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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษาองค์ป ระกอบของโฆษณาและกลวิ ธีท างภาษาที่ใ ช้โ น้ ม น้ า วใจ
ในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก. โดยศึกษาจากโฆษณาประเภทสินค้า
อุปโภคและบริโภค ที่ติดตัง้ บริเวณภายนอกรถโดยสารประจาทางขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก. ในปี 2561
และ 2562 จานวนทัง้ สิ้น 90 ชิ้น ผลการวิจ ยั พบว่า องค์ประกอบของโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง
ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก. มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหาโฆษณา ภาพและคาอธิบายภาพ สโลแกน
และข้อมูลเสริม ส่วนกลวิธที างภาษาทีใ่ ช้โน้มน้าวใจ แบ่ง ได้ 2 กลวิธี คือ 1. กลวิธที างวัจนภาษา พบ 6 กลวิธยี ่อย
ได้แก่ การเลือกใช้คาศัพท์ การกล่าวอ้าง การกล่าวเกินจริง การใช้มูลบท การใช้อุปลัก ษณ์ และการใช้คาถามเชิง
วาทศิลป์ 2. กลวิธที างอวัจนภาษา พบ 2 กลวิธยี ่อย ได้แก่ การใช้ภาพและการใช้สี ผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า องค์ประกอบและกลวิธที างภาษาในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง เป็ นเครื่องมือสาคัญในการ
โน้มน้าวใจผูบ้ ริโภคทีส่ ญ
ั จรบนท้องถนน
คาสาคัญ: องค์ประกอบ กลวิธี โน้มน้าว โฆษณา

Abstract
The objective of this article is to study elements and persuasive language strategies in BMTA bus
and BMTA private joint bus advertising. The data were collected from consumer goods category
advertisements that installed outside the BMTA bus and BMTA private joint bus advertising in 2018 and
2019, total of 90 advertisements. The results showed that there are 4 elements in the BMTA bus and
BMTA private joint bus advertising: Copy, Image and Description, Slogan and More information. Persuasive
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language strategies is divided into 2 major categories which are 1. Verbal strategies found 6 sub-strategies:
Lexical selection, Claiming technique, Exaggeration, Presupposition, Metaphor and Rhetorical questions.
2. Nonverbal strategies found 2 sub-strategies: Image and Color. The results of research show that
elements and language strategies in the BMTA bus and BMTA private joint bus advertising are essential
tools to convince consumers on the road.
Keywords: Element, Strategies, Persuade, Advertisement

บทนา
การโฆษณา คือ การสื่อสารผ่านสื่อโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจ า
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ [1] โดยเครื่องมือสาคัญ ที่ใช้ในการสร้างโฆษณาคือภาษาซึ่งประกอบด้วยวัจนภาษา
และอวัจนภาษาที่จะทาให้ผู้บริโภครู้จกั สินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็ นคุณสมบัติ ราคา และสถานที่จดั จาหน่ าย
ของสิน ค้า รวมถึงประโยชน์ ท่ผี ู้บริโภคจะได้รบั อย่ า งไรก็ต าม ภาษาที่ใช้โฆษณาจะต้อ งสามารถโน้ มน้ าวใจ
ให้ผู้บริโภคเชื่อและคล้อยตาม รวมทัง้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคจนนาไปสู่ความต้องการ
บริโภคสินค้าและบริการในทีส่ ุด [2-3]
ด้ว ยธุ ร กิจ การค้า ในปั จ จุ บ ัน มีอ ัต ราการแข่ ง ขัน สู ง การโฆษณาจึง เป็ น วิธีก ารหนึ่ ง ที่ผู้ป ระกอบการ
ใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ เพื่อ กระตุ้น ยอดขายของสินค้าและบริก าร ดัง เห็น ได้จากโฆษณาบนสื่อ ประเภทต่า ง ๆ เช่ น
สื่อ สิ่ง พิม พ์ สื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และสื่อ ภายนอกหรือ สื่อ กลางแจ้ง โฆษณาภายนอกรถโดยสารประจ าทาง
เป็ นสื่อภายนอกประเภทหนึ่งทีม่ คี วามน่าสนใจ เนื่องจากเป็ นสื่อเคลื่อนที่ มีความถีใ่ นการเปิ ดรับสื่อชนิดนี้สงู อีกทัง้
เป็ นสื่อที่ได้รบั ความนิยมมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร [4] ที่ประชากรใช้ยวดยานพาหนะ
บนท้อ งถนนเป็ น จ านวนมาก ทัง้ นี้ ห น่ ว ยงานให้บ ริก ารข้อ มูลและการวิเ คราะห์ต ามพื้น ที่ (INRIX) ระบุ ไ ว้ว่ า
ในปี 2563 ชาวกรุงเทพมหานครเสียเวลาบนท้องถนนโดยเฉลีย่ คนละ 67 ชัวโมงต่
่
อปี ในช่วงเวลาเร่งด่วน [5] ดังนัน้
ผู้ผลิตโฆษณา จึงต้องใช้กลวิธบี างประการที่สามารถทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ และจดจาโฆษณานัน้ ได้ใน
ระหว่างที่มีการสัญจรอยู่บนท้องถนน นัน่ คือการใช้ข้อความโฆษณาที่มีความสัน้ กะทัดรัด เข้าใจง่าย ใช้ภาพ
สนับสนุ นข้อความโฆษณา และต้องสร้างการจดจาด้วยการใช้ความถี่ในการเห็นโฆษณาได้ดี [6] ดังเห็นได้จาก
ตัวอย่าง

ภาพที่ 1 ตัวอย่างโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง
ทีม่ า: ถ่ายภาพโดยธฤตกมล ว่องพิบูลย์ (2561)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า โฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง มีการใช้ขอ้ ความทีส่ นั ้ กะทัดรัด
เข้าใจง่าย ผ่านกลวิธที างภาษาทีเ่ ป็ นวัจนภาษา ได้แก่ “พายนุ่ม ๆ... ชุ่มช็อกโกแลต” และใช้ภาพสนับสนุนข้อความ
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โฆษณา ผ่านการใช้กลวิธที างภาษาทีเ่ ป็ นอวัจนภาษา ได้แก่ ภาพบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้า และสีทโ่ี ดดเด่นและเป็ นสีหลัก
ของสินค้าดังกล่าว เพื่อจูงใจให้ผบู้ ริโภคทีส่ ญ
ั จรบนท้องถนนเกิดความสนใจบริโภคสินค้า
ด้ว ยเหตุ น้ี ผู้วิจ ัยจึง สนใจศึก ษาภาษาที่ใช้โฆษณาภายนอกรถโดยสารประจ าทาง โดยใช้ข้อ มูลจาก
รถโดยสารประจ าทาง ขสมก. และรถร่ ว มบริ ก าร ขสมก. ทัง้ นี้ จ ากการทบทวนงานวิ จ ัย ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ พบว่า มีผู้ศึกษาภาษาที่ใช้โฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทางเพียงงานเดียวเท่านัน้ คือ
งานวิจยั ของ พรพรรณ แก้วสุทธา [7] ศึกษา “ลักษณะภาษาที่ใช้ผ่านสื่อโฆษณาด้านนอกรถโดยสาร ขสมก.”
โดยวิเ คราะห์โ ครงสร้า งทางความหมาย การเชื่อ มโยงความโดยใช้ค าศัพ ท์ และลัก ษณะการใช้ภ าษาที่ส่ือ
ความหมายไม่ตรงตามรูปภาษา แต่ มไิ ด้ศกึ ษาองค์ประกอบของโฆษณา และกลวิธที างภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจไว้
งานวิจยั นี้จงึ สนใจศึกษาทัง้ สองประเด็นดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบและกลวิธที ผ่ี ผู้ ลิตโฆษณาเลือกใช้
สามารถกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเชือ่ และคล้อยตามสิง่ ทีผ่ ผู้ ลิตโฆษณานาเสนอ แม้ว่าผูบ้ ริโภคกาลังสัญจรอยูบ่ นท้องถนน
แนวคิ ดที่ใช้ในงานวิจยั
การโน้ ม น้ า วใจ คือ ความพยายามอย่ า งตัง้ ใจของผู้ผ ลิต โฆษณาที่ใ ช้ก ารแสดงเหตุ ผ ล หลัก ฐาน
ที่น่าเชื่อถือ หรือจุดจูงใจทางอารมณ์ ที่มอี ิทธิพลต่อทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการยอมรับ
คล้อยตามและตัดสินใจบริโภคสินค้า [2] โดยปกติผู้ถูกโน้ มน้ าวจะมีทางเลือกมากกว่ าหนึ่ง ทาง ผู้โน้ มน้ าวใจ
จึงพยายามชักจูงให้ยอมรับทางเลือกของตน [8] ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า การโน้มน้าวใจ คือ การสื่อสารของมนุ ษย์
ทีพ่ ยายามเปลีย่ นแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และชักจูงให้ผบู้ ริโภคยอมรับในสิง่ ทีผ่ ผู้ ลิตโฆษณานาเสนอ โดยมีภาษา
เป็ นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ ดังจะเห็นได้จากงานวิจยั ที่ศกึ ษาการโน้มน้าวใจในมุมมองทางภาษา
ที่ผ่านมา แล้วพบว่าภาษามีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจคนในสังคมได้ เช่น งานวิจยั ของ เนาวนิจ สิรผิ าติวริ ตั น์
(2544) ศึกษา “ภาษาชักจูงในโฆษณาโทรทัศน์: การศึกษาภาษาระดับข้อความตามแนววัจนปฏิบตั ิศาสตร์” [9]
งานวิจยั ของ จุฬธิดา อภัยโรจน์ (2549) ศึกษา “กลวิธีทางภาษาที่ใช้เพื่อโน้ มน้ าวใจในรายการขายตรงสินค้า
เครื่องสาอางทางโทรทัศน์” [10] งานวิจยั ของ วัลลภา จิระติกาล (2550) ศึกษา “การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในโฆษณา
เครื่องสาอางสาหรับผู้ชายในนิตยสารผูช้ ายปี พ.ศ. 2549” [3] งานวิจยั ของ สุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ ์ (2551) ศึกษา
“กลวิธกี ารเขียนเพื่อโน้มน้าวใจในคอลัมน์หมวดแฟชันในนิ
่
ตยสาร SPICY พ.ศ.2549” [11] งานวิจยั ของ นพวัฒน์
สุวรรณช่าง (2553) ศึกษา “การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในบทโฆษณานิตยสารสุขภาพ” [12] และงานวิจยั ของ พฤกษา
เกษมสารคุณ (2558) ศึกษา “กลวิธกี ารใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจในสื่อเกีย่ วกับมะเร็งปากมดลูก” [13]
แนวคิดการโน้ มน้ าวใจและงานวิจยั ในมุมมองทางภาษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า มีการนาแนวคิด
ทางอรรถศาสตร์ วัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ และปริจเฉทวิเคราะห์มาใช้ในการศึกษาภาษาโน้มน้าวใจ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จะใช้
แนวทางดังกล่าวในการศึกษาครัง้ นี้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก.
2. เพื่อ ศึก ษากลวิ ธีท างภาษาที่ใ ช้โ น้ ม น้ า วใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจ าทาง ขสมก.
และรถร่วมบริการ ขสมก.

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาโฆษณาและการโน้มน้าวใจ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก. ทีต่ ดิ ตัง้
ในปี 2561 และ 2562 จากเว็บไซต์ชุมชนคนรักรถเมล์ bangkokbusclub.com จานวน 122 ชิน้ โดยคัดเลือกเฉพาะ
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โฆษณาประเภทสินค้าอุปโภคและบริโภค เนื่องจากเป็ นสินค้าทีม่ คี วามจาเป็ นในชีวติ ประจาวันเพราะเป็ นปั จจัย 4
ซึง่ จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ จานวน 90 ชิน้
3. วิเคราะห์องค์ประกอบโฆษณาและกลวิธีทางภาษาที่ใช้โน้ มน้ าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสาร
ประจาทาง ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก. แล้วนาเสนอผลการวิจยั ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์
4. สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง องค์ประกอบและกลวิธที างภาษาทีใ่ ช้โน้มน้าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง
ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก. สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. องค์ประกอบของโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก.
องค์ ป ระกอบโฆษณาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการสร้ า งสรรค์ ง านโฆษณาให้โ ดดเด่ น และมีจุ ด มุ่ ง หมาย
เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคหรือผู้พบเห็นเกิดความสนใจสินค้าที่กาลังโฆษณานัน้ ๆ การจัดองค์ประกอบโฆษณา
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท าให้ ง านโฆษณาบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ คือ โน้ ม น้ า วให้ผู้ บ ริโ ภคเกิ ด ความสนใจและตอบรับ
จนอาจนาไปสู่การซื้อสินค้าในทีส่ ุด [1]
ผู้วิจ ยั พบองค์ประกอบโฆษณาในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง ขสมก. และรถร่วมบริการ
ขสมก. 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. เนื้อหาโฆษณา คือ ข้อความทีอ่ ธิบายคุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้า รวมทัง้ เหตุผลทีส่ ามารถ
โน้มน้าวให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
2. ภาพและค าอธิบายภาพ คือ ภาพบุ ค คล หรือ ภาพสิน ค้า ที่ป รากฏบนภาพโฆษณา และอาจมี
ค าอธิบ ายภาพ เช่ น ชื่อ บุ ค คลในภาพโฆษณา รสชาติข องสิน ค้า ที่น ามาแสดงในโฆษณาให้มีค วามชัด เจน
มากยิง่ ขึน้
3. สโลแกน คือ ข้อความที่นาไปใช้ในทางพาณิชย์ มีหน้ าที่โน้ มน้ าวและตอกย้า จุดขายของสินค้า
หรือตราสินค้าให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
4. ข้อมูลเสริม คือ ข้อความที่กล่าวถึงช่องทางการติดต่อ ช่องทางจัดจาหน่ าย คาเตือน หมายเหตุ
ราคา บริษทั ผูผ้ ลิต
จากผลการวิจยั พบว่าโฆษณาหนึ่งชิน้ ปรากฏการใช้หลายองค์ประกอบร่วมกัน ดังตัวอย่าง
ข้อมูลเสริม
เนื้อหาโฆษณา

สโลแกน
ภาพและคาอธิบายภาพ

ภาพที่ 2 แสดงองค์ประกอบของโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง
ทีม่ า: ถ่ายภาพโดยธฤตกมล ว่องพิบูลย์ (2562)
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ภาพที่ 2 ปรากฏการใช้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เนื้อหาโฆษณา คือ ข้อความที่กล่าวว่า “ปี โป้ กมั มี่
นุ่ มนิ่มได้ใจ ผสมเนื้อผลไม้” 2) ภาพและคาอธิบายภาพ คือ ภาพผลไม้ท่ปี รากฏอยู่ด้านซ้ายล่างของโฆษณา
รวมทัง้ ภาพบรรจุภัณฑ์ท่ปี รากฏอยู่ด้านขวาของโฆษณา และคาอธิบายภาพที่ส่อื ถึงรสชาติข องผลไม้ ได้แก่
ข้อความที่กล่าวว่า “สับปะรด” “มะขาม” “มะม่วง” และ “องุ่น” 3) สโลแกน คือ ข้อความที่กล่าวว่า “เคี้ยวสนุ ก…
เคีย้ วอร่อย” และ 4) ข้อมูลเสริม คือ ข้อความทีก่ ล่าวถึงบริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าว่า “บริษทั ยูโรเปี้ ยนฟู้ด จากัด (มหาชน)”
องค์ป ระกอบของโฆษณาทัง้ 4 องค์ป ระกอบ มีค วามสาคัญต่ อการสื่อความไปยัง ผู้บ ริโภคให้เข้าใจ
ตรงตามเจตนาของผู้ผลิตโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนื้อหาและภาพโฆษณา ซึ่งอธิบายคุณสมบัติ ประโยชน์
ของสินค้า และให้เหตุผลเพื่อโน้มน้าวใจผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้โฆษณาหนึ่ง ๆ ไม่จาเป็ นต้องมีครบทุกองค์ประกอบ ซึง่ เป็ น
ลัก ษณะเด่ น ของโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจ าทางที่มีพ้ืน ที่โ ฆษณาจ ากัด และส่ ง ผล ต่ อ การมองเห็น
ของผูร้ บั สารทีส่ ญ
ั จรบนท้องถนน
2. กลวิ ธี ท างภาษาที่ ใ ช้ โ น้ มน้ าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจ าทาง ขสมก.
และรถร่วมบริการ ขสมก.
งานวิจ ัย นี้ พ บกลวิ ธีท างภาษาที่ใ ช้โ น้ ม น้ า วใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจ าทาง ขสมก.
และรถร่วมบริการ ขสมก. โดยพิจารณารูปภาษา เนื้อความ และบริบทที่ส่อื เจตนาโน้มน้าวใจ ผลการวิจยั พบว่า
ผู้ผ ลิต โฆษณาใช้ก ลวิธีท างภาษาทัง้ วัจ นภาษาและอวัจนภาษาเพื่อ โน้ มน้ าวใจผู้บริโภคที่สัญจรบนท้องถนน
รายละเอียดต่าง ๆ มีดงั นี้
2.1 กลวิ ธีทางวัจนภาษา คือ การทีผ่ ูผ้ ลิตโฆษณาเลือกใช้ตวั อักษรหรือถ้อยคาเพื่อชักจูงให้ผบู้ ริโภค
ตอบสนองต่อสินค้าทีผ่ ผู้ ลิตโฆษณานาเสนอ
2.1.1 กลวิธีการเลือกใช้คาศัพท์ เป็ นกลวิธีการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคาเพื่อชักจูง ให้ผู้บริโภค
ตอบสนองต่อสินค้า ประกอบด้วย
2.1.1.1 การเลือกใช้คาศัพท์ท่สี ่อื ถึงคุณสมบัติของสินค้า เป็ นการกล่าวถึงคุณสมบัติ
หรือสรรพคุณทีเ่ ป็ นประโยชน์ ช่วยทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้า ดังตัวอย่าง
(1) “บราม้วนได้ ใส่สบาย ดันทรงสวย”
(Wacoal Mood Travel Bra, 2561)
จากตัว อย่ า งที่ (1) มีก ารเลือ กใช้ค าศัพ ท์ ท่ีส่ือ ถึง คุ ณ สมบัติข องสิน ค้า ดัง ข้อ ความที่ข ีด เส้ น ใต้ คือ
“บราม้ ว นได้ ใส่ ส บาย ดัน ทรงสวย” แสดงให้ เ ห็น ว่ า Wacoal Mood Travel Bra สามารถม้ ว นได้ ใส่ ส บาย
และดันทรงสวย เพื่อโน้มน้าวให้ผบู้ ริโภคเห็นประโยชน์ของสินค้า
2.1.1.2 การเลือ กใช้ค าศัพ ท์ท่ีส่ือ ถึง การรับ ประกัน คุ ณภาพของสิน ค้า เป็ น การให้
รายละเอียดทีท่ าให้สนิ ค้ามีความน่ าเชื่อถือและยืนยันว่าสามารถเกิดขึน้ จริงตามทีผ่ ู้ ผลิตโฆษณาได้ให้รายละเอียด
ไว้ ดังตัวอย่าง
(2) “... ผิวดูกระจ่างใสจริงใน 7 วัน คนนับล้านลองแล้ว...”
(Parrot Herbal, 2561)
จากตัวอย่างที่ (2) มีการเลือกใช้คาศัพท์ทส่ี ่อื ถึงการรับประกันคุณภาพของสินค้าดังข้อความทีข่ ดี เส้นใต้
คือ “ผิวดูกระจ่างใสจริงใน 7 วัน” แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตโฆษณาเลือกใช้ขอ้ ความ “ผิวดูกระจ่างใสจริงใน 7 วัน”
เพื่อยืนยันและเพิม่ ความน่ าเชื่อถือว่าผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้สนิ ค้าชิ้นนี้จะเกิดผลลัพธ์ภายในระยะเวลาตามทีผ่ ผู้ ลิตโฆษณา
ได้ระบุไว้ กลวิธดี งั กล่าวจะโน้มน้าวผูบ้ ริโภคให้ม ั ่นใจกับสินค้า
2.1.1.3 การเลือกใช้คาศัพท์เร้าอารมณ์ เป็ นการเลือกใช้คาทีก่ ระตุ้นให้ผบู้ ริโภคสนใจ
และเกิดความรูส้ กึ ต้องการบริโภคสินค้า เช่น มันส์ โดนเลย ถูกใจ ต้อง ดังตัวอย่าง
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(3) “ประโยชน์เต็มๆ ขวดนี้ ต้องลอง! วิตามิน 15 ชนิด แคลเซียมสูง”
(DNA High Calcium, 2562)
จากตัว อย่า งที่ (3) มีก ารเลือ กใช้คาศัพ ท์เ ร้าอารมณ์ ดัง ข้อ ความที่ขดี เส้นใต้ คือ “ขวดนี้ ต้อ งลอง!”
แสดงให้เห็นว่าผูผ้ ลิตโฆษณาเลือกใช้คาว่า “ต้องลอง” รวมไปถึงการใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ทีถ่ ่ายทอดอารมณ์
ของผูผ้ ลิตโฆษณา เพื่อกระตุน้ ความสนใจ และโน้มน้าวให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการทีจ่ ะทดลองใช้สนิ ค้า
2.1.2 กลวิธกี ารกล่าวอ้าง เป็ นกลวิธกี ารให้ขอ้ มูลหรือเหตุผลสนับสนุ น ทาให้ขอ้ ความโฆษณา
มีน้าหนัก และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตวั สินค้าได้ [14] ประกอบด้วย
2.1.2.1 การกล่ า วอ้า งค าพูด ของผู้มีช่ือ เสีย ง เป็ น การกล่ า วอ้า งค าพูด ของบุ ค คล
ที่เป็ นที่รู้จกั ในสังคม คือ ดารานักแสดง และนักร้อง ซึ่ง นอกจากจะทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและไว้วางใจ
ในตัวสินค้าแล้ว ยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องสินค้าได้อกี ด้วย ดังตัวอย่าง
(4) “เครื่องดื่มวิตามินซี 200% ใหม่! สูตรน้าตาลน้อยกว่า / "แฮปปี้ ทุกคน ดื่มซีวติ ทุกวัน แบบเบลล่านะคะ"”
(C-Vitt, 2561)
จากตัว อย่า งที่ (4) มีก ารกล่ า วอ้างคาพูด ของผู้มีช่อื เสียงที่เ ป็ น ดารานั ก แสดง ได้แ ก่ ราณี แคมเปน
(เบลล่า) พรีเซนเตอร์สินค้าซีวิต ดังข้อความที่ขดี เส้นใต้ คือ “แฮปปี้ ทุกคน ดื่มซีวิตทุกวัน แบบเบลล่านะคะ”
ซึ่ง จะสามารถโน้ มน้ า วให้ผู้บ ริโภคสนใจ และเกิ ด ความไว้ว างใจในตัว สิน ค้า เพราะเห็น ว่ า เป็ น สิน ค้า ที่ได้รบั
การยอมรับจากผูม้ ชี ่อื เสียง
2.1.2.2 การกล่ า วอ้า งผู้เ ชี่ย วชาญหรือ องค์ ก รที่น่ า เชื่อ ถือ เป็ น การกล่ า วอ้ า งผู้ท่ี
มีความรู้ ความน่ าเชื่อถือ หรือใช้การกล่าวอ้างองค์กรที่มคี วามน่ าเชื่อถือ และเป็ นที่ยอมรับในด้านใดด้า นหนึ่ง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้า เพื่อยืนยันว่าเป็ นสินค้าทีด่ ี มีคุณภาพ ดังตัวอย่าง
(5) “คิว้ ปั ง หน้าเป๊ ะ ปากปั ว๊ ะ เมคอัพอาร์ทสิ ต์ การันตี”
(Cathydoll, 2561)
จากตัวอย่างที่ (5) มีการกล่าวอ้างผู้เชีย่ วชาญที่เป็ นช่างแต่งหน้า เพราะสินค้าทีผ่ ู้ผลิตโฆษณาต้องการ
น าเสนอคือ เครื่อ งส าอาง ดัง นั ้น การใช้ค าว่ า “เมคอัพ อาร์ ทิส ต์ การัน ตี ” จะสามารถโน้ ม น้ า วให้ผู้บ ริโ ภค
เกิดความสนใจ และเกิดความไว้วางใจในตัวสินค้า เพราะเห็นว่าเป็ นสินค้าทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากช่างแต่งหน้า
2.1.2.3 การกล่ า วอ้ า งความนิ ย ม เป็ นการกล่ า วถึ ง สิน ค้ า ว่ า ได้ ร ับ การยอมรับ
อย่างแพร่หลาย มีผใู้ ช้จานวนมาก ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตวั สินค้า อีกทัง้ ยังสามารถโน้มน้าวใจผูบ้ ริโภค
ได้เป็ นอย่างดี ดังตัวอย่าง
(6) “เครื่องดื่มเกลือแร่ ยอดขายดีอนั ดับ 1 #เหนือชัยชนะคือชนะใจตัวเอง”
(Gatorade FC BARCELONA OFFICIAL PARTNER, 2561)
จากตัว อย่ า งที่ (6) มีก ารกล่ า วอ้ า งความนิ ย มดัง ข้อ ความที่ข ีด เส้ น ใต้ คือ “ยอดขายดีอ ัน ดับ 1”
แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตโฆษณาเลือกใช้สถิติยอดขายสินค้าของตนมานาเสนอว่าสินค้าชนิ ดนี้ได้รบั การยอมรับ
เป็ นอย่างมาก จนเป็ นสินค้าที่มยี อดขายดีเป็ นอันดับหนึ่ง ซึ่งจะสามารถโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเชื่อถือในตัวสินค้า
เนื่องจากมีผนู้ ิยมใช้จานวนมาก
2.1.2.4 การกล่าวอ้างแบบเหมารวม เป็ นการกล่าวอ้างความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
ว่าสิง่ ที่โฆษณานาเสนอเป็ นจริงตามทีก่ ล่าวอ้าง เพื่อเพิม่ ความน่ าเชื่อถือและดึงดูด ความสนใจจากผู้บริโภค [15]
เช่น การใช้คาว่า “ทุก” “ใคร” ดังตัวอย่าง
(7) “ใครใส่กด็ ดู ”ี
(Baoji, 2561)
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จากตัวอย่างที่ (7) มีการกล่าวอ้างแบบเหมารวมดังข้อความทีข่ ดี เส้นใต้ คือ “ใครใส่กด็ ดู ”ี แสดงให้เห็นว่า
ผู้ผ ลิต โฆษณาเลือ กใช้ค าว่ า “ใคร” เพื่ อ กล่ า วอ้ า งแบบไม่ เ ฉพาะเจาะจง แสดงให้เ ห็น ว่ า เป็ น บุ ค คลใดก็ไ ด้
ซึง่ สามารถโน้มน้าวใจผูบ้ ริโภคให้คล้อยตามว่าผูท้ ใ่ี ส่แล้วดูดอี าจเป็ นตนเองก็ได้
2.1.2.5 การกล่ า วอ้ า งต่ า งประเทศ เป็ นการกล่ า วอ้ า งชื่ อ เมื อ ง ชื่ อ ประเทศ
หรือชื่อสายพันธุข์ องวัตถุดบิ ในสินค้าทีไ่ ม่มใี นประเทศไทย ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเพิม่ คุณภาพ และมูลค่า
ของสินค้า ดังตัวอย่าง
(8) “สดชื่นกับโออิชิ ด้วยน้าผึง้ เฮียกขะมิทสึ”
(Oishi x BNK48, 2561)
จากตัว อย่ า งที่ (8) มีก ารกล่ า วอ้ า งวัต ถุ ดิบ จากต่ า งประเทศดัง ข้อ ความที่ข ีด เส้ น ใต้ คือ “น้ า ผึ้ ง
เฮียกขะมิทสึ” แสดงให้เห็นว่าผูผ้ ลิตโฆษณาเลือกใช้การกล่าวอ้างสายพันธุ์น้ าผึง้ จากประเทศญี่ป่ ุน ซึ่งไม่สามารถ
พบได้ในประเทศไทย โดยผูผ้ ลิตโฆษณาต้องการเพิม่ มูลค่าของสินค้า และโน้มน้าวให้ผบู้ ริโภคเกิดความเชื่อถือ ใน
สินค้าชนิดนี้
(9) “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “กลูตา้ ” ตราชิฮาดะ ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก “ญีป่ ่ นุ ””
(Gluta Shihada, 2562)
จากตัวอย่างที่ (9) มีการเลือกใช้คาศัพท์ระบุแหล่งที่มาจากต่างประเทศ ดังข้อความที่ขดี เส้นใต้ คือ
“จาก “ญี่ป่ ุน”” โดยผู้ผลิตโฆษณาเลือกใช้คาที่ระบุถึงแหล่งที่มาโดยตรง คือ “ญี่ป่ ุน” อีกทัง้ มีการใช้เครื่องหมาย
อัญประกาศ (“...”) เพื่อเน้นย้าข้อความว่าเป็ นสินค้านาเข้า ซึ่งจะสามารถโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือ
ในตัวสินค้าได้มากกว่าสินค้าทีผ่ ลิตในประเทศไทย [16]
2.1.3 กลวิธกี ารกล่าวเกินจริง เป็ นการย้าความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อความหมายนัน้ ให้เห็นเป็ นเรื่องสาคัญ
หรือ ยิ่ง ใหญ่ [17] จากข้อ มูลที่ใ ช้วิจยั พบว่า การกล่ า วเกิน จริง จะช่ วยตอกย้ าให้เ ห็น ข้อ ดีของสิน ค้า ที่จะทาให้
ผูบ้ ริโภคเชื่อว่าได้ผลจริงตามทีผ่ ผู้ ลิตโฆษณานาเสนอ ดังตัวอย่าง
(10) “ไม่มลี มิ ติ ชีวติ เกินร้อย”
(M-150, 2561)
จากตัวอย่างที่ (10) มีการกล่าวเกินจริงดังข้อความทีข่ ดี เส้นใต้ คือ “ไม่มลี มิ ติ ชีวติ เกินร้อย” เนื่องจากชีวติ
มนุ ษย์ไม่สามารถประเมินค่าหรือวัดผลออกมาเป็ นตัวเลขได้ อีกทัง้ มนุ ษย์ไม่สามารถทราบว่าชีวติ ของตน จะ
สิ้นสุดเมื่อใด ดังนัน้ การใช้ขอ้ ความดังกล่าวจะโน้มน้าวให้ผบู้ ริโภคสนใจ และคล้อยตาม จนนาไปสู่การซื้อสินค้า
เพราะหากผูบ้ ริโภคได้บริโภคสินค้านี้แล้วจะทาให้มพี ละกาลังในการทาสิง่ ต่าง ๆ อย่างไม่หมดกาลัง
2.1.4 กลวิธีก ารใช้ มู ล บท คือ ความรู้ เ บื้อ งหลัง ที่ผู้ ร่ ว มสนทนามีร่ ว มกัน เป็ นสิ่ง ที่เ อื้ อ ต่ อ
การทาความเข้าใจในการสื่อสาร โดยทีผ่ พู้ ดู ไม่จาเป็ นต้องพูดทุกอย่างออกมา [18] จากข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั พบว่า
การใช้มลู บทมีหน้าทีแ่ นะความหมายบางประการให้แก่ผบู้ ริโภค ดังตัวอย่าง
(11) “... ใหม่! เอลิปส์ แฮร์ วิตามิน ฟื้ นฟูผมเสียให้กลับมามีชวี ติ ชีวา ด้วย โปร เคราติน คอมเพล็กซ์”
(Ellips Hair Vitamin, 2562)
จากตัว อย่ า งที่ (11) มีก ารใช้มูลบทดัง ข้อ ความที่ข ีด เส้น ใต้ คือ “ฟื้ นฟู ผ มเสีย ให้ก ลับ มามีชีวิต ชีว า”
เพื่อ แนะว่ าปั ญหาผมเสียเป็ น เรื่อ งที่ต้อ งได้ร ับการแก้ไข สิน ค้า ที่ผู้ผ ลิตโฆษณาน าเสนอจึงเป็ น ตัวช่วยสาคัญ
ทีจ่ ะแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้ ดังนัน้ การใช้มลู บทจึงเป็ นกลวิธที โ่ี ฆษณาใช้โน้มน้าวใจ
2.1.5 กลวิธกี ารใช้อุปลักษณ์ เป็ นการเปรียบเทียบสิง่ หนึ่งเป็ นอีกสิง่ หนึ่ง โดยสิง่ ทีน่ ามาเปรียบนัน้
มาจากต่ างวงความหมายกัน [19] และมีก ระบวนการถ่า ยโยงความหมาย จากวงความหมายต้น ทางซึ่งเป็ น
แบบเปรี ย บ (source domain) ไปยัง วงความหมายปลายทางซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก เปรีย บ ( target domain) [20]
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โดยในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทางขสมก. และรถร่วมบริการขสมก. มีการใช้อุปลักษณ์ท่สี ่อื ให้เห็น
ถึงการทาศึกสงคราม ดังตัวอย่าง
(12) “ทุกมลภาวะของชีวติ ขจัดได้ดว้ ยความอ่อนนุ่ม KA WHITE MAGIC WHIP FOAM…”
(KA White Magic Whip Foam, 2562)
(13) “ถึงคิวใช้ธรรมชาติ ขจัดรังแค ด้วยสารสกัด Brazillian Zizyphus Bark Extract จากบราซิล ...”
(QLEAN, 2561)
จากตัวอย่างที่ (12) และ (13) มีการใช้ถ้อยคาอุปลักษณ์ ในข้อความที่ขดี เส้นใต้ เพื่อสื่อมโนทัศน์ ว่า
มลภาวะและรังแคเป็ นศัตรูหรือเป็ นสิง่ ไม่พงึ ประสงค์ทต่ี อ้ งกาจัดออกไป ดังนัน้ การใช้อุปลักษณ์จะช่วยให้ผบู้ ริโภค
เข้าใจสิง่ ทีผ่ ผู้ ลิตโฆษณาต้องการสื่อ เห็นภาพได้ชดั เจนขึน้ และโน้มน้าวให้สนใจสินค้าชนิดนี้
2.1.6 กลวิธกี ารใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ เป็ นการกล่าวข้อความทีอ่ ยู่ในรูปประโยคคาถาม ซึง่ ผู้ผลิต
โฆษณามิได้ต้องการคาตอบ แต่ เป็ นการถามที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้นาให้ผู้ บริโภคคิดตาม หรือมีความคาดหวัง
คาตอบอยู่ในใจของผูถ้ ามแล้ว [21-22] เพื่อนาเสนอสินค้าในลาดับถัดไป ดังต่อไปนี้
(14) “รถติด! เครียดใช่ไหม? ง่วงใช่เปล่า? / ในนมผึง้ มีกรดธรรมชาติ 10เอชดีเอ
ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยให้นอนหลับสบาย...”
(W.H. Royal Jelly 1000 mg., 2561)
จากตั ว อย่ า งที่ (14) มี ก ารใช้ ค าถามเชิง วาทศิ ล ป์ ดัง ข้อ ความที่ ข ีด เส้ น ใต้ คื อ “เครี ย ดใช่ ไ หม?
ง่วงใช่เปล่า?” เนื่องจากโครงสร้างของประโยคทีใ่ ช้เป็ นโครงสร้างของประโยคคาถาม คือ มีการใช้คาว่า “ใช่ไหม”
“ใช่เปล่า” และมีการใช้เครื่องหมายปรัศนี (?) ที่ตาแหน่ งท้ายของประโยค นอกจากนี้คาถามที่ผู้ผลิตโฆษณาใช้
ยังทาให้ผบู้ ริโภคฉุกคิด และจะช่วยชักจูงให้ผบู้ ริโภคสนใจข้อความทีอ่ ยู่ถดั ไปมากยิง่ ขึน้
2.2 กลวิ ธีทางอวัจนภาษา หมายถึง การทีผ่ ผู้ ลิตโฆษณาเลือกใช้รปู ภาพและสี เพื่อชักจูงให้ผบู้ ริโภค
ตอบสนองต่อสินค้าทีผ่ ผู้ ลิตโฆษณานาเสนอ
2.2.1 กลวิธีก ารใช้ภ าพ คือ การน าภาพมาใช้ป ระกอบการโฆษณา อาจเป็ น ภาพบุ ค คล
ภาพสินค้า หรือทัง้ สองประเภท [1] ประกอบด้วย
2.2.1.1 การใช้ภาพบุคคล เป็ นการใช้ภาพของบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง เช่น ดารานักแสดง
นักร้อง ซึ่งเป็ นผู้ท่มี ีความน่ าเชื่อถือและเป็ นที่รู้จกั ของคนในสังคม และ/หรือใช้ภาพของบุคคลที่แสดงให้เห็น
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ หลังใช้สนิ ค้า เช่น ผูท้ ม่ี ผี วิ พรรณดี ผิวหน้าเรียบเนียน เส้นผมสลวย เพื่อดึงดูดสายตาของผูบ้ ริโภค
และเพิม่ ความน่าสนใจให้กบั ตัวสินค้า ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 3 แสดงการใช้ภาพบุคคล
ทีม่ า: ถ่ายภาพโดยธฤตกมล ว่องพิบูลย์ (2562)
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ภาพที่ 3 ปรากฏการใช้ภาพบุคคลอยู่ด้านซ้ายของภาพโฆษณา คือภาพของ สุภสั สรา ธนชาต (เก้า)
นักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ซึ่งเป็ นที่รู้จกั ของคนในสังคม การใช้ภาพของสุภสั สรา เป็ นกลวิธี
ทางอวัจนภาษาหนึ่ง เพื่อโน้มน้าวใจผูบ้ ริโภค เนื่องจากภาพดังกล่าวสื่อความหมายให้เห็นถึงต้นแบบของผูบ้ ริโภค
สินค้าตามทีโ่ ฆษณานาเสนอ
2.2.1.2 การใช้ภ าพสิน ค้า เป็ น การใช้ภ าพที่แ สดงให้เ ห็น บรรจุ ภัณ ฑ์ ข องสิน ค้า
ที่ต้องการนาเสนอ เช่น ขวด ซอง กล่อง ซึ่งจะช่วยโน้ มน้ าวให้ผู้บริโภคสนใจ และสามารถจดจาสินค้า ได้ว่ า
มีรปู ลักษณ์เป็ นอย่างไร ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 4 แสดงการใช้ภาพสินค้า
ทีม่ า: ถ่ายภาพโดยธฤตกมล ว่องพิบูลย์ (2561)
ภาพที่ 4 ปรากฏการใช้ภาพสินค้าอยู่ตรงกลางของภาพโฆษณา คือซองบรรจุภัณฑ์ทูโอ้แครกเกอร์
จ านวน 2 ซอง เพื่อ โน้ ม น้ า วให้ผู้บ ริโ ภคสนใจ และทราบว่ า บรรจุ ภัณ ฑ์ ข องสิน ค้า ที่ผู้ผ ลิต โฆษณาต้ อ งการ
จะนาเสนอคือสินค้าใด
2.2.2 กลวิธีการใช้สี คือ การเลือกใช้สีท่สี อดคล้องกับสินค้า เครื่องหมายการค้า รวมไปถึง
รายละเอียดของสินค้า เช่น รสชาติ เพื่อให้ผบู้ ริโภคสามารถรับรูไ้ ด้อย่างถูกต้อง [1] ประกอบด้วย
2.2.2.1 การใช้สที ่สี อดคล้องกับเครื่องหมายการค้า เป็ นการใช้สที ่มี ีความใกล้เคียง
หรือสอดคล้องกับเครื่องหมายการค้า (Trademark) เพื่อให้ผบู้ ริโภคสามารถจดจา และเชื่อมโยงสีกบั เครื่องหมาย
การค้าได้ ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 5 แสดงการใช้สที ส่ี อดคล้องกับเครื่องหมายการค้า
ทีม่ า: ถ่ายภาพโดยธฤตกมล ว่องพิบูลย์ (2562)
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ภาพที่ 5 ปรากฏการใช้สีท่ีสอดคล้อ งกับ เครื่อ งหมายการค้า คือ สี น้ า เงิน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ สีป ระจ า
ของดัชชี่ โดยผูผ้ ลิตโฆษณาใช้เป็ นสีพน้ื หลังของภาพ ส่งผลให้ผบู้ ริโภคสามารถรับรู้ และเชื่อมโยงสีน้ าเงินกับดัชชี่
ได้
2.2.2.2 การใช้ สี ท่ี ส อดคล้ อ งกั บ สิ น ค้ า เป็ นการใช้ สี ท่ีส่ื อ ลัก ษณะเด่ น หรือ สีท่ี
มีความสาคัญสาหรับสินค้ามาเป็ นสีหลักในโฆษณา ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 6 แสดงการใช้สที ส่ี อดคล้องกับสินค้า
ทีม่ า: ถ่ายภาพโดยธฤตกมล ว่องพิบูลย์ (2562)
ภาพที่ 6 ปรากฏการใช้ สีท่ีส อดคล้ อ งกับ สิน ค้ า คือ สีเ หลือ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ สีข อง เลมอนที่เ ป็ น
ส่วนประกอบหลัก เพื่อให้ผบู้ ริโภครับรู้ และสามารถเชื่อมโยงสีกบั สินค้าได้
2.2.2.3 การใช้ สี ท่ี ส อดคล้ อ งกั บ เครื่ อ งหมายการค้ า และสิ น ค้ า เป็ นการใช้ สี
ที่มคี วามสัมพันธ์ หรือสอดคล้องกับ เครื่องหมายการค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้าควบคู่กนั เพื่อให้ผบู้ ริโภครับรู้
จดจา และสามารถเชื่อมโยงสีกบั เครื่องหมายการค้า และสินค้าได้ ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 7 แสดงการใช้สที ส่ี อดคล้องกับเครื่องหมายการค้าและสินค้า
ทีม่ า: ถ่ายภาพโดยธฤตกมล ว่องพิบูลย์ (2561)
ภาพที่ 7 ปรากฏการใช้สที ส่ี อดคล้องกับเครื่องหมายการค้าและสินค้า คือสีเขียว ซึ่งเป็ นสีเครื่องหมาย
การค้าของแบรนด์ซุปไก่สกัด และยังสอดคล้องกับบรรจุภณ
ั ฑ์ซุปไก่สกัดทีเ่ ป็ นสีเขียวอีกด้วย ส่งผลให้ผู้บริโภค
สามารถรับรู้ ได้ทนั ทีและแยกแยะได้ว่าหากเป็ นสินค้าแบรนด์ซุปไก่สกัด จะต้องมองหาสีเขียว
ดัง นั น้ กลวิธีก ารใช้ภ าพและสี จึง เป็ น กลวิธีท่ี มีค วามส าคัญ ต่ อ การโฆษณา เพราะจะช่ ว ยโน้ ม น้ า ว
ให้ผบู้ ริโภคสนใจ รับรู้ และจดจาสิง่ ทีผ่ ผู้ ลิตโฆษณานาเสนอได้
อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั พบว่าโฆษณาหนึ่ง ๆ อาจใช้หลายกลวิธรี ่วมกันเพื่อโน้มน้าวใจ ดังตัวอย่าง
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ภาพที่ 8 แสดงการใช้หลายกลวิธรี ่วมกัน
ทีม่ า: ถ่ายภาพโดยธฤตกมล ว่องพิบูลย์ (2562)
ภาพที่ 8 ปรากฏการใช้กลวิธที างวัจนภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ 3 กลวิธรี ่วมกัน คือ 1) กลวิธกี ารกล่าวอ้าง
คาพูดของผูม้ ชี ่อื เสียง คือ รัฐพงศ์ ธนะพัฒน์ (เคลลี่) ในข้อความ “อยากหุ่นดี ให้ผลดูแลนะครับ” 2) การเลือกใช้
คาศัพท์ทส่ี ่อื ถึงการรับประกันคุณภาพของสินค้า ในข้อความ “มั ่นใจ!” และ 3) การกล่าวอ้างผูเ้ ชีย่ วชาญหรือองค์กร
ทีน่ ่าเชื่อถือ คือ องค์การอาหารและยา (อย.) ในข้อความ “ผ่าน อย.” นอกจากนี้ยงั ใช้กลวิธที างอวัจนภาษา 3 กลวิธี
คือ 1) การใช้ภาพบุคคล 2) การใช้ภาพสินค้า และ 3) การใช้สที ส่ี อดคล้องกับเครื่องหมายการค้าและสินค้า
กล่าวได้ว่า กลวิธที างภาษาทัง้ วัจนภาษาและอวัจนภาษาทีใ่ ช้โน้มน้าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสาร
ประจ าทาง ขสมก. และรถร่ ว มบริก าร ขสมก. มีส่ ว นช่ ว ยให้โ ฆษณามีค วามน่ า สนใจมากยิ่ง ขึ้น โดยกลวิธี
ทางวัจนภาษา จะกล่าวถึงคุณสมบัตขิ องสินค้าด้วยข้อความโฆษณาทีส่ นั ้ กระชับ ได้ใจความ และเข้าใจง่าย เพื่อให้
ผูบ้ ริโภคสามารถรับรูไ้ ด้ทนั ทีในเวลาอันสัน้ รวมทัง้ ผูผ้ ลิตโฆษณายังใช้ถอ้ ยคาทีม่ นี ้ าหนักและน่าเชื่อถือ ผ่านการใช้
กลวิธที างวัจนภาษาต่าง ๆ ด้วย ในขณะทีก่ ลวิธที างอวัจนภาษาจะใช้ภาพบุคคล โดยโฆษณาส่วนใหญ่มกั ใช้ภาพ
ผู้มชี ่อื เสียงเพื่อเพิม่ ความน่ าเชื่อถือของสินค้า และทาให้ผบู้ ริโภคสนใจโฆษณานัน้ ๆ อีกทัง้ ใช้ภาพสินค้าเพื่อให้
ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าที่ผู้ผลิตโฆษณาต้องการนาเสนอมีบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นอย่างไร พร้อมทัง้ ใช้สเี พื่อให้ผู้บริโภค
สามารถรับรูแ้ ละจดจาสินค้าได้

สรุปและอภิ ปรายผล
จากการศึก ษาองค์ ป ระกอบและกลวิธีท างภาษาที่ใ ช้โ น้ ม น้ า วใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสาร
ประจาทาง ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก. จานวน 90 ชิ้น สรุปผลการวิจยั ได้ว่า องค์ประกอบของโฆษณา
ภายนอกรถโดยสารประจาทาง ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก. ประกอบด้วย เนื้อหาโฆษณา ภาพและคาอธิบาย
ภาพ สโลแกน และข้อ มูล เสริม โดยในหนึ่ งโฆษณาไม่จาเป็ น ต้อ งมีค รบทุก องค์ป ระกอบ แต่ ต้อ งมีอย่างน้ อย
1 องค์ป ระกอบ ส่ ว นกลวิธีทางภาษาที่ใช้โน้ มน้ าวใจ พบทัง้ กลวิธีทางวัจนภาษา ได้แ ก่ การเลือ กใช้คาศัพท์
การกล่ า วอ้า ง การกล่ า วเกิน จริง การใช้มูลบท การใช้อุ ป ลัก ษณ์ และการใช้ค าถามเชิง วาทศิลป์ และกลวิธี
ทางอวัจนภาษา ได้แก่ การใช้ภาพ และการใช้สี ผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบของโฆษณา
ภายนอกรถโดยสารประจาทาง โดยเฉพาะเนื้อหาของโฆษณาและภาพเป็ นลักษณะเด่นของโฆษณาประเภท
ดังกล่าว และมีความสาคัญต่อการโน้มน้าวใจผูบ้ ริโภค ให้สามารถมองเห็นและจดจาโฆษณาสินค้าระหว่างทีส่ ญ
ั จร
บนท้องถนนได้
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นอกจากนี้ผู้วิจยั สังเกตว่าโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก.
นิยมใช้กลวิธกี ารเลือกใช้คาศัพท์ เพราะสามารถดึงดูดให้ผู้ท่สี ญ
ั จรบนท้องถนนเห็นสิง่ ที่ผู้ผลิตโฆษณาต้องการ
นาเสนอได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับสมัชชนันท์ เอกปั ญญากุล [6] ที่กล่าวว่า การโฆษณาด้านข้าง
ของยานพาหนะไม่ควรใส่รายละเอียดมาก เนื่องจากผูท้ ส่ี ญ
ั จรบนท้องถนนอาจอ่านข้อความไม่ทนั ดังนัน้ ข้อความ
โฆษณาด้านข้างของยานพาหนะจึงต้องใช้คาที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย ไม่เพียงเท่านัน้ ประเภทของสินค้า
ทีโ่ ฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก. ยังสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ ประจาวันของคน
ทีอ่ าศัยอยู่ในสังคมเมือง การโน้มน้าวใจด้วยวิธกี ารดังกล่าว จึงสามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้ าหมายได้ไม่ยาก
อย่างไรก็ตามการวิจยั ครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่าภาษามีอทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด และพฤติกรรม
ของผู้บริโภค สามารถโน้ มน้าวให้ผู้บริโภคเชื่อ และคล้อยตามโฆษณาที่ผู้ผลิตนาเสนอ ตลอดจนสามารถทาให้
ผู้บริโภคตอบสนองต่อสินค้าได้ ดังนัน้ ภาษาที่ใช้โน้ มน้ าวใจในโฆษณาจึงเป็ นเครื่องมือทางการตลาดที่สาคัญ
สาหรับผูป้ ระกอบการและผูผ้ ลิตโฆษณาเพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจ
ข้อเสนอแนะ
1. หากศึกษาภาษาโฆษณาประเภทสื่อเคลื่อนทีอ่ ่นื ๆ เช่น รถไฟฟ้ าบีทเี อส อาจพบกลวิธีทางภาษาทีใ่ ช้
โน้มน้าวใจเหมือนหรือแตกต่างกับงานวิจยั นี้
2. หากขยายขอบเขตข้อมูลโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจาทาง ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก.
อาจพบกลวิธที างภาษาอื่น ๆ เพิม่ เติม
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