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บทคัด้ย่อ
การวิิจัยั ครัง� นี้้เ� ป็็นี้การวิิจัยั เชิิงคุณภาพ มี้วิตั ถุุป็ระสงค์ เพ่อ� ศึึกษาให้้เข้้าใจั ถุึงวิัตถุุป็ระสงค์ทางการส่อ� สาร
และ วิิธี้การเล่าเร่�องและการส่�อสารด้้วิยภาษาภาพยนี้ตร์ในี้โฆษณาไทยผ่่านี้ส่�อออนี้ไลนี้์ ในี้ป็ี
พ.ศึ. 2560 - พ.ศึ. 2562 โด้ยมี้แนี้วิคิด้และทฤษฎี้ท้�เก้�ยวิข้้องด้ังนี้้� 1) แนี้วิคิด้นี้วิัตกรรมีการโฆษณา
ออนี้ไลนี้์ 2) แนี้วิคิด้ภาษาภาพยนี้ตร์ 3) แนี้วิคิด้การเล่าเร่�อง (Narrative) และ งานี้วิิจััยท้�เก้�ยวิข้้อง
มีาใชิ้เป็็นี้กรอบแนี้วิคิด้ในี้การวิิเคราะห้์ข้้อมีูล โด้ยทำาการศึึกษาจัากภาพยนี้ตร์โฆษณาไทยผ่่านี้ส่�อ
ออนี้ไลนี้์ในี้ป็ี พ.ศึ. 2560 - พ.ศึ. 2562 จัำานี้วินี้ 50 เร่�อง โด้ยแต่ละเร่�องมี้ระยะเวิลาไมี่เกินี้ 30 นี้าท้
และไมี่ตา�ำ กวิ่า 2 นี้าท้ ข้ึนี้� ไป็ โด้ยใชิ้แนี้วิคิด้และทฤษฎี้ทก�้ ล่าวิไป็ข้้างต้นี้ในี้การวิิเคราะห้์ข้อ้ มีูลและแบ่งห้มีวิด้ห้มีู่
ผ่ลการวิิจััยพบวิ่า ภาพยนี้ตร์โฆษณาไทยผ่่านี้ส่�อออนี้ไลนี้์ 1 เร่�องนี้ั�นี้สามีารถุมี้วิัตถุุป็ระสงค์ทาง
การส่�อสารได้้มีากกวิ่า 1 ห้ัวิข้้อ โด้ยผู่้วิิจััยข้อเร้ยกวิ่า วิัตถุุป็ระสงค์ห้ลัก และ วิัตถุุป็ระสงค์รอง ในี้ข้ณะท้�
วิิธี้การเล่าเร่�องส่วินี้มีากนี้ั�นี้ ทั�งแก่นี้เร่�อง มีุมีมีองการเล่าเร่�อง ฉาก และตัวิละคร มีักจัะสร้างเร่�องราวิท้�จัริงใจั
และทำาให้้คนี้ดู้สามีารถุมี้ป็ระสบการณ์ร่วิมีได้้ เป็็นี้เร่�องราวิท้�พบเจัอได้้ในี้ชิ้วิิตป็ระจัำาวิันี้ ห้ร่อเป็็นี้ตัวิละครท้�
สร้างข้ึ�นี้มีาให้้เห้มี่อนี้กับนี้ิสัยข้องมีนีุ้ษย์จัริง ๆ ทั�งด้้านี้ด้้และด้้านี้ร้าย ไมี่ใชิ่ตัวิละครในี้อุด้มีคติจันี้เกินี้ไป็
เพ่อ� แสด้งถุึงควิามีจัริงใจัข้องแบรนี้ด้์ผ่า่ นี้เร่อ� งเล่า และผ่่านี้ภาษาภาพยนี้ตร์ ห้ร่อ เทคนี้ิคทางการส่อ� สารข้องมีุมีกล้อง
ข้นี้าด้ภาพ และองค์ป็ระกอบส้ เพ่�อป็ระกอบสร้างเร่�องราวิท้�ทำาให้้เข้้าถุึงคนี้ดู้ ผ่่านี้อารมีณ์ข้องห้นี้ัง
คำาสื่ำาคัญ : วิิธี้การเล่าเร่�อง,การส่�อสารด้้วิยภาษภาพยนี้ตร์,โฆษณาออนี้ไลนี้์
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Abstract
This qualitative research aimed to investigate objectives of film language communication and narrative techniques used in online Thai commercials launched from 2017 to 2019.
The research employed related theories including 1) online commercial innovation, 2) film
language, and 3) narrative techniques, and other related studies as the research framework.
The samples were fifty online Thai commercials, each of which lasted 30 minutes – 2 minutes.
The result revealed that each of the commercials had more than one communication objective
named as primary objective and secondary objective. In terms of narrative techniques, it was
found that the narrative perspectives (narrative voices/ points of view), scenes, and characters
could provide viewers with immersive experience. Most stories were what really happened in daily
life. Most characters were aimed to be realistic, having both good and bad character traits, to
present the sincerity of the brand of which the products were advertised through narration and film
language with the contribution of camera angles, picture sizes, and colors. Those elements could
make the commercials interesting and provide insight into characters’ thoughts and emotions.
Keywords: Narrative techniques, Communication through film language, Online commercials
บทนำา
ป็ัจัจัุบันี้เราทุกคนี้เริ�มีเข้้าสู่ ยุค ด้ิจัิทัล อย่างเต็มีรูป็แบบ ส่�อ สินี้ค้า บริการ ต่าง ๆ ท้�เคยอยู่แต่ในี้ Offline
เริมี� ป็รับเป็ล้ย� นี้ผ่ันี้ตัวิเองเข้้าสูโ่ ลกออนี้ไลนี้์อย่างเต็มีตัวิ สังเกตได้้จัากเพจั ในี้ Facebook ห้ร่อ ชิ่อง ในี้ YouTube TikTok
ท้ท� กุ สินี้ค้า บริการ ห้ร่อส่อ� ต่างๆ แทบจัะเข้้ามีามี้บทบาทกันี้ห้มีด้ และตัวิผู่บ้ ริโภคเองนี้ันี้� ก็เริมี� การค้นี้ห้าข้้อมีูลและ
ดู้ควิามีนี้่าเชิ่อ� ถุ่อจัากยอด้ผู่ต้ ด้ิ ตามีข้องเพจั ห้ร่อ ส่อ� นี้ันี้� ๆ ด้้วิยเชิ่นี้กันี้ รวิมีไป็ถุึงการทำาธีุรกรรมีทางการเงินี้ ซื้่อ� ข้อง ดู้ห้นี้ัง
ทุกอย่างล้วินี้ทำาได้้ผ่า่ นี้ออนี้ไลนี้์ทง�ั สินี้ จัึงเร้ยกวิ่าส่อ� ออนี้ไลนี้์นี้นี้�ั เข้้ามีามี้บทบาทสำาคัญกับวิิถุชิ้ วิ้ ติ ข้องคนี้ไทยอย่างมีาก
ส่�อโฆษณาท้�เราทุกคนี้คุ้นี้เคยกันี้ด้้ และเร้ยกได้้วิ่าเป็็นี้ส่�อด้ั�งเด้ิมีท้�อยู่คู่กับคนี้ไทยมีาเนี้ิ�นี้นี้านี้นี้ั�นี้ก็ค่อ
การโฆษณาผ่่านี้ส่�อโทรทัศึนี้์ ซื้ึ�งรูป็แบบการโฆษณาผ่่านี้ส่�อโทรทัศึนี้์นี้ั�นี้จัะเป็็นี้รูป็แบบเชิิงบังคับให้้ผู่้ชิมี
ต้องดู้โฆษณา สินี้ค้า บริการต่าง ๆ อย่างเล้�ยงไมี่ได้้ ห้ากไมี่ต้องการดู้ สิ�งท้�เราทำาได้้ค่อกด้เป็ล้�ยนี้ชิ่อง ซื้ึ�งก็มี้
โอกาสท้�จัะได้้เจัอโฆษณาเด้ิมีท้�เราห้ล้กเล้�ยงมีาก็เป็็นี้ได้้ ซื้ึ�งโฆษณาในี้รูป็แบบนี้้�นี้ั�นี้มีักจัะมีาเพ่�อคั�นี้กลาง
ระห้วิ่างท้�เรากำาลังรับชิมี รายการ ละคร ข้่าวิต่าง ๆ ท้�สำาคัญห้ร่อเป็็นี้สิ�งท้�เรากำาลังสนี้ใจัอยูใ่ นี้ข้ณะนี้ั�นี้ โด้ย
โฆษณาท้ป็� รากฏอยูท่ างห้นี้้าจัอโทรทัศึนี้์นี้นี้�ั เราจัะเร้ยกกันี้วิ่า TVC ย่อมีาจัาก Television Commercial Advertising โด้ยสามีารถุแบ่งได้้ออกเป็็นี้ 2 ป็ระเภท 1) การโฆษณาสินี้ค้าห้ร่อบริการ Spot Television Advertising
เป็็นี้การมีุง่ เนี้้นี้โฆษณาด้้านี้สินี้ค้าและบริการ เพ่อ� ให้้ผ่บู้ ริโภคห้ร่อผู่ชิ้ มีเกิด้ควิามีสนี้ใจั สร้างการจัด้จัำา จันี้ทำาให้้เกิด้
การตัด้สินี้ใจัซื้่อ� ในี้ท้ส� ดุ้ 2) การโฆษณาเพ่อ� ป็ระชิาสัมีพันี้ธี์สถุาบันี้ห้ร่อองค์กร Institutional Advertising or Public
Relations Advertising or Corporate Advertising เป็็นี้การแจั้งข้้อมีูล ห้ร่อ ข้่าวิสาร อาจัเป็็นี้กิจักรรมีการรวิมีตัวิ
เพ่อ� ป็ระโยชินี้์ข้องสังคมี การรณรงค์สง่ เสริมีกระตุนี้้ สังคมี เพ่อ� เสริมีสร้างภาพลักษณ์ข้องห้นี้่วิยงานี้ห้ร่อองค์กร
(htpp://www/norden.co.th/blog, 23 กรกฎีาคมี 2562) ซื้ึ�งการโฆษณาแบบส่�อด้ั�งเด้ิมี อย่าง TVC นี้ั�นี้ยังมี้
ข้้อจัำากัด้ในี้เร่อ� งข้องเวิลา และค่าใชิ้จัา่ ยท้แ� พง เนี้่อ� งจัากการโฆษณาทางโทรทัศึนี้์นี้นี้�ั มี้คา่ ใชิ้จัา่ ยท้ค� อ่ นี้ข้้างสูง
โด้ยคิด้เป็็นี้เวิลาต่อนี้าท้ข้องภาพยนี้ตร์โฆษณา 1 เร่อ� ง โด้ยข้้อมีูลจัากทางท้มีข้่าวิไทยรัฐ TV ได้้แสด้งให้้เห้็นี้ถุึง
อัตราค่าโฆษณาและข้้อจัำากัด้ข้องเวิลาด้ังนี้้� (http://www.youtube.com/watch?v=6Ydw-mH7rJs, 23 กรกฎีาคมี 2562)
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ภาพท้� 1.1 ภาพอัตราค่า โฆษณา จัาก ไทยรัฐ TV
ท้�มีา : https://www.youtube.com/watch?v=6Ydw-mH7rJs, 2557
โด้ยระยะเวิลาข้องการโฆษณานี้ันี้� ท้วิอ้ นี้าล็อก มี้ระยะเวิลาได้้ไมี่เกินี้ 12 นี้าท้ ต่อ 1 ชิัวิ� โมีง เป็็นี้ข้้อกำาห้นี้ด้
ส่วินี้ ท้วิด้้ จัิ ติ อล นี้ันี้� โฆษณาเฉล้ย� 10 นี้าท้ ไมี่เกินี้ 12 นี้าท้ โด้ยจัากข้้อมีูลตามีภาพเราจัะเห้็นี้วิ่าค่าโฆษณาทาง
ส่อ� ด้ัง� เด้ิมีนี้ันี้� มี้อนี้ั ตราค่าบริการค่อนี้ข้้างสูงต่อนี้าท้ ด้ังนี้ันี้� เราจัึงเห้็นี้ได้้วิา่ โฆษณาส่วินี้มีากทางโทรทัศึนี้์จัะเป็็นี้
โฆษณาท้ไ� มี่ได้้มีเ้ นี้่อ� ห้าท้ย� าวิมีาก แต่เนี้้นี้ส่อ� สารแบบตรงตัวิสันี้� กระชิับในี้ระยะภายในี้เวิลาไมี่กวิ�้ นี้ิ าท้ และด้้วิย
ข้้อจัำากัด้ด้้านี้ระยะเวิลานี้้�นี้ั�นี้ทำาให้้ส่�อโฆษณาทางโทรทัศึนี้์ ไมี่ได้้มี้การเล่าเร่�องราวิอะไรมีาก
นี้ัก แต่เนี้้นี้เนี้่อ� ห้าสารท้ส� าำ คัญๆ บอกถุึงสรรพคุณ เข้้าป็ระเด้็นี้ตรงจัุด้ ไมี่ได้้มีก้ ารพาผู่ชิ้ มีเข้้าไป็สูเ่ ร่อ� งราวิ ห้ร่อสร้าง
ป็ระสบการณ์รวิ่ มีระห้วิ่างแบรนี้ด้์และผู่บ้ ริโภคเท่าไร คนี้ส่วินี้มีากจัึงมีองวิ่าการโฆษณาเป็็นี้เพ้ยงแค่การข้ายข้อง
จันี้เกินี้ไป็ และบางครัง� ก็สร้างควิามีรำาคาญให้้กบั ผู่ชิ้ มี ข้ณะรับชิมีรายการ ละคร ห้ร่อสิง� ท้พ� วิกเข้ากำาลังสนี้ใจัอยู่ ในี้ป็ี 2558
กสทชิ. ก็ได้้ออกมีาเอาจัริงเอาจัังและเข้้มีงวิด้กับการโฆษณาในี้ชิ่วิงไพร์มีไทมี์วิา่ ต้องกำาห้นี้ด้ 12 นี้าท้ ต่อ 1 ชิัวิ� โมีงเท่านี้ันี้�
เนี้่อ� งจัากมี้ผ่บู้ ริโภคได้้รอ้ งเร้ยนี้วิ่าโฆษณาเกินี้เวิลา(http://www.adslthailand.com/post, 23 กรกฎีาคมี 2562)
การโฆษณาในี้ยุคป็ัจัจัุบันี้นี้ั�นี้ เร้ยกได้้วิ่าผู่้ชิมีเริ�มีถุูกป็รับเป็ล้�ยนี้ให้้เป็็นี้ผู่้เล่อกแทนี้ พวิกเข้า
สามีารถุเล่อกท้�จัะรับชิมีห้ร่อไมี่รับชิมีโฆษณาเห้ล่านี้ั�นี้ได้้ เพ้ยงแค่กด้ข้้ามี ห้ร่อจั่ายเงินี้ซื้่�อแพ็กเกจัเพิ�มี
เพ่�อให้้พวิกเข้าไมี่ต้องเห้็นี้โฆษณาข้ณะรับชิมีสิ�งท้�พวิกเข้าสนี้ใจัอยู่ เร้ยกได้้วิ่าโฆษณาผ่่านี้ส่�อออนี้ไลนี้์
มี้ควิามีแตกต่างจัากส่อ� เด้ิมีพอสมีควิร ทัง� เร่อ� งข้้อจัำากัด้ด้้านี้ระยะเวิลา และค่าใชิ้จัา่ ย ซื้ึง� แนี้่นี้อนี้วิ่าข้้อจัำากัด้
อาจัจัะลด้นี้้อยลงแต่การแข้่งข้ันี้ด้้านี้เนี้่อ� ห้า Content ท้นี้� าำ เสนี้อก็เพิมี� มีากข้ึนี้� ไป็ด้้วิยเชิ่นี้กันี้ เพราะเนี้่อ� ห้าท้นี้� า่ สนี้ใจั
ตรึงใจั และสามีารถุสร้างป็ระสบการณ์ร่วิมีให้้กับผู่้ชิมีได้้นี้ั�นี้ เป็็นี้เนี้่�อห้าท้�สามีารถุห้ยุด้คนี้ดู้ไมี่ให้้กด้
ข้้ามีได้้ นี้อกเส้ยจัากสินี้ค้าห้ร่อบริการนี้ั�นี้ ๆ จัะจั่ายเงินี้เพิ�มี ทำาให้้โฆษณาข้องตัวิเองไมี่สามีารถุกด้
ข้้ามีได้้ ด้ังนี้ันี้� เนี้่อ� ห้าการเล่าเร่อ� ง ภาพ ส้ องค์ป็ระกอบต่าง ๆ ข้องโฆษณาออนี้ไลนี้์นี้บั เป็็นี้สิง� สำาคัญอย่างมีาก
สินี้ค้า บริการ ห้ร่อแบรนี้ด้์ตา่ ง ๆ จัึงผ่ลิตเนี้่อ� ห้าออกมีาห้ลากห้ลายรูป็แบบ ผ่่านี้เวิลาในี้การเล่าเร่อ� งท้มี� ากข้ึนี้�
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เพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ จริงใจ หรือมีความสนุก นอกจากจะสร้างการจดจ�าได้แล้วยังท�าให้
ผู้บริโภครู้สึกเข้าถึง และ เชื่อใจสินค้า หรือ บริการนัน้ ๆ ได้มากขึ้นด้วย จากที่กล่าวไป ว่าในยุคดิจิทัลนั้น
ผูบ้ ริโภคนับว่ามีทางเลือกมากมายขึน้ ในการรับชมและเลือกซื้ือ้ สินค้า บริการต่าง ๆ ดังนัน้ เนือ้ หาทีม่ เี รือ่ งราว
น่าสนใจ โดนใจผูบ้ ริโภค จึงเป็นสิง่ ส�าคัญ ทีจ่ ะสามารถสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับสินค้าและบริการนัน้ ๆ ได้
โฆษณาในสือ่ ออนไลน์ เราจะพบเห็นโฆษณาทีม่ รี ะยะเวลามากกว่าสือ่ เดิมค่อนข้างมาก บางโฆษณาก็มที า� เป็นมินซื้ิ รี สี ์
ให้ตดิ ตามต่อเป็นตอน ๆ เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมกับผูช้ ม และยังพบว่าภาพยนตร์โฆษณาบางชิน้ มีความยาว
ถึง 20 นาที นับเป็นภาพยนตร์สนั้ 1 เรือ่ งได้เลย โดยโฆษณาส่วนมากจะเน้นเรือ่ งราวทีแ่ ปลกใหม่ และบางครัง้
เนือ้ หาของโฆษณาก็ไม่ได้ถกู สร้างให้มเี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับสินค้าหรือบริการอย่างโจ่งแจ้ง ไม่เน้นขายของจนเกินไป
แต่เลือกสอดแทรกสินค้าเข้าไปในหนังโฆษณาให้ดูเชื่อมโยงกับเรื่องราว และภาพลักษณ์อย่างลงตัวแทน
หรือแทรกเข้าไปแบบเนียน ๆ นั้นเอง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าผ่าน
เรื่องเล่าได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์โฆษณา ของ Vaseline Thailand ที่สร้างขึน้ มาเพือ่ ถามผู้บริโภคว่า
“ผิวเรามีค่าแค่ไหน?” แน่นอนว่าในสังคมไทยเราจะคุน้ เคยกันดีกับการถูก Bully เรื่องสีผิว และแน่นอนว่า
การสร้างค่านิยมว่าผู้หญิงสวยต้องผิวขาว อยู่คู่กับสังคมเรามาเนิ่นนาน ดังนั้นหลาย ๆ แบรนด์เกี่ยวกับ
ครีมจึงผลิตครีมที่ช่วยเรื่องผิวขาวและเน้นโฆษณาไปในทิศทางเดียวกันว่าผูห้ ญิงผิวขาวคือผูห้ ญิงทีส่ วยดูดี
และผู้ชายส่วนมากก็ชื่นชอบผู้หญิงผิวขาวด้วย โดยในโฆษณา ของ Vaseline Thailand ได้สร้างการมี
ส่วนร่วมกับคนดูดว้ ยการตัง้ ค�าถามสัน้ ๆ เพือ่ ให้คนดูคอ่ ย ๆ คิดไปพร้อมกัน ด้วยค�าถามว่า “เคยสงสัยกันไหมว่า
ท�าไมทุกโฆษณาต้องจบด้วยการให้เรามีผิวกระจ่างใส เพื่อเอาชนะใจผู้ชาย ผิวเรามีค่าแค่นี้เอง
หรอ ลองคิดดูดี ๆ นะ นอกจากผูช้ ายแล้วผิวเรามีไว้เผือ่ ใคร“ โดยตลอดทัง้ เรือ่ งภาพยนตร์โฆษณาจะพูดคุยกับ
คนดู ตัง้ ค�าถาม พาไปเห็นชีวติ ของตัวละครทีอ่ าจจะเหมือนกับชีวติ ของผูห้ ญิงหลาย ๆ คน ดึงเอาประสบการณ์
ร่วมเหล่านีม้ าบอกเล่าท�าให้คนดูเข้าใจว่าผิวทีด่ ี คือผิวทีก่ ล้าใช้ กล้าออกไปหาประสบการณ์ให้ตวั เองต่างหาก

ภาพที่ 1.2 ภาพโฆษณาผิวเรามีค่าแค่ไหน สินค้า:VaselineThailand
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7JxHZUBjxFk&t=14s, 2561
จะเห็นได้ชัดว่าโฆษณาในยุคใหม่นั้นเริ่มมีการสร้างสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์มากขึ้น ให้ลูกค้ามอง
เห็นถึงความจริงใจและความหวังดีของสินค้า หรือบริการ ทีม่ ตี อ่ ผูบ้ ริโภค ไม่ได้ตอ้ งการเน้นขายของเพียงอย่าง
เดียว ท�าให้คนดูรสู้ กึ เปิดใจทีจ่ ะติดตาม หรือ ซื้ือ้ สินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ได้งา่ ยขึน้ ซื้ึง่ แน่นอนว่าการท�าให้ผบู้ ริโภค
จงรักภัคดีตอ่ แบรนด์ นอกเนือ้ จากโฆษณาแล้วก็ยงั ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพของสินค้าเองด้วย ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้
จึงต้องการทีจ่ ะศึกษาถึงวิธกี ารเล่าเรือ่ งและการสือ่ สารด้วยภาษาภาพยนตร์ ในโฆษณาไทยผ่านสือ่ ออนไลน์ ทัง้ นี้
เพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานและเพือ่ เป็นองค์ความรูต้ อ่ ยอดให้กบั ผูท้ สี่ นใจงานสร้างสรรค์ดา้ นโฆษณา
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วัตถุุประสงค์กัารวิจััย
1.เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์การสื่อสารในภาพยนตร์โฆษณาไทยผ่านสื่อออนไลน์
2.เพื่อศึกษาวิธีการเล่าเรื่องและการสื่อสารด้วยภาษาภาพยนตร์ในโฆษณาไทยผ่านสือ่ ออนไลน์
แนิวคิดทฤษฎี่ และ งานิวิจััยท่�เกั่�ยวข้อง
มีแนวคิดทฤษฎีที่น�ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดดังนี้
1.แนวคิดนวัตกรรมการโฆษณาออนไลน์ ว่าด้วยเรือ่ งของความหมายของสือ่ ดัง้ เดิมและสือ่ ใหม่ รวมไปถึง
แนวคิดการตลาดผ่านสือ่ ออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ การโฆษณาผ่านสือ่ ออนไลน์ และแนวคิดโฆษณาวิดโี อออนไลน์
โดยผูว้ จิ ยั ใช้เป็นกรอบเพือ่ วิเคราะห์ถงึ วัตถุประสงค์ของการสือ่ สารในภาพยนตร์โฆษณาไทยผ่านสือ่ ออนไลน์
2.แนวคิดภาษาภาพยนตร์ ทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งของศิลปะทางเทคนิคการประกอบสร้างภาพยนตร์ ผ่านมุมกล้อง
ขนาดภาพ องค์ประกอบสี การเคลื่อนไหวและการเชือ่ มต่อภาพ มาใช้เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงการสื่อสารด้วย
ภาษาภาพยนตร์ในโฆษณาไทยผ่านสื่อออนไลน์
3.แนวคิดการเล่าเรื่อง (Narrative) ว่าด้วยการเล่าเรื่องผ่านมุมมองการเล่าเรื่อง แก่นของเรื่อง
ตัวละคร และ ฉาก ที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการสร้างเรื่องราวให้สมบูรณ์ และท�าให้เรื่องราวน่าสนใจ
แก่นเรื่องที่สนุกน่าจดจ�า ตัวละครที่สมจริง ฉากที่สื่อสารถึงสถานที่หรือสถานการณ์ที่ตัวละครพบเจอ
องค์ประกอบทัง้ หลายเหล่านี้ ใช้เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ ถึงวิธกี ารเล่าเรือ่ งในภาพยนตร์โฆษณาไทยผ่านสือ่ ออนไลน์
โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นของ ปิยาณี ศิริประภาษมงคง (2558) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การ
น�าเสนอรายการสาธิตการแต่งหน้าทางสือ่ ออนไลน์ที่มีผลต่อ การรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจของผู้รับชม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกเรื่องเป็นของ ธนัช คงเกรียงไกร (2560) ที่ศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ความเป็นชาย
ที่สะท้อนผ่านรอยสักในภาพโฆษณามอเตอร์ไซื้ค์ Harley – Davidson ที่ปรากฏบนสื่อโฆษณาออนไลน์
ระเบั่ยบักัารวิจััย
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายระเอียดดังนี้
แหล่งข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือภาพยนตร์โฆษณาไทยทีป่ รากฏอยู่บนสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่
1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2562 ผ่านทางสองช่องทางนี้ 1) YouTube 2) Facebook โดยคัดเลือก จ�านวน 50
เรื่องเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระยะเวลาความยาวไม่ต�่ากว่า 2-30 นาที
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านหนังสือ บทความ ด้วยการรวบรวมเอกสารจาก
ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์ ฐ์านข้อมูลวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐ์านข้อมูลงานวิจยั แบบออนไลน์
และสืบคันข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ผ่านสือ่ ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม และเป็นสือ่ ทีส่ นิ ค้าและบริการ ส่วนใหญ่นยิ มลงโฆษณา
คือ YouTube Facebook เมื่อรวบรวมแล้วได้น�ามาแยกหมวดหมู่ เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ในล�าดับถัดไป
การวิเคราะห์ข้อมูล ในภาพยนตร์โฆษณาไทยผ่านสื่อออนไลน์ ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 3 ส่วน 1) วิเคราะห์วัตถุประสงค์การสื่อสาร 2) วิธีการเล่าเรื่อง 3) การสือ่ สารด้วยภาษาภาพยนตร์
โดยจากโฆษณา ทั้ง 50 เรื่อง ผู้วิจัยได้จัดท�าตารางเพื่อจัดกลุ่มและแยกหมวดหมู เพื่อให้เห็นถึงค่าความ
สัมพันธ์บางอย่าง และให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผล
การน�าเสนอข้อมูล ผูว้ จิ ยั น�าเสนอข้อมูลผ่านการบรรยาย มีการเรียบเรียงหัวข้อ วัตถุประสงค์ทางการสือ่ สาร
วิธีการเล่าเรื่องและการสื่อสารด้วยภาษาภาพยนตร์ ตามล�าดับ
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ผู้ลกัารวิจััย
1.วัตถุประสงค์การสื่อสารในภาพยนตร์โฆษณาไทยผ่านสือ่ ออนไลน์
โดยหลังจากศึกษาภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 50 เรื่องแล้วนั้น ผู้วิจัยพบวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญและเห็น
เด่นชัด มากทีส่ ดุ 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ 2) เพือ่ สะท้อนสังคม 3) เพือ่ สร้างการจดจ�า 4) เพือ่ โน้มน้าวใจ
คนดู 5) เพือ่ ให้ขอ้ มูลสินค้าหรือบริการ ซื้ึง่ ทัง้ 5 หัวข้อนีเ้ ป็นวัตถุประสงค์ทถี่ กู พบมากทีส่ ดุ จากภาพยนตร์โฆษณา
ทัง้ หมด 50 เรือ่ ง โดยอีกสิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั พบและคิดว่าเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจคือ ภาพยนตร์โฆษณา 1 เรือ่ งนัน้ อาจจะมีวตั ถุประสงค์
มากกว่า 1 ข้อได้ ซื้ึ่งผู้วิจัยขอเรียกว่า วัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รอง สามารถอธิบายเพิม่ เติมได้ดังนี้
วัตถุประสงค์หลัก เป็นแกนหลักส�าคัญของการสือ่ สาร เป็นสิง่ แรกทีถ่ กู ตัง้ ขึน้ มาโดย เจ้าของสินค้าบริการ
นักสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา หรือ ผู้ก�ากับ เป็นต้น
วัตถุประสงค์รอง เป็นสิ่งทีอ่ าจตั้งใจหรือไม่ได้ตงั้ ใจให้เกิดขึน้ ก็ได้ เป็นวัตถุประสงค์ที่เหมือนผลพลอยได้
จากการสื่อสารผ่านวัตถุประสงค์หลัก นั้นเอง
วัตถุประสงค์ทมี่ กั อยูค่ กู่ นั โดยวัตถุประสงค์หลักและรอง สลับกันไปตามความเหมาะสม หรือตามสิง่ ทีผ่ ู้
สร้างสรรค์ตอ้ งการจะสือ่ สาร 1) เพือ่ สร้างการจดจ�า มักคูก่ บั เพือ่ ให้ขอ้ มูลสินค้าหรือบริการ 2)เพือ่ โน้มน้าวใจ
มักคู่กับ เพื่อให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการ 3) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ มักคู่กับ เพื่อสะท้อนสังคม
2.วิธีการเล่าเรื่องและการสื่อสารด้วยภาษาภาพยนตร์ในโฆษณาไทยผ่านสื่อออนไลน์ ผลการวิจัย
สามารถสรุปผลแบ่งตามหัวข้อได้ดังนี้
2.1 วิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณาไทยผ่านสื่อออนไลน์
แก่นของเรื่อง จากผลการศึกษาภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 50 แก่นเรื่องที่ถูกพบมากที่สุดมี 3 อันดับดังนี้
1) แก่นเรื่องความรัก 2) แก่นเรือ่ งอุดมการณ์และการท�าตามเป้าหมาย 3)แก่นเรือ่ งศีลธรรมจรรยา
มุมมองการเล่าเรื่อง ที่นิยมใช้ พบด้วยกันทั้งหมด 5 มุมมอง ดังนี้ 1) การเล่าเรื่องผ่านตัวละคร
2) การเล่าเรือ่ งผ่านโฆษก 3) การเล่าเรือ่ งแบบรูร้ อบด้าน 4) การเล่าเรือ่ งผ่านเพลง 5) การเล่าเรือ่ งผ่านสิง่ ทีไ่ ม่มี
ชีวติ โดยจากทัง้ 5 มุมมองการเล่าเรือ่ ง มุมมองทีพ่ บน้อยทีส่ ดุ แต่มคี วามน่าสนใจ คือ การเล่าเรือ่ งผ่านสิง่ ไม่มชี วี ติ
เพราะเป็นมุมมองการเล่าเรื่องที่สามารถสร้างความประหลาดใจให้กับคนดูได้
ตัวละคร จากภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 50 เรื่องในปี พ.ศ.2560-2562 เป็นตัวละครแบบรอบด้าน
ถึง 39 เรือ่ ง เป็นตัวละครที่มีความสมจริง มีอุปนิสัยด้านดีและชั่ว มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ ซื้ึ่งตัวละคร
ลักษณะนีจ้ ะท�าให้สอื่ สารและเข้าถึงคนดูได้มากขึ้น ท�าให้คนดูรู้สึกมีประสบการณ์ร่วมเมื่อตัวละครในเรื่อง
มีลักษณะนิสัยเหมือนกับพวกเขา
ฉาก โดยฉากที่พบมีด้วยกันทั้งหมด 5 แบบ เรียงตามล�าดับจากพบมากสุดไปน้อยสุด ดังนี้
1) ฉากการด�าเนินชีวิตของตัวละคร 2) ฉากในจินตนาการ 3) ฉากที่แบ่งช่วงเวลา 4) ฉากสิ่งประดิษฐ์์ 5)
ฉากธรรมชาติ
2.2 การสื่อสารด้วยภาษาภาพยนตร์โฆษณาไทยผ่านสื่อออนไลน์
มุมกล้อง ที่ถูกพบว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ในภาพยนตร์โฆษณาไทยผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ 1)
มุมกล้องแบบ Objective Camera Angles 2) มุมกล้องแบบ Eye Level Shot 3) มุมกล้องแบบ Point of
View Camera Angles (POV) ส่วนขนาดภาพที่มักจะถูกพบเกือบแทบจะทุกเรื่องคือ ขนาดภาพ MS (Medium Shot) และ MCU (Medium Close Up) เรียกได้ว่าเป็นขนาดภาพที่นิยมใช้ในการเล่าเรื่องเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นขนาดภาพทีส่ ามารถเก็บสีหน้า อารมณ์ และสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ ในส่วนขององค์ประกอบสี
ในภาพยนตร์โฆษณาผ่านสือ่ ออนไลน์นนั้ สามารถแบ่งได้ตามหัวข้อดังนี้ 1) สีทบี่ อกถึงเวลา 2) สีที่สอื่ สารถึง
แบรนด์ 3) สีที่บอกความรู้สึก 4) สีที่บอกถึงเพศ ซื้ึ่งองค์ประกอบเหล่านี้สามารถพบได้ในภาพยนตร์
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โฆษณาทั้งสื่อเดิมและสื่อใหม่ เพราะเรียกว่าเป็นพื้นฐ์านทางการเล่าเรื่องโดยใช้สีนั้นเอง ในส่วนของการ
เคลือ่ นไหวและการเชือ่ มต่อภาพ เรียกได้วา่ ภาพยนตร์โฆษณาแทบจะทุกเรือ่ งใช้การเชือ่ มต่อภาพด้วยวิธี Cut
หรือ Crosscutting โดยเทคนิคในการเคลือ่ นไหว ที่นิยมใช้ พบ 4 เทคนิค 1) Tracking 2) Panning 3) Zoom
4) Handheld Camera โดยการเคลื่อนไหวทั้งสี่ล้วนสร้างจังหวะให้หนังมีลูกเล่น และความสมจริงมากขึ้น
อภิปรายผู้ล
จากการผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล วิธกี ารเล่าเรือ่ งและการสือ่ สารด้วยภาษาภาพยนตร์ ในสือ่ โฆษณาไทยผ่านสือ่ ออนไลน์
ผู้วิจัยสรุปผลเป็น 2 ประเด็นดังนี้
1.วัตถุประสงค์การสื่อสารในภาพยนตร์โฆษณาไทยผ่านสื่อออนไลน์ ในปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.
2562 จากโฆษณาทั้ง 50 เรื่องมีวัตถุประสงค์ที่นิยมใช้ด้วยกันทั้งหมด 5 หัวข้อ 1.เพื่อสร้างภาพลักษณ์
2.เพื่อสะท้อนสังคม 3.เพื่อสร้างการจดจ�า 4.เพื่อโน้มน้าวใจคนดู 5.เพื่อให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการ โดย
วัตถุประสงค์ทพี่ บว่าแตกต่างจากแนวคิดนวัตกรรมการโฆษณาออนไลน์ ได้แก่ วัตถุประสงค์เพือ่ สะท้อนสังคม
ซื้ึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่หลากหลายแบรนด์เริ่มให้ความสนใจมากขึ้น เพราะการท�าหนังโฆษณาที่สะท้อน
สังคมมักแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ทดี่ ี และเป็นวัตถุประสงค์ทผี่ คู้ นให้ความสนใจได้งา่ ย และท�าให้เกิดการ
แชร์กนั ได้ในหมูม่ าก เพราะการช่วยเหลือสังคมเป็นสิง่ ทีใ่ ครหลาย ๆ คนพึงอยากจะท�า แต่อาจจะไม่มโี อกาสได้ทา�
หรือไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นถึงหัวข้อหรือประเด็นทางสังคมนั้น ๆ ภาพยนตร์โฆษณาที่สะท้อน
สังคมอย่างตรงไปตรงมา จึงเป็นเหมือนสื่อกลางที่พูดแทนความในใจของใครหลายคน เป็น
เหมือนสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงที่ก�าลังเกิดขึ้น ของสังคมไทยในแต่ละช่วงเวลานั่นเอง ซื้ึ่งใน
ภาพยนตร์ 1 เรื่อง อาจมีได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและองค์ประกอบต่าง ๆ
ในการเล่าเรือ่ ง การมีวตั ถุประสงค์รอง นัน้ เป็นเหมือนผลพลอยได้ จากวัตถุประสงค์หลักเท่านัน้ ซื้ึง่ สิง่ ทีจ่ ะก่อให้
เกิดวัตถุประสงค์รองได้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั ความแข็งแรงของวัตถุประสงค์หลักเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากวัตถุประสงค์
ßหลัก ต้องการสะท้อนสังคม แต่เล่าเรือ่ งได้ไม่ดี ไม่เข้าใจปัญหาจริง ๆ ก็ท�าให้ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนัน้
ไม่สามารถสื่อสารวัตถุประสงค์ใดออกไปให้คนดูรับรู้ได้เลยนั้นเอง แต่หากเรื่องเล่านั้นมีความน่าสนใจ
สะท้อนสังคมได้ดี สินค้าหรือบริการนั้นก็จะ มีผลพลอยได้ ในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์ไปด้วยนั้นเอง

ภาพที่ 1.3 วัตถุประสงค์หลัก และ วัตถุประสงค์รอง
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2.วิธีการเล่าเรื่องและการสื่อสารด้วยภาษาภาพยนตร์ในสื่อโฆษณาไทยผ่านสื่อออนไลน์ ในปี
พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562 วิธีการการเล่าเรื่องเกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบที่ช่วยในการประกอบสร้าง
ให้เรื่องเล่านั้นมีความสมบูรณ์ และมีความน่าสนใจ เป็นเหมือนศิลปะ ซื้ึ่งการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์
โฆษณานอกจากจะใช้ศิลปะในการเล่าเรือ่ งราวแล้ว ยังต้องใช้ศิลปะในการขายของเพือ่ ประกอบสร้างเรือ่ ง
ราวให้เข้ากับสินค้าหรือบริการและท�าให้มันน่าสนใจด้วยเช่นกัน ดังนั้นแก่นเรื่องที่น่าสนใจและเข้าถึงคนดู
ได้ง่าย อย่างแก่นเรื่องความรัก จึงมักถูกหยิบมาใช้และพบเห็นบ่อยที่สุดจากภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 50 เรือ่ ง
เพราะเป็นแก่นเรื่องที่สามารถเข้าถึงและสร้างประสบการณ์ร่วมกับคนดูได้ง่าย เพราะในชีวิตของมนุษย์
ทุกคนล้วนมีเรือ่ งราวเกีย่ วกับความรัก เข้ามาเกีย่ วข้องเสมอในทุกช่วงวัย ทัง้ รักแบบเพือ่ น คนรัก รักสัตว์เลีย้ ง
หรือแม้แต่การรักตัวเอง สิ่งเหล่านี้มักถูกหยิบขึ้นมาเล่าในแก่นเรื่องความรัก สร้างเรื่องราวท�าให้เกิด
อารมณ์ร่วมระหว่างตัวหนังและคนดู เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกัน ซื้ึง่ มุมมองการเล่าเรื่องที่พบถูกพบมาก
ที่สุด นั้นคือการเล่าเรื่องผ่านตัวละคร ซื้ึ่งสอดคล้องกับตัวละครที่ถูกพบจากภาพยนตร์โฆษณาทั้ง 50 เรื่อง
นั้นก็คือตัวละครแบบรอบด้าน บ่อยครั้งภาพยนตร์โฆษณามักจะสร้างตัวละครที่สมจริงทั้งอุปนิสัย ใจคอ
เพือ่ สะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ เพือ่ จูงใจ สร้างความสนใจ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนดูและตัวละคร
เพือ่ ให้คนดูอยากทีจ่ ะติดตามเรือ่ งราว อยากทีจ่ ะเอาใจช่วย ตัวละครแบบรอบด้านนัน้ จึงนับเป็นจุดทีส่ ร้างความ
เชือ่ มโยงกับคนดูได้ เพราะนิสยั ของตัวละครในบางครัง้ ก็อาจจะเชือ่ มโยงหรือคล้ายกับนิสยั ของผูบ้ ริโภคหลาย ๆ
คน การเล่าเรือ่ งผ่านตัวละครในลักษณะเช่นนีจ้ งึ ท�าให้เรือ่ งราวนัน้ มีความน่าสนใจ และน่าติดตามมากขึน้ นัน้ เอง
ตารางท้� 1.1 สรุป็เก้�ยวิกับตัวิละครแบบรอบด้้านี้

โด้ยฉากท้นี้� ยิ มีใชิ้ในี้การเล่าเร่อ� งนี้ันี้� เป็็นี้ฉากการด้ำาเนี้ินี้ชิ้วิติ ป็ระจัำาวิันี้ ซื้ึง� จัากผ่ลวิิจัยั จัะเห้็นี้ได้้วิา่ ในี้ชิ่วิงป็ีนี้นี้�ั
ผู่้สร้างสรรค์มีักนี้ิยมีนี้ำาเสนี้อเร่�องราวิท้�มี้ควิามีสมีจัริง ห้ร่อ สถุานี้การณ์เห้มี่อนี้จัริง ท้�สามีารถุสร้าง
ป็ระสบการณ์ร่วิมีระห้วิ่างภาพยนี้ตร์และคนี้ดู้ได้้ ฉากท้�สมีจัริงและเข้้ากับเนี้่�อเร่�องอย่างฉากในี้
ชิ้วิิตป็ระจัำาวิันี้จัึงมีักถุูกนี้ำามีาเล่อกใชิ้ในี้ภาพยนี้ตร์โฆษณาบ่อยครั�งนี้ั�นี้เอง โด้ยองค์ป็ระกอบการ
เล่าเร่อ� งด้้านี้ภาษาภาพยนี้ตร์นี้นี้�ั มีุมีกล้องท้นี้� ยิ มีใชิ้ เป็็นี้มีุมีกล้องแบบ Objective Camera Angles ซื้ึง� เป็็นี้มีุมีกล้อง
ท้ท� าำ ให้้คนี้ดู้รสู้ กึ เห้มี่อนี้เป็็นี้ผู่เ้ ฝ้้าสังเกตการณ์และทำาให้้คนี้ดู้มีป็้ ระสบการณ์รวิ่ มีไป็ด้้วิย ซื้ึง� มีุมีกล้องลักษณะนี้้�
มีักจัะทำาให้้คนี้ดู้เข้้าถุึงเนี้่อ� เร่อ� งได้้งา่ ย เข้้าใจัเนี้่อ� ห้าข้องสารในี้ภาพยนี้ตร์โฆษณา เพราะเป็็นี้มีุมีกล้องท้ท� าำ ให้้
คนี้ดู้รสู้ กึ มี้สวิ่ นี้ร่วิมีกับภาพยนี้ตร์โฆษณา ทำาให้้เข้้าถุึงเนี้่อ� ห้าข้องสารภายในี้เร่อ� งรวิมีไป็ถุึงควิามีรูส้ กึ นี้ึกคิด้ข้อง
ตัวิละครด้้วิย โด้ยข้นี้าด้ภาพท้นี้� ยิ มีใชิ้และพบเห้็นี้บ่อยครัง� จัากภาพยนี้ตร์ทง�ั 50 เร่อ� งท้ผ่� วิู้ จัิ ยั ศึึกษา เป็็นี้ข้นี้าด้แบบ
MS (Medium Shot) และ MCU (Medium Close Up) เนี้่�องด้้วิยเป็็นี้ข้นี้าด้ภาพท้�สามีารถุเก็บอารมีณ์ส้
ห้นี้้าข้องตัวิละคร และยังเก็บบรรยากาศึโด้ยรอบได้้ในี้ระด้ับห้นี้ึ�ง จัึงนี้ิยมีใชิ้ในี้ฉากห้ร่อสถุานี้การณ์ท้�มี้
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ตัวิละคร 2 -3 คนี้ และนี้ิยมีใชิ้อย่างแพร่ห้ลายในี้ป็ัจัจัุบันี้ ในี้ภาพยนี้ตร์โฆษณาท้�มี้การสนี้ทนี้าระห้วิ่าง
บุคคล 2 คนี้ ภาพยนี้ตร์โฆษณาแนี้วิสัมีภาษณ์ห้ร่อ ภาพยนี้ตร์โฆษณาท้�ต้องการเก็บบรรยากาศึรอบข้้าง
พร้อมีกับส้ห้นี้้าตัวิละครเพ่�อเพิ�มีอารมีณ์ให้้กับห้นี้ังนี้ั�นี้เอง ในี้ส่วินี้ข้องการเชิ่�อมีต่อภาพจัากภาพยนี้ตร์
โฆษณาทั�ง 50 เร่�องนี้ั�นี้จัะเนี้้นี้ใชิ้การ Cut และ Crosscutting เพ่�อให้้ห้นี้ังสามีารถุเล่าเร่�อง ได้้กระชิับมีากข้ึ�นี้
ป็ระกอบไป็กับการใชิ้เทคนี้ิคการเคล่�อนี้ไห้วิอย่าง Tracking, Panning, Zoom, Handheld Camera
เพ่อ� เพิมี� ลูกเล่นี้ Movement และควิามีเชิ่อ� มีโยงข้องสถุานี้การณ์ห้ร่อเห้ตุการณ์ ภายในี้ภาพยนี้ตร์โฆษณา และ
องค์ป็ระกอบสุด้ท้ายท้เ� ป็็นี้ส่วินี้สำาคัญ และยังเป็็นี้ส่วินี้ท้ส� ามีารถุส่อ� สารถุึง แบรนี้ด้์ ได้้อย่างชิัด้เจันี้และเข้้าใจัง่ายค่อ
องค์ป็ระกอบส้ จัะพบเห้็นี้ได้้วิ่าส้นี้ั�นี้นี้อกจัากจัะใชิ้บอกอารมีณ์ควิามีรู้สึกแล้วิ ยังสามีารถุส่�อสารด้้านี้เพศึ
บอกถุึงเวิลา และเชิ่�อมีโยงถุึงแบรนี้ด้์ต่าง ๆ ได้้อ้กด้้วิย เพราะทุกแบรนี้ด้์ ทุกบริการ ต่างมี้ส้ป็ระจัำาตัวิ
ท้�เป็็นี้เห้มี่อนี้เอกลักษณ์ข้องแบรนี้ด้์ เชิ่นี้ กสิกร ส้เข้้ยวิ ออมีสินี้ ส้ชิมีพู เป็็นี้ต้นี้ เพราะฉะนี้ั�นี้การห้ยอด้
ส้เห้ล่านี้้�เข้้าไป็เพ่�อคลุมีโทนี้ห้นี้ังจัะชิ่วิยให้้ผู่้บริโภคสามีารถุส่�อสาร ห้ร่อเชิ่�อมีโยงถุึงแบรนี้ด้์ได้้ และนี้ับ
เป็็นี้อ้กส่วินี้ท้�ชิ่วิยสร้างการจัด้จัำาให้้กับผู่้ชิมี เชิ่นี้กันี้ โด้ยท้�กล่าวิไป็ข้้างต้นี้ถุึงองค์ป็ระกอบการสร้างสรรค์
ด้้านี้การเล่าเร่อ� งและการใชิ้เทคนี้ิคเพ่อ� ส่อ� สารด้้วิยภาษาภาพยนี้ตร์ นี้ันี้� ล้วินี้สอด้คล้องกับ แนี้วิคิด้การเล่าเร่อ� ง
(Narrative) และแนี้วิคิด้ภาษาภาพยนี้ตร์ ทั�งสิ�นี้ ซื้ึ�งผู่้วิิจััยคิด้วิ่า 2 แนี้วิคิด้นี้้�เป็็นี้ส่วินี้สำาคัญ และมี้ควิามี
เชิ่�อโยงกันี้ในี้การป็ระกอบสร้างภาพยนี้ตร์โฆษณา ห้ร่อ การป็ระกอบสร้างเร่�องเล่าให้้สมีบูรณ์ เพราะ เร่�อง
เล่าท้ด้� ล้ วิ้ นี้ต้องมีาคูก่ บั เทคนี้ิคในี้การเล่าเร่อ� งท้จั� ะชิ่วิยส่งเสริมีและถุ่ายทอด้ให้้เร่อ� งเล่านี้ันี้� ออกมีาด้้ด้วิ้ ยเชิ่นี้กันี้
จัากผ่ลการวิิจัยั ทัง� ห้มีด้ ผู่วิ้ จัิ ยั พบวิ่า มี้องค์ป็ระกอบบางอย่างท้ส� าำ คัญ และเพิมี� เติมีข้ึนี้� มีาจัากแนี้วิคิด้ด้ัง� เด้ิมี และ
การวิิจัยั ครัง� นี้้ย� งั แสด้งให้้เห้็นี้ถุึงโครงสร้างการเล่าเร่อ� งและการส่อ� สารด้้วิยภาษาภาพยนี้ตร์ ในี้ภาพยนี้ตร์โฆษณาออนี้ไลนี้์
ห้ร่อส่�อสมีัยให้มี่มีากข้ึ�นี้ การเล่อกใชิ้แก่นี้เร่�อง ให้้เห้มีาะสมีกับ สารท้�ต้องการจัะส่�อ ห้ร่อ แก่นี้เร่�องท้�สามีารถุ
เข้้าถุึงผู่ค้ นี้ได้้ง่าย อย่างแก่นี้เร่อ� งควิามีรัก ห้ร่อแมี้กระทั�งการเล่อกตัวิละคร มีุมีกล้อง รวิมีไป็ถุึงองค์ป็ระกอบ
ส้ ล้วินี้เป็็นี้การป็ระกอบสร้างท้�ก่อให้้เกิด้เร่�องเล่าท้�ด้้ แต่สุด้ท้ายแล้วิสิ�งสำาคัญท้�ต้องนี้ึกถุึงก่อนี้ท้�จัะสร้าง
เร่อ� งราวิห้ร่อแก่นี้ข้ึนี้� มีานี้ันี้� ค่อวิัตถุุป็ระสงค์ข้องการส่อ� สาร ในี้ภาพยนี้ตร์โฆษณานี้ันี้� ๆ เพ่อ� เป็็นี้เห้มี่อนี้เข้็มีทิศึนี้ำา
ทางในี้การสร้างเร่อ� งเล่าท้ส� มีบูรณ์และเข้้าถุึงกลุมี่ เป็้าห้มีายได้้ตรงจัุด้รวิมีไป็ถุึงสร้างป็ระโยชินี้์ให้้กบั แบรนี้ด้์ด้วิ้ ยนี้ันี้� เอง
ข้อเสื่นอแนะสื่ำาห็รับการวิิจ๊ัยในอนาคต
1. การศึึกษาวิิธี้การเล่าเร่�องและการส่�อสารด้้วิยภาษาภาพยนี้ตร์นี้ั�นี้ ศึึกษาเพ้ยงองค์ป็ระกอบท้�
สำาคัญในี้การเล่าเร่�องข้องการส่�อสารแบบองค์รวิมี ในี้การวิิจััยครั�งถุัด้ไป็ควิรศึึกษาเจัาะจังเก้�ยวิกับ
วิิธี้การเล่าเร่�องโด้ยส่�อสารผ่่านี้ควิามีจัริงใจัข้องภาพยนี้ตร์โฆษณาไทยในี้ส่�อออนี้ไลนี้์ มี้ผ่ลต่อการ
ตัด้สินี้ใจัซื้่�อสินี้ค้าห้ร่อบริการห้ร่อไมี่ อย่างไร เพ่�อต่อยอด้ และแสด้งให้้เห้็นี้ถุึงสมีมีุติฐานี้ท้�วิ่าวิิธี้การเล่า
เร่�องและการส่�อสารด้้วิยภาษาภาพยนี้ตร์ท้�ด้้และจัริงใจั จัะก่อให้้เกิด้ผ่ลลัพธี์ท้�ด้้ต่อแบรนี้ด้์ด้้วิยเชิ่นี้กันี้
2.กลยุทธี์การกำาห้นี้ด้วิัตถุุป็ระสงค์ข้องการส่อ� สารในี้ภาพยนี้ตร์โฆษณาไทยผ่่านี้ส่อ� ออนี้ไลนี้์ เป็็นี้อย่างไร
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