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บทคัดยอ
บทความนี้ มีวัตถุป ระสงคเพื่ อศึกษากลวิธีการใชภาษาเพื่ อการโน ม น าวใจในโฆษณา
ผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทรังนก ผูวิจัยพบวามี 8 กลวิธี คือ 1) การใชคํา ไดแก การใชคํา
เรี ย กรส การใช คํ า บอกส ว นผสม การใช คํ า บอกประโยชน ชุ ด คํ า แสดงคํ า ขวั ญ การยื ม คํ า
ภาษาตางประเทศ ชุดคําถาม คําซํ้า 2) การใชมูลบท ไดแก มูลบทในการอางบทบาท มูลบทดาน
ความรูพื้นฐานที่มีรวมกัน 3) การอางถึง ไดแก การอางถึงบริษัทหรือหนวงงาน การอางถึงบุคคล
การอ างถึ งเอกสารงานวิจัยและรางวัล การอางถึงประเทศ การอางถึงคุ ณ ภาพ 4) การใชอุ ป
ลักษณ 5) การใชอติพจน 6) การใชภาพประกอบ การใชภาพธรรมชาติ ภาพบุคคลกับผลิตภัณฑ
หรือตราสินคา ภาพผลิตภัณฑกับภาพหนวยงาน ภาพผลิตภัณฑอยางเดียว ภาพผลิตภัณฑกับคํา
ชี้แจง 7) การใชสีมี 2 แบบ ไดแก สีที่ปรากฏผานถอยคํา และสีที่ปรากฏผานจากภาพโฆษณา
8) การใชตัวอักษร การใชตัวอักษรประกอบกับภาพของบุคคลหรือประกอบกับผลิตภัณฑ การใช
ตัวอักษรภาษาไทยกับภาษาตางประเทศ ในแผนภาพโฆษณา
คําสําคัญ กลวิธีโฆษณา ผลิตภัณฑรังนก การโนมนาวใจ
Abstract
The purpose of this research is to study the persuasive speech strategies
used in the advertising of bird's nest nutrition and health products. The
researcher found that there are eight persuasive speech strategies. 1) Use of
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vocabulary, such as pronouns, the vocabulary about taste, the bird's nest
components, the benefits of taking bird's nest, the labels, the borrowed words,
the use of problems and words reuse; 2) Basic words use, such as the basic
words use in the reference role; the basic words used to describe existing things;
the general basic knowledge; 3) For references. Such as enterprise references,
individual and unit references, literature references, nation references and quality
references; 4) Use of metaphor; 5) Use of exaggeration; 6) Use of pictures. It
includes pictures of natural scenery, pictures of people, products or trademarks,
pictures of products and units, separate product pictures and pictures with
product descriptions; 7) Use of color. There are two kinds of colors which are the
color in words and the color appearing in advertising pictures; 8) Use of symbols.
The use of symbols in pictures or product pictures and the use of Thai symbols
and borrowed words symbols in billboards.
Keywords: advertising strategy, bird's nest product, persuasion
บทนํา
การบริโภครังนกนางแอนเปนวัฒนธรรมการบริโภคอยางหนึ่ง และเปนปรากฏการณใหม
จากการเผยแพรของวัฒ นธรรมการบริโภครังนกนางแอน มาแตค รั้งโบราณ รังนกนางแอน มี
สรรพคุณที่ชวยสามารถปองกันความบกพรองทางภูมิคุมกันได เชน ชวยกระตุนเซลลเม็ดเลือด
ขาวเพื่ อปกปองรางกาย ชวยบํ ารุงรักษากําลังทํ าให รางกายสดชื่น แข็งแรง แกไอ ขับเสมหะ
ไอเปนเลือด ชวยฟอกปอด ยังสามารถเพิ่มภูมิคุมกันตอไขหวัดใหญดวย รังนกนางแอนไดรับความ
นิยมจากผูคนเปนเวลายาวนาน และกลุมผูบริโภคมีการเพิ่มขึ้นเกือบทุกวัย การโฆษณาชวยสราง
ทั ศ นคติ ในการบริโภคและความนิ ย มของสิ น ค า มี วิจั ย รองรับ คุ ณ ค าของรังนกนางแอ น ว ามี
ประโยชนและชวยทําใหสุขภาพแข็งแรง
การโฆษณาผลิตภัณฑรังนกนางแอนจึงมีเนื้อหาเปนไปในลักษณะการเสนอภาพลักษณ
ความสมบูรณแบบของสินคา มีการใชภาพลักษณของดาราเปนสื่อแทนคําพูดใหผลิตภัณฑรังนก
นางแอนเปนสิ่งที่มีคุณคา ผูจําหนายรังนกนางแอนจึงโนมนาวใจผูบริโภคดวยสื่อโฆษณาโดยอิงกับ
เกณฑความเชื่อ ความคิดเห็น และรวมถึงชุดขอมูลความรูที่แตกตางกันของคนในแตละประเทศ
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สื่ อ โฆษณาจึ งมี อิ ท ธิ พ ลที่ จ ะช วยทํ าให ก ารขายผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระสบความสํ าเร็ จ ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู กั บ
ความคิดสรางสรรคที่จะทําใหเกิดความประทับใจและความตองการ รวมถึงชวยดึงดูดใจผูรับสาร
และติดตามสินคาไปอยางตอเนื่องและยาวนาน การโฆษณามักมุงเนนถอยคําเพื่อดึงดูดผูบริโภค
ในลักษณะการบริโภครังนกนางแอนเปนการใสใจสุขภาพ เปนของขวัญที่มีคุณคาในการมอบให
บุคคลอื่น
ผูวิจัยพบวาการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง การใชภาษาจะ
ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการขายไดเพราะภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารขอความที่ตองการ
ลักษณะการใชภาษาในโฆษณา เนื้อหาตองสั้น กระชับ ไดใจความ ภาษาในโฆษณาตองมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางสมํ่าเสมอและสรางสรรค ผูวิจัยพบวาการโฆษณาผลิตภัณฑรังนกปรากฏตาม
สื่อที่ เข าถึ งกลุ ม ผูบ ริโภคต างๆ ได งาย ไดแก สื่อโทรทั ศ น สื่อสิ่งพิ ม พ และสื่อออนไลน ตาง ๆ
การนําเสนอความคิด ภาพลักษณของแบรนดสินคามักเนนการเผยแพรเพื่อสรางความนาสนใจใน
ลักษณะตาง ๆ ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 1
“ดอกบัวคู รังนกไทย ยอดนิยมอันดับ 1 ในประเทศจีน เนื้อแนน อรอย กลมกลอม”
ดอกบัวคู รังนก. (2563: https://www.twinlotus.com)
จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยพบวากลวิธีการใชภาษาโนมนาว คือ การใชภาษาเพื่อใหเกิด
การยอมรับ เชน “ยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีน” ใชถอยคําจูงใจเพื่อใหผูรับสารติดตาม
รูจักคุณคาของสินคา เปนสินคาที่ดีที่สุดในสินคาชนิดเดียวกัน และขยายความหมายคําวา “เนื้อ
แนน อรอย กลมกลอม” เพื่อใหเห็นคุณลักษณะเดนของสินคา
ตัวอยางที่ 2
“ตรุษจีนนี้ ... ขอใหสุขภาพดี และอายุยืนยาว มอบแบรนดรังนกแท”
ไทยรัฐ ออนไลน (2563: https://www.thairath.co.th)
จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยพบวาใชกลวิธีการโนมนาว มุงเนนใหผูบริโภคเกิดการสนใจซื้อ
สินคาและสรางภาพลักษณที่ดีของสินคาแกผูบริโภค โดยเนนคานิยมของสังคม ในชวงเทศกาลที่
สําคัญวาควรซื้อรังนกเปนของขวัญใหแกญาติผูใหญและเจานายเนื่องดวยในสังคมไทยจะถือวา
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ชวงวันสําคัญเวลาที่มีคา ควรมอบคําอวยพรพรอมมอบสิ่งของที่มีคา มีความหมายในการแสดง
ความหวงใย และกตัญู จึงกลาวไดวา การมอบของขวัญดวย “แบรนดรังนกแท” เปนนํ้าใจของ
ผูมอบของขวัญ
จากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ผูวิจัยพบวาภาษาในสื่อโฆษณามีอิทธิพลตอการสราง
ความคิด ความเชื่อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ จึงสนใจที่จะศึกษา “กลวิธีการใชภาษาเพื่อการ
โน ม น าวใจที่ ป รากฏในโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเสริ ม ประเภทรั งนก” จากแผ น โฆษณาและ
ภาพยนตรโฆษณาอาหารเสริมประเภทรังนก จํานวน 5 ยี่หอ คือ แบรด สก็อต ดอกบัวคู จูซเนส
และบอนแบค
ทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค และวิธกี ารศึกษา
1. ทบทวนวรรณกรรม
ผู วิ จั ย ได ท บทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข อ งกั บ นกนางแอ น พบว า มี จํ า นวนมาก เกษม
จั น ทร คํ า (2559: 4-12) อธิ บ ายถึ ง ชาติ พั น ธุ สั ม พั น ธ กั บ ทรั พ ยากรรั ง นกนางแอ น ในเอเชี ย
ตะวัน ออกเชี ยงใต โดยกล าววานกนางแอ นกิ นรังมี ห ลายสายพั นธุ มี ป ระโยชน เชิงการศึกษา
คนควา เชนเดียวกับสิ่งแวดลอมในที่พักอาศัยของนกนางแอนกินรัง ณัฐนนท กลิ่นโสภณ (2560:
97) อธิบายถึงการตั้ งสมมุติฐานถึงสาเหตุที่ทํ าไมจึงมีค นยินยอมซื้อสินคาราคาสูง เชน รังนก
นางแอน ถึงแมมีสินคาใกลเคียงกันแตราคาตํ่ากวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาการวิจัยถึงสินคา
ตลาดที่มีมูลคาสูงแตกําลังเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องทั่วโลก
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับองคประกอบของถอยความโฆษณาพบวามีจํานวนมากเชนกัน
เช น จุฬ ธิด า อภั ยโรจน (2549: 4) กลาวถึงการใชคําในกลวิธีภ าษาโน ม นาว ผู สงสารมั กจะ
สะทอนภาพลักษณที่ดีใหแกยี่หอสินคา เชน บอกขอดี บอกลักษณะเดน และพูดยํ้าชื่อซํ้า เพื่อให
เกิ ด การจดจํ า ติ ด หู มี ก ารใช ถ อ ยความเกิ น จริง ทํ าให ผู รับ สารเกิ ด ความรู สึ ก แปลก โดดเด น
ประกอบการใช ภ าษาต างประเทศในถ อ ยความโฆษณาจะช วยเพิ่ ม ความน าสนใจของสิ น ค า
งานวิจัยของ อุดม พรประเสริฐ (2546: 451-453) กลาวถึงแนวทางการสรางสรรคโฆษณาตองใช
ถ อ ยคํ าจูงใจโน ม น าว กํ าหนดกลุ ม เป าหมายให ชั ด เจนและกเขี ย นโฆษณาให ดี รวมถึ งต อ งมี
กลวิธีการใชภาษาพาดหัวและคําขวัญที่นาสนใจ พนมพร นิรัญทวี (2544: 48) ไดอธิบายวาการใช
ถอยความในโฆษณาตองทําใหขอความดูนาสนใจ เกิดความตองการซื้อผลิตภัณฑ สั้น กระชับ
ชัดเจน
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อาจกลาวไดวารังนกนับเปนผลิตภัณฑสําคัญ เนื่องจากวัฒนธรรมสังคมแตละทองที่นิยม
การบริโภครังนก และเพื่อใหคนรูจักรังนกไดมากขึ้น และขยายตลาดรังนก จึงตองมีการสราง
โฆษณาโดยใชภาษาโนมนาว แนะนําจุดเดนของรังนก สรางความจําใหแกผูรับสาร เพื่อดึงดูดตา
ดึงดูดใจผูรับสาร อันจะทําใหนึกถึงสินคารังนกไดเมื่อจําเปนตองซื้อ กลาวคือ วัตถุประสงคการ
โฆษณาก็คือเพื่อชวยกระตุนการขายผลิตภัณฑรังนกใหมากขึ้นโดยใชภาษาเปนตัวชวย
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษากลวิธีการใชภาษาเพื่อการโนมนาวใจในโฆษณาผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทรังนก
3. วิธีการศึกษา
3.1 ศึกษาขอมูลจากสื่อดังนี้
1) สื่อสิ่งพิมพประเภทโฆษณาจํานวน 200 แผน ยี่หอละ 40 แผน
2) สื่อประเภทโฆษณาจากยูทูบจํานวน 50 เรื่อง ยี่หอละ 10 เรื่อง
3) สื่อบทความโฆษณาผลิตภัณฑประเภทรังนกจํานวน 50 เรื่อง ยี่หอละ 10 บท
3.2 วิเคราะห เนื้ อหาโฆษณาจาก ผลิตภัณ ฑ รังนกสําเร็จรูป จํานวน 5 ยี่หอ แบรนด
สก็อต ดอกบัวคู จูซเนส และบอนแบค
3.3 นําเสนอผลการศึกษา
ผลการศึกษา
ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีในการใชภาษาโนมนาว โดยประยุกตแนวคิด
สําหรับการวิเคราะหขอมูลของวัลลภา จิระติกาล (2550: 60) อาภากร พงศสุชาติ (2548: 4)
และอรวรรณ ปลันธนโอวาท (2546: 5) ซึ่งมีผลการศึกษาดังตอไปนี้
1) การใชคํา
การใชคําเพื่อการโนมนาวใจในสื่อโฆษณาประเภทรังนกสําเร็จรูป ผูวิจัยพบวาการใชคํา
หลากหลายประเภท ซึ่งเปนจุดเดนเพื่อโนมนาวใจที่ใหความรูสึกเชิงบวกและมีทัศนคติที่ดีตอ
สินคาเปนสําคัญ สรางความรูสึกใหผูสงสารไดเปนอยางดี ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 3 การใชคําบอกประโยชน
“...สินคาที่ผลิตจากรังนกธรรมชาติ มีสวนชวยซอมแซมเนื้อเยื่อชวยทําใหกลไลตาง ๆ ใน
รางกาย ทํางานอยางปกติ ชวยบํารุงรางกายพรอมเสริมสรางประสิทธิภาพในการตานทานโรค...”
บอนแบค (2563: https://www.rsmall.com)
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
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จากข อ มู ล ดั ง กล า ว ผู วิ จั ย พบว า เน น การใช ก ลุ ม คํ า ที่ ช ว ยขยายความเข า ใจของ
กลุมเปาหมาย โดยมีคําวา ชวย มีสวนชวย ชวยบํารุง ชวยเสริม ดูแล ปกปอง รักษา เสริมสราง
ซึ่งทําใหกลุมเปาหมายเขาใจไดวาเมื่อบริโภคสินคานี้แลวจะเปนผลดีอยางไร
ตัวอยางที่ 4 คําซํ้า
“ราคาพิเศษสุด ๆ กับโปรสุดวาว บอนแบคเครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูปผสมโสม”
Happyshopping2you. (2564: https://youtu.be/-IFJf7lVed4)
ผูวิจัยพบวามีการใชคําประกอบกับเครื่องหมายไมยมกที่ทําใหเกิดความหมายที่ชัดเจน
ขึ้น เชน พิเศษสุด ๆ หมายถึง พิเศษกวาปกติ พิเศษมาก
จากตัวอยางดังกลาวสรุปไดวาการใชคํามีหลายชนิด การเลือกใชคําชนิดใดขึ้นอยูกับ
บริบทและวัตถุประสงค แตอยางไรก็ตาม การใชคําก็คือใหผูรับสารสามารถเขาใจความหมายได
งาย บอกความรูสึกของผูสงสาร สามารถดึงดูดใจของผูรับสาร
2) การใชมลู บท (Presupposition)
การใชมูลบท คื อการใชภาษาเพื่อสงสารให เขาใจไดวา มีนัยในขอความนั้น กลาวถึง
ขอมูลที่ไดจากการอนุมาน หรือคาดการณตามหลักและเหตุผล โดยผูวิจัยพบวาการใชถอยความที่
มีความคิด หรือเจตนาแอบแฝงอยู อาจกลาวถึงเหตุการณบางอยางในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมา และ
เชื่อมโยงกับเรื่องราวตาง ๆ โดยการใชคําศัพท หรือวลีเพื่อประกอบการโนมนาวใจในการโฆษณา
สินคา โดยมีตัวอยางดังนี้
ตัวอยางที่ 5 มูลบทดานความรูพื้นฐานที่มีรวมกัน (Mutual Knowledge)
“สวยรับ วันวาเลนไทน Juice Nest รังนกแท”
Juicenest (2563: http://facebook.com)
ผูวิจัยพบวาโดยใชคําสําคัญ “วันวาเลนไทน” ที่เปนที่รูจักสากลมาเชื่อมกับถอยความ
โฆษณา โดยเนนการใชคําที่บอกวันสําคัญหรือถอยคําที่มีความหมายสามารถรับรูไดรวมกัน และ
เปนการอางถึงวันเพื่อโนมนาวใจในการสนับสนุนสินคาประกอบการจัดกิจกรรมวันดังกลาว
วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
ปที่ 17 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565 ISSN: 1513-4563

*YuHua Fang, บุญเลิศ วิวรรณ และรุจิรา เสงเนตร

44

3) การอางถึง (Reference)
การอางถึง หมายถึง ลักษณะการใชภาษาโนมนาวเพื่อเสริมขอความประชาสัมพันธ และ
มี ลั ก ษณะการโน ม น า วให ค นเชื่ อ ถื อ มากยิ่ งขึ้ น โดยการอ างถึ งบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มี ตั ว อย า ง
ดังตอไปนี้
ตัวอยางที่ 6 การอางถึงบุคคล
“...แบรนดรังนก หนึ่งในกลยุทธสําคัญที่ใชอยางตอเนื่องมาเกือบ 20 ปแลว คือการนํา
ศิลปนดารามาเปน Brand Ambassador ไดแก เบิรด-ธงไชย แมคอินไตย กิติยากร แพท-สุธาสินี
พุ ท ธิ นั น ท อ อ ม-พิ ย ดา หมี เซี ย ะ ญาญ า -อุ รั ส ยา และติ ง ลี่ -ญาญ า -อุ รั ส ยา การใช Brand
Ambassador แตละคน จะเปนไปตามวัตถุประสงคการตลาดในชวงเวลานั้น…”
Brandbuffet (2560: https://www.brandbuffet.in.th)
จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยพบวามีการอางถึงชื่อบุคคลที่สําคัญ หรือมีชื่อเสียง บุคคลใน
แวดวงสังคมชั้นสูงที่เปนที่รูจักของกลุมเปาหมาย แพท-สุธาสินี, ออม พิยดา, หมี่เซี๊ยะ, ม.ล.สราลี
กิติยากร, ติงลี่, ญาญ า อุรัสยา เพื่อใหสินคาดูนาเชื่อถือ ใหผูรับสารเชื่อถือคุณ ภาพของสินคา
ใหผูรับสารไวใจสินคา เปาหมายที่สําคัญคือกระตุนการขายสินคา
4) การใชอุปลักษณ (Metaphor)
การใชอุปลักษณ คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่มีคุณสมบัติคลายกัน เพื่อสะทอนใหเห็นความ
แตกตางของสินคา ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 7
“... แบรนค เพราะพ อคื อ ฮี โรค นแรกของลู ก ตอบแทนทุ กความทุ ม เทของท านด วย
กระเชาแบรนด ...”
Brand’s World Thailand (2562: https://facebook.com)
จากขอมูลใชคําวา “คือ” เพื่อใหผูรับสารเปรียบเทียบพอกับฮีโร ซึ่งผูวิจัยพบวามีการ
เปรียบเทียบสิ่งที่เปนรูปธรรมกับนามธรรม สรางภาพของผูรับสารเห็นไดชัด ทําใหสินคารังนก
ดูนาคูควรกับฮีโรที่เปนคนที่ทุกคนเคารพ การใหรังนกจึงเสมือนการใหสิ่งที่ดีกับบุคคลที่เรารัก
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5) การใชอติพจน (Hyperbole)
เทคนิคการสรางถอยความโนมนาวใจในภาษาโฆษณานั้น การใชอติพจน คือ การสราง
ถ อ ยความในลั ก ษณะการพู ด เกิ น จริ ง แต มิ ใ ช ก ารหลอกหลวง แต เน น เพื่ อ สร า งความรู สึ ก
ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 8
“เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามที่มีสวนผสมบํารุงครบมากที่สุด และรสชาติของ
ผลิตภัณฑที่อรอยหอม องุนขาว ดื่มแลวผิวสวย ออนเยาว กระจางใส”
MGR Online (2558: https://mgronline.com)
จากตั วอย างดั งกล าง ผู วิจั ย พบว า ผู ส งสารพยายามโน ม น าวใจให ผู รับ สารเข าใจว า
ผลิตภัณฑรังนกดื่มแลวไดประโยชนกับสุขภาพและความงาม ดื่มแลวผิวสวย ออนเยาว การที่บอก
วามีสวนผสมบํารุงครบมากที่สุด แตไมไดหมายความวา มีปริมาณที่เพียงพอในการบํารุงใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง
6) การใชภาพประกอบ (Illustration)
การใชภาพประกอบ หมายถึง ลักษณะการใชภาพประกอบเพื่อการโนมนาวใจ ชวยให
การสื่อสารดานการโฆษณามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผูวิจัยพบวามีสวนชวยเพิ่มการจดจํา เพิ่ม
ความเขาใจ และเพิ่มการตีความ ภาพโฆษณาที่ดีตองมีความสัมพันธกับเนื้อหา ดังตัวอยางตอไปนี้

ภาพที่ 1 ภาพธรรมชาติ
ที่มา: คุณคาของรังนกแทสีเหลืองทองจากถํ้าธรรมชาติ. 2564: https://www.facebook.com.
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ภาพที่ 2 ภาพบุคคล+ผลิตภัณฑ
ที่มา: หนาเด็กตัวพอ. 2563: https://www.facebook.com.

ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ + คําชี้แจง
ที่มา: ScotchFamily. 2563: https://www.facebook.com.

ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ + บริษทั
ที่มา: รังนกธรรมชาติ 2564: https://www.youtube.com.
จากขอมูลดังกลาวสามารถอธิบายไดวา (ภาพที่1 ภาพธรรมชาติ) ผูรับสารจะเขาใจได
ทันทีวามีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ หมูเกาะตาง ๆ (ภาพที่2 ภาพบุคคล+ผลิตภัณฑ) เขาใจได
วาพรีเซนเตอร เปนผูบริโภคผลิตภัณฑนี้จริง ๆ (ภาพที่3 ผลิตภัณฑ+คําชี้แจง) ผูรับสารเขาใจวา
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สินคานี้ใหประโยชนอยางไร (ภาพที่4 ผลิตภัณฑ+บริษัท) เปนการสรางความมั่นใจวาสินคานี้มี
กระบวนการที่สะอาด ปลอดภัย มีแหลงผลิตที่นาเชื่อถือควรที่จะนํามาใชบริโภคได
7) การใชสี
การศึกษาขอมูล ผูวิจัยพบวาการใชสี สามารถใหความรูสึก สะทอนความหมายและสื่อ
อารมณแกผูรับสารได ดังตัวอยางตอไปนี้

ภาพที่ 5 สีที่ปรากฏผานจากภาพโฆษณา
ที่มา: ดอกบัวคูรังนก 3 สูตรลับเฉพาะดอกบัวคู. 2563: https://www.facebook.com.
จากตัวอยางดังกลาว ผูวิจัยพบวา มีการใชสีเหลืองทองในภาพโฆษณา ใหความรูสึกวา
สินคาชนิดนี้ มีความพิเศษ หรูหรา มีราคา ประกอบกับถอยความวา ยอดนิยมอันดับ 1 ซึ่งอันดับ
หนึ่งในความรูสึกของคนทั่วไปเราจะนึกถึงเหรียญทอง ก็สอดคลองกันกับการใชสีบนแผนภาพ
โฆษณา
8) การใชตัวอักษร (Typography)
การใชตัวอักษรมีความสําคัญกับการนําเสนอแผนภาพโฆษณา ชวยเรียงเรื่องราวบอกเลา
กั บ ผู บ ริโภคโดยตรง สามารถออกแบบขนาดและสี ข องตั วอั ก ษร เพื่ อ กระตุ น ความสนใจให
ผู บ ริโภคติ ด ตาม ส วนการวิ เคราะห ก ารใช ตั วอั ก ษร ผู วิจั ย แบ งการวิ เคราะห ก ารใช ตั วอั ก ษร
ออกเปน 2 แบบคือ การใชตัวอักษณประกอบกับภาพของบุคคลหรือประกอบกับผลิตภัณฑ และ
การใชตัวอักษรภาษาไทย+ภาษาตางประเทศในแผนภาพโฆษณา
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ภาพที่ 6 การใชตัวอักษรภาษาไทย + ภาษาตางประเทศ
ที่มา: แบรนดรังนกแทสูตรคลาสสิค. 2564: https://www.brandsworld.co.th.
จากตัวอยาง สามารถอธิบายไดวาในทางความรูสึกของผูรับสาร ผลิตภัณฑใด ๆ ที่มีการ
ใชภาษาตางประเทศรวมอยูมักไดรับการยอมรับวาเปนสินคาที่ดี มาจากตางประเทศ โดยบางครั้ง
การใชภาษาตางประเทศรวมกับภาษาไทยในงานโฆษณา ผูรับสารอาจเกิดความเขาใจมากกวา
การใชภาษาไทยลวนบนสื่อ อยางคําวา NANA เปนทับศัพทเฉพาะที่ใชเรียกสวนผสม ถาแปลแลว
ใชภาษาไทยถอยความอาจจะยืดยาวและทําใหผูรับสารไมเขาใจ
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาสรุปไดวา เนื้อหาถอยความโฆษณาโดยกลวิธีการใชภาษาโนมนาวใจมีหลาย
กลวิธี จากการศึกษาขอมูลและองคประกอบของถอยความโฆษณาในผลิตภัณฑรังนกสําเร็จรูป
บางสวนมีการใชคํา มาชวยสรางถอยความโนมนาวใจ เชน การใหความรูแกผูรับสาร จะใชการใช
คําบอกสวนผสมมาอธิบายวาสิ่งนี้ประกอบดวยอะไรบาง และใชคําบอกประโยชน ใหผูรับสาร
ทราบวาเมื่อบริโภคแลวไดอะไร ดีอยางไรตอรางกาย บางโฆษณามีการนํามูลบทเขามารวมใน
ถอยความโฆษณา เพื่อใหผูรับสารเกิดการคาดการณ ตามหลักและเหตุผล และยังมีการสราง
ถอยความโนมนาวใจโดยใชหลักการอางถึง เขามาประกอบในงานโฆษณา โดยการอางถึงมักเสริม
ใหเกิดภาพลักษณ เชิงบวกแกยี่หอสินคา มีการเปรียบเปรยรังนกในลักษณะการใชอุปลักษณ
ระหวางสิ่งที่เปนนามธรรมกับรูปธรรม และมีไมนอยที่ใชอติพจนสรางถอยความโฆษณาใหสินคา
ในลักษณะการกลาวเกินจริง แตไมใชการหลอกลวง แตเนนใหรับรูในเชิงความรูสึกที่ผูรับสารมีตอ
สินคา การใชภาพประกอบพบวาทั้งหมดมีการสรางภาพประกอบโฆษณาที่มีสวนสัมพันธกับ
ถอยความโฆษณา คือ เปนไปในทิศทางเดียวกันกับเนื้อหาโฆษณา เชน การบอกวารังนกแทจาก
ธรรมชาติก็ใชภาพหมูเกาะหรือภูมิประเทศมาเปนภาพหลังฉากซึ่งผูรับสารสามารถเขาใจไดทันที
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แมไมไดอานขอความใด ๆ และมีการใชสี คําอธิบายเทศกาลสําคัญรวมกับสินคาดวยเชนกัน โดย
ทั้งหมดถูกจัดวางอยางสอดคลองกับการคัดเลือกตัวอักษรมาใชประกอบโฆษณา
ทั้ง 5 ยี่หอ ไดแก ยี่หอแบรนด ยี่หอสกอต ยี่หอดอกบัวคู ยี่หอจูซเนส ยี่หอบอนแบค
จุดมุงหมายของการโฆษณาเพื่อกระตุนยอดขาย สรางการรับรูแบรนด รวมถึงการขยายความรู
ความเขาใจของผลิตภัณฑรังนก
จากผลการศึกษาวิจัยกลวิธีการใชภาษาไทยโนมนาวใจในสื่อโฆษณาสินคาประเภทรังนก
สําเร็จรูป มีความสอดคลองกับแนวคิดของศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน (2534: 13-14) ภาษาโฆษณา
เปนภาษาเฉพาะทาง มีความกะทัดรัด แปลกใหม ชวยดึงดูดความสนใจ และมักใชเทคนิคถอย
ภาษาที่แปลกไปกวาภาษาปกติ อาจมีการใชคําแสลง ใชคําซํ้า ใชภาษาไทยผสมภาษาตางประเทศ
ลักษณะภาษาอาจไมสัมผัสคลองจอง และแปลกไปจากกฎเกณฑทางไวยากรณ
การประกอบถอยความภาษาโนมนาวใจของสารโฆษณาตองมีการปรับปรุงให สอดคลอง
กับความคิดเห็น ตามแนวคิดของ วรินทร เบญจศรี (2549: 76) ที่อธิบายวาภาษาโฆษณาโนมนาว
ใจ มักมีความหมายซอนเรนอยู มีทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง เพราะโฆษณาเปนสิ่งที่
ถูกสรางขึ้นมาเปนการจําลองแบบเรื่อง ประกอบเปนเหตุการณ บางครั้งถายทอดสัจนิยมทาง
วัฒ นธรรม คติ ความเชื่อ ผูรับสารตองอาศัยการวิเคราะห และตีความ จึงจะไดความหมายที่
แทจริง
ผูสงสารใชภาพนักแสดงที่มีชื่อเสียง ภาพสินคา และถอยความ เพื่อใหผูรับสารเขาใจได
ทันที หมายความวา แมจะอายุมากขึ้น แตสุขภาพรางกายยังแข็งแรงอยู และหนาตาก็ยังออน
เยาว อ ยู เสมอ จริ ง ๆ แล ว ความหมายแฝงของคํ าว า อายุ ม ากขึ้ น นั้ น ไม เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งหน าตา
ผิวพรรณอยางเดี่ยว แตเรื่องสุขภาพก็อาจจะเปลี่ยนแปลงดวย ความเสื่อมของรางกายเปนสิ่งคูกับ
วัยที่เพิ่มพูน ดังนั้นผูสงสารจงใจสงสารใหผูที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป เพราะเปนกลุมที่รางกายกําลังเขา
สูวัยถดถอย และใชชีวิตทํางานมาระยะหนึ่งแลว อุรัชชา อุทัยจันทร (2535: 33) ไดกลาวถึงลีลา
ภาษาโฆษณาทั้ง 5 รูปแบบ ที่สอดคลองกับแนวทางวิเคราะหวิจัยภาษาโฆษณาโนมนาวใจไว
ดังนี้คือ
1) ลีลาภาษาโฆษณาอยางเปนทางการ คือการใชภาษาที่มีโครงสรางประโยคในรูปเต็มใช
ระบบคําเรียกที่ไมมีความสนิทสนม ไมใชคําลงทายใด ๆ มีลักษณะการใชภาษาเชิงพรรณา การใช
เสียงไมแสดงความสนิทสนม และใหคําและวลีในรูปแบบกึ่งภาษาเขียน
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2) ลีลาภาษาโฆษณากึ่งทางการ คือการใชภาษาที่มีโครงสรางประโยคในรูปเต็มและ
โครงสรางประโยคในรูปตัด ใชระบบคําเรียกที่มีความคุนเคยกัน ใชคําลงทายในรูปแบบสุภาพเปน
ทางการ ใชเสียงดวยลีลาการพูดที่บงบอกแสดงความสนิทสนม และใชวลีในรูปแบบที่เปนกันเอง
3) ลี ล าภาษาโฆษณาที่ ไม เป น ทางการ มีรูปแบบที่ ตามสบาย เป นการใชภาษาที่ เป น
โครงสรางประโยคในรูปตัด ใชระบบคําเรียกที่มีความคุนเคยกัน ใชคําลงทายแบบสุภาพ ใชเสียง
ลีลาการพูด บงบอกแสดงความสนิทสนม และใชคําวลีดวย
4) ลีลาภาษาโฆษณาที่ไมเปนทางการ รูปแบบแสดงความสนิทสนม เลนคํา เปนการใช
ภาษาที่มีโครงสรางประโยคในรูปตัด ใชระบบคําเรียกที่มีความสนิทสนมเปนอยางมาก ใชคํา (ลง
ทาย) ที่ไมสุภาพ ใชเสียงปรับความเร็วในการพูดตางจากเกณฑ และใชเสียงเฉพาะ
5) ลีลาภาษาโฆษณาเปนรูปแบบพิเศษ เปนการใชภาษาที่มีโครงสรางประโยคในรูปตัด
ไมใชระบบคําลงทาย การปรับความเร็วของการพูดดวยเสียงใหตางไปจากเกณฑปกติและใชเสียง
เฉพาะ รวมทั้งใชคําหรือ วลีแบบแสลง ผิดความหมาย และมีการเลนคํา
ถอยความภาษาโฆษณาโนมนาวใจของเครื่องดื่มระเภทรังนกสําเร็จรูปนั้น มีการใชลีลา
การใช ภ าษาโน ม น า วใจค อ นข า งมาก เพราะสิ น ค า มี ลั ก ษณะเฉพาะ และผู ส ง สารก็ เปลี่ ย น
กลุมเปาหมายเปนคนสูงวัย คนปวย ทําใหสินคากลายเปนสินคาสุขภาพบริโภคไดทุกวัย เชน
สินคายี่หอจูซเนส ใชนักแสดง หมาก ปริญ มาโฆษณาเพื่อใหผูอานใสใจสุขภาพและรูปราง การใช
ถอยความระบุจุดเปลี่ยนของหมาก คือการตัดสินใจออกกําลังกาย เลือกอาหาร หลังการออก
กําลังกาย ตองการเครื่องดื่มที่สดชื่นและมีประโยชน ถอยความประกอบกับบุคคลที่ดูดี แข็งแรง
เปนการสรางภาพลักษณแบรนดสินคาจูซเนส ขึ้นมาเปนสินคาสําหรับคนรุนใหม ที่ไมไดหมายถึง
สินคารังนกเปนสินคาสําหรับเยี่ยมผูปวย หรือเปนของฝาก แตชวยสรางภาพวาคนรุนใหมที่ตอง
ใสใจสุขภาพ
ผูวิจัยยังพบวาโครงสรางของขอความโฆษณาก็มีสวนสําคัญในการดึงดูดความสนใจของ
กลุมเปาหมายไดดี อุดม พรประเสริฐ (2546: 451-453) จําแนกโครงสรางสําคัญไว 5 ประการคือ
1) ขอความพาดหัว เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญมาก เพราะเปนจุดที่ทําใหผูซื้อสนใจ
ขอความพาดหัวที่ดีควรสั้นกะทัดรัด ไดใจความ
2) ขอความขยายพาดหัว เมื่อขอความพาดหัวมีความนาสนใจแลว ผูอานจะติดตามอาน
โฆษณามากขึ้น ประโยคแรกหรือยอหนาแรกของขอความขยายพาดหัว จะตองเปนขอความที่ตอ
เนื่องมาจากพาดหัว เมื่ออานแลวตองทําใหเขาใจมากขึ้น
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3) ขอความอธิบายประโยชน จะชวยใหผูอาน เรียนรูประวัติความเปนมาของสินคา หรือ
จุ ด กํ า เนิ ด สิ น ค า รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ จุ ด เด น หรื อ คุ ณ ภาพที่ จะได เห็ น ชั ด เจนเมื่ อ มี ก าร
เปรียบเทียบ
4) ข อ พิ สู จ น ข อ อ างที่ เกิ น ธรรมดา เป น ข อ มู ล ที่ ทํ าให ผู อ านรูจั ก คุ ณ ภาพสิ น ค า ช ว ย
สนับสนุนสินคา ไดรับรองจากผูเชี่ยวชาญ และสถิติการคาชวยใหผูบริโภคเชื่อถือผลิตภัณฑสินคา
รังนก
5) ขอความลงทาย เปนสวนที่ตองใหผูรับสารเกิดความประทับใจและจดจําสินคาเพื่อให
เกิดความตองการ หรือเรงเราใหเกิดการปฏิบัติ คลอยตาม รีบไปซื้อหรือชมสินคาทันที
ภาษาโฆษณาโนมนาวใจ จะตองมีจุดเดน จุดจับใจ จับสายตาเสมอ ตองมีการปรับแตง
ถอยความโฆษณา สวนที่สําคัญที่สุดคือขอความพาดหัว เปนขอความสั้น มีคุณคาและมีพลังที่สุด
ใหความรูสึกแกผูรับสารวา สินคามีคุณ ภาพดีมีประโยชนฃใหความรูสึกเปนพิเศษ ขอความที่
พาดหัวนี้มักจะไดรับความสนใจกวาสวนอื่น ๆ
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