลา เพราะ คนปกติไม่มีใครให้ คนอื่นมากจนตัวเองต้ องลําบาก
แบบนี ้ ดูไม่เหมือนจริง เว่อเกินไป เสียสละเกินไป โฆษณามันเว่อเกินไป
2.5 มุมมองของภาพที่นาเสนอมาทาให้ เรารู้ สึกอย่ างไรบ้ าง
คนที่ 1 ช : ดี ถือว่าทําได้ ดีเหมาะสม
คนที่ 2 ญ : เหมือนแบบมีภาพไกล แล้ วก็มาใกล้
คนที่ 3 ญ : ภาพที่เขาถ่ายทอดออกมาทําให้ เราสนใจ
คนที่ 4 ญ : เข้ าใจง่ายเป็ นธรรมชาติ ถ่ายออกมาเหมือนชีวิตจริง ๆ
2.6 เสียงประกอบ ?
คนที่ 1 ญ : เฉย ๆ
คนที่ 2 ญ : Sound อยูน่ ะ
คนที่ 3 ญ : ok สะเทือนอารมณ์ ตอนช่วงที่หนั ไปเห็นเด็กที่ใส่ชดุ นักเรี ยนแล้ วตะโกนเรี ยก
แม่ Sound ก็มาทันที มันก็ยิ่งทําให้ สะเทือนอารมณ์เข้ าไป
คนที่ 4 ญ : Sound ก็ดีเข้ ากับเนื ้อเรื่ องที่ดําเนินดี
2.7 เสียงพากษ์ ?
คนที่ 1 ญ : ก็ดี
คนที่ 2 ช : น่าเชื่อถือดี แต่ Sound เฉย ๆ
คนที่ 3 ญ : ok น่าเชื่อถือ แต่สว่ นตัวชอบเสียง Sound มากกว่าทําให้ เราลุ้นอะไรไปด้ วย

118
2.8 เนือ้ เรื่อง Key Message ดูรวม ๆ แล้ วรู้ สึกเป็ นยังไงบ้ าง ?
คนที่ 1 ญ : ชอบ (เนื ้อเรื่ องสื่ออะไรรู้มย?)
ั ้ สื่อคือให้ โดยไม่หวังผลตอบ
คนที่ 2 ญ : พูดถึงความต้ องการของชีวิต คือคน ๆ นึ่งจะต้ องการอะไรในชีวิต อย่างของ
เขาก็สื่อเหมือนแบบเขาก็ไม่ต้องการอะไรในชีวิต คือทําให้ คนอื่นแค่นนั ้ เหมือนความหมายของเรื่ อง
เหมือนแบบว่าถ้ าเราต้ องการบันปลายชี
้
วิตที่ดี คุณซื ้อประกันกับเราสิ
คนที่ 3 ญ : Key Message เหมือนจะบอกว่า ผู้ชายคนนี ้เขาต้ องการแค่ความรู้สึกไม่ใช่
เงิน เขาให้ ด้วยความรู้ สึกมากกว่า เหมือนจะสื่อว่า ให้ คุณค่ากับชีวิตทุกชีวิต มันก็เกี่ ยวโยงกับ
ประกันก็คือให้ คณ
ุ ค่ากับชีวิต
คนที่ 4 ญ : Key Message คือเราให้ คนอื่นแล้ ว แล้ วคุณก็ต้องให้ อะไรกับตัวเองบ้ าง ก็จะ
มาเชื่อมโยงกับทางประกัน ก็คือเป็ นการให้ คือทุกคนจะมี Value ตัวเองอยู่แล้ วแต่ Key Message
ให้ แล้ วแต่มุมมอง คือเวลาเราดูสื่อไปแล้ วต่างคนก็ต่างความคิด คือให้ คนอื่นคุณก็ต้องให้ ตวั เอง
ด้ วย ก็มาเชื่อมโยงกับประกัน
คนที่ 5 ช : ก็ดภู าพรวมก็คือ ชอบ ต้ องการสื่อให้ เราซื ้อประกัน เพราะ เนื ้อเรื่ องเดินมาว่า
ผู้ชายคนหนึ่งพยายามให้ ทุกอย่างกับคนอื่น แล้ วมันสะท้ อนให้ เรามองว่าเราก็ต้องซื ้อประกันเพิ่ม
คุ้มครองตัวเราด้ วย (ต้ องแรกที่ยงั ไม่เห็นแบรนด์ร้ ูมยว่
ั ้ าคือประกัน) ประกัน เพราะ ประกันชอบมา
แนวนี ้
คนที่ 6 ญ : คือที่เดาได้ วา่ เป็ นประกัน เพราะ เขามีรูปแบบ โฆษณาแบบนี ้หลายปี แล้ วบ่อย
มาก ทําให้ ร้ ูเลยว่าถ้ าเป็ นโฆษณาแบบนี ้ ประกันชีวิตแน่นอน
คนที่ 7 ญ : เป็ นเดียวกันหมดเลยเราสามารถเดาได้ ว่ามันคืออะไร โฆษณาผู้ชายคนนี ้คือดี
มาก พอตอนจบก็คือ เขาก็นําเสนอแต่คนดีไม่เคยนําเสนอคนที่ชั่ ว (ไม่คิดว่าเป็ นโฆษณาทําบุญ?)
ไม่มีค่ะ ส่วนมากก็จะเป็ นประกัน ทําบุญคงไม่โฆษณาให้ เสียเงิน (คิดว่าเป็ นโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่
ประกัน ?) ที่ ผ่ า นมาไม่ เ คยเจอ (คิด ว่ า การปูเ รื่ อ งปูม าดี มัย้ ?) เคยเจอโฆษณาที่ ดี ก ว่ า นี ้ เคย
ประทับใจโฆษณาที่ดีกว่านี ้ แต่ก็จําไม่ได้ รู้สกึ ว่าอันนี ้เฉย ๆ ไม่ได้ ร้ ูสกึ ว่าเห้ ย
คนที่ 8 ญ : (คิดว่าการปูเรื่ อง ok ?) ok ค่ะ คิดเหมือนเพื่อน เพราะว่า Concept ของ
เมืองไทยประกันชีวิตเขาบอกว่า ดูแลทุกชีวิตที่มีคณ
ุ ค่า และนี่เหมือนโฆษณาจะสื่อว่า ทุกชีวิตมี
คุณค่า เพราะเขาพยายามจะทําให้ ทกุ คน มันเหมือนเชื่อมโยง Concept ของไทยประกันชีวิต (จุด
ไหน Climax) ชอบตรงหมา เพราะเป็ นคนที่อินกับสุนขั เพราะชอบสุนขั
คนที่ 9 ช : (จุดไหน Climax) ไม่มี เพราะที่บอกตังแต่
้ แรกคือ โฆษณาโอเว่อเกินไป มันเลย
ทําให้ ร้ ูสกึ เกินไป
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คนที่ 10 ช : (จุดไหน Climax) เด็กผู้หญิงใส่ชดุ นักเรี ยนเดินออกมา
2.9 คลิปนีท้ าให้ เราได้ ข้อคิดอะไรบ้ าง?
คนที่ 1 ญ : สิ่งเล็ก ๆ ที่เรามองข้ ามไป บางทีมนั ก็มีประโยชน์กบั คนอื่นด้ วยเช่นกัน
คนที่ 2 ญ : ทําความดีเป็ นเรื่ องเล็ก ๆ น้ อย ๆ เวลาทําไม่ต้องหวังผลตอบแทนในสิ่งที่ทํา
2.10 คลิปนีอ้ ะไรที่มีผลต่ อจิตใจเรามากที่สุด?
คนที่ 1 ช : มีผลกระทบต่อจิตใจ อยากทําความดี เคยให้ ตงั ขอทาน
คนที่ 2 ญ : การที่เขาไปช่วยป้าเหมือนกับแบบว่า จากคนที่ไม่ร้ ูจกั กัน
2.11 คลิปนีพ้ อเฉลยว่ าเป็ นของไทยประกันชีวิตคิดว่ าส่ งเสริมภาพลักษณ์ ท่ ดี ีมัย้ ?
คนที่ 1 ช : ต้ องซึ ้งกว่านี ้
คนที่ 2 ช : ถ้ าจะให้ ซื ้อประกันควรที่จะให้ เข้ าถึงได้ มากกว่านี ้ อันนี ้ดูเว่อไป คนอาจจะไปดู
แบรนด์อื่นมากกว่า
คนที่ 3 ญ : ในคลิปบางอย่างโอเว่อเกินไป ยังไม่ถึงตัวเรา จริ ง ๆ แล้ วถ้ าองค์กรจะสื่อแบบ
นี ้ก็คือ มันไม่เข้ าถึงตัวเราโดยชัดเจน อย่างเราอยูใ่ นความเร่งรี บจะควักเงินให้ ขอทานมันเป็ นอะไรที่
ไม่ใช่ ด้ วยเวลา อย่างช่วยคุณป้า โดยความเป็ นจริ ง ช่วงเช้ าก็แข่งกับเวลาอยู่แล้ ว ไม่เข้ าถึงตัวเรา
แล้ วแต่สว่ นบุคคลนะค่ะ
คนที่ 4 ญ : ช่วยนิดนึง่ แต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ เหมือนโฆษณายังจูงใจไม่พอให้ ซื ้อประกัน
คนที่ 5 ญ : ถ้ าจะซื ้อประกันส่วนตัว จะไม่ดอู ะไรที่เกี่ยวกับโฆษณาเลย โฆษณาไม่มีผล
เพราะการที่จะซือ้ ประกันสักใบจะดูที่ผลตอบแทน ดอกเบี ้ย หรื ออะไรต่าง ๆ ที่เขาคิด ดูเรื่ องเงิน
มากกว่า คือ ให้ ความสําคัญกับเรื่ องผลตอบแทนหรื อค่าเบี ้ยอะไรต่าง ๆ ไม่ได้ เกี่ยวกับโฆษณาเลย
แต่ถ้าถามว่าโฆษณานี ้ทําให้ องค์กรดูดีขึ ้นได้ มยั ้ ก็ดูดีขึ ้นได้ แต่ถ้าถามว่าโฆษณานี ้กับโฆษณาที่
แล้ ว ๆ มา มองว่าโฆษณาที่แล้ ว ๆ มาดีกว่า โฆษณานี ้
คนที่ 6 ญ : คิดว่าสร้ างภาพลักษณ์ให้ กบั องค์กรที่ดี ต่อให้ คนจะคิดว่ามันโอเว่อหรื ออะไร
แต่มนั สร้ างการจดจําของแบรนด์ คือพอคลิปจบ มันก็ขึ ้นว่าไทยประกันชีวิต เราก็จํา คือสิ่งที่ดี คนก็
จะจําว่าไทยประกันชีวิตคือสิ่งที่ดี มีประโยชน์มาก คือโฆษณาประกันก็เห็นอันนี ้แหละบ่อยสุด ถ้ า
เราจะทําประกันสักอันหนึง่ เราก็คงจะทําอันนี ้เพราะว่า มันอยูใ่ นหัว สร้ างการจดจําที่ดี
คนที่ 7 ญ : ถ้ าสมมุติว่ายกตัวอย่างถ้ าเป็ น 2 อันควบคู่กัน ถ้ าอันที่จดจําเราจะทําว่า
Concept แบบนี ้จะเป็ นของ ไทยประกันชีวิต ถ้ า Concept ที่ขึ ้นมาดนตรี แบบนี ้เนื ้อเรื่ องแบบนี ้เราก็
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จะรู้ แล้ ว อ๋อกันนี ้ ไทยประกันชีวิต แต่ถ้าเป็ นดูแล้ วจะตัดสินใจซือ้ เลย จะเป็ นพวก อาวุฒิโส ok
มากกว่า AIA เพราะ เขาจะมีข้อมูลให้ เลย ไม่ต้องเช็คสุขภาพ เบี ้ยวัยละ 6 บาท คือตรง ๆ มาเลย
อันนีก้ ็จะเป็ นโฆษณาที่ให้ ข้อมูล มันน่าซือ้ เราก็จะไปศึกษาต่อว่า ของ AIA มันเป็ นยังไง แต่ถ้า
สมมุติเป็ นของไทยประกันชีวิตเราก็จะดูแค่ว่าเนี่ยมันเป็ น Concept ของแบรนด์เขาแหละ เราก็จะ
จําว่าเป็ นของแบรนด์เขา แต่ถ้าให้ เลือกตัดวินใจซื ้อยกให้ AIA มากว่า ให้ ข้อมูลมาเลย
คนที่ 8 ญ : ถ้ าพูดถึงความน่าเชื่อถือในมุมมองของคนที่เรี ยนเบื ้องหลังมาทํางานด้ าน
โฆษณา โดยส่วนตัวจะมองว่า แค่โฆษณาไม่ได้ ดนู ่าเชื่อถือเพราะแค่คณ
ุ มีเงินก็สามารถลงโฆษณา
ได้ แล้ ว แต่จะมีผลกับคนที่อยู่ ตจว. มากกว่า เพราะเมื่อเห็นใน TV และเกิดการจดจําว่า ถ้ าจะทํา
ประกันต้ องไทยประกันชีวิตสิ
คนที่ 9 ญ : (อยากแนะนําให้ คนอื่นใช้ ผลิตภัณฑ์นี ้ต่อมัย)
้ เราต้ องรู้ว่าดีจริ งก่อนที่จะบอก
ต่อ ยังไม่มนั ใจมันแค่สร้ างการจดจํา แต่ถ้าจะตัดสินใจซื ้อจริง ๆ เราต้ องอ่านลายละเอียดอยูแ่ ล้ ว
3. หลังชมคลิปที่ 2 Dtac
3.1 เคยเห็นคลิปนีไ้ หม? / เคยเห็นที่ไหน ?
คนที่ 1 ญ : เห็นใน Facebook ที่เดียว
คนที่ 2 ญ : เห็นใน TV
คนที่ 3 ญ : YouTube ครัง้ แรก ขึ ้น Ad
3.2 ดูแล้ วรู้ สึกอย่ างไรบ้ าง ?
คนที่ 1 ญ : รู้สกึ กินใจ ว่า พ่อเขาเห็นลูกร้ องไห้ และสงสารลูกก็เลยอุ้มมา
คนที่ 2 ญ : ท่อนสุดท้ ายที่เขาบอกว่า เทคโนโลยีไม่สามารถแทนความรักได้ อันนี ้เห็นด้ วย
เลยว่าเหมื อนพ่อแม่เวลาเลีย้ งลูก ชอบใช้ เทคโนโลยี เข้ ามาช่วย แต่จริ ง ๆ แล้ วลูกอาจจะไม่ไ ด้
ต้ องการก็ได้ ลูกอาจจะต้ องการแค่ความรักจากพ่อแม่ก็ได้ รู้สึกเป็ นการเล่าเรื่ องราวที่ตรง ถือว่าดี
ชอบฉากตรงที่พ่อรู้สึกว่าคุยกับแม่ก็แล้ วให้ ลุกวิดีโอก็ไม่ได้ ช่วยให้ ลูกหยุดร้ อง แต่พอเขากล้ าที่จะ
อุ้มลูกขึ ้นมาลูกก็หยุดร้ อง คือจริง ๆ แล้ วลูกอยากให้ อ้ มุ มากกว่า
คนที่ 3 ญ : จริง ๆ คนสมัยนี ้อาจจะเลี ้ยงลูกง่าย ๆ กัน ใช้ เทคโนโลยีให้ ดแู ล้ วคิดว่าลูกอยู่ได้
แต่ลกู ต้ องการความรักแต่เด็กสื่อไม่ได้
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3.3 ดูคลิปนีม้ ีอะไรน่ าสนใจ ?
คนที่ 1 ช : เด็ก
คนที่ 2 ญ : มันไม่ได้ น่าสนใจนะ สมมุติมีโฆษณาอันนี ้ขึ ้นมาเราก็ไม่ได้ ต้องกดไปดูนะ แต่
สุดท้ ายได้ มาดู มันตรงตรงที่มีข้อความขึ ้นมา
3.4 โดยรวมแล้ วชอบอะไรในคลิป ตัวละคร ฉาก เพลงประกอบ ?
คนที่ 1 ญ : ปัจจุบนั ทุกคนใช่เทคโนโลยีเข้ ามาในชีวิตมากขึ ้น ก็เลยสร้ างโฆษณามากระตุ้น
จิตใต้ สํานึกว่าเทคโนโลยีไม่ได้ เป็ นทุกอย่างของชีวิตนะ มันต้ องมีอยากอื่นมากกว่าก็คือความรัก
คนที่ 2 ญ : ชอบตอนที่คณ
ุ พ่ออุ้มลูก เหมือนตอนแรกคุณพ่อพยายามเปิ ดโน้ นนี่ให้ ดู คุย
กับคุณแม่ ตัวเล็กก็ไม่หยุดร้ อง แต่พอคุณพ่ออุ้มก็หยุดร้ อง
3.5 องค์ ประกอบเรื่องการถ่ ายทาชอบ ? ในเรื่อง ฉาก แสง สี เสียง องค์ ประกอบ
คนที่ 1 ช : ดี (ชอบตรงไหนเป็ นพิเศษ) ตรงที่สามารถควบคุมเด็กได้ เพราะเด็กควบคุมยาก
ที่สดุ ในฉาก สมจริงดี
คนที่ 2 ช : น่ารักดี การที่เขาหาวิธีทําให้ ลกู หยุดร้ อง
3.6 การดาเนินเนือ้ เรื่องทัง้ หมดคิดว่ าอะไร พีค สุดในเรื่อง?
คนที่ 1 ญ : ฉากที่อ้ มุ เด็ก
คนที่ 2 ญ : ฉากที่แม่เห็นเด็กร้ องไห้ และก็อ้ มุ และลูกหยุดร้ องเห็นแล้ วตื ้นตันใจ
คนที่ 3 ญ : ชอบฉากป้าที่มองหน้ า ตอนที่แม่เล่นกับลูก
3.7 คลิปนีท้ าให้ ได้ ข้อคิดอะไรบ้ าง ?
คนที่ 1 ญ : ความผูกพันระหว่างลูกกับแม่ จริ ง ๆ แล้ วพ่อก็สามารถผูกพันกับลูกได้ ไม่ตา่ ง
กับแม่ ที่พอ่ พูดว่าลูกอะติดแม่นะ จริง ๆ พ่อก็สามารถทําให้ ลกู ติดได้ แต่บางทีเขาไม่ทําตัวให้ ติดเอง
คนที่ 2 ญ : เหมือนสังคมสมัยนี ้บางครอบครัวให้ ผ้ หู ญิงเลี ้ยงลูกคนเดียว ผู้ชายทํางาน
และก็ไม่เลี ย้ งลูกเลย เหมือนจะสื่อบอกว่า ผู้ชายก็ช่วยคุณแม่เลี ้ยงลูกได้ นะ ให้ เป็ นครอบครัวที่
ช่วยกันดูแลลูกมากกว่า
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3.8 มีประเด็นไหนที่มีอิทธิพลต่ อจิตใจ ?
คนที่ 1 ญ : ชอบแคปเปนที่ เทคโนโลยี ไม่สามารถมาแทนที่ความรักได้ ก็คือ มันดีตอ่ ใจ
บางทีเด็กร้ องไห้ เราก็ช อบเปิ ดการ์ ตูนให้ ดูกัน แต่จริ ง ๆ แล้ วควรจะเปลี่ยนไปให้ เขาทํากิจกรรม
ร่ วมกับเราก็ได้ สอนเขาไปในตัวและจะได้ ผูกพันกันมากขึน้ ดีกว่าใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาเพื่อแก้ ไข
ปัญหาเฉพาะหน้ าไป ทําให้ เด็กติดนิสยั มากกว่า
3.9 เห็นคลิปครั ง้ แรกรู้ มัย้ ว่ าเป็ นขององค์ กรไหน ?
คนที่ 1 ญ : ไม่ทราบค่ะ แต่พอตอนท้ ายฉุกคิดได้ ว่า ต้ องเป็ นอินเทอร์ เน็ตแรกแน่ ๆ เลย ถึง
ดูได้ ชดั ขนาดนี ้
คนที่ 2 ญ : เดาได้ คะ่ ตอนแรกก็ งง แต่พอเห็นเขาโทรศัพท์แล้ วไม่ยอมวาง แล้ วยังมีการ
Call กัน ก็ร้ ูเลยว่าต้ องเป็ นเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์
คนที่ 3 ช : เดาว่าเป็ นเกี่ ยวกับเครื อข่ายโทรศัพท์อยู่แล้ ว เพราะ มันใช้ โทรศัพท์และ
เทคโนโลยี เป็ นตัวชูโรง
คนที่ 4 ญ : แค่ดู ยังไม่ได้ คดิ ว่าเป็ นอะไร
คนที่ 5 ญ : ไม่ร้ ู จนถึงฉากที่พ่อแม่โทรหากันก็คิดว่าเป็ นเกี่ยวกับโทรศัพท์หรื อสัญญาณ
พวก WiFi 3G
3.10 พอดูคลิปนีจ้ บคิดว่ าสะท้ อนภาพลักษณ์ องค์ กรยังไงบ้ าง ?
คนที่ 1 ญ : ตรงท้ ายโฆษณาให้ ข้อคิดไว้ เทคโนโลยี ไม่สามารถแทนความรักได้ ตรงนี ้ก็จริ ง
กับสังคมปั จจุบนั ที่เราอยู่ตรงนี ้ Dtac ทําได้ ออกมาดี ไม่ยาวจนเกินไป ด้ วยเวลาในการสื่อออกมา
โอเค (ทําให้ ภาพลักษณ์ดดู ีขึ ้นมัย?)
้ ทําให้ ภาพลักษณ์ดีขึ ้นในการคิดโฆษณาตัวนี ้ขึ ้นมา และตรงที่
บอกท้ ายโฆษณา
คนที่ 2 ญ : สัมพันธ์กบั ความลักษณ์องค์กร เหมือนกับสื่ออย่างที่โฆษณาออกมา และชอบ
ตรงที่คลิปไม่ยาวเกินไป ภาพลักษณ์ดดู ีขึ ้น (ทําให้ เราเชื่อถือในองค์กรนี ้มัย)
้ เชื่อถือค่ะ เพราะ มัน
ได้ ตามที่สื่อ (เดิมรู้สึกยังไงกับภาพลักษณ์ของ Dtac) เคยใช้ Dtac เคยมีคิดเงินเกิน รู้สึกแย่แต่พอ
ได้ มาชมโฆษณาก็ร้ ูสกึ ดีขึ ้น ด้ วยเวลาด้ วยอะไรด้ วย
คนที่ 3 ญ : จริ ง ๆ รู้สึกว่ามันขัดแย้ ง เพราะว่าในนันเขาบอกว่
้
า สื่อ Social Media ไม่ได้
ช่วย อินเทอร์ เน็ต แต่เป็ นความรักมากกว่า แต่ว่าสิ่งที่ Dtac ขายก็คือ พวก อินเทอร์ เน็ตหรื อพวก
Promotion มือถือ แต่มนั ก็สร้ างภาพลักษณ์ ให้ กับองค์กร เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ ต้องการเอาแต่
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กํ า ไรอย่างเดีย วแต่ก็ เ พื่ อ สัง คมเหมื อ นกัน เหมื อนกับปลุก จิ ต สํ า นักให้ กับคนที่ ดู ไม่ไ ด้ เ หมื อ น
ต้ องการขายอย่างเดียว
3.11 อยากจะแบ่ งปั นหรื อแชร์ คลิปนีใ้ ห้ คนอื่นดูมัย้ ?
คนที่ 1 ญ : ก็นิดนึง่ แต่ไม่คอ่ ย (คลิปนี ้กับก่อนหน้ า) อันก่อนหน้ าน่ากดแชร์ มากกว่า
คนที่ 2 ญ : ถ้ าเห็นคลิปใน Social ถ้ ามันดี ก็อาจจะ แชร์ แต่ไม่ได้ แนะนําผลิตภัณฑ์ให้ คน
อื่นใช้
คนที่ 3 ญ : ไม่เคยแนะนํา เพราะตัวสัญญาณของ Dtac เองบางจุดไม่ได้ ดี
4. หลังชมคลิปที่ 3 TRUE
4.1 เคยเห็นคลิปนีไ้ หม / เคยเห็นที่ไหน ?
คนที่ 1 ญ : เคยเห็นบ่อย ชอบเปิ ดดูซํ ้า คิดว่าเป็ นไทยประกันชีวิตเพราะพิมพ์เข้ าไปหาว่า
โฆษณาไทยประกันชีวิตแล้ วคลิปนี ้ขึ ้นมา ดูจบแต่ทําไมไม่แน่ใ จว่าไม่สงั เกต โลโก้ แสดงว่า TRUE
ทําผิด ทําให้ เราเข้ าใจว่าเป็ นอย่างอื่น
คนที่ 2 ญ : เคยเห็น ครัง้ แรกที่ Facebook มีคนแชร์ ๆ มา
คนที่ 3 ญ : ครัง้ แรกใน Facebook ก็เป็ นการแชร์ ตอ่ ๆ กันมา แล้ วเราก็แชร์ ด้วย
คนที่ 4 ญ : เคยเห็นใน TV ครัง้ แรก แล้ วก็เห็นใน Facebook และก็แชร์ ด้วย
คนที่ 5 ญ : เห็นใน Facebook
คนที่ 6 ญ : เคยเห็นใน Facebook มีคนแชร์ มา
คนที่ 7 ญ : เคยเห็นใน TV ครัง้ แรก และตามด้ วย Facebook
คนที่ 8 ช : เคยเห็นครัง้ แรกใน Facebook
คนที่ 9 ช : เคยเห็น
คนที่ 10 ช : ไม่เคยเห็น (ดูแล้ วรู้สึกยังไง) ก็ร้ ูสึกว่าเราเคยให้ ใครเราก็ได้ สิ่งตอบแทนนัน้
กลับคืนมา อะไรก็เกิดขึ ้นได้
คนที่ 11 ญ : รู้ สึกว่าโฆษณานี ้มันดีนะ เขาไม่คิดว่าสิ่งเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่เขาให้ ไป มันจะ
กลับมาตอบแทนเขาในวันที่เขาล้ ม คือเขาไม่ได้ คิดเลยด้ วยว่าเด็กคนนันจะตอบแทนเขาด้
้
วยซํา้
แม้ แต่ขอทานเขายังให้ เลย
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4.2 คลิปนีม้ ีอะไรที่จูงใจเราเป็ นพิเศษ ?
คนที่ 1 ญ : ชอบตอนที่เด็กได้ รับยามาและก็มองหน้ า ที่ได้ รับถุงก๋วยเตี๋ยวมาแล้ วมองหน้ า
ว่าเป็ นใครก็ไม่ร้ ูไม่ร้ ูจกั แต่ก็มาช่วย ชอบแววตาเด็กมันซึ ้งดี
คนที่ 2 ญ : ชอบฉากที่เป็ นค่ารักษาพยาบาล ที่พอลูกสาวเขาเห็นก็ทําไมค่ารักษาพยาบาล
จากหลายแสนมาเป็ น 0 บาทได้ และก็ข้างล่างก็จะมีแบบ ผมได้ รับแล้ วเมื่อ 30 ปี ที่แล้ ว ยา 3 แผง
เกาเหลา 1 ถุง ซึ ้งดี
คนที่ 3 ญ : ชอบตรงที่เขาเป็ นคนดี ไม่ใช่ดีแค่กบั เด็กคนนัน้ เหมือนเป็ นคนดีทวั่ ไปที่ทําให้
เห็นว่า คนบ้ ามาขอก็คือเขาเตรี ยมไว้ แล้ วแปลว่ามันไม่ใช่ครัง้ แรก ที่เขาให้ คนบ้ าคนนี ้
คนที่ 4 ญ : ชอบฉากตรงเปิ ดค่ารักษาพยาบาลมาและก็เห็นว่าค่าใช้ จ่ายทุกอย่างเป็ น 0
มันซึ ้งดี
คนที่ 5 ญ : ชอบฉากที่เด็กไปขโมยยามา แล้ วก็ป้าเขาว่าด่า ลุงขายก๋วยเตี๋ยวมาให้ เงิน
แทน
คนที่ 6 ญ : ชอบลุงผู้ชายที่เป็ นตัวดําเนินเรื่ องทุกอย่าง
คนที่ 7 ญ : ชอบตอนที่เขาให้ เกาเหลาประทับใจ
4.3 โดยรวมของเรื่ อง ในแง่ Production แสง สี เสียง มีตรงไหนที่ชอบ/ประทับใจ
เป็ นพิเศษ ?
คนที่ 1 ช : ชอบฉากที่ถ่ายหมอ ที่เหมือนว่าต้ องรักษาให้ หาย
คนที่ 2 ญ : ชอบ Plot เรื่ องที่ว่า วันหนึ่งลุงคนนันเขาแค่
้
อยากจะช่วยในสิ่งที่เขาสามารถ
ช่วยได้ มันไม่ได้ เหนือบากกว่าแรง แล้ วก็ไม่ได้ โอเว่อ ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ วก็ให้ ก๋วยเตี๋ยว เหมือนให้
เพื่อนร่วมโลก เหมือนให้ ยาแก้ ปวดท้ องแค่ไม่เท่าไหร่ แต่พอวันหนึ่งเด็กคนนันเขาเป็
้
นคุณหมอได้ ดี
ก็ตอบแทนไม่เคยลืมบุญคุณ เพราะอันนี ้มันมีจริ ง จุดที่พีคที่สดุ ในเรื่ อง ตอนแรกครัง้ แรกที่เราดูเลย
เหมือนเราเดาทางไม่ได้ จริ ง ๆ ว่า เด็กจะมาเป็ นมาได้ คิดว่าจะเป็ นคนบ้ าที่มาขอก๋วยเตี๋ยว คือ
โฆษณานี ้ค่อนข้ างเนียน และก็พอเปิ ดดูวา่ ค่าใช้ จา่ ยได้ มาแล้ วเมื่อ 30 ปี ที่แล้ ว นํ ้าตานองเลย
4.4 ได้ ข้อคิดยังไงบ้ าง?
คนที่ 1 ญ : เหมือนการช่วยเหลือกัน การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
คนที่ 2 ญ : Key Message ที่เขาให้ มาคือ การให้ ที่ไม่มีที่สิ ้นสุด ตอนแรกคิดว่าเป็ น
โฆษณาประกัน ข้ อคิด คือ มันไม่ได้ เกี่ยวกับบริ ษัท แต่ได้ มุมมองกับชีวิตว่า เราให้ ก็จะมีคนให้ เรา
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แต่ในความเป็ นจริ งมันก็เป็ นส่วนน้ อย เพราะผ่านมา 30 ปี แล้ วคงไม่มีใครที่จะจําได้ ว่าเราให้ อะไร
เขาไม่ได้ หวังผลตอบแทน เช่น มีคนสติไม่ดีมาขอของเขา เขาก็ไมได้ หวังว่าจะต้ องมาตอบแทนอะไร
คนที่ 3 ญ : เหมือนทําดีไม่หวังผลตอบแทน เหมือนคนสติไม่ดีคนที่ให้ ร้ ูอยู่แล้ วว่าเขาไม่
สามารถจะตอบแทนอะไรเขาได้ อยูแ่ ล้ ว
คนที่ 4 ญ : เรื่ องของการให้
4.5 เราคิดว่ าเหตุการณ์ นีม้ ันสามารถเกิดขึน้ ได้ จริง ?
คนที่ 1 ญ : เกิดขึ ้นได้ มนั ดูไม่เว่อเกินไป
คนที่ 2 ญ : โดยส่วนตัวแล้ วเราทําดีกบั ใครเราไม่ได้ จํา แต่เวลาที่ใครทําดีกบั เราเราจะจํา
บุคคลนัน้ ส่วนใหญ่คนไทยก็นา่ จะเป็ นอย่างนันด้
้ วย
4.6 อะไรที่ร้ ู สึกกระทบกับชีวิตเราหรื อจิตใจเราที่สุด
คนที่ 1 ญ : รู้สึกถึงจิตใจ ในเรื่ องของเด็กด้ อยโอกาสมากกว่า เหมือนแบบที่บ้านฐานะ
ไม่ได้ ดีถึงขันต้
้ องมาขโมยยาไปให้ แม่ ทําให้ เราตระหนักถึงว่าปั ญหาในสังคมก็ยงั มีเหมือนตรงนัน้
อยูด่ ้ วย
คนที่ 2 ญ : ชอบตรงความกตัญํูของเด็ก ที่เขาทําคือเขาขโมยของให้ แม่ที่ป่วย มันก็
เหมือนเขากตัญํู และก็พอเขาได้ รับสิ่งของ ยา นันจากเจ้
้
าของร้ านก๋วยเตี๋ยว เขาก็มาทดแทนให้
ตอนโตแล้ วที่เป็ นหมอรักษาให้ ฟรี มนั ก็เหมือนเป็ นการกตัญํูอีก ก็สะท้ อนให้ เราต้ องกตัญํู
4.7 เห็นครั ง้ แรกรู้ ไหมว่ าเป็ นขององค์ กรไหน ?
คนที่ 1 ช : ไม่ร้ ูเลย คิดว่าเป็ นประกันด้ วยซํ ้า
คนที่ 2 ช : ไม่ร้ ู คิดว่าเป็ นประกัน
คนที่ 3 ช : ประกัน
4.8 คลิปนีส้ ะท้ อนภาพลักษณ์ องค์ กรยังไง ?
คนที่ 1 ญ : เหมือนสื่อสารว่า การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สดุ ก็บอกอยูแ่ ล้ วว่าการสื่อสาร
คนที่ 2 ญ : โดยตรงเหมือนไม่สะท้ อน ทางอ้ อมเหมือนแฝงไว้ ว่าองค์กรที่คิดเรื่ องแบบนี ้ได้
ก็เหมือนกับว่าข้ างในเขาก็น่าจะดี ความคิดของผู้บริ หารน่าจะดีถึงได้ ออกโฆษณานี ้มาได้ อันนี ้ไม่
เกี่ยวกับองค์กรไม่มีคนทราบว่าเป็ นของ TRUE
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คนที่ 3 ญ : พอรู้ว่าเป็ นของ TRUE โฆษณาสื่อว่าเป็ นการให้ ก็เป็ นเพราะว่า TRUE คงจะ
สื่อว่าของเขาก็ให้ สิ่งดี ๆ ให้ กบั ลูกค้ าเหมือนกัน การให้ ไม่มีที่สิ ้นสุด ภาพลักษณ์ดดู ีขึ ้น เหมือนกับท
รูให้ สิ่งดี ๆ กับลูกค้ าไป ลูกค้ าก็ให้ การตอบรับที่ดีกบั ค่าย TRUE
คนที่ 4 ญ : ดีขึ ้นแน่นอน เพราะปกติใช้ Dtac อยู่แล้ ว พอเราได้ ดคู ลิปทําให้ เราอยากรู้ว่า
เขามีดีจริงมัย้ อยากทดทองสินค้ าของเขามากขึ ้น
คนที่ 5 ญ : ทําให้ ภาพลักษณ์องค์กรดูดีขึ ้น
คนที่ 6 ญ : เหมือนเขาให้ แล้ วมีการตอบรับที่ดีแล้ วก็เอามาเผยแพร่ ให้ ประชาชนฉุกคิดว่า
การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สดุ เราควรให้ ก็ยงั เป็ นการกระตุ้นให้ คนทําดี
คนที่ 7 ญ : ดูดีขึ ้น เหมือนการทําโฆษณานี ้ขึ ้นมาเหมือนปลูกจิตสํานึกให้ คนทําดี
คนที่ 8 ญ : ภาพลักษณ์ดดู ีขึ ้น ที่บอกว่า การให้ คือสิ่งที่ดีที่สดุ เพราะว่า TRUE เขาใช้ สื่อ
ในรูปแบบการสื่อสารอยู่แล้ ว เพราะเขาเอาเรื่ องราวของคุณหมอจริ ง ๆ ที่ผ่านจาก Photo ตอนที่มี
โฆษณาก็จะมีรูปว่าเขาทํากิจกรรมอะไรแบบนี ้ ทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ เอามาแชร์ ให้ ทกุ คนได้ ร้ ูว่าคุณ
หมอคนนี ้ ก็คือยังมีคณ
ุ หมอที่จิตใจดีอยู่
4.9 ในนีม้ ีใครใช้ TRUE อยากแนะนาไหม ?
คนที่ 1 ญ : ไม่เกี่ยวกับโฆษณา
4.10 เห็นคลิปแล้ วอยากกดแชร์ ต่อไหม ?
คนที่ 1 ญ : กดแชร์ กดทุกคลิป มันดีตอ่ ใจทุกคลิป อะไรที่เล่นกับอารมณ์เราและทําให้ เรา
รู้สึกดี เราก็อยากให้ คนอื่นได้ รับสิ่งดี ๆ ด้ วย คิดว่าคนอื่นคงชอบเหมือนเรา ถามว่าขนาดอยากซื ้อ
บริ การของ TRUE เลยมัยก็
้ ไม่ขนาดนัน้ ด้ วยสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ที่สะสมมาของ Dtac ก็ไม่อยาก
เสียตรงนัน้ ไป แต่ถ้าอยากจะใช้ จริ ง ๆ ก็คงเป็ นเน็ตบ้ านเพราะเปลี่ยนได้ 1 ปี สามารถเปลี่ยนได้
สิทธิประโยชน์ก็มีให้ เรื่ อย ๆ ถ้ าจะใช้ จริง ๆ เน็ตบ้ านก็ใช้ ได้ คะ
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