
เนือ้สารของโฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพ 
ของผู้สูงอายุ และความหมายของ “สุขภาพ”   

 
 
 
 
 
 
 
 

รตน   แดงรัตนวงศ์ 
 
 

 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การส่ือสารประยุกต์) 

คณะภาษาและการส่ือสาร 
สถาบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2556 





บทคดัย่อ 
 

ช่ือวทิยานิพนธ์ เน้ือสารของโฆษณาส่ือส่ิงพมิพผ์ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 และความหมายของ “สุขภาพ” 
ช่ือผู้เขียน นายรตน แดงรัตนวงศ ์
ช่ือปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ส่ือสารประยกุต)์ 
ปีการศึกษา 2556 

 
 
การวิจยัน้ีมีคาํถามนาํวิจยั 2 ประเด็นดงัน้ี 1) เน้ือสารในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั

สุขภาพของผูสู้งอายุมีการโน้มน้าวใจอย่างไร (ตามทฤษฎีการคิดขยายรายละเอียด (Elaborate 
Likelihood Model) และ 2) การใหค้วามหมายของคาํว่าสุขภาพในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพของผูสู้งอายุนั้นเป็นอย่างไร และเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภท
การวิจยัชั้นสํารวจ (Exploratory Research) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี1) การวิเคราะห์ตวับท 
(Text Analysis) ประกอบดว้ยเน้ือสารโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือ
ส่ิงพิมพจ์าํนวน 30 ช้ิน และ 2) การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-Depth Interview) ประกอบไปดว้ย การ
สัมภาษณ์ผูผ้ลิตสารจาํนวน 8 คน จาก 6 บริษทั และ ผูรั้บสารผูสู้งอายจุาํนวน 30 คน จากนั้นขอ้มูล
ท่ีไดจ้ะถูกวิเคราะห์โดยกรอบทฤษฎีการโนม้นา้วใจโดยคิดขยายรายละเอียด (Elaboration Likelihood 
Model) 

การวิจยัน้ีพบว่าทั้ง 3 ดา้น (ตวัผูว้ิจยั ผูผ้ลิตสาร และผูรั้บสาร) ให้ความสําคญัต่อเร่ืองการ
โนม้นา้วใจโดยเฉพาะเส้นทางริมและนิยามของคาํว่า “สุขภาพ” ในประเด็น“ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายุ
ไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ” แบบสอดคลอ้งกนั โดยมีการเน้นในเร่ืองของ 
“ความสุข” และ “สุขภาพ” แต่มีการเรียงลาํดบัความสําคญัท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี ดา้นตวับทเน้นให้
ความสาํคญั “ความสุขในชีวิตจากการมีสุขภาพท่ีแขง็แรง” ส่วนดา้นกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม (ผูผ้ลิต
สาร และผูรั้บสาร) เน้นให้ความสําคญั “สุขภาพท่ีแข็งแรงของผูสู้งอายุนาํไปสู่ความสุขในชีวิต” 
แสดงถึงการเรียงลาํดบัความสําคญัของผลพลอยไดท่ี้แตกต่างกนั ทั้งๆ ท่ีประเด็นแก่นสําคญั คือ 
“ความสุขท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการมีสุขภาพท่ีดี”  
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การนาํเร่ืองผลพลอยไดห้รือความสุขท่ีผูสู้งอายไุดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพเป็น
การโนม้นา้วใจในโฆษณา 
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Year 2013 

 
 

Two research questions have been developed in this research: 1) what are the 
characteristics of persuasion applied in the messages in the print ads of the elderly healthcare 
products? (via the Elaborate Likelihood Model), and 2) what is the given definition of the term 
“health” in the print ads of the elderly healthcare products? This exploratory and qualitative 
research is divided into two parts: 1) the text analysis, which includes the messages of 30 selected 
print ads of the elderly healthcare products, and 2) the in-depth interviews including six product 
executives as message producers and thirty elderly people as message receivers. The collected 
data were analyzed in order to examine the characteristics of persuasion and the given definition 
of the term “health” in the print ads of the elderly healthcare products.   

The findings reveal that all the three parties (i.e., messages as analyzed by the researcher, 
the message producers, and the message target audiences) placed importance on the peripheral 
route of persuasion, and the term “health” was congruently defined as “the indirect benefits given 
to the elderly users of healthcare products.” Also, the three parties shared the two focuses on 
“happiness” and “healthiness, but their prime concerns toward the two focuses were different. 
The messages as analyzed by the researcher prioritized “life happiness from healthiness,” whereas 
the message producers and the message target audiences prioritized “the elderly’s healthiness 
leads to life happiness.” Therefore, the prioritization each party had toward the indirect benefits 
became different while the definition “the indirect benefits given to the elderly users of the 
healthcare products” was shared equally. 
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Recommendation is that the messages emphasizing the indirect benefits of the healthcare 
products for the elderly users should be employed and treated as a major means of persuasion for 
such products. 
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 4.13 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของ ศูนยห์วัใจพญาไท  86 
  24 ชัว่โมงโรงพยาบาลพญาไท   
 4.14 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของศูนยห์วัใจ 87 
  พญาไท 24 ชัว่โมง โรงพยาบาลพญาไท   
 4.15 แสดงสญัญะในโฆษณาการรักษาโรคหวัใจของโรงพยาบาลพญาไท 90 
 4.16 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของ 91 
  ศูนยห์วัใจพญาไท 24 ชัว่โมง โรงพยาบาลพญาไท   
 4.17 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของ  96 
  โรงพยาบาลธนบุรี  
 4.18 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” 96 
  ของโรงพยาบาลธนบุรี 
 4.19 แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของโรงพยาบาล 99 
  ธนบุรี 
 4.20 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคหลอด 100 
  เลือดสมอง” ของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 4.21 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาการรักษา “อาการสมองเส่ือม” ของศูนยสุ์ขภาพ 104 
  Men Centerโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 
 4.22 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “อาการสมองเส่ือม” ของ 105 
  ศูนยสุ์ขภาพ Men Center โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 
 4.23 แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาล 107 
  พญาไท  
 4.24 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาของศูนยส์มองและ 107 
  ระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 4.25 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาการรักษา “โรคนอนกรน” ของ คลินิกนิทราภิรมย ์ 111 
  (ศูนยรั์กษาโรคนอนกรน) พยาบาลบางปะกอก 9  อินเตอร์เนชัน่แนล 
 4.26 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคนอนกรน” ของ 112 
  คลินิกนิทราภิรมย ์(ศูนยรั์กษาโรคนอนกรน) โรงพยาบาลบางปะกอก 9   
  อินเตอร์เนชัน่แนล 
 4.27 แสดงสญัญะในโฆษณาการรักษาอาการนอนกรนของบางปะกอก 9  115 
  อินเตอร์เนชัน่  
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 4.28 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษาอาการนอนกรน 116 
  ของบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่ 
 4.29 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของศูนยห์วัใจ โรงพยาบาล 120 
  นนทเวช  
 4.30 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของศูนยห์วัใจ 121 
  โรงพยาบาลนนทเวช 
 4.31 แสดงสญัญะในโฆษณาการรักษาโรคหวัใจของโรงพยาบาลนนทเวช 124 
 4.32 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของ 125 
  ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลนนทเวช 
 4.33 การทาํซํ้ าในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูก” ดว้ยการผา่ตดัผา่นกลอ้ง ของ 130 
  ศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่ ขอ้สะโพก และกระดูกสนัหลงั โรงพยาบาลบางปะกอก 9 
  อินเตอร์เนชัน่แนล 
 4.34 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคกระดูก” ดว้ยการผา่ตดั 131 
  ผา่นกลอ้ง ของ ศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่ ขอ้สะโพก และกระดูกสนัหลงั โรงพยาบาล 
  บางประกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 
 4.35 แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูก” ของ ศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่ 134 
  ขอ้สะโพก และกระดูกสนัหลงั โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 
 4.36 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูก” ของ 135 
  ศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่ ขอ้สะโพก และกระดูกสนัหลงั โรงพยาบาลบางปะกอก 9 
  อินเตอร์เนชัน่แนล 
 4.37 แสดงการทาํซํ้ากนัในโฆษณาการรักษา “โรคขอ้เข่า” ของ ศูนยก์ลา้มเน้ือ 140 
  ขอ้ และกระดูก โรงพยาบาลบางพญาไท 
 4.38 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคขอ้เข่า” ของศูนยก์ลา้มเน้ือ  141 
  ขอ้ และกระดูก โรงพยาบาลบางพญาไท 
 4.39 แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาการรักษา “โรคขอ้เข่า” ของ ศูนยก์ลา้มเน้ือ 144 
  ขอ้ และกระดูก โรงพยาบาลบางพญาไท 
 4.40   สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคขอ้เข่า” ของ 145 
  ศูนยก์ลา้มเน้ือ ขอ้ และกระดูก โรงพยาบาลบางพญาไท 
 4.41 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เอนชวัร์ (Ensure)” ของ 150 
  บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
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 4.42 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เอนชวัร์   151 
  (Ensure)” ของบริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 4.43 แสดงถึงสญัญะในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เอนชวัร์ (Ensure)” ของ 154 
  บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 4.44 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม  155 
  “เอนชวัร์ (Ensure)” ของบริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 4.45 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แคลเซียม แซนดอส 159 
  (Calcium Sandoz)” ของบริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.46 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แคลเซียม 160 
  แซนดอส (Calcium Sandoz)” ของบริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.47 แสดงสญัญะในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑอ์าหารเสริมแคลเซียม แซนดอส 163 
  ของ บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั ช้ินน้ี 
 4.48 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑ ์ 164 
  อาหารเสริมแคลเซียม แซนดอส ของ บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.49 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “กลูเซอนาเอสอาร์ 169 
  (Glucerna SR)” ของ บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 4.50 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “กลูเซอนา 169 
  เอสอาร์ (Glucerna SR)” ของ บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 4.51 แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “กลูเซอนาเอสอาร์ 172 
  (Glucerna SR)” ของ บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 4.52 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 173 
  “กลูเซอนาเอสอาร์ (Glucerna SR)” ของ บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส  
  (ประเทศไทย) 
 4.53 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ซีโทน (Seatone )” จาก 178 
  ประเทศนิวซีแลนด ์ท่ีนาํเขา้โดย บริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
 4.54 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม  “ซีโทน 178 
  (Seatone)”จากประเทศนิวซีแลนด ์ท่ีนาํเขา้โดยบริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์  
  (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
 4.55 แสดงสญัญะในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ซีโทน (Seatone )” จาก 181 
  ประเทศนิวซีแลนด ์ท่ีนาํเขา้โดย บริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
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 4.56 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม   182 
  “ซีโทน (Seatone )” จากประเทศนิวซีแลนด ์ท่ีนาํเขา้โดย บริษทั แปซิฟิค 
  เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
 4.57 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แคลเทรตพลสั   186 
  (Caltrate PLUS)”ผลิตโดย บริษทั ไวเอท ฟาร์มาซูติเค้ิล จาํกดั ประเทศจีน 
 4.58 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม  “แคลเทรตพลสั 187 
  (Caltrate PLUS)” ผลิตโดย บริษทั ไวเอท ฟาร์มาซูติเค้ิล จาํกดั ประเทศจีน 
 4.59 แสดงสญัญะในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แคลเทรตพลสั ของบริษทั 190 
  ไวเอท ฟาร์มาซูติเค้ิล จาํกดั ประเทศจีน 
 4.60 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 191 
  แคลเทรตพลสั ของบริษทั ไวเอท ฟาร์มาซูติเค้ิล จาํกดั ประเทศจีน 
 4.61 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “นิวเทรน ออปติมมั และ 195 
  นิวเทรน บาลานซ์”ของ บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 
 4.62 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “นิวเทรน 196 
  ออปติมมั และนิวเทรน บาลานซ์” ของ บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 
 4.63 แสดงถึงสญัญะในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม นิวเทรน ออปติมมั 199 
  และนิวเทรนบาลานซ์ ของ บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 
 4.64 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 200 
  “นิวเทรนออปติมมั และ นิวเทรน บาลานซ์” ของ บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 
 4.65 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แบรนดรั์งนกแทพ้รีเม่ียม 203 
  โกลเดน้เบิร์ดเนสต ์(BRAND’S Premium Golden Bird’s Nest) ของ บริษทั  
  เซเรบอส(ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.66 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แบรนดรั์งนก 204 
  แทพ้รีเม่ียม โกลเดน้ เบิร์ดเนสต ์(BRAND’S Premium Golden Bird’s Nest)  
  ของบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.67 แสดงถึงสญัญะในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมแบรนดรั์งนก 207 
  แทพ้รีเม่ียม โกลเดน้ เบิร์ดเนสตข์องบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.68 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์ผลิตภณัฑ ์ 208 
  อาหารเสริมแบรนดรั์งนกแทพ้รีเม่ียม โกลเดน้ เบิร์ดเนสตข์องบริษทั เซเรบอส  
  (ประเทศไทย) จาํกดั 
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 4.69 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ยานํ้าอนัซิน”ตราแปรงสีฟันคู่ 212 
  ของบริษทั ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.70 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ยานํ้าอนัซิน” 212 
  ตราแปรงสีฟันคู่ ของบริษทั ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.71 แสดงถึงสญัญะในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ยานํ้าอนัซิน”ตราแปรงสีฟันคู่ 215 
  ของบริษทั ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.72 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 216 
  “ยานํ้าอนัซิน” ตราแปรงสีฟันคู่ ของบริษทั ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท ์ 
  (ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.73 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เปปทีน” ของ 219 
  บริษทั โอสถสภา จาํกดั 
 4.74 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” 220 
  ของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 4.75 แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เปปทีน” ของบริษทั  223 
  โอสถสภา\จาํกดั 
 4.76 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูก 224 
  และขอ้” ของศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี 
 4.77 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แบรนดรั์งนกแทข้อง บริษทั 227 
  เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.78 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แบรนดรั์งนกแท ้228 
  ของบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.79 แสดงถึงสญัญะในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แบรนดรั์งนกแท ้ของบริษทั 230 
  เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.80 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 231 
  แบรนดรั์งนกแทข้องบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 4.81 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเคชุด 3 เหตุผล” ของ บริษทั  236 
  อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.82 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเคชุด 3 237 
  เหตุผล” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
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 4.83 แสดงถึงสญัญะในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์ประกนัชีวิต “อาวโุสโอเคชุด 3 เหตุผล” 240 
  ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.84 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคหลอด 241 
  เลือดสมอง” ของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 4.85 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “ยิง่คิด ยิง่คุม้” ของ บริษทั อเมริกนั 246 
  อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั 
 4.86 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “ยิง่คิด ยิง่คุม้” ของ 247 
  บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั 
 4.87 แสดงถึงสญัญะในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพป์ระกนัภยัอุบติัเหตุ ยิง่คิด ยิง่คุม้ของ 250 
  บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.88 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคหลอด 251 
  เลือดสมอง” ของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 4.89 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอาย”ุ ของ 256 
  บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 4.90 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากประจาํเพื่อ 257 
  ผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 4.91   แสดงสญัญะในโฆษณา “เงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอาย”ุ ของบริษทัธนาคาร 259 
  กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 4.92 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณา “เงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอาย”ุ 260 
  ของ บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
 4.93 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาประกนัชีวิต“อาวโุสโอเค โฉมใหม่” ของ 265 
  บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.94 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัชีวิต“อาวโุสโอเค โฉมใหม่” 266 
  ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.95 แสดงถึงสญัญะในโฆษณาประกนัชีวิต“อาวโุสโอเค โฉมใหม่” ของบริษทั 296 
  อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.96 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาประกนัชีวิต“อาวโุสโอเค  270 
  โฉมใหม่” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั  
  (เอไอเอ) 
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 4.97 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของ 276 
  บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.98 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่ง 276 
  ความสุข”ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.99 แสดงถึงสญัญะในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของ 280 
  บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.100 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ 281 
  “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล  
  แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.101 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั 287 
  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
 4.102 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากคุม้ครอง 288 
  ผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 4.103 แสดงถึงสญัญะในโฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั 290 
  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
 4.104 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือด 291 
  สมอง” ของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 4.105 แสดงการทาํซํ้ากนัในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของ 297 
  บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.106 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่ง 298 
  ความสุข” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.107 แสดงถึงสญัญะในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของ 300 
  บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.108 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ  302 
  “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล  
  แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.109  แสดงการทาํซํ้ากนัในโฆษณาประกนัชีวิต ของ บริษทั ไทยประกนัชีวติ จาํกดั 305 
 4.110 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัชีวิต ของบริษทั  306 
  ไทยประกนัชีวิต จาํกดั 
 4.111 แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาประกนัชีวิต ของ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั 308 
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 4.112 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูก 309 
  และขอ้” ของศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี 
 4.113 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ชุด 5 314 
  ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ 
  จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.114 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่ง 315 
  ความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์  
  แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.115 แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่งความสุขชุด 318 
  ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล  
  แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.116 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ 319 
  “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพเิศษ ของ บริษทั อเมริกนั  
  อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.117 แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเค” ชุดคร้ังแรกในเมืองไทย 324 
  ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.118 แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเค” 325 
  ชุดคร้ังแรกในเมืองไทย ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล  
  แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ)  
 4.119  แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาประกนัชีวิต“อาวโุสโอเค” ชุดคร้ังแรกใน 328 
  เมืองไทย ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั  
  (เอไอเอ) 
 4.120 สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาประกนัชีวิต“อาวโุสโอเค” 330 
  ชุดคร้ังแรกในเมืองไทย ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล  
  แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 4.121 แสดงความถ่ีส่วนวจันภาษาในโฆษณาของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 331 
  ของผูสู้งอาย ุ  
 4.122 แสดงความถ่ีส่วนอวจันภาษาในโฆษณาของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 333 
  ของผูสู้งอาย ุ
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 4.123 สรุปผลแก่น (Theme) และตวัหมายถึงหลกั (Signified) ของสญัญะ 335 
  พบในโฆษณาของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  
 4.124 แสดงขอ้มูลดา้นประชากรของผูผ้ลิตสารในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 339 
  กบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่ปี 2550-2554 จาํนวน 6 บริษทั 
 4.125 แสดงดา้นการเลือกส่ือโฆษณาของผูผ้ลิตสารในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 341 
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บทที ่1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 
 ในปัจจุบนัประชากรผูสู้งอายุมีอตัราจาํนวนเพิ่มมากข้ึนและมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีทางดา้นการแพทยท่ี์มีส่วนช่วยในการลดอตัราการ
เสียชีวิตของประชากรและทาํให้ประชากรนั้นมีอายุยืนยาวเพิ่มมากข้ึนกว่าในอดีต (สิรีสมร สุขสวสัด์ิ 
ม.ล., 2534) จากการคาดประมาณการณ์ขององคก์ารสหประชาชาติ ประชากรผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นช่วง
อาย ุ60 ปีข้ึนไปของโลกจะเพิ่มจาก 328 ลา้นคนในปี ค.ศ. 1990 เป็น 828 ลา้นคน ในปี ค.ศ. 2020 
ส่วนของประเทศไทยนั้นพบอตัราของผูสู้งอายท่ีุเพิ่มข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมมากยิ่งข้ึนในแต่ละปี 
จากขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2554) ระบุว่า ประเทศไทยไดถู้กจดัใหเ้ป็นประเทศท่ีอยูใ่น
สงัคมผูสู้งอายมุาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยประเทศไทยนั้นมีประชากรผูสู้งอายรุ้อยละ 10.4 ในปี 2548 
ต่อมาในปี 2550 ไดเ้พิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 10.7 ของประชากรทั้งประเทศจากการคาดการณ์ในอนาคต
ขา้งหน้าของประเทศไทยนั้นเม่ือถึงปี พ.ศ. 2568 จะเพิ่มสัดส่วนข้ึนเป็นร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็รูปแบบ คือ ผูสู้งอายจุะมีสัดส่วน 1 ใน 5 
ของคนทั้งประเทศ 
 สถานการณ์ท่ีอตัราส่วนของประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึนทาํให้เกิดปัญหา
เก่ียวกบัผูสู้งอายุเพิ่มมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากผูสู้งอายุเป็นช่วงอายุท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งในส่วนของ
ทางด้านกายภาพ จิตใจ และ สังคม ด้านกายภาพ คืออวยัวะของร่างกายท่ีเร่ิมเส่ือมโทรมตาม
ธรรมชาติทาํใหมี้โอกาสเกิดการเจบ็ป่วยไดง่้ายกว่าคนในช่วงวยัอ่ืนๆ ในส่วนของทางดา้นจิตใจ คือ 
จะเกิดความรู้สึกวา้เหว่  หวาดระแวง ซึมเซา วิตกกงัวล ดา้นสังคม คือ การเปล่ียนแปลงสถานะและ
บทบาททางสังคมของผูสู้งอายซ่ึุงโดยมากจะอยูใ่นช่วงเกษียณจากการทาํงานทาํใหมี้จาํนวนรายได้
ลดลงหรือขาดรายได ้ ขาดการพบปะเพื่อนและคนรู้จกั  ทาํให้ผูสู้งอายุนั้นมกัรู้สึกว่าตนเองนั้นได้
สูญเสียบทบาทต่างๆ ทางสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า และเป็นภาระให้กับ
ครอบครัว  การเปล่ียนแปลงทั้ง 3 ดา้นลว้นแต่ส่งผลต่อปัญหาดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุ(บรรลุ ศิริ
พานิช, 2542) 
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 ธุรกิจและองคก์รต่างๆ ไดมี้การตะหนกัการเพิ่มข้ึนของประชากรผูสู้งอายุและเล็งเห็นถึง
โอกาสทางธุรกิจจึงเร่ิมให้ความสนใจกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดไปท่ีประชากรสูงอายุเพื่อเพิ่ม
สัดส่วนทางการตลาดของธุรกิจตนเองด้วยการออกผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีความจาํเป็นหรือ
เหมาะสมต่อผูสู้งอาย ุโดยธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีมีการแข่งขนักนัสูงในตลาดผูสู้งอายนุั้น ไดแ้ก่ ธุรกิจ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ เน่ืองจากผูสู้งอายมีุโอกาสเกิดการเจบ็ป่วยไดง่้ายกว่าบุคคลในช่วง
อายุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจึงเขา้มามีบทบาทท่ีสาํคญัต่อผูสู้งอายุ (สิรีสมร สุขสวสัด์ิ, ม.ล. 
2534: 18) 
 ปัจจุบนัธุรกิจผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในประเทศไทยนั้นมีการแข่งขนัท่ีสูงมากโดย 
ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย (2554) ทาํการสํารวจ “พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงเทพ” พบ
ประเด็นการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายในด้านผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ เน่ืองจากปัญหา
ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆมีแนวโน้มปรับราคาสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ผูบ้ริโภคตอ้งหาทาง
ประหยดัค่าใช้จ่ายมากข้ึนทาํให้เกิด กระแสการรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อท่ีจะไม่ต้องเสีย
ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลราคาสูง รวมทั้งการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลใหผู้บ้ริโภคใน
ปัจจุบนัใหค้วามสาํคญัต่อการดูแลสุขภาพมากข้ึน และยนิดีลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสุขภาพท่ีดี ดงันั้น
จาํนวนของบริษทัธุรกิจผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีจาํนวน
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ธุรกิจผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจึงไดมี้การนาํโฆษณาเขา้มาใชเ้พื่อความ
ได้เปรียบทางการตลาดท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัทางธุรกิจ การโฆษณาจึงเป็นรูปแบบการส่ือสาร
การตลาดท่ีธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีความโดดเด่นเป็นอยา่งมากในสังคมไทย เน่ืองจาก
การโฆษณานั้นเป็นเคร่ืองมือหรือเป็นช่องทางท่ีธุรกิจจะสามารถเขา้ถึงผูสู้งอายไุดอ้ยา่งรวดเร็วและ
เป็นจาํนวนมาก 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ธุรกิจผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพนั้ นมีการนําการส่ือสาร
การตลาดดว้ยการโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายผูสู้งอายุท่ีมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนและเก่ียวขอ้งกบัการดูแล
สุขภาพ ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาลกัษณะเน้ือสารในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพข์องผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุว่าเป็นอย่างไร และศึกษาเน้ือสารของการโฆษณาว่ามีการโน้ม
นา้วใจอยา่งไร 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  

1.2.1 เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของเน้ือสารในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

1.2.2 เพื่อศึกษาการส่ือสารเพ่ือโน้มนา้วใจ และนิยามของคาํว่า “สุขภาพ” ในโฆษณาส่ือ
ส่ิงพิมพข์องผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
 

1.3  คาํถามนําวจิยั 
 

1.3.1 เน้ือสารในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุมีลกัษณะการโน้ม
นา้วใจอยา่งไร (ตามทฤษฎีการคิดขยายรายละเอียด (Elaborate Likelihood Model) โดยแบ่งออกเป็น 
3 มุมมอง 

1)  ในมุมมองของผูว้ิจยั 
2)  ในมุมมองของผูรั้บสาร 
3)  ในมุมมองของผูผ้ลิตสาร 

1.3.2 การใหนิ้ยามความหมายของคาํวา่สุขภาพในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ของผูสู้งอายนุั้นเป็นอยา่งไร 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1  เชิงวชิาการ 
1) เพื่อช่วยให้นกัวิจยัดา้นการส่ือสารมีความเขา้ใจประเด็นและองคป์ระกอบต่างๆ

ท่ีสาํคญัในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพอยา่งเป็นระบบ  
2) เพื่อช่วยใหน้กัวิจยัดา้นการส่ือสารทราบถึงถึงรูปแบบและลกัษณะของเน้ือสารท่ี

สามารถโนม้นา้วใจในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
 

1.4.2  เชิงวชิาชีพ 
1)   เพื่อทาํให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ผูสู้งอายุ และโฆษณาทราบถึง

รูปแบบและลกัษณะของเน้ือสารท่ีสามารถโนม้นา้วใจผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
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2) เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่ธุรกิจต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ของผูสู้งอายใุนการเลือกส่ือและเน้ือสารในโฆษณาใหมี้ประสิทธิภาพเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
 

1.5  ขอบเขตการวจิยั 
 
 การวิจยัเร่ือง เน้ือสารของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพผูสู้งอายแุละ
ความหมายของ “สุขภาพ” มีขอบเขตการศึกษาวิจยัคือ 
 

1.5.1  ขอบเขตด้านประชากร 
 การศึกษาดา้นประชากรแบ่งกลุ่มตวัอยา่งศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มคือ  

1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูผ้ลิตสาร คือ ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนโฆษณาใน
ส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทัผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ฯ 

2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูรั้บสารคือ กลุ่มผูสู้งอายท่ีุอายตุั้งแต่ 55 ปีข้ึนไปท่ีอาศยัใน
เขตกรุงเทพมหานคร ฯ 
 

1.5.2  ขอบเขตทางด้านเนือ้หา 
 การศึกษาด้านเน้ือหา คือ เน้ือหาท่ีปรากฏในงานโฆษณาของผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สุขภาพในส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2554 จาํนวน 30 ช้ิน 
ดว้ยการสุ่มตวัแบบเฉพาะเจาะจงและตามสะดวก  
 

1.5.3  ขอบเขตด้านการวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิจยัชั้นสาํรวจ (Exploratory Research) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
1. การวิเคราะห์ตัวบท (Text Analysis) เน้ือหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพในส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และ 2. ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-Depth Interview) กลุ่มตวัอยา่งศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มตวัอยา่งศึกษาท่ีเป็นผูผ้ลิตสาร และ 2. กลุ่มตวัอยา่งศึกษาท่ีเป็นผูรั้บสาร  
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1.6  คาํนิยามศัพท์ 
 
 ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชากรเพศชายและเพศหญิงท่ีอาย ุ55 ปีหรือมากกว่าข้ึนไปซ่ึงนบัตาม
ปีปฏิทินจากปีท่ีเกิดเป็นตน้ไป และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 การโน้มน้าวใจ หมายถึง กระบวนการส่ือสารรูปแบบหน่ึงของของมนุษยท่ี์สร้างข้ึนเพื่อมุ่ง
หมายและพยายามเขา้ไปมีอิทธิพลกระตุน้ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเปล่ียนแปลงทศันคติความเช่ือ
และพฤติกรรมดว้ยการส่ือสาร  
 เนื้อสาร หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏในโฆษณาของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพผูสู้งอายใุน
ส่ือส่ิงพิมพซ่ึ์งรวมส่วนท่ีเป็นวจันภาษา และอวจันภาษา 
 วัจนภาษา หมายถึง เน้ือสารท่ีเป็นตวัอกัษร ภาษา หรือ ถ่อยคาํส่ือความหมายระหว่างผูส่้ง
สารและผูรั้บสารในโฆษณาของผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพผูสู้งอายุในส่ือส่ิงพิมพ์ได้แก่ 
ขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษรทั้งหมด 
 อวจันภาษา หมายถึง เน้ือสารท่ีเป็นรหสัหรือสัญลกัษณ์ในการส่ือสารแทนการบอกเล่าดว้ย
ภาษาเขียนในโฆษณาของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพไ์ดแ้ก่ 1.บุคคล 2. 
ภาพ 3. วตัถุ  4. สี 5. ลกัษณะตวัอกัษร 
 การโฆษณา ในส่ือส่ิงพมิพ์ หมายถึง การนาํเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตอ้งมีการชาํระเงิน
หรือค่าใชจ่้ายในการใชพ้ื้นท่ีของส่ือท่ีจดัพิมพเ์ผยแพร่ขอ้มูลลงบนกระดาษ เพื่อส่ือสารความคิดเห็น
และส่งเสริมผลิตภณัฑห์รือบริการต่างๆ โดยผูอุ้ปถมัภมี์การระบุช่ือไว ้ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่ง
การโฆษณาส่ือส่ิงพิมพอ์อกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การโฆษณาในหนงัส่ือพิมพ ์(Press Advertising)
และ 2) การโฆษณาในนิตยสาร (Magazine Advertising) 
 การโฆษณาในหนังสือพิมพ์  (Press Advertising) หมายถึง  โฆษณาท่ีปรากฏ  ใน
หนงัสือพิมพท์ัว่ไปซ่ึงไดแ้ก่ หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์และหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
 การโฆษณาในนิตยสาร (Magazine Advertising) หมายถึง โฆษณาท่ีปรากฏ ในนิตยสาร
ทัว่ไปซ่ึงไดแ้ก่ นิตยสารขวญัเรือน และโฆษณาท่ีปรากฏในนิตยสารเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ไดแ้ก่ 
นิตยสารชีวจิต 
 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หมายถึง ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือหรือบรรเทาเม่ือเกิดอาการเจ็บป่วยท่ีจะช่วยใหบุ้คคลมีสุขภาพท่ีดียิ่งข้ึน โดย
ขอบเขตผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในการวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวน 3 ประเภท คือ ธุรกิจประกนัชีวิต 
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
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 ลักษณะการโน้มน้าวใจ หมายถึง รูปแบบของเน้ือสารในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพในส่ือส่ิงพิมพ ์ท่ีมีลกัษณะมุ่งเขา้ไปมีอิทธิพลเหนือผูอ่้านโดยหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรม 
 
 
 
 
 



 
บทที ่2 

 
แนวความคดิ ทฤษฏี และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเร่ือง “เน้ือสารของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพของ
ผูสู้งอายแุละความหมายของ “สุขภาพ” ”โดยมีแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการโฆษณา (Advertising ) 
 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ (Health Care Products) 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือโนม้นา้วใจ (Persuasion Communication) 
 2.4  ทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) 
 2.5  แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ (Aging) 
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการโฆษณา (Advertising) 
 
 การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานของการส่ือสารการตลาดในการทาํธุรกิจต่างๆ โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มยอดขายและบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด นอกจากน้ียงั
มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการส่งเสริมการตลาดรูปแบบอ่ืนๆ ดงันั้นการโฆษณาจึง
ถือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีมีความสาํคญัอย่างยิ่งในการช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นประสบ
ผลสาํเร็จ (มนูญ แสงหิรัญ, 2518: 12)  
 
 2.1.1  คาํนิยามของการโฆษณา 
 นกัวิชาการและนกัการส่ือสารไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการโฆษณาและไดใ้ห้คาํจาํกดัความ
ไวต่้างๆ ดงัน้ี 
 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association หรือ AMA) 
กล่าวว่าการโฆษณา คือ รูปแบบของการเสนอใดๆท่ีตอ้งมีการชาํระเงินและผา่นส่ือต่างๆท่ีมิใช่ตวั
บุคคลเพ่ือเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ความคิดเห็นผลิตภณัฑ ์หรือ บริการต่างๆโดยมีผูอุ้ปถมัภท่ี์ระบุไว ้
(Shimp, 1997: 14) 
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 Bovee and Arens (1992: 7) ใหค้าํนิยามว่าการโฆษณา คือ การส่ือสารท่ีไม่ใช่ตวับุคคลดว้ย
การเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแนะนาํและโนม้นา้วให้คนไดรู้้จกัผลิตภณัฑ ์การบริการ หรือแนวคิดผ่านส่ือ
ประเภทต่างๆโดยมีผูส้นบัสนุน 
 Richards and Curran (2002 อา้งถึงใน Boonchai Hongcharu, 2008: 166) ไดนิ้ยามการ
โฆษณาคือ ค่าใชจ่้ายการส่ือสาร การแสดงขอ้มูล การออกแบบเพื่อจูงใจผูรั้บให้เกิดการปฏิบติัใน
ช่วงเวลานั้นๆหรือในอนาคต  
 จากคาํนิยามขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าการโฆษณา คือ กระบวนการส่ือสารรูปแบบหน่ึง
เพื่อตอ้งการนาํเสนอผลิตภณัฑ ์บริการ หรือแนวคิดผา่นทางส่ือต่างๆ ท่ีมิใช่ตวับุคคลซ่ึงตอ้งมีการ
ชาํระเงินหรือค่าใชจ่้ายใหก้บัส่ือเหล่านั้นเพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  
 2.1.2  กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานทีมี่ความสําคญัและเกีย่วข้องในการโฆษณา 
 การจดัทาํโฆษณามีความจาํเป็นจะตอ้งมีกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือคอยช่วย
และสนบัสนุนใหก้ารโฆษณานั้นประสบผลสาํเร็จ โดยกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความสาํคญัต่อ
การโฆษณามีดงัน้ี (Wells, Burnett and Moriarty, 2000: 270; Belch and Belch, 2009: 11)  
  2.1.2.1  ผูจ้ดัทาํโฆษณา (Advertiser) 
  การจดัทาํโฆษณาจะเร่ิมตน้ดาํเนินการต่างๆ ดว้ยผูจ้ดัทาํโฆษณา ซ่ึงผูจ้ดัทาํโฆษณา
นั้นอาจจะเป็นลกัษณะในรูปแบบของตวับุคคลหรือองคก์รกไ็ด ้โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใน
การตดัสินใจเร่ืองต่างๆ เช่น กลุ่มเป้าหมายคือใคร ส่ือประเภทใดท่ีจะใช ้และงบประมาณจาํนวน
เท่าใด เป็นตน้ 
  2.1.2.2  บริษทัตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) 
  การจดัทาํโฆษณาในบางคร้ังผูจ้ดัทาํโฆษณาจะทาํการจา้งบริษทัตวัแทนโฆษณาจาก
ภายนอกเขา้มาเพื่อช่วยในการวางแผน การคดัเลือกใชส่ื้อต่างๆ หรือการเขา้มามีส่วนร่วมทั้งหมดใน
การจดัทาํโฆษณา เป็นตน้โดยขอ้ดีของบริษทัตวัแทนโฆษณาจากภายนอก คือ มีความเช่ียวชาญและ
ประสิทธิภาพในการช่วยให้การโฆษณาประสบความสาํเร็จเพราะมีผูเ้ช่ียวชาญทั้งดา้นกลยทุธ์และ
การสร้างสรรคง์านโฆษณาท่ีมีความเช่ียวชาญในการคดัเลือกส่ือประเภทต่างๆ อยา่งเหมาะสมและ
ทีมงานท่ีมีความสามารถในการเจรจาติดต่อกบัผูบ้ริโภคท่ีดีเป็นตน้ 
  2.1.2.3  ส่ือในการโฆษณา (Media) 
  ส่ือในการโฆษณา คือ ช่องทางของการส่ือสารท่ีเป็นตวันาํเน้ือสารจากผูจ้ดัทาํโฆษณา
ไปถึงผูรั้บสาร โดยการเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย 
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  2.1.2.4  ตวัแทนวา่จา้งจากภายนอก (Vendors) 
  การจดัทาํโฆษณาในบางคร้ังผูจ้ดัทาํโฆษณาจะใชต้วัแทนว่าจา้งจากภายนอก เช่น 
พนกังานอิสระ (Freelancers) บุคคลท่ีปรึกษา (Consultants) หรือผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ เป็นตน้ สาเหตุท่ี
จ้างนั้ นมาจากหลายเหตุผล  เ ช่น  ผู ้จัดทําโฆษณาอาจจะไม่มีความชํานาญในสถานท่ีวิจัย              
ความตอ้งการความคิดท่ีมีความแปลกใหม่  หรือบุคลากรมีจาํนวนไม่เพียงพอต่อจาํนวนของงาน 
เป็นตน้ 
  2.1.2.5  ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) 
  การกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆในการจดัทาํโฆษณาจะเร่ิมตน้ท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายก่อน
เสมอ คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีคาดว่าจะซ้ือสินคา้แต่ก็มีผลิตภณัฑท่ี์ผูซ้ื้อไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริโภค เช่น อาหาร
สาํหรับเด็กท่ีพ่อแม่จะเป็นผูท่ี้ซ้ือแทนเด็ก เป็นตน้ ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผูก้าํหนดทิศทาง
ของกลยุทธ์ทั้งหมดท่ีใชใ้นการจดัทาํโฆษณาดงันั้นการจดัทาํโฆษณาควรท่ีจะมีความรู้และความ
เขา้ใจในผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายซ่ึงจะช่วยให้การโฆษณาท่ีจดัทาํนั้นสามารถท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
 2.1.3  ประเภทของส่ือทีใ่ช้ในการโฆษณา 
 ส่ือโฆษณาเป็นช่องทางท่ีช่วยนาํพาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการจากผูผ้ลิตไปสู่
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณานั้นจะถูกใชแ้ตกต่างๆ กนั
ไปข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ความเหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ เป็นตน้ ประเภทของส่ือท่ี
ใชใ้นการโฆษณาแบ่งออกเป็น 6 ประเภทแต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใหค้วามสาํคญัต่อส่ือส่ิงพิมพเ์ป็น
หลกัดงัน้ี (เสรี วงศม์ณฑา, 2546: 175; สกนธ์ ภู่งามดี, 2547: 33-45)  
  2.1.3.1  ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ (Television)  
  ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัและมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก
การพฒันาทางเทคโนโลยส่ีงผลใหโ้ทรทศัน์นั้นมีราคาท่ีถูกลงกว่าในอดีต นอกจากน้ี Cohen (1972: 
56) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ส่ือโทรทศัน์นั้นประกอบดว้ยการใชภ้าพและเสียงพร้อมๆ กนัทาํใหผู้บ้ริโภค
เห็นผลิตภณัฑพ์ร้อมกบัการใชเ้สียงในการอธิบายจนเกิดความรู้สึกมากกวา่ส่ือโฆษณาแบบอ่ืนๆ  
  2.1.3.2  ส่ือโฆษณาทางวิทยกุระจายเสียง (Radio) 
  ส่ือโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงเป็นการโฆษณาท่ีมีความสําคญัและมีศกัยภาพใน
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไปในวงกวา้งมากกว่าส่ือโทรทศัน์ เน่ืองจากวิทยุนั้นมีราคาค่อนขา้งถูก
และสามารถพกพาไปติดตั้งในสถานท่ีต่างๆ ไดส้ะดวก 
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  2.1.3.3  ส่ือโฆษณากลางแจง้ (Outdoor Advertising) 
  ส่ือโฆษณากลางแจง้สามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปในสถานท่ีกลางแจง้ ตามท่ีสาธารณะ 
หรือตามเส้นทางต่างๆ ท่ีมีคนผา่นไปผา่นมา ซ่ึงสามารถพบเห็นได ้3 ลกัษณะดงัน้ี 1) ป้ายตกแต่ง
พิเศษ (Electric Spectacular) 2) ป้ายเขียน (Printed Bulletin) และ 3) ป้ายโปสเตอร์ (Poster)   
  2.1.3.4  ส่ือโฆษณายานพาหนะ (Transport Advertising)  
  ส่ือโฆษณาท่ีใชพ้ื้นท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของยานพาหนะในการโฆษณา เช่น บนรถ
แทก็ซ่ี รถไฟฟ้า รถประจาํทาง รถโดยสารทอ้งถ่ิน รวมไปถึง เคร่ืองบิน เรือสาํราญ หรือเรือโดยสาร 
เป็นตน้ โดยส่ือชนิดน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี1) ส่ือโฆษณาในยานพาหนะ (Car Card 
Advertising) และ2) ส่ือโฆษณาภายนอกยานพาหนะ (Outside Vehicle Advertising)  
  2.1.3.5  ส่ือโฆษณาวสัดุส่ิงพิมพแ์ละอ่ืนๆ (P.O.P. Materials) 
  ส่ือโฆษณาและวสัดุส่ิงพิมพถู์กนาํมาใช้เพื่อเป็นตวัสนับสนุนส่ือโฆษณาประเภท
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ วสัดุส่ิงพิมพท่ี์ใชโ้ฆษณา ณ จุดจาํหน่าย เพื่อเตือนความจาํของผูบ้ริโภคการส่งเสริมการ
ขาย เช่น การติดธงหน้าร้าน ป้ายสต๊ิกเกอร์ ป้ายพลาสติก หรือ การตกแต่งร้านท่ีสะดุดตาหรือ
เหมาะสมกบัตราผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ ส่วนส่ือโฆษณาสนบัสนุนอีกประเภทหน่ึงนั้น ไดแ้ก่ การแจก
ของท่ีระลึกในโอกาสต่างๆ ซ่ึงจะระบุช่ือผลิตภณัฑห์รือบริการเอาไว ้เช่น พวงกุญแจ ปากกา ท่ีคัน่
หนงัสือ เป็นตน้ 
  2.1.3.6  ส่ือโฆษณาทางส่ิงพิมพ ์(Printing Media) 
  ส่ือโฆษณาทางส่ิงพิมพ์คือ ส่ือโฆษณาท่ีจดัพิมพเ์ผยแพร่ขอ้มูลลงบนกระดาษซ่ึง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี (Jewler, 1998: 28; Shimp, 2003: 43)   
   1) ส่ือโฆษณาทางส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสาร (Magazine Advertising) เป็น
ส่ิงพิมพ์ท่ีรวมเน้ือหาสาระประเภทต่างๆ ท่ีมีความน่าสนใจเขา้ไวด้้วยกัน แต่เป็นเร่ืองประเภท
เดียวกนัซ่ึงมีศกัยภาพในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่น กลุ่มผูห้ญิง กลุ่มคนออก
กาํลงักาย กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มแม่บา้น เป็นตน้ และมีการจดัพิมพอ์อกมาเป็นเล่มวางตลาดเป็นรายคาบ 
(Periodical Publication) คือ รายสปัดาห์ รายปักษ ์รายเดือน เป็นตน้  
   การแบ่งประเภทนิตยสารสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยไดจ้าํแนก
ประเภทของนิตยสารท่ีมีการวางจาํหน่ายทัว่ไปในทอ้งตลาดออกเป็น 15 ประเภทดงัน้ี 1) นิตยสาร
การเมือง 2) นิตยสารกีฬา  3) นิตยสารสาํหรับเด็ก 4) นิตยสารทางการถ่ายภาพและภาพพิมพ ์ 5) 
นิตยสารการท่องเท่ียว 6) นิตยสารทางธุรกิจและทางการโฆษณา 7) นิตยสารบนัเทิง 8) นิตยสาร
บา้น 9) นิตยสารผูห้ญิง 10) นิตยสารผูช้าย 11) นิตยสารรถ 12) นิตยสารทางศิลปะและวฒันธรรม 
13) นิตยสารเศรษฐกิจ 14) นิตยสารสุขภาพ 15) นิตยสารครอบครัว 
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   ขอ้ดีของส่ือโฆษณาทางส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสารแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ 
ดงัน้ี 

(1) ความสามารถในการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัประเภท
ของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตอ้งการโฆษณาไดง่้าย 

(2) ส่ือโฆษณามีอายยุาวนาน ทาํใหโ้ฆษณาผา่นตาผูบ้ริโภคบ่อยคร้ัง 
(3) ส่ือโฆษณามีคุณภาพเน่ืองมาจากคุณภาพของสีและกระดาษท่ีใช้

ดีกวา่ส่ือส่ิงพิมพช์นิดอ่ืนๆ ทาํใหก้ารจดัพิมพส์วยงามสามารดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย  
(4) ส่ือโฆษณามีจาํนวนผูอ่้านต่อฉบบัสูง 
(5) ความสามารถในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
ขอ้ดอ้ยของส่ือโฆษณาทางส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสารแบ่งออกเป็นประเด็น

ต่างๆ ดงัน้ี 
(1) การท่ีไม่สามารถทาํการกาํหนดวนัในการโฆษณาเน่ืองจากนิตยสาร

และวารสารมกัท่ีจะกาํหนดออกท่ีแน่นอนบา้ง และ ไม่แน่นอนบา้ง  
(2) เน้ือหาโฆษณาท่ีตอ้งการนําเสนอตอ้งถูกส่งไปล่วงหน้าอาจทาํให้

โฆษณาท่ีออกมาในช่วงจาํหน่ายนิตยสารและวารสารไม่ตรงกบัช่วงเวลาท่ีตอ้งการโฆษณา 
   2) ส่ือโฆษณาทางส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือพิมพ ์(Press Advertising) เป็นส่ือ
โฆษณาท่ีมีศกัยภาพในการเผยแพร่ขอ้มูลไปสู่คนจาํนวนมาก จึงเรียกไดว้่าเป็นส่ือมวลชนประเภท
หน่ึงท่ีมีความสาํคญั ซ่ึงไดรั้บความสนใจและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภค ดงันั้นการ
เลือกใชส่ื้อโฆษณาทางส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือพิมพเ์พื่อนาํเน้ือสารโฆษณาไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงตอ้งมีความเขา้ใจลกัษณะของส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนังสือพิมพ ์โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท 

(1) โฆษณาเด่ียว (Display Advertising) เป็นการโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์ใช้
พื้นท่ีเตม็หนา้กระดาษของหนงัสือพิมพ ์โดยไม่มีโฆษณาอ่ืนๆ มาร่วม ทาํให้โฆษณาสามารถสร้าง
ความต่ืนเตน้ หรูหรา และถา้เป็นโฆษณาชนิดสีจะทาํใหเ้กิดความสะดุดตามากยิง่ข้ึน 

(2)  โฆษณาหมู่ (Classified Advertising) เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ใน
หนา้กระดาษท่ีทางหนงัสือพิมพท์าํการจดัให้ไวโ้ดยเฉพาะ โดยจะมีผลิตภณัฑห์ลายๆ ประเภทลง
โฆษณาร่วมกนั เช่นโฆษณาอาหาร รถยนต ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมหนงั เป็นตน้ 

ขอ้ดีของส่ือโฆษณาทางส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือพิมพแ์บ่งออกเป็นประเด็น
ต่างๆ ดงัน้ี 
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(1) ส่ือโฆษณาทางส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือพิมพเ์ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้
เป็นจาํนวนมาก 

(2) ส่ือโฆษณาทางส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือพิมพมี์เน้ือท่ีในการนาํเสนอ
เน้ือหา ภาพ หรือ สี ทาํใหผู้อ่้านมองเห็นและเขา้ใจลกัษณะขอผลิตภณัฑ ์

(3)  ความรวดเร็วในการส่งข่อมูล 
(4) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาถูกกว่าส่ือประเภทอ่ืนๆ เช่น ส่ือโฆษณาทาง

โทรทศัน์ 
(5) ส่ือโฆษณาทางส่ิงพิมพป์ระเภทหนังสือพิมพไ์ดรั้บความเช่ือถือจาก

คนทัว่ไป 
   ข้อด้อยของส่ือโฆษณาทางส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็น
ประเดน็ต่างๆดงัน้ี 

(1) ส่ือส่ิงพิมพโ์ฆษณาประเภทหนังสือพิมพมี์ระยะเวลาอายุท่ีสั้นทาํให้
ผา่นตาผูบ้ริโภคไดน้อ้ยเม่ือเทียบกบัประเภทนิตยสาร 

(2) ส่ือส่ิงพิมพโ์ฆษณาประเภทหนงัสือพิมพมี์แต่ตวัหนงัสือ รูปภาพไม่มี
การเคล่ือนไหว ไม่มีเสียงและคุณภาพกระดาษค่อนขา้งตํ่าส่งผลใหโ้ฆษณาดอ้ยคุณค่าทางดา้นความ
น่าสนใจ 

3) ส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการโฆษณาโดยตรง (Direct Advertising) คือ ส่ือส่ิงพิมพ์
ต่างๆ ท่ีผูโ้ฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการนําเสนอขอ้มูลโดยการจัดส่งไปยงักลุ่มเป้าหมายตาม
ช่องทางต่างๆ เช่น การส่งทางไปรษณียโ์ดยตรง (Direct Mail Advertising) การส่งโดยใชพ้นกังาน
แจกส่ือส่ิงพิมพต์ามสถานท่ีต่างๆ เช่น การแจกแผ่นพบั (Brochure) หนา้ห้างสรรพสินคา้ การแจก
ใบปลิวบริเวณด่านเกบ็เงินทางด่วน เป็นตน้โดยแบ่งออกเป็นลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

(1) จดหมายเพื่อนาํเสนอการขาย (Sales Letters) เป็นรูปแบบการโฆษณา
ท่ีใช้ขอ้ความตัวอักษรมีลกัษณะคล้ายจดหมายสําคญัทางราชการ หากมีการเขียนช่ือผูส่้งด้วย
ลายเซ็นตข์องตนเองแลว้ ยิง่ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดี 

(2) ไปรษณียบัตร (Postcards) คือ การใช้ไปรษณียบัตรพิมพ์ข้อความ
โฆษณาท่ีเตรียมไว ้หรือใชว้ิธีการพิมพไ์ปรษณียบตัรข้ึนมาใหม่ แลว้ส่งให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายโดย
ขอ้ความจะเป็นขอ้ความท่ีสั้นๆ 

(3) ใบปลิว (Leaflets) เป็นใบโฆษณาขนาดเลก็ๆ ท่ีแนบมากบัจดหมาย 
โดยเป็นตวัท่ีถูกนาํมาเสริมในการโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เพราะใบปลิวมีรูปแบบของการโฆษณาท่ี
สวยงาม และเน้ือหาท่ีน่าสนใจ 
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(4) แผ่นพบั (Folders or Brochures) มีลกัษณะคลา้ยใบปลิวผสมจุลสาร 
บางคร้ังสามารถพบัใหเ้ป็นตวัซองจดหมายได ้

(5) จุลสาร (Booklets) มีลกัษณะคลา้ยหนงัสือเล่มบางๆ เลก็ๆ มีเน้ือหา
หลายหนา้กระดาษ และบรรจุข่าวสารรายละเอียดไดอ้ยา่งครบถว้น แมจุ้ลสารจะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงแต่
กใ็หผ้ลทางดา้นความรู้สึกท่ีคุม้ค่า 

(6) แค็ตตาล็อก (Catalogs) เป็นเอกสารหนังสือท่ีอธิบายรายละเอียดของ
ผลิตภณัฑท่ี์สมบูรณ์ท่ีสุด เช่น ภาพ ขนาด นํ้าหนกั สี และรหสัของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ เพื่อใชอ้า้งอิง
ในการสัง่ซ้ือไดท้นัทีโดยไม่จาํเป็นตอ้งไปดูผลิตภณัฑจ์ริง  
   ขอ้ดีของส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการโฆษณาโดยตรงแบ่งออกเป็นประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการโฆษณาโดยตรงสามารถกาํหนดกลุ่ม เป้าหมายได ้
(2) ส่ือ ส่ิ งพิมพ์เพื่ อการโฆษณาโดยตรงสามารถส่ง ข่าวสารถึง

กลุ่มเป้าหมายไดห้ลายๆ กลุ่มในเวลาท่ีพร้อมกนั 
(3) มีความเหมาะสมกบัการส่งข่าวสารแบบเทศกาล และการส่งเสริมการ

ขายพิเศษ 
(4) การออกแบบโฆษณาทาํไดอ้ย่างเตม็ท่ี เพราะไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเน้ือท่ี

และขนาด 
(5) ส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการโฆษณาโดยตรงมีผูโ้ฆษณาเพียงรายเดียวทาํให้

ผูบ้ริโภคไม่เกิดความสบัสน 
   ขอ้ดอ้ยของส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการโฆษณาโดยตรงแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ
ดงัน้ี 

(1) ส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการโฆษณาโดยตรงนั้นมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 
(2) โฆษณาจะประสบผลสาํเร็จหรือไม่ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของรายช่ือลูกคา้

เป็นสาํคญั 
 

 2.1.4  องค์ประกอบการโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพ์ 
 ส่ือโฆษณาส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือชนิดหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อการโฆษณาและไดรั้บความนิยม
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจํานวนมากหรือจะเลือกเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงข้ึนอยู่กับการเลือกใช้ประเภทของส่ือส่ิงพิมพ์และยงัมีราคา
ค่าใช้จ่ายท่ีถูกจึงทาํให้การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ์เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย (Jewler, 1998: 48) การ
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โฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์คือ การการโฆษณาผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีจดัพิมพเ์ผยแพร่ขอ้มูลลงบน
กระดาษและเผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการ (สกนธ์ ภู่งามดี, 2547: 44) 
 การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพน์ั้นตอ้งอาศยัการออกแบบสร้างสรรคท่ี์จะสามารถทาํให้ผูอ่้าน
หยุดชั่วขณะจากการอ่านบทความและให้ความสนใจเต็มท่ีต่อสารของผูโ้ฆษณาจึงจะทาํให้งาน
โฆษณาช้ินนั้นบรรลุวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร โดยส่วนผสมของการโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพน์ั้น
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนท่ีเป็นวจันภาษา (Verbal Language) และ 2) ส่วนท่ีเป็นอวจันภาษา  
(Non-Verbal Language)   

1) เน้ือสารส่วนท่ีเป็นวจันภาษา (Verbal Language) หมายถึง ส่วนท่ีเป็นตวัอกัษร
ภาษา หรือ ถอ้ยคาํส่ือความหมายระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ถอ้ยคาํท่ีผูส้ร้าง
สรรคข์อ้ความโฆษณาคิดคน้ข้ึนเพื่อส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย เช่น คาํขวญั เน้ือความ เป็นตน้  

2) เน้ือสารส่วนท่ีเป็นอวจันภาษา (Non-Verbal Language) หมายถึง ส่วนท่ีส่ือสาร
โดยใชร้หัสหรือสัญลกัษณ์ในการส่ือสารแทนการบอกเล่าดว้ยคาํพูดหรือภาษาเขียน เช่น การยิ้ม 
การแสดงกิริยาอาการเป็นตน้ อวจันภาษาท่ีใช้ในการโฆษณา ไดแ้ก่ ภาพประกอบโฆษณา ผูน้าํ
เสนอเคร่ืองหมายการคา้ สี การเคล่ือนไหว เป็นตน้ การใชอ้วจันภาษาในงานโฆษณาจึงนับเป็น
รูปแบบการส่ือสารท่ีประหยดัถอ้ยคาํ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 การโฆษณาเป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือสารการตลาดท่ีช่วยในการนําเสนอผลิตภณัฑ ์
บริการ หรือแนวคิดผ่านทางส่ือต่างๆ ท่ีไม่ใช่ตวับุคคลซ่ึงจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายให้กบัส่ือเหล่านั้นเพื่อ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายจึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในการช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้น
ประสบผลสาํเร็จ โดยการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพน์ั้นเป็นการโฆษณาประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม
เป็นอย่างมากเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่สูงและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้การ
โฆษณาในส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นรูปแบบหน่ึงท่ีนิยมใชก้นัอยา่งมากและพบเห็นไดบ่้อยคร้ัง 
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์สุขภาพ (Health Care Products) 
 

 ปัจจุบนัการพฒันาทางเทคโนโลยีต่างๆ ทาํให้รูปแบบการดาํเนินชีวิตของมนุษยมี์การ
แข่งขนัและเร่งรีบมากข้ึน ซ่ึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ีส่งผลใหม้นุษยมี์เวลาใส่ใจ
ดูแลสุขภาพของตนเองลดลงจนประสบปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพมากยิง่ข้ึน โดยผูป้ระกอบการท่ี
เล็งเห็นถึงความสาํคญัและโอกาสท่ีจะประกอบธุรกิจต่างๆ ไดมี้การริเร่ิมก่อเกิดผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
ข้ึน  ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ คือ ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการการดูแลและช่วยเหลือใน
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ทุกๆ ดา้นท่ีมีความเช่ืองโยงท่ีจะช่วยให้สุขภาพดียิ่งข้ึน ผลิตภณัฑ์สุขภาพจึงนับเป็นค่านิยมการ
บริโภคแนวใหม่ ท่ีมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ริโภค จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาํให้
ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์สุขภาพมากยิ่งข้ึนและมีความเต็มใจยินดีท่ีจะลงทุนเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑสุ์ขภาพเหล่านั้น (วินยั ดะห์ลนั, 2545: 24) โดยสามารถแบ่งผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดงัน้ี 
 
 2.2.1  ธุรกจิประกนัชีวติ (LifeInsurance Business) 
 การดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นปัจจุบนันั้นเส่ียงต่อการเผชิญอนัตรายมากกว่าในอดีตไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาสุขภาพ ความเจ็บป่วย อุบติัเหตุต่างๆ จนถึงขั้นเสียชีวิตซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได ้ดงันั้น
มนุษย์จึงมีความกังวลเน่ืองจากไม่สามารถทราบได้ว่าความเส่ียงนั้ นจะเกิดข้ึนกับตนเองหรือ
ครอบครัวเม่ือใด โดยความเส่ียงนั้นสามารถเกิดข้ึนกบัทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะร่ํารวยหรือยากจนก็ไม่
สามารถหลีกหนีไปได ้ปัญหาเหล่าน้ีเองเป็นภาระในการจะตอ้งนาํเงินมารักษาดูแลและบางคร้ังอาจ
ทาํให้มีปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายจึงทาํให้เกิดธุรกิจประกนัชีวิตข้ึน ธุรกิจประกนัชีวิตเป็นรูปแบบของ
การออมเงินวิธีหน่ึงท่ีช่วยประกนัเงินออมของผูป้ระกนัภยัในยามฉุกเฉินกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือ
เจ็บป่วยแบบท่ีไม่คาดคิดว่าจะเกิดข้ึน การประกนัชีวิตจึงเป็นการคุม้ครองและสร้างหลกัประกนั 
แมว้่าการประกนัชีวิตหรือประกนัสุขภาพจะไม่สามารถทาํให้บุคคลรอดพน้จากความเจ็บป่วยและ
การเสียชีวิตไดแ้ต่ก็เป็นกลไกทางสังคมอย่างหน่ึงท่ีสร้างข้ึนเพื่อบรรเทาภาระดา้นค่าใชจ่้ายอนัเกิด
จากความเส่ียงจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 861 และ 889 
กล่าวว่าประกนัชีวิต คือ สัญญาท่ีผูเ้อาประกนัภยัตกลงส่งเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูรั้บเอาประกนัภยั 
โดยผูรั้บเอาประกนัภยัตกลงจะใชเ้งินจาํนวนหน่ึงให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในเม่ือเสียชีวิต หรือ ยงัมี
ชีวิตอยูจ่นถึงเวลาท่ีไดก้าํหนดไว ้(ชมพนุูท บวัเอ่ียม, 2541: 5) 
  2.2.1.1  ความเป็นมาของธุรกิจประกนัชีวิต 
  ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีการริเ ร่ิมคร้ังแรกเม่ือประมาณช่วงหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 หรือในช่วงสมัยของรัชกาลท่ี 5 แต่ยงัไม่มีกฎเกณฑ์ในการควบคุมการ
ประกอบธุรกิจจากรัฐบาลไทยอยา่งเป็นทางการ ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 6 บริษทัธุรกิจประกนัชีวิตมี
การเพิ่มจาํนวนและขยายตวัมากข้ึนจึงทรงโปรดเกลา้ฯให้ตรากฎหมายแพ่งและพาณิชยข้ึ์นเพื่อใช้
บงัคบัเก่ียวกบัการประกนัภยัและการประกนัชีวิตเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2467 โดยบริษทัประกนั
ชีวิตในช่วงแรกเป็นบริษทัต่างชาติทั้งหมดบริษทั เกรด อีสเตอร์นไลฟ์ แอสชวัรันส์ (Great Eastern 
Life Assurance Company Limited) เป็นบริษทัประกนัชีวิตท่ีตั้งข้ึนแห่งแรกของประเทศไทยต่อมา
บริษทัประกนัชีวิตจากต่างประเทศกเ็ร่ิมทยอยเขา้มาจดทะเบียนอนุญาตประกอบการประกนัชีวิตใน
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ประเทศไทย โดยในยคุนั้นมีทั้งส้ิน 4 บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ 1) บริษทัเกรด อีสเตอรน์ไลฟ์อินชวัรันส์ ของ
ประเทศองักฤษ 2) บริษทั โตเกียว มารีนแอนดไ์ฟร์อินชวัรันส์ จาํกดั ของประเทศญ่ีปุ่น 3) บริษทั 
เตียอนัเป๋าเฮ่ียม จาํกัดของประเทศจีน 4) บริษทั มอเตอร์ยูเน่ียนอินชัวรันส์ จาํกัด ของประเทศ
องักฤษ จนกระทัง่ผลกระทบจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทาํให้บริษทัประกันชีวิตเหล่าน้ีตอ้งเลิก
กิจการเน่ืองจากความรุนแรงทางสงครามทาํใหผู้ท้าํประกนัชีวิตไม่สามารถติดต่อกบับริษทัประกนั
ชีวิตหลงัจากนั้นเม่ือส้ินสุดสงครรมโลกคร้ังท่ี 2 บริษทัประกนัชีวิตต่างชาติไดก้ลบัเขา้มาดาํเนิน
กิจการใหม่อีกคร้ัง จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2492 บริษทัประกนัชีวิตชาติต่างๆจึงไดห้ยดุดาํเนินกิจการลง 
เน่ืองมาจากเง่ือนไขในการดาํเนินกิจการท่ีเขม้งวดและรัดกุมมากข้ึนจากกระทรวงเศรษฐการ 
(กระทรวงพาณิชย)์ ซ่ึงไดก้าํหนดใหบ้ริษทัประกนัชีวิตต่างชาติตอ้งมีการวางหลกัทรัพย1์ใน3 ของ
เบ้ียประกนัในปีท่ีผ่านๆ มา ทาํให้บริษทัตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากและมีลกัษณะเป็นการผกูมดัตนเอง
จนอาจเกิดความเสียหายได ้(วารุณี สุวรรณาพิสิทธ์ิ, 2543: 2) 
  ส่วนการดาํเนินธุรกิจบริษทัประกนัชีวิตของประเทศไทยนั้นเร่ิมคร้ังในปี พ.ศ. 2485 
โดยใชช่ื้อว่า บริษทัไทยประกนัชีวิต และบริษทัไทยเศรษฐกิจประกนัภยั (ซ่ึงต่อมาไดร่้วมทุนกบั
บริษทั พรูเด็นเชียลแอสชวัรันส์ จาํกดั เป็นบริษทัพรูเด็นเชียลแอสชวัรันส์ ที เอสไลฟ์ จาํกดั) โดยผู ้
ท่ีมีส่วนสนบัสนุนการริเร่ิมบริษทัประกนัชีวิตของไทย คือ ดร. ป๋วย อ๋ึงภากรณ์ เป็นผูผ้ลกัดนัให้มี
การร่างพระราชบญัญติัประกนัภยัข้ึนฉบบัแรกทาํให้คนไทยสามารถท่ีจะเปิดบริษทัประกนัชีวิต
แข่งขนักบับริษทัประกนัชีวิตต่างประเทศไดท้าํให้ธุรกิจประกนัชีวิตเร่ิมไดรั้บความสนใจมากข้ึน 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 รัฐบาลไดต้ราพระราชบญัญติัประกนัชีวิตเพื่อใชค้วบคุมการดาํเนินงานของ
บริษทัประกนัชีวิต ทาํใหบ้ริษทัประกนัชีวิตต่างๆ ท่ีประกอบกิจการอยูใ่นประเทศไทยมีหลกัวิชาการ
ในการประกอบกิจการมากข้ึนและมีการปรับปรุงกฎหมายฉบบัใหม่อีกคร้ังในปี พ.ศ. 2535 คือ
พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 และธุรกิจพระราชบญัญติัวินาศภยั พ.ศ. 2535 ซ่ึงบงัคบัมา
จนถึงในปัจจุบนัน้ี (โชคชยั อคัรวราวงศ,์ 2544: 2) 
  2.2.1.2  ประเภทของธุรกิจประกนัชีวิต 
  ธุรกิจประกันชีวิตของแต่ละบริษัทนั้ นมีการแบ่งรูปแบบกรมทัณฑ์เพื่อความ
เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี (โชคชยั อคัรวราวงศ,์ 2544: 2) 
  การประกนัชีวิต คือ การท่ีบริษทัตกลงจะชดเชยค่าเฉล่ียภยัเน่ืองจากการเสียชีวิต การ
สูญเสียอวยัวะทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดใ้นยามชรา โดยเม่ือบุคคลใดประสบกบัภยัเหล่าน้ีก็
จะไดรั้บเงินเฉล่ียช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว บริษทัประกนัชีวิต
จะทาํหนา้ท่ีเป็นแกนกลางในการนาํเงินดงักล่าวไปจ่ายใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บภยัการประกนัชีวิตนั้นมีหลาย
ประเภทแต่ละประเภทจะมีลกัษณะความคุม้ครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไปซ่ึงแบ่ง
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ออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 1.แบบตลอดชีพ 2.แบบสะสมทรัพย ์3.แบบชัว่ระยะเวลา และ 4. แบบเงิน
ไดป้ระจาํ 
  การประกนัสุขภาพ คือ การท่ีบริษทัประกนัภยัตกลงท่ีจะชดเชยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
จากการรักษาพยาบาลของผูเ้อาประกนัภยั เช่น ค่ารักษาพยาบาลอาการเจบ็ป่วยท่ีเกิดจากโรคภยัหรือ
อุบัติเหตุให้แก่ผูเ้อาประกันภัย โดยการประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.การ
ประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพหมู่ และ 2.การประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพรายบุคคล แต่ละ
ประเภทมีขอบเขตความคุม้ครองข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงในแต่ละบริษทั (วารุณี สุวรรณาพิสิทธ์ิ, 2543: 5) 
  ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทสําคญัต่อชีวิตความเป็นอยู่เน่ืองจากการ
ประกันชีวิตเป็นการออมทรัพยรู์ปแบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูอ้อมทรัพยส์ามารถวางแผนการเพ่ือ
ป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจและช่วยเสริมสร้างความมัน่คง ทาํให้ธุรกิจประกันชีวิตใน
ประเทศไทยพฒันามีการเติบโตและมีจาํนวนมากเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ปัจจุบนัน้ีธุรกิจประกนัชีวิต
เร่ิมให้ความสนใจกลุ่มเป้าหมายผูสู้งอายุเน่ืองจากจาํนวนประชากรผูสู้งอายุมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน 
และผูสู้งอายุมีความเส่ือมสภาพของร่างกายตามธรรมชาติจึงประสบปัญหาสุขภาพเจ็บป่วย ทาํให้
ธุรกิจประกันชีวิตจึงเร่ิมให้ออกรูปแบบประกันชีวิตและประกันสุขภาพท่ีมีความเหมาะสมกับ
ผูสู้งอายเุพิ่มมากข้ึน 
 
 2.2.2  ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน (Private Hospital) 
 การบริการดา้นสาธารณสุขเป็นส่ิงจาํเป็นขั้นพื้นฐานท่ีสาํคญัในทุกๆสังคม เน่ืองจากมนุษย์
มีปัจจยั 4 เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานในการดาํรงชีวิตและยารักษาโรคเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีถือว่า
มีความสาํคญัอยา่งยิ่งในการช่วยให้มนุษยมี์ชีวิตยืนยาวมากข้ึน โดยการบริการทางดา้นสาธารณสุข
เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลท่ีจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาบริการทางดา้นสาธารณสุขขั้นพื้นฐานต่างๆ
ให้แก่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงบริการท่ีรัฐบาลเป็นผูจ้ดัหาไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการทางดา้นสาธารรณสุขของประชาชนเน่ืองจากจาํนวนของประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน และความ
ล่าช้าของขั้นตอนในการติดต่อเพื่อเขา้รับการรักษา สถานท่ีในการให้บริการแออดั จากสาเหตุ
ดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  
 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลท่ีตั้งข้ึนโดยบุคคลเพียงหน่ึงหรือคณะ
หน่ึง ประกอบกิจการในแบบธุรกิจซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร ดาํเนินการ ตลอดทั้งจดับริการต่างๆ
ใหแ้ก่ประชาชน (สุพตัรา มะปรางหวาน, 2546: 7) 
 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน คือ เป็นรูปแบบหน่ึงของธุรกิจการให้บริการดา้นสาธารณสุขท่ี
ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากโรงพยาบาลเอกชนนั้ นมีศักยภาพท่ี
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ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งในดา้นความสะดวกสบายทางดา้นสถานท่ี 
บุคคลากรทางการแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญ เคร่ืองมือการแพทยท่ี์ครบครัน ความรวดเร็วและความ
ปลอดภยั โรงพยาบาลเอกชนจึงไดรั้บความนิยมข้ึนมาตามชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของประชาชน 
(ประวิทย ์แสงศิริวฒิุ, 2537: 1) 
 จึงพอสรุปความหมายของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน คือ  สถานพยาบาลท่ีตั้งข้ึนโดยบุคคล
หน่ึงหรือคณะหน่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัรัฐ โดยทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารดาํเนินการอาํนวยความสะดวก
ตลอดทั้งจดับริการต่างๆทางดา้นสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
  2.2.2.1  ประวติัความเป็นมาของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
  ประเทศไทยไม่มีการแสดงหลกัฐานปรากฏว่ามีลกัษณะอาคารท่ีเป็นโรงพยาบาลมา
ในสมยัโบราณ แต่มีปรากฏหลกัฐานในสมยัอยุธยาว่าไดมี้การติดต่อกบัต่างประเทศและรับเอา
วิชาการแพทยปั์จจุบนัเขา้มาใชโ้ดยผ่านหมอสอนศาสนาคริสต์ชาวโปรตุเกสและฝร่ังเศส ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2054 ในสมยัสมเด็จพระราชาธิบดีท่ี 2 และเจริญเฟ่ืองฟูจนส้ินรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช พ.ศ. 2231 จากนั้นสมยัสมเด็จพระเพทราชามีนโยบายไม่อนุญาตให้ติดต่อกบัฝร่ังเศส
เน่ืองจากความมัน่คงทาํให้การแพทยแ์ผนปัจจุบนัสูญหายไปและหันกลบัไปใช้การแพทยแ์ผน
โบราณอีกคร้ัง จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 การแพทยแ์ผนปัจจุบนัไดก้ลบัมาอีก
พร้อมกบัหมอสอนศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตสแตนท ์ซ่ึงรู้จกักนัดีในช่ือหมอบรัดเลย ์ (Dan Beach 
Bradley) และหมอเฮาส์ (Reynolds Samuel House) ซ่ึงไดเ้ขา้มาปฏิบติัการแพทยแ์ผนปัจจุบนัทาํให้
วงการแพทยใ์นไทยมีความเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดเน่ืองจากเป็นผูน้าํวิธีป้องกนัโรคฝีดาษดว้ยการ
ปลูกหนองฝีการแพทยเ์ร่ิมมีความเจริญมากข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว
รัชกาลท่ี 5 โดยไดมี้การก่อตั้ง “โรงพยาบาลศิริราช” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้
ฟ้าศิริราชกกุธภณัฑ์ ซ่ึงส้ินพระชนม์ด้วยโรคบิด ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 6 ได้มีการก่อตั้ งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทยซ่ึงทั้ งสอง
โรงพยาบาลเป็นสถานศึกษาโรงเรียนแพทย์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชบิดา        
เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์จนมีการก่อตั้ งโรงพยาบาลของรัฐเพิ่มข้ึนในเวลาต่อมาเช่น 
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลโรคทรวงอก โรงพยาบาลบาํราศนราดูร เป็นตน้ (สุพตัรา มะปรางหวาน, 
2546: 37) 
  โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยเร่ิมมีบทบาทตั้ งแต่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เป็น
โรงพยาบาลดาํเนินการโดยมูลนิธิอาํนวยการของหมอสอนศาสนา เช่น โรงพยาบาลแมคคอมิก 
โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ และเร่ิมมีบทบาทมากข้ึน โดยเม่ือช่วง 30 ปีท่ีผา่นมามีโรงพยาบาลเอกชน
ท่ีไม่ไดด้าํเนินการโดยมูลนิธิเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมากและขยายตวัเป็นโรงพยาบาลตามท่ีมีอยู่ใน
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ปัจจุบัน (ประวิทย์ แสงศิริวุฒิ, 2537: 53) สาเหตุท่ีทาํให้โรงพยาบาลเอกชนมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากโรงพยาบาลรัฐนั้นมีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะให้บริการไดอ้ย่างทัว่ถึง และการดาํเนินงาน
โรงพยาบาลรัฐนั้นขาดความคล่องตวัในการสร้างโรงพยาบาลให้ข้ึนเพิ่มเพียงพอต่อความตอ้งการ 
กองประกอบการโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณะสุขไดส้าํรวจสถานพยาบาลและโรงพยาบาลเอกชน
ในปี 2549 พบวา่ มีสถานพยาบาลและโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีจาํนวนถึง 344 แห่ง และ
มีโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีศกัยภาพความพร้อมถึงระดบัท่ีผูป่้วยต่างชาติเดินทางมารักษาถึง 33 แห่ง 
(ธนินี เตรียมชยัศรี, 2550: 5-6) ช้ีให้เห็นถึงการพฒันาและเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ี
สืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 
  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบนัท่ีเร่ิมมีกระแสใหค้วามสาํคญักบัประชากรผูสู้งอายมุาก
ข้ึนทาํให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเร่ิมท่ีจะมีการก่อตั้ งศูนยส่์งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุซ่ึงมี
รูปแบบหรือแนวทางการให้บริการดังน้ีคือ การให้บริการดูแลผูสู้งอายุท่ีไม่เจ็บป่วย (ประวิทย ์  
แสงศิริวุฒิ, 2537: 52) การให้บริการดูแลผูสู้งอายุท่ีเจ็บป่วยดว้ยโรค และการบริการดูและผูสู้งอาย ุ
เน่ืองจากผูสู้งอายมีุจาํนวนเพิ่มมากข้ึนและเป็นวยัท่ีมีความเส่ียงต่อการเจบ็ป่วยไดง่้าย จึงทาํใหธุ้รกิจ
โรงพยาบาลเอกชนเป็นผลิตภณัฑสุ์ขภาพหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพของ
ผูสู้งอายเุป็นอยา่งมาก 
 
 2.2.3  ผลติภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Products) 
 ปัจจุบนัการดาํเนินชีวิตของมนุษยมี์ความเร่งเร่งรีบเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้าง
รายไดซ่ึ้งส่งผลใหรู้ปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการรับประทานอาหารเปล่ียนแปลงไป คือ 
ไม่มีเวลาต่อการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และการออกกาํลงักาย ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
จึงเขา้มามีบทบาทท่ีสาํคญัต่อชีวิตของมนุษยม์ากข้ึนในการเป็นตวัช่วยเสริมสุขภาพ โดยผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ใชรั้บประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลกั
ตามปกติซ่ึงมักจะอยู่ในรูปลักษณะของเม็ด แคปซูล เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอ่ืนโดยมี
จุดมุ่งหมายสาํหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีสุขภาพปกติ (จกัราวธุ สหมิตรมงคล, 2546: 18) 
  2.2.3.1  ความเป็นมาของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
  ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเป็นคาํใหม่ท่ีไดส้าํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) 
บญัญติัข้ึนประมาณปี พ.ศ. 2539 เพื่อใช้เรียกช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีคร้ังหน่ึงเคยมีช่ือเรียกกันทัว่ไปว่า 
อาหารเสริมสุขภาพหรืออาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีความหมายว่า ผลิตภณัฑท่ี์ใชรั้บประทานโดยตรง
นอกเหนือจากอาหารหลกัตามปกติซ่ึงมกัอยู่ในลกัษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือ
ลกัษณะอ่ืนๆ และมีจุดมุ่งหมายสาํหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีสุขภาพปกติมิใช่สําหรับผูป่้วย เช่น นํ้ ามนั
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ปลาแคปซูล ใยอาหารอดัเม็ด ใยอาหารผงสําหรับชงหรือโรยอาหาร เป็นตน้ จากขอ้มูลของกอง
ควบคุมอาหาร สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2546 มีรายการผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ี
ไดรั้บการอนุญาตเกือบ 5,000 รายการ จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดมี้การจดักลุ่ม
ผลิภณัฑเ์สริมอาหารตามลกัษณะและชนิดของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีใหอ้นุญาตแบ่งออกไดด้งัน้ี 
(วินยั ดะห์ลนั, 2545: 1) 

1) กลุ่มโปรตีน วิตามิน และ เกลือแร่  
2) กลุ่มสารสกดัจากพืชและผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากธรรมชาติ คือพืชหรือสัตว์

โดยเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใหส้ารอาหารท่ีสาํคญั  
3) ผลิตภณัฑ์สังเคราะห์ เช่น กลุ่มนํ้ ามนัและไขมนัซ่ึงตอ้งไม่เป็นโทษต่อ

ร่างกาย  
4) ผลิตภณัฑอ่ื์นๆไดแ้ก่ สารท่ีพบไดใ้นร่างกายแต่ไม่สามารถกาํหนดใหเ้ป็น

สารอาหารได ้ 
  สาเหตุท่ีทาํให้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเติบโตอย่างรวดเร็วนั้น เน่ืองจากสังคมไทยมี
การเปิดกวา้งมากข้ึนและมีการนาํเขา้ทั้งวฒันธรรม เทคโนโลย ีและผลิตภณัฑต่์างๆ จากต่างประเทศ 
ทาํใหส้ังคมเกิดการรับและต่ืนตวัเก่ียวกบัเร่ืองการดูแลสุขภาพ ผูค้นหันมาสนใจสุขภาพของตนเอง
และครอบครัวมากข้ึน ประกอบกบักลุ่มผูนิ้ยมบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมกัเป็นผูท่ี้มีการศึกษา
สูง และมีรายไดม้ากพอท่ีจะจบัจ่ายซ้ือหาเพื่อบาํรุงตนเองและบุคคลใกลชิ้ด ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นตวั
ช่วยให้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในประเทศไทยเติบโตอยา่งรวดเร็ว จากตวัอยา่งของผลประกอบการ
ของ บริษทั แอมเวย ์ประเทศไทย จาํกดั ในปี 2547 ท่ีมียอดขายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทมี์
การเติบโตถึงร้อยละ 33 คิดเป็นมูลค่า 1,955 ลา้นบาท ส่วนบริษทั กิฟฟารีนสกายไลน์ ยนิูต้ี จาํกดัมี
ยอดขายรวมในปี 2547 เท่ากบั 2,616 ลา้นบาท  เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑก์ลุ่มผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมี
สดัส่วนร้อยละ 20 ในปี 2547 และคาดวา่สดัส่วนจะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 25 ในปี 2550และคาดวา่จะมี
แนวโนม้ท่ีจะเพิ่มสดัส่วนมากยิง่ข้ึนในแต่ละปี (รัชนี ตั้งกิจสงวน, 2547: 1) 
 

2.2.4  ผลติภัณฑ์สุขภาพและปัจจัยทีมี่ผลต่อการใช้ 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพเน่ืองจากมนุษยน์ั้นมีแรงจูงใจในการใช้
หรือปริมาณในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแตกต่างกัน โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยหลกั 3 ประการ ดังน้ี 
(Andersen, Kravitz and Anderson, 1975 อา้งใน ธนวฒัน์ นนัทสมบูรณ์, 2542: 12) 

2.2.4.1 ปัจจยัโนม้นาํท่ีมีอยูก่่อน (Predisposing Factors) คือ ตวัแปรต่างๆ ของแต่ละ
บุคคลท่ีโนม้นาํไปสู่การใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีมีอยู่ก่อนท่ีจะเกิดอาการเจ็บป่วย 
เช่น 
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1) ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ขนาด
ครอบครัว เป็นตน้ 

2) ปัจจัยทางด้านสังคมหมายถึง การดาํรงชีวิตอยู่ในชุมชน การเป็นท่ี
ยอมรับในสงัคม การศึกษา การคบเพื่อน การประกอบอาชีพ ศาสนา เช้ือชาติ และสภาพแวดลอ้มใน
ชุมชน เป็นตน้ 

3) ความเช่ือด้านสุขภาพ เช่น ความเช่ือว่าการรักษาด้วยแผนปัจจุบัน
สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยไดดี้กว่า การเช่ือว่าอาการเจ็บป่วยเกิดจากภูตผีปีศาจ หรือเช่ือว่าการ
รักษาโรคต่างๆตอ้งทาํพิธีกรรม เป็นตน้ 

2.2.4.2   ปัจจัยสนับสนุน (Enabling Factors) หมายถึง ปัจจัยท่ีบ่งบอกหรือเสริม
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการใชผ้ลิตภณัฑ์สุขภาพทั้งความสามารถเชิงเศรษฐกิจและการ
เขา้ถึงบริการ ไดแ้ก่ ทรัพยากรของครอบครัว เช่น รายได ้การประกนัสุขภาพ ท่ีอยูอ่าศยั ทรัพยากร
ชุมชน เช่น การมีสถานบริการหรือจาํหน่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ และบุคลากรท่ีใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ
ในชุมชุนนั้นๆ 

2.2.4.3 ปัจจยัดา้นความจาํเป็น (Need Factors) โดยแบ่งองคป์ระกอบของปัจจยัดา้น
ความจาํเป็นออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) ความจาํเป็นท่ีเกิดจากการรับรู้ (Perceived Need) ของแต่ละ
บุคคล เช่น การรับรู้เก่ียวกบัลกัษณะความเจบ็ป่วย และความรุนแรงของความเจบ็ป่วย และ 2) ความ
จาํเป็นท่ีไดรั้บการประเมิน (Evaluated Need) จากระบบบริการ เช่น แพทยล์งความเห็นว่าตอ้งรับ
การรักษาดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง เป็นตน้  
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นผลมาจาก
การท่ีมนุษย์หันมาใส่ใจกับสุขภาพของตนเองและบุคคลใกล้ชิดเพิ่มข้ึนเน่ืองจากรูปแบบการ
ดาํรงชีวิตในปัจจุบนัท่ีเน้นความเร่งรีบเสียเป็นส่วนใหญ่ทาํให้ขาดการดูแลสุขภาพและเกิดการ
เจ็บป่วยไดง่้าย  ผลิตภณัฑสุ์ขภาพจึงเขา้มามีบทบาทในยุคน้ีไดอ้ย่างทนัท่วงทีและเขา้ถึงทุกระดบั
อายุ สาํหรับในการวิจยัน้ีเน้นไปท่ีเน้ือสารโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสุขภาพของผูสู้งอายุในส่ือ
ส่ิงพิมพ์เพื่อให้เข้าใจผูสู้งวัยมากข้ึนอันจะเป็นผลช่วยในการส่ือสารของผลิตภัณฑ์และผูใ้ช้
ผลิตภณัฑใ์หมี้ความเขา้ใจตรงกนัมากข้ึน 
 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารเพือ่โน้มน้าวใจ (Persuasion Communication) 
 
 การโนม้นา้วใจนั้นเป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือสารของมนุษยโ์ดยพยายามท่ีจะมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจของผูอ่ื้น ดงันั้นการโน้มน้าวใจจึงเขา้มามีส่วนสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นการส่ือสารการตลาดซ่ึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการส่ือสารเพ่ือโนม้นา้ว
ใจไวด้งัน้ี 

Stanton and Futrell (1987: 20) กล่าวว่า การโนม้นา้วใจนั้น คือ แรงจูงใจ (Motivation) หรือ 
พลงัส่ิงกระตุน้ (Drive)ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคลซ่ึงกระตุน้ใหบุ้คคลปฏิบติัเป็นปัจจยัภายในตวัแรกท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพราะการจูงใจเกิดภายในตัวบุคคลแต่อาจจะถูกกระทบจากปัจจัย
ภายนอกเช่นวฒันธรรมทางสงัคมหรือส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือการตลาดเพ่ือกระตุน้ให้
เกิดความตอ้งการ Simons (1976: 21) ไดก้ล่าวว่าการโนม้นา้วใจ (Persuasion) หมายถึง การส่ือสาร
ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเพื่อใหมี้อิทธิพลเหนือผูอ่ื้นโดยการเปล่ียนแปลงความเช่ือ ค่านิยม หรือ ทศันคติ  
 จากคาํนิยามดงักล่าวขา้งตน้สรุปความหมายของการโนม้นา้วใจไดคื้อ กระบวนการส่ือสาร
ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยเป็นการมุ่งหมายของบุคคลหรือองคก์รท่ีจะเขา้ไปมีอิทธิพลเพื่อกระตุน้ให ้
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ให้ความสนใจ คลอ้ยตาม หรืออาจเกิดการเปล่ียนแปลงในส่วนของ
ทศันคติ ความเช่ือ และพฤติกรรมดว้ยการส่งสารท่ีมีเน้ือหาในการช่วยใหเ้กิดการคลอ้ยตาม 
 
 2.3.1  ขั้นตอนการโน้มน้าวใจ 
 นกัวิจยัและนกัวิชาการดา้นการส่ือสารไดมี้การกล่าวถึงขั้นตอนในการโนม้นา้วใจหรือจูง
ใจเพื่อให้ผูรั้บสารยอมรับในส่ิงท่ีผูส้งสารเสนอไปเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงสามารถสรุปเป็นลาํดับ
ขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี (Newsom, Turk and Kruckeberg, 2010: 113; Monroe, 1975 อา้งใน จุมพล ผอ่ง
นยัเลิศ, 2545: 43) 
  2.3.1.1  การนาํเสนอ (Presenting) ขอ้มูลต่อผูรั้บสารเพ่ือให้ผูรั้บสารเขา้ถึงตวัสาร
และเกิดความสนใจ 
  2.3.1.2  การสร้างความตอ้งการ (Need) เป็นการกระตุน้ใหผู้รั้บสารเกิดความรู้สึกว่า
ส่ิงท่ีผูส่้งสารโนม้นา้วใจเป็นส่ิงท่ีเขา้ตอ้งการและรับฟังอยา่งตั้งใจถึงแมว้า่เขาจะไม่เห็นดว้ยกต็าม 
  2.3.1.3  การตอบสนองความตอ้งการ (Satisfaction) เป็นขั้นตอนท่ีผูรั้บสารรู้สึกว่า
จะตอ้งทาํตามท่ีผูส่้งสารโนม้นา้วใจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและพยายามทาํให้ผูรั้บสารเขา้ใจ
อยา่งลึกซ้ึง  
  2.3.1.4  การบรรยายให้ผูรั้บสารเห็นภาพชดัเจน (Visualization) เป็นขั้นตอนท่ีผูส่้ง
สารใชเ้น้ือสารหรือสัญลกัษณ์ในการสร้างจินตนาการให้ผูรั้บสารเห็นภาพเป็นการกระตุน้ให้ผูรั้บ
สารเกิดการคลอ้ยตาม ยนิยอม หรือเห็นดว้ยเก่ียวกบัจุดยนืของเรามากข้ึน 
  2.3.1.5  การทําให้ผู ้รับฟังสามารถจดจําได้ (Retaining and Repetition) เป็นการ
นาํเสนอโดยพยายามถ่ายทอดซํ้าๆ หรือบ่อยๆ 
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  2.3.1.6  การก่อให้เกิดพฤติกรรม (Action) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีผูรั้บสาร
จะลงมือปฏิบติัตามท่ีผูส่้งสารนา้วนา้วใจ (Acting) เป็นระยะรอดูผลซ่ึงเราจะนาํกลบัมาใชว้ดัว่าผูรั้บ
สารมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อท่ีเรานาํเสนอไปอยา่งไร 
 
 2.3.2  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการโน้มน้าวใจ 
 ทฤษฎีการโน้มน้าวใจเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายรูปแบบการส่ือสารระหว่างบุคคลและระดับ
สาธารณะ  ซ่ึงทฤษฎีการโน้มน้าวนั้ นเป็นท่ีนิยมและมีจํานวนมาก  แต่ในการวิจัยคร้ังน้ีจะ
ทาํการศึกษาในส่วนของทฤษฎีการโนม้นา้วโดยคิดขยายรายละเอียด (Elaborate Likelihood Model) 

2.3.2.1 ทฤษฎีการโนม้นา้วโดยคิดขยายรายละเอียด (Elaborate Likelihood Model 
หรือ ELM)  
  ทฤษฎีการโนม้นา้วโดยคิดขยายรายละเอียด เป็นทฤษฎีท่ีถูกสร้างข้ึนโดย Petty and 
Cacioppo (1986: 124) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงหลกัสาํคญัของการโนม้นา้วใจโดยมองว่าผูรั้บสารจะ
มีกระบวนการคิดโตแ้ยง้ขยายรายละเอียดของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นในการโนม้นา้วใจนั้นจะ
ข้ึนอยูก่บัระดบัความละเอียดการคิดไตร่ตรอง  ซ่ึงกระบวนการโนม้นา้วใจโดยคิดขยายรายละเอียด
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 เสน้ทาง (Route) 

1)   เส้นทางหลกั (Central Route) คือ ผูรั้บสารมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็น
ในการโน้มน้าวใจนั้นสูง จึงทาํให้มีการคิดพิจารณาขยายรายละเอียดของการโน้มน้าวใจด้วย
ความคิดแบบเป็นเหตุและผล มีการไตร่ตรอง พยายามคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม เป็นตน้  

2)   เสน้ทางริม (Peripheral Route) คือ ผูรั้บสารมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็น
ในการโนม้นา้วใจนั้นตํ่า เน่ืองจากกลุ่มผูรั้บสารนั้นไม่มีความสนใจขอ้เทจ็จริงหรือรายละเอียดของ
ประเดน็หรือผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
  2.3.2.2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อต่อระดบัของการคิดขยายรายละเอียด 
  อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2552: 96) ไดมี้การอธิบายทฤษฎีของ Petty and Cacioppo 
(1986) ในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับการคิดขยายรายละเอียดของเน้ือสารนั้นสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ปัจจยั 

1)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจท่ีจะคิดขยายรายละเอียด 
(1) ความผูกผันของผู ้รับสาร ต่อประ เด็นของข้อ มูล  (Receiver 

Involvement) คือ ขอ้มูลนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บสารมากนอ้ยแค่ไหน ถา้ขอ้มูลมีความเก่ียวขอ้ง
ในระดบัท่ีสูงยอ่มจะมีแรงจูงในการคิดขยายรายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดรั้บมากข้ึน เช่น ผูรั้บสารท่ี
เป็นผูสู้งอายุจะมีความสนใจเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆและคิดว่าส่ิงเหล่าน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
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ตนเอง เม่ือได้รับขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับประเด็นน้ี ผูสู้งอายุก็จะมีแรงจูงใจในการคิดขยาย
รายละเอียดของข่าวสารมากกวา่กลุ่มบุคคลในช่วงวยัอ่ืนๆ เป็นตน้ 

(2)   แหล่งสารหลายแห่งซ่ึงเสนอขอ้โตแ้ยง้หลากหลาย คือเม่ือผูรั้บสาร
นั้นมีแหล่งของขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายและขอ้โตแ้ยง้ของแหล่งขอ้มูลแต่ละแห่งย่อมมีความ
แตกต่างกนัเม่ือขอ้มูลมีความแตกต่างกนัผูรั้บสารนั้นจะมีแรงจูงใจท่ีจะพยายามคิดขยายรายละเอียด
ของขอ้มูลมากยิ่งข้ึน แต่แหล่งสารท่ีมีความแตกต่างกนัตอ้งเป็นอิสระต่อกนัไม่ไดม้าจากแหล่ง
เดียวกนั ซ่ึงขอ้มูลถึงแมจ้ะมีความหลากหลายแต่หากมาจากแหล่งเดียวกนันั้นก็จะกลายเป็นการไป
ลดแรงจูงใจในการคิดขยายรายละเอียด 

(3)   ความตอ้งการใฝ่รู้ (Need for Cognition) คือ กลุ่มบุคคลบางกลุ่มนั้น
มีความชอบและมีความสุขในการท่ีไดคิ้ดหรือกลุ่มบุคคลท่ีชอบใชห้ัวคิดวิเคราะห์ และแกปั้ญหา
ใหม่ๆเสมอ บุคคลประเภทน้ีจึงมีแรงจูงใจท่ีจะพยายามคิดขยายรายละเอียดของขอ้มูลท่ีได้รับ
มากกวา่กลุ่มบุคคลท่ีไม่ชอบกระบวนการใชค้วามคิดอะไรมากมาย 

2)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดขยายรายละเอียด 
(1)   ส่ิงหันเหความสนใจ (Distraction) หมายถึงส่ิงหันเหความสนใจท่ี

จะทาํใหผู้รั้บสารไม่มีเวลาใหค้รุ่นคิดขยายรายละเอียดของขอ้มูล ซ่ึงจะทาํใหผู้รั้บสารไม่สามารถใช้
สมองไตร่ตรองขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียดและคิดไดอ้ย่างลึกซ้ึงไดอ้นัจะนาํไปสู่การไม่ถูกโนม้นา้วใจ
โดยปัจจยัอ่ืนท่ีไม่ไดม้าจากการใช่สมองคิดไตร่ตรอง 

(2)   ความรู้ดั้งเดิม (Prior Knowledge) กล่าวคือ ผูรั้บสารบางคนไม่มี
พื้นฐานเดิมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บมากซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใหม่เหล่านั้นไม่มีรายละเอียดท่ีลึกซ้ึง
เพียงพอยอ่มไม่มีความสามารถพอท่ีจะจูงใจใหคิ้ดขยายรายละเอียด 

Petty and Cacioppo (1986: 78) พยายามท่ีนําจะทฤษฎีการโน้มน้าวโดยคิดขยาย
รายละเอียด(ELM) มาทดสอบเพื่อท่ีจะทาํความเขา้ใจประสิทธิผลของการโฆษณาซ่ึงคน้พบว่าการ
ใชก้ารดึงดูดโดยใชเ้หตุผลเป็นทศันคติท่ีแสดงออกมาในประเด็นท่ีสําคญัหรือขอ้เท็จจริงนั้นจะมี
ประสิทธิภาพหากใชก้ารโนม้นา้วโดยใชเ้ส้นทางหลกั (Central Route) ส่วนการใชอ้ารมณ์ในการ
ดึงดูด เช่น ใชค้วามดึงดูดทางกายภาพของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือดาราหรือการใชข้อ้ความเก่ียวกบั
อารมณ์ เป็นตน้ จะมีประสิทธิภาพเม่ือกลุ่มผูรั้บสารท่ีมีความคิดขยายรายระเอียดในระดบัตํ่า ซ่ึงเป็น
การใชก้ารโนม้นา้วใจในเสน้ทางริม (Peripheral Route)  
  2.3.2.3  ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของเสน้ทางหลกัและเสน้ทางริม 
  Moore (2001: 45) ไดท้าํการเปรียบเทียบระหวา่งขอ้ดีและขอ้เสียในเส้นทางหลกัและ
เสน้ทางริมของ Petty and Cacioppo (1986: 125) ไดด้งัน้ี 
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1)   การโนม้นา้วใจโดยเส้นทางหลกั นั้นจะมีขอ้ดีคือ ทศันคติของผูรั้บสารท่ี
ถูกโนม้นา้วนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะคงอยูใ่นระยะยาวซ่ึงจะช่วยให้สามารถคาดเดาถึงพฤติกรมของผูรั้บ
สารนั้นได ้ส่วนขอ้เสียนั้นอาจจะไม่ไดผ้ลหากผูรั้บสารนั้นคาดแรงจูงใจท่ีจะพยายามวิเคราะห์เน้ือ
สารท่ีไดรั้บซ่ึงจะส่งผลใหสู้ญเสียผูรั้บสารไปเป็นจาํนวนมาก 

2)   การโน้มน้าวใจโดยใช้เส้นทางริม นั้นมีขอ้ดีคือ สามารถท่ีจะโน้มน้าว
ผูรั้บสารให้เปล่ียนแปลงพฤติกกรมไดเ้ป็นจาํนวนมากและง่าย ส่วนขอ้เสียนั้นคือการเปล่ียนแปลง
นั้นจะไม่ไดค้งอยู่ถาวรหรือเปล่ียนแปลงแค่ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหากมีการส่งเสริมการตลาด
อ่ืนๆ เขา้มาโนม้นา้วใจ 
  การโนม้นา้วใจทั้งสองเส้นทางนั้นควรจะใชใ้นกรณีท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประเภท
ของขอ้ความ ส่ิงสาํคญัคือตอ้งทาํความเขา้ใจและมีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะรับสาร โดยหาก
ผูรั้บสารมีส่วนร่วมสูงกบัขอ้ความจะตอ้งใชเ้ส้นทางหลกัในการโน้มน้าว คือ เป็นเน้ือหาโดยตรง
และเตม็ไปดว้ยขอ้มูล ในทางตรงกนัขา้มเส้นทางริมในการโนม้นา้วใจจะถูกใชช้กัชวนบุคคลท่ีไม่
ค่อยมีความคิดหรือความสนใจเก่ียวกบัเน้ือสาร แมว้า่จะเป็นหลกัการท่ีค่อนขา้งใหม่ ทฤษฎีน้ีจะช่วย
ในการแยกประเภทของขอ้ความท่ีระบุการทาํงานสาํหรับผูรั้บสารหากนาํไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง ทฤษฎี
แนวโนม้การคิดขยายรายละเอียด (ELM) น่าจะเป็นเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีประโยชน์สาํหรับการโนม้
นา้วใจ โดยทฤษฎีแนวโนม้การคิดขยายรายละเอียด (ELM) สามารถท่ีจะนาํไปประยกุตใ์นวิชาสาขา
ต่างๆ เช่น การช่วยและเป็นท่ีปรึกษาบาํบดัทางจิต (Psychotherapy and Counseling) การโฆษณา
ตามส่ือต่างๆ (Mass Media Advertising) การขายสินคา้และบริการ (Selling) เป็นตน้ (Petty and 
Cacioppo, 1986: 126) 
  การโน้มน้าวใจเป็นการส่ือสารรูปแบบหน่ึงของมนุษยโ์ดยพยายามจะเขา้ไปมีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูอ่ื้น การโน้มนา้วใจจึงเขา้มามีส่วนสาํคญัต่อธุรกิจต่างๆ ในดา้นการ
ส่ือสารการตลาดต่อผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติ ความเช่ือ หรือ
พฤติกรรมการโน้มน้าวใจจึงถือว่ามีความสําคญัต่อความสําเร็จทางดา้นการส่ือสารการตลาดและ
ธุรกิจนั้นๆ 
 
 2.3.3  จุดจูงใจในการโฆษณา(Advertising Appeals)  
 การโนม้นา้วใจในการโฆษณามีการใชห้ลกัการและกระบวนการเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความ
สนใจและเกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการ คือ การใชก้ารใชจุ้ดจูงใจในเน้ือสาร (Message 
Appeals) โดยวตัถุประสงคข์องการใชจุ้ดจูงใจเพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ จุดจูงใจ
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะซ่ึงสอดคลอ้งกบัการโน้มน้าวโดยคิดขยายรายละเอียด (Elaborate 
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Likelihood Model) ท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ คือ 1) จุดจูงใจดา้นเหตุผล (Rational Appeals) ในการโนม้
นา้วใจในเส้นทางหลกั (Central Route) และ 2) จุดจูงใจดา้นอารมณ์ (Emotional Appeals) ในการ
โนม้นา้วใจในเส้นทางริม (Peripheral Route) โดยมีรายละเอียดและองคป์ระกอบยอ่ยของจุดจูงใจ
ทั้งดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ ดงัน้ี 

2.3.3.1 การโนม้นา้วใจดา้นเหตุผล (Rational Appeals) คือ การโนม้นา้วใจท่ีมุ่งเนน้
ไปท่ีคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์
เป็นหลกัในการกระตุน้ความคิดของผูบ้ริโภค การโน้มน้าวจึงเน้นไปท่ีรายละเอียดของสินคา้ 
(Product Components) ส่วนประสมของสินคา้ (Product Ingredients) และการอธิบายถึงประโยชน์
ของผลิตภณัฑ ์(Tangible Benefit) เป็นตน้ เพื่อใชใ้หผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึง
การกาํหนดการโนม้น้าวใจดา้นเหตุผลในโฆษณาสามารถแบ่งประเภทไดด้งัน้ี (Weibacher, 1978 
เพิ่มเติมใน กรชนก ชิดไชยสุวรรณ, 2550) 

1)   จุดจูงใจดา้นความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั (Competitive Advantage Appeals) 
คือ การนาํเสนอขอ้มูลท่ีเน้นขอ้เด่นของผลิตภณัฑ์ท่ีเหนือกว่าของตราผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ โฆษณาจึง
แสดงการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยในประเทศไทยมีกฎหมายหา้มนาํเสนอ
ในลกัษณะการเปรียบเทียบกบัโดยตรง  จึงไม่สามารถนาํจุดจูงในประเดน็น้ีมาใช ้ 

2)   จุดจูงใจดา้นคุณลกัษณะ (Feature Appeals) คือ การนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็น
คุณลักษณะท่ีสําคญัของผลิตภัณฑ์ ท่ีมีคุณภาพและมีความแตกต่างจากตราสินคา้อ่ืน เป็นการ
นาํเสนอขอ้มูลคุณสมบติัของสินคา้ท่ีก่อให้เกิดทศันคติท่ีดีและใชเ้ป็นเหตุผลหลกัในการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจทางดา้นเหตุผลมากกวา่อารมณ์ 

3)   จุดจูงใจดา้นข่าวสาร (News Appeals) คือ การนาํเสนอข่าวสารของ
ผลิตภณัฑ ์เช่น เปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ ผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนใหม่ในตลาด หรือผลิตภณัฑท่ี์มีข้ึนมานาน
แต่มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑใ์หม่ เป็นตน้ 

4)   จุดจูงใจดา้นความนิยม (Product/Service Popularity Appeals) คือ การ
นาํเสนอให้เห็นถึงความช่ืนชอบในผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในตลาด เพื่อจูงใจผูบ้ริโภคเห็นว่าเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย 

2.3.3.2   การโน้มน้าวใจด้านอารมณ์ (Emotional Appeals) คือ การโน้มน้าวใจท่ี
มุ่งเน้นการตอบสนองความตอ้งการด้านจิตวิทยาทางดา้นอารมณ์และความรู้สึกของมนุษยข์อง
ผูบ้ริโภคเป็นสําคญั โดยการโฆษณาจะส่ือให้เห็นถึงผลลพัธ์ทางอารมณ์ท่ีจะได้รับจากการใช้
ผลิตภณัฑห์รือบริการ และไม่ไดมุ่้งเนน้ท่ีผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยตรง แต่จะพยายามโนม้นา้วใจ
ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความรู้สึกดีและรู้สึกร่วมไปกบัโฆษณา 
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  มีนกัวิชาการและผูท่ี้ทาํงานในแวดวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาหลายท่านไดแ้บ่งจุด
จูงใจดา้นอารมณ์ในงานโฆษณาไวห้ลากหลาย จึงไดพ้ยายามรวบรวมและนาํมาแจงรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี (Bovee, Thill, Dovel andWood, 1995: 24) (Ogilvy and Raphaelson, 1982 อา้งถึงใน 
นิภาพร กลุสมบูรณ์,  2542: 32) 

1)   จุดจูงใจดา้นอารมณ์ขนั (Humor Appeal) คือ การนาํเสนอเร่ืองราวท่ีมี
ความสนุกสนานและตลก เป็นจุดจูงใจท่ีนิยมนาํมาใชเ้พราะเช่ือกนัว่าสามารถเรียกความสนใจและ
โน้มน้าวใจได้ แต่ควรระวงัในเร่ืองของความลา้สมยัของเร่ืองราวท่ีนํามาใช้ เน่ืองจากโฆษณา
ประเภทน้ีจะถูกลดความน่าสนใจง่ายกวา่โฆษณาประเภทอ่ืนๆ 

2)   จุดจูงใจดา้นความกลวั (Fear Appeal) คือ การนาํเสนอขอ้มูลในดา้นลบ 
(Negative Appeal) สามารถแบ่งออกเป็นความกลวัอนัตรายต่อร่างกายและความกลวัดา้นจิตวิทยา 
ซ่ึงเป็นการสร้างสถานการณ์ท่ีไม่พึงปรารถนาเพ่ือให้เกิดความกลวั จุดจูงใจด้านความกลวันั้น
สามารถทาํได ้2 ลกัษณะดงัน้ี 

(1) จุดจูงใจดา้นความกลวัท่ีแสดงถึงผลเชิงลบว่าท่ีจะไดรั้บ ถา้ไม่ใช้
ผลิตภณัฑท่ี์โฆษณาหรือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่เหมาะสม 

(2)  จุดจูงใจดา้นความกลวัท่ีแสดงถึงผลเชิงลบในการยอมรับของผูอ่ื้น
ในสงัคม เช่น การไม่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน เม่ือไม่ใชผ้ลิตภณัฑใ์นโฆษณา 

(3)  จุดจูงใจดา้นความละอาย (Shame Appeal) คือ การนาํเสนอขอ้มูล
เพื่อใหเ้กิดความละอายใจเพ่ือชกัจูงใจไม่ใหท้าํเช่นนั้น 

(4) จุด จูงใจด้านการบรรลุ เ ป้าหมาย  ความสํา เ ร็จ  และอํานาจ 
(Achievement, Success และ Power) คือ การนาํเสนอขอ้มูลให้เกิดความคิดท่ีว่าผลิตภณัฑห์รือ
บริการสามารถทาํใหเ้ป็นผูป้ระสบความสาํเร็จในชีวิต 

(5)  จุดจูงใจด้านความรักท่ีพ่อแม่มีต่อบุตร (Parent Appeal) คือ การ
นาํเสนอความปรารถนาของพอ่แม่ท่ีตอ้งการใหบุ้ตรหลานของตนเองไดรั้บแต่ส่ิงท่ีดีในชีวิต 

(6)  จุดจูงใจดา้นความอบอุ่น (Warmth Appeal) คือ การนาํเสนอความ
อบอุ่นในงานโฆษณา เป็นอารมณ์อ่อนโยนรวมถึงการตอบสนองทางกายภาพ เป็นอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็ว เม่ือมีคามรัก ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ซ่ึงความสัมพนัธ์ต่างๆก่อให้เกิดอารมณ์ดา้น
ความรัก ความสุข ความภูมิใจ การยอมรับ หรือความสนุกสนาน 

(7)  จุดจูงใจดา้นการยอมรับจากสังคม (Social-approved Appeal) หรือ 
จุดจูงใจดา้นความนิยมในผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product/service popularity appeal) คือ การ
นาํเสนอใหเ้ห็นถึงความนิยมในผลิตภณัฑ ์แสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าหรือคุณภาพตราผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ี
ยอมรับในคนหมู่มากในสงัคมเพื่อจูงใจใหผู้รั้บสารพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
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(8)  จุดจูงใจดา้นเพศ (Sex Appeal) คือ การนาํเสนอลกัษณะท่ีมีความน่า
ดึงดูดทางเพศ  ความมีเสน่ห์ต่อเพศตรงขา้ม หรือความเซ็กซ่ีของผูใ้ชใ้ห้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ 
เช่น นํ้าหอม เคร่ืองแต่งกาย ถุงยางอนามยั เป็นตน้ 

(9)  จุดจูงใจดา้นความเป็นตวัเอง (Ego Appeals) คือ การนาํเสนอรูปร่าง
หน้าตาหรือบุคลิกภาพท่ีดี ความเฉลียวฉลาด ของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ
และภูมิใจใหแ้ก่ผูใ้ช ้โดยอาจไม่เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการเป็นท่ียอมรับของคนรอบขา้ง 

(10)  จุดจูงใจดา้นความแปลกใหม่ (Novelty Appeal) คือ การนาํเสนอ
ความแปลกใหม่ ไม่ซํ้ าใคร ซ่ึงจะสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดี การจูงใจรูปแบบ
น้ีสามารถสร้างการจดจาํใหก้บัผูบ้ริโภค แต่อาจไม่ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ 
  นอกจากจุดจูงใจท่ีนาํเสนอไปในทางดา้นเหตุผลและอารมณ์ขา้งตน้แลว้ ยงัมีจุดจูงใจ
บา้งประเภทในโฆษณาท่ีสามารถนาํเสนอออกมาไดท้ั้งเหตุผลและอารมณ์ เช่น 

1) จุดจูงในดา้นประสาทสัมผสั (Sensory Appeal) คือ การเนน้ประสาท
สัมผสัทั้ง  5 คือ รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั จุดจูงใจน้ีเป็นไดท้ั้งเหตุผลและอารมณ์ข้ึนอยู่กบั
วิธีการนาํเสนอ 

2) จุดจูงใจโดยใชด้ารา (Star Appeals) คือ การนาํเสนอท่ีนาํบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
มาใช ้ซ่ึงสามารถเป็นไดท้ั้งดา้นอารมณ์และเหตุผลเช่นเดียวกนัโดยข้ึนอยู่กบัเน้ือหาข่าวสารท่ีจะ
นาํเสนอวา่จะใหด้าราพดูวา่อะไร 

3) จุดจูงใจดา้นราคา (Price Appeals) คือ การนาํเสนอท่ีราคาถูกหรือ
จดัการส่งเสริมการขายดว้ยการลดราคาผลิตภณัฑ ์ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในผลิตภณัฑเ์ม่ือ
ราคาลดลง หรือเพิ่มคุณค่าพิเศษใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ต่ราคาเท่าเดิม เช่น สูตรใหม่ ส่วนผสม เป็นตน้ ซ่ึง
สามารถเป็นไดท้ั้งดา้นอารมณ์และเหตุผลเช่นเดียวกนั 
 
2.4  ทฤษฎสัีญญะวทิยา (Semiology หรือ Semiotics) 
 
 ทฤษฎีสัญญะวิทยา หรือ “ศาสตร์แห่งสัญญะ” เป็นทฤษฎีท่ีพยายามจะอธิบายส่ิงท่ีเรียกว่า 
“สัญญะ” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่อทดแทนความหมายให้ของส่ิงหน่ึงในตวัและบริบทหน่ึงๆ (กาญจนา 
แกว้เทพ, 2552: 80) ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจะไดท้าํทฤษฎีสัญญะวิทยาเขา้มาช่วยในการวิเคราะห์
เน้ือสารในส่วนอวจันภาษาเพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจถึงเน้ือสารอยา่งเป็นระบบ 
 
 2.4.1  ความหมายของสัญญะวทิยา 
 การศึกษาทฤษฏีสัญญะวิทยามีนกัวิชาการจาํนวน 2 ท่านท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่ามีบทบาทท่ี
สําคญัเป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็นผูบุ้กเบิกแนวคิด วางรากฐาน และไดใ้ห้ความหมายของสัญญะ
ดงัน้ี (กาญจนา แกว้เทพ, 2552: 81) 
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de Saussure (2002 อา้งถึงใน สวนีย ์วจัฉละญาณ, 2544: 24) นกัภาษาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์
กล่าววา่สญัญะ คือ ส่ิงท่ีสามารถสมัผสัไดด้ว้ยอายตนะ (ประสาทสมัผสัรับรู้ทั้ง 5) ท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึง
ได้ตกลงร่วมกันใช้ส่ิงนั้ นเป็นเคร่ืองหมายถึงอีกส่ิงหน่ึงซ่ึงไม่ได้ปรากฏอยู่ในสัญญะ โดยให้
ความสาํคญัในเร่ืองของความสัมพนัธ์ว่าภาษาเป็นระบบท่ีสร้างข้ึนจากความแตกต่างกบัหน่วยยอ่ย
ต่างๆ คือ ความหมายไม่ไดเ้กิดขั้นจากลกัษณะเฉพาะของหน่วยยอ่ยแต่ความหมายเกิดมาจากความ
แตกต่างของหน่วยยอ่ยดว้ยกนัเอง ขณะเดียวกนัความหมายของหน่วยยอ่ยเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดก้็เพราะ
อยูภ่ายใตห้รือเป็นส่วนหน่ึงของระบบใหญ่เท่านั้น (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545: 26) ซ่ึง de 
Saussure ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการศึกษาเพื่อทาํความเขา้ใจใน 3 ประเดน็หลกัๆ ดงัน้ี 

1)   ลกัษณะโครงสร้างภายในตวัสาร 
2)   วิธีการท่ีทาํใหเ้กิดความหมาย 
3)   ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัสารกับวฒันธรรมในลกัษณะท่ีเป็นองค์รวม ซ่ึงจะ

นาํไปสู่ความเขา้ใจถึงการท่ีตวับทถูกอ่านหรือถอดรหสัไดอ้ยา่งไร 
 Pierce (2005: 34 อ้างถึงใน สรณี วงศ์เบ้ียสัจจ์, 2548: 27) นักปรัชญาและตรรกะชาว
อเมริกนัไดก้ล่าววา่สญัญะ คือ ส่ิงท่ีมีความหมายมากกว่าตวัของมนัเองและเป็นส่ิงท่ีแทนส่ิงหน่ึงทาํ
ให้เกิดภาพในใจของบุคคลหน่ึง โดยบุคคลจะรวมเอาความหมายท่ีเกิดจากสัญญะ จากตวับุคคลผู ้
สัมผสัสัญญะและรวมเอาประสบการณ์ของตนท่ีมีต่อของจริงเอาไวใ้นความหมายนั้นดว้ย จึงกล่าว
ได้ว่า สัญญะตามแนวคิดของ Pierce เป็นส่ิงท่ีไม่ตายตวัแน่นอนอาจเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ สังคม และ วัฒนธรรมของบุคคลนั้ นๆ โดย Pierceจะให้ความสําคัญในเร่ือง
ของสัญญะกบัวตัถุใดๆ ก็ตามท่ีสัญญะนั้นหมายถึง รวมถึงประสบการณ์ของผูตี้ความท่ีมีต่อสัญญะ
นั้นดว้ยซ่ึงแตกต่างจาก de Saussure ท่ีเน้นแค่ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัหมาย (Signifier) และตวั
หมายถึง (Signified) เท่านั้น 
 
 2.4.2  องค์ประกอบของสัญญะ 
 กาญจนา แก้วเทพ (2552: 81) ได้อธิบายแนวคิดของ Pierce และ de Saussure เก่ียวกับ
องคป์ระกอบของสญัญะวา่ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อกนัดงัน้ี 

1)   ของจริง (Reference) คือ บรรดาของจริงทั้งหลาย 
2)   ตวัหมาย (Signifier) คือ สญัญะท่ีถูกแปรสภาพมาจากของจริง ซ่ึงอาจถูกสร้างข้ึน

แตกต่างกนัไปในแต่ละสงัคมและวฒันธรรม 
3)   ตวัหมายถึง (Signified) คือ แนวคิด (Concept) ท่ีไดผ้่านกระบวนการเรียนรู้

สญัญะในแต่ละวฒันธรรม จนกลายเป็นแนวคิดท่ีทาํใหก้ารรับรู้ในแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกนัไป 
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ภาพที ่2.1  แผนผงัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งของจริง-ตวัหมาย-ตวัหมายถึง 
แหล่งทีม่า:  กาญจนา แกว้เทพ, 2552: 81. 
 
 จากภาพแสดงให้เห็นว่าองคป์ระกอบท่ี หรือของจริงนั้นเป็นวตัถุจริงๆ ในท่ีน้ีคือ ขวดแกว้
จริงๆ ซ่ึงเราเรียกว่า “ของจริง (Reference)” ต่อมาในแต่ละวฒันธรรมหรือสังคมก็จะสร้างสัญญะ
ข้ึนมาเพื่อแทนขวดแกว้ท่ีเป็นของจริง เช่นในสังคมไทยจะเขียนอกัษรว่า “ขวด”ในฝร่ังเศสเขียนว่า 
“Bouteille” ในองักฤษเขียนว่า “Bottle” ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคม ซ่ึงในส่วนน้ีเราเรียกว่า 
“ตวัหมาย (Signifier)” โดยในส่วนน้ีอาจจะเป็นตวัอกัษร เป็นการเปล่งเสียงออกมา หรือเป็นภาพก็
ได้เช่นกัน ในส่วนสุดทา้ยนั้นเม่ือคนในแต่ละวฒันธรรมได้ผ่านการเรียนรู้สัญญะ และเม่ือพบ
เห็นสัญญะ เช่น Bouteille หรือ Bottleในหัวสมองหรือความคิดของเขาก็จะเกิดภาพของ “ขวด” 
ข้ึนมาท่ีเราเขา้ใจกนัว่า เป็นภาพในใจหรือภาพในความคิด (Concept) ซ่ึงเราเรียกว่า “ตวัหมายถึง 
(Signified)” (กาญจนา แกว้เทพ, 2552: 81) 
 ในทรรศนะของ de Saussure (2002: 455) จะใหค้วามสาํคญัแต่เฉพาะการหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัหมายและตวัหมายถึงเพื่อพิจารณาวา่ความหมายถูกสร้างข้ึนมาและถ่ายทอดอยา่งไร โดย
นาํตวับทมาวิเคราะห์ตวัหมายนั้นสร้างความหมายอยา่งไรซ่ึงสามารถแบ่งคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ตวัหมาย (Signifier) และตวัหมายถึง (Signified ) มี 3 ลกัษณะคือ 
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1)   ความไม่มีกฎเกณฑ์ (Arbitrary) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีสร้างข้ึนมาตามใจชอบ คือ
ไม่มีกฎเกณฑใ์ดๆเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

2)   การท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามธรรมชาติ (Unnatural) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดติ้ดตวัมา
ดว้ยแต่เกิด คือตอ้งอาศยัการเรียนรู้ 

3)   การท่ีไม่ไดเ้กิดจากแรงจูงใจ (Unmotivated) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดเ้กิดจาก
มูลเหตุจูงใจพิเศษใดๆ ของผูส้ร้างความหมายและผูใ้ชค้วามหมาย คือไม่เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจของ
ผูใ้ชส้ญัญะ 
 
 2.4.3  การก่อความหมายของสัญญะ 
 สญัญะต่างๆ นั้นเม่ืออยูต่ามลาํพงันั้นจะไม่มีความหมายอนัใด โดยการท่ีสัญญะนั้นๆจะเกิด
การสร้างความหมายข้ึนมาไดก้็จะตอ้งนาํสัญญะเหล่านั้นไปเปรียบเทียบเชิงโรงสร้างกบัสัญญะตวั
อ่ืนๆ เช่น หากเรากล่าววา่ นายแดงสูง 175 เซนติเมตร เรายงัไม่สามารถท่ีจะใหค้วามหมายไดว้่านาย
แดงนั้นเป็นบุคคลท่ีสูงหรือเต้ียจนกวา่จะทราบวา่นาํนายแดงไปเปรียบเทียบกบัใคร  โดย อุไรวรรณ 
รัตนพนัธ์ (2552: 31-32) ไดน้าํการเปรียบเทียบเชิงสัญญะของ de Saussure (2002) มาใชง้านวิจยั 
“มายาคติในโฆษณาครีมหนา้ขาวสาํหรับผูห้ญิงของไทยปี 2550” ออกเป็น 3 มิติดงัน้ี 
  2.4.3.1  การเปรียบเทียบกบัคู่ตรงขา้ม (Binary Opposition) การเปรียบเทียบเชิงตรง
ขา้มเป็นการเปรียบเทียบท่ีแสดงความหมายใหเ้ห็นไดโ้ดยง่ายและมีความชดัเจนมากท่ีสุด เช่น “หาก
ถามว่าอะไรคือสวย” จะตอบไดก้็ต่อเม่ือทราบว่า “อะไรท่ีไม่สวย” “ขาว” จะมีความหมายข้ึนไดก้็
ต่อเม่ือนําไปเทียบกับ “ดํา” โดยโครงสร้างวิธีคิดของมนุษย์ส่วนใหญ่จะมีกรอบท่ีใช้ในการ
เปรียบเทียบระหว่างคู่ตรงขา้มอยูแ่ลว้ ดว้ยเหตุน้ีจึงไดมี้การนาํการเปรียบเทียบตรงเชิงคู่ตรงกนัขา้ม
ไปใชใ้นการสร้างงานสาขาต่างๆ เช่น ผลงานทางดา้นศาสนา ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการทาํดีและการทาํ
ชัว่  ทางดา้นละคร ท่ีเปรียบเทียบความกลา้หาญของพระเอกกบัความข้ีขลาดของผูร้้าย การแข่งขนั
กีฬาท่ีเปรียบเทียบความเก่งกาจของผูช้นะและความอ่อนดอ้ยของผูแ้พเ้ป็นตน้ 
  2.4.3.2  การเปรียบเทียบสัญญะย่อยกบัสัญญะอ่ืนๆ ในโครงสร้างรวมทั้งหมด โดย
การเปรียบเทียบประเภทน้ีหมายถึง การมองเห็นสัญญะย่อยๆ ในโครงสร้างรวมทั้งหมด เช่น เม่ือ
เห็นคาํว่า “เอาใจ” เราอาจจะเขา้ใจความหมายของคาํๆ น้ีก็ต่อเม่ือเราสามารถเห็นความแตกต่างของ
คาํว่า “เอาใจ” กบัคาํว่า “เอาไป เอาไว ้เอาไหม”พร้อมกบัเห็นความแตกต่างของคาํว่า “เดาใจ เบาใจ 
เอาใจ” หรือในภาษาองักฤษ Cat (แมว) เราจะเขา้ใจความหมายคาํน้ีก็เพราะสัญญะรูปน้ีแตกต่างไป
จาก Hat (หมวก), Mat (เส่ือ) เป็นตน้ (สรณี วงศเ์บ้ียสจัจ,์ 2548: 25) 
  2.4.3.3  การเขา้ใจความหมายของสัญญะยอ่ยเม่ือพิจารณาร่วมกบัโครงสร้างทั้งหมด 
การท่ีจะเกิดความหมายของการเปรียบเทียบประเภทน้ีตอ้งพิจารณาทั้ งระบบ เช่น หากถามว่า 
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“เนียน” หมายความวา่อะไร เราจะเขา้ใจความหมายของคาํๆน้ีกต่็อเม่ือไดเ้ห็นคาํๆ น้ีไปประกอบกบั
คาํอ่ืนๆ อยา่งไร เช่น ผิวขาวเนียนหรือผวิเนียนนุ่ม เป็นตน้ ความหมายของสัญญะยอ่ยหน่ึงๆ จึงไม่
สามารท่ีจะพิจารณาแยกไดเ้ลย จนกว่าจะนาํไปพิจารณาร่วมกบัสัญญะย่อยอ่ืนๆ ท่ีประกอบอยู่ใน
โครงสร้างทั้งหมด 
 
 2.4.5  สัญญะกบัรหัส 
 รหสั หมายถึง ส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารท่ีเอ้ือใหก้ระบวนการส่งสารและ
รับความหมายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยรหสันั้นเป็นส่ิงท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารจะตอ้งมีและรหสั
นั้นเป็นแบบแผนขั้นสูงสุดท่ีพิจารณาว่า เราเอาสัญญะยอ่ยต่างๆ มาสัมพนัธ์กนัอยา่งไร จะทาํหนา้ท่ี
เป็นโครงสร้างในการรับรู้ของเราซ่ึงการถอดรหัสท่ีแตกต่างกนัของผูรั้บสารเป็นกฎของการส่ือสาร
มิใช่ขอ้ยกเวน้ เน่ืองจากผูรั้บสารนั้นมีกรอบอา้งอิงท่ีจะนาํมาใชใ้นการถอดรหัสแตกต่างกนั ดงันั้น
จึงไม่มีการถอดรหัสท่ีผิดพลาด มีแต่การถอดรหัสท่ีแตกต่างไปจากผูส่้งสารเท่านั้น (อรวรรณ 
ปิลนัธน์โอวาท, 2552: 275) โดย Berger (1982: 45) ไดแ้บ่งประเภทของรหสัไวด้งัน้ี  
  2.4.5.1  รหสัผลิตภณัฑ ์(Product Codes) เป็นรหสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงของวตัถุต่างๆ ท่ี
บ่งบอกความหมายท่ีแตกต่างกนัไป เช่น นาฬิกาขอ้มือท่ีกนัในแต่ละคน ย่อมแสดงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีต่างกนั  
  2.4.5.2  รหัสสังคม (Social Codes) เป็นรหัสท่ีเก่ียวขอ้งกับความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล เช่น ในสังคมไทยผูท่ี้อายุน้อยกว่าย่อมตอ้งให้เกียรติและแสดงความเคารพผูท่ี้อายุมากกว่า 
แต่ในทางตะวนัตกจะมิค่อยใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ีมากนกัเน่ืองจากจะจะถือว่าทุกคนนั้นเท่าเทียม
กนั เป็นตน้ 
  2.4.5.3  รหสัวฒันธรรม (Culture Code) เป็นรหสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีวฒันธรรม
ต่างๆ เช่น ในไประเทศไทยนั้นเม่ือพบผูท่ี้สูงอายมุากวา่ตนเองยอ่มแสดงการทกัทายหรือแสดงความ
เคารพดว้ยการยกมือไว ้ส่วนในประเทศญ่ีปุ่นผูท่ี้อายุน้อยจะโคง้คาํนับผูสู้งอายุและส่วนทางดา้น
ตะวนัตกผูท่ี้อายนุอ้ยจะแสดงการทกัทายหรือแสดงความเครารพผูสู้งอายดุว้ยการจบัมือ เป็นตน้ 
  2.4.5.4  รหัสบุคคล (Personal Codes) เป็นรหัสท่ีเก่ียวขอ้งกับตวับุคคลเช่น ความ
แตกต่างของการเป็นนกัการเมืองในประเทศไทยกบันกัการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาไทยยอ่มมี
รหสัความหมายท่ีแตกต่างกนั 
 
 2.4.6  วธีิการวเิคราะห์ 
 การวิเคราะห์สัญญะสามารถทาํโดยการแบ่งประเภทและระดบัของความหมายท่ีบรรจุอยู่
ในสญัญะออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี (de Saussure, 2002: 67) 
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  2.4.6.1  ความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) หมายถึง ความหมายท่ีเขา้ใจกนั
ตามตัวอักษรหรือวตัถุเป็นความหมายท่ีมีลักษณะสากลและเขา้ใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่  เช่น 
ความหมายท่ีระบุอยูใ่นพจนานุกรม ท่ีกล่าวว่า “แม่” คือสตรีผูใ้หก้าํเนิดลูก  หรือ “สุนขั” คือ สัตว์
เล้ียงลูกดว้ยนมมีเข้ียวและมี 4 เทา้ เป็นตน้ 
  2.4.6.2  ความหมายโดยนัย (Connotativemeaning) หมายถึง ความหมายโดยออ้มท่ี
เกิดจากขอ้ตกลงของกลุ่มคนในสงัคม  หรือ เกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล โดยความหมาย
จะแปรเปล่ียนไปตามวฒันธรรมการรับสารในแต่ละบริบททางสังคม เช่นเวลาพูดถึง คาํว่า “แม่”  
บางคนอาจจะนึกถึงความอบอุ่น บางคนนึกถึงความเขม้งวด บางคนนึกถึงประสบการณ์อนัขมข่ืน 
เป็นต้นในการพิจารณาความหมายโดยนัยจะสนใจว่าภาษาหรือสัญลักษณ์เหล่านั้ น มีการส่ือ
ความหมายอย่างไรมากท่ีกว่าจะสนใจว่าว่าจะส่ืออะไร และความหมายโดยนัยเป็นการให้
ความหมายแก่ส่ิงอ่ืนนอกเหนือไปจากตวัของส่ิงนั้นๆ 
 อย่างไรก็ตามในทุกๆ สัญญะจะต้องประกอบไปด้วยทั้ งความหมายโดยอรรถและ
ความหมายโดยนัยอยู่ร่วมกนัเสมอ แต่ในแต่ละสัญญะนั้นจะมีสัดส่วนของความหมายโดยอรรถ
และโดยนยัมากนอ้ยแตกต่างกนัออกไป 
 ทฤษฎีสัญญะวิทยา จึงเป็นทฤษฎีท่ีจะช่วยในการอธิบายส่ิงท่ีเรียกว่า “สัญญะ” ซ่ึงถูกสร้าง
ข้ึนเพื่อทดแทนความหมายให้ของส่ิงหน่ึงในตวัและบริบทหน่ึงๆ ดงันั้นทฤษฎีสัญญะวิทยาจึงถือมี
ความสําคญัในการช่วยให้มีความเขา้ใจในองค์ประกอบต่างๆท่ีอยู่ในรูปแบบของอวจันภาษา
เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจถึงเน้ือสารอยา่งเป็นระบบ 
 

2.5  แนวคดิเกีย่วกบัผู้สูงอายุ (Aging)  
 
 ผูสู้งอายอุยูใ่นช่วงบั้นปลายของชีวิตเน่ืองจากกระบวนการทางดา้นร่างกายของมนุษยต์าม
ธรรมชาตินั้นจะมีการเจริญเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดาจนเม่ือถึงวยัเจริญเติบโตเตม็ท่ี
ร่างกายจะเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงโดยเร่ิมเส่ือมสภาพลงแทนท่ีการเจริญเติบโตซ่ึงเป็นไปตาม
ช่วงอายท่ีุเพิ่มมากข้ึน โดยเกณฑท่ี์จะใชก้าํหนดวา่บุคคลใดเป็นผูท่ี้อยูใ่นวยัสูงอายนุั้นจะแตกต่างกนั
ตามสภาพสงัคม ซ่ึงไดมี้ผูใ้หค้าํนิยามเก่ียวกบัผูสู้งอายตุ่างๆไวด้งัน้ี 
 
 2.5.1  ความหมายของผู้สูงอายุ 
 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดใ้หค้วามหมายของผูสู้งอายไุวก้วา้งๆ ว่าหมายถึงผูท่ี้มีอาย ุ
60 หรือ มากกว่าเม่ือนับตามวยัหรือหมายถึงผูท่ี้เกษียณอายุจากการทาํงานเม่ือนับตามสภาพ
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เศรษฐกิจหรือหมายถึงผูท่ี้สงัคมยอบรับวา่สูงอายจุากการกาํหนดของสงัคมวฒันธรรมหรือวยัสูงอายุ
เร่ิมตน้อย่างน้อยท่ีสุดเม่ือเขา้สู่วยัรุ่นและเป็นขบวนการต่อเน่ืองไปตลอดช่วงชีวิตเม่ือนับตาม
ชีววิทยา (WHO, 1989: 7) 
 สุรกุล เจนอบรม (2534: 2) ไดใ้หค้วามหมายของผูสู้งอายวุ่าเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง
อยา่งต่อเน่ืองจนถึงระยะสุดทา้ยของช่วงอายมุนุษยด์งันั้นความสูงอายหุรือความชราภาพจึงเก่ียวขอ้ง
กบัความเส่ือมถอยทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตามอาย ุ

บริบูรณ์ พรพิบูลย ์(2535: 17) ไดใ้ห้คาํนิยามของความสูงอายุ คือ กระบวนการเปล่ียนแปลง
อย่างต่อเน่ืองของร่างกายท่ีอยู่ในช่วงระยะสุดทา้ยของอายุมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความเส่ือมถอยทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ และความประพฤติแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1) ความสูงอายแุบบปฐมภูมิ (Primary Aging) เป็นความสูงอายท่ีุเกิดข้ึนกบัมนุษย์
ทุกคนตามธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เน่ืองจากอวยัวะหรือเซลลต่์างๆในร่างกาย
ของมนุษยน์ั้นถูกใชง้านมาเป็นระยะเวลานานยอ่มเกิดความเส่ือมโทรมไปตามอายขุยัของร่างกายซ่ึง
ส่งผลให้เห็นเด่นชัดข้ึนทีละน้อยเช่น ผิวหนังเร่ิมเห่ียวย่น สีผมเร่ิมเปล่ียนเป็นสีขาว สายตายาว 
พละกาํลงัเร่ิมถดถอยลง เป็นตน้ 

2)   ความสูงอายแุบบทุติยภูมิ (Secondary Aging) เป็นความสูงอายท่ีุเกิดจากการ
ละเลยไม่ดูแลหรือไม่รักษาสุขภาพร่างกาย เช่น การใชร่้างกายทาํงานหนกัเกินไป การรับประทาน
อาหารมากเกินควร การท่ีร่างกายโดนโรคภยัมาเบียดเบียนเป็นความสูงอายลุกัษณะท่ีมนุษยส์ามารถ
หลีกเล่ียงได ้
 ในส่วนของประเทศไทยนั้นคาํว่า “ผูสู้งอาย”ุ (Elderly) ถูกบญัญติัข้ึนคร้ังแรกในประเทศ
ไทยโดยพล.ต.ต.อรรถสิทธ์ิ สิทธิสุนทรในการประชุมระหว่างแพทยอ์าวุโสและผูสู้งอายจุากวงการ
ต่างๆ เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2505 จนเป็นท่ีเขา้ใจยอมรับและใช้กันแพร่หลายมาจนกระทัง่
ปัจจุบนัน้ีซ่ึงผูสู้งอายตุอ้งมีลกัษณะดงัน้ี (วิฑูรย ์เหลียวรุ่งเรือง และคณะ, 2552: 13) 

1)  เป็นผูท่ี้มีอายตุั้งแต่อาย ุ60 ปีข้ึนไป 
2)  เป็นผูท่ี้มีความเส่ือมตามสภาพมีกาํลงัถดถอยเช่ืองชา้ 
3)  เป็นผูท่ี้สมควรใหค้วามอุปการะ 
4)  เป็นผูท่ี้มีโรคสมควรไดรั้บความช่วยเหลือ 

 ดงันั้นสาํหรับสังคมไทยนั้นคาํว่าผูสู้งอายจึุงหมายถึงบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยและมีอายตุั้งแต่ 
60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป (พระราชบญัญติัผูสู้งอาย,ุ 2550) โดยทัว่ไปนั้นการกาํหนดพิจารณาการสูงอายุ
หรือการเกษียณราชการเป็นผูอ้ายท่ีุอาย ุ55 หรือ 60 ปีข้ึนไปแต่ผูสู้งอายไุม่ไดมี้ลกัษณะเหมือนกนั
ทั้งหมด แต่จะมีความแตกต่างกนัไปตามช่วงอายสุอดคลอ้งกบัความเจริญทางดา้นการแพทยพ์บว่า
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ผูสู้งอายุมีช่วงอายท่ีุยืนยาวข้ึน ดงันั้นองคก์ารอนามยัโลกจึงไดแ้บ่งเกณฑอ์ายุตามสภาพของการท่ี
ผูสู้งอายมีุอายยุนืยาวเพิ่มมากข้ึนดงัน้ี 

1)  ผูสู้งอาย ุ(Elderly) มีอายรุะหวา่ง 60 –74 ปี 
2)  คนชรา (Old) มีอายรุะหวา่ง 75 –90 ปี 
3)  คนชรามาก (Very Old) มีอาย ุ90 ปีข้ึนไป 

 การจดัเกณฑช่์วงอายขุองผูสู้งอายท่ีุนกัวิชาการ องคก์าร หน่วยงาน กาํหนดไวน้ั้นสามารถ
สรุปไดว้่าการแบ่งช่วงอายขุองผูสู้งอายคุ่อนขา้งใกลเ้คียงกนั ผูว้ิจยักาํหนดใชก้ารแบ่งช่วงอายแุบบ
ของประเทศไทยในการดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี คือ ช่วงอายตุั้งแต่ 55 ปีข้ึนไปหรือมากกวา่นบัจากวนัท่ี
เกิดตามปีปฏิทิน     
 
 2.5.2  ลกัษณะของผู้สูงอายุ 
 มนุษยเ์ม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงเขา้สู่วยัสูงอายุนั้นจะมีลกัษณะเด่นจากการเปล่ียนแปลง
ทางด้านร่างกายท่ีสังเกตได้ชัดโดยสามารถจาํแนกลกัษณะเด่นของผูสู้งอายุได้ดังน้ี (บริบูรณ์        
พรพิบูลย,์ 2535: 10-11)  

1)   ดา้นร่างกายของผูสู้งอายุเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะเส่ือมโทรม เช่น 
เร่ียวแรงถดถอยผิวหนังเห่ียวย่น ผมหงอก หลังโกง ไหล่ห่อ สายตายาว หูตึง ผูห้ญิงจะหมด
ประจาํเดือน ตกกระ เกิดฝ้า เจบ็ป่วยง่ายและเม่ือเกิดการเจบ็ป่วยแลว้หายไดช้า้ลง เป็นตน้ 

2)   ดา้นอารมณ์และจิตใจ คือ ขาดความมัน่ใจในตวัเองมีอารมณ์กงัวลง่ายและกลวั
ในส่ิงท่ีไม่เคยกลวัมาก่อนโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลวัการถูกทอดท้ิงและกลวัความตายนอกจากน้ียงัรู้สึก
เหงาหงอยเป็นนิจใจนอ้ยสะเทือนใจง่ายบางคนกลายเป็นคนหงุดหงิดโมโหร้ายอารมณ์ไม่คงท่ีชอบ
แยกตวั บางคนมีอารมณ์ซึมเศร้า เหงา วา้เหว่และตอ้งการตายเร็วหรืออยากฆ่าตวัตายแต่ก็มีบางคน
กลายเป็นคนเพอ้เจอ้ชอบโออ้วดและชอบต่อเติมความเป็นจริง 
 ในส่วนของประเทศไทยได้มีการศึกษาเก่ียวกับผูสู้งอายุและจาํแนกลักษณะเด่นทาง
ประชากรศาสตร์ของผูสู้งอายใุนประเทศไทยดงัน้ี (Burian, 1993: 41- 43) 

1)   ประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและผูสู้งอายุส่วน
ใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตชนบท 

2)   ประชากรผูสู้งอายุเพศหญิงมีอตัราการเสียชีวิตท่ีสูงข้ึน แต่ผูสู้งอายุเพศชายท่ีมี
อตัราการเสียชีวิตลดลง 

3)   ประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทยให้ความสําคญัทั้งการแพทยส์มยัใหม่และ
การแพทยแ์บบดงัเดิม  
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4)   ประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเดินทางไปรักษาท่ีโรงพยาบาล
ของหน่วยงานรัฐบาล  

 
 2.5.3  ประเภทของผู้สูงอายุ 
 การศึกษาผูสู้งอายุในบริบทของประเทศไทยได้มีการแบ่งประเภทประชากรผูสู้งอายุ
ออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี (เทพ ไสยานนท,์ 2529 อา้งใน คนึงนิจ ศีลลกัษ,์ 2535: 37-38) 

1)   กลุ่มขา้ราชการผูสู้งอายุ เป็นกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีความมัน่คงเน่ืองจากผูสู้งอายุบาง
คนเม่ือเกษียณอายุราชการไปแล้วยงัสามารถประกอบอาชีพตามความรู้ความสามารถท่ีเคย
ปฏิบติังานราชการมาในอดีต หรือ ประกอบอาชีพอ่ืนควบคู่ไปขณะปฏิบติัราชการ ผูสู้งอายุกลุ่มน้ี
จึงไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่ก็มีผูสู้งอายุบางคนเม่ือเม่ือเกษียณอายุแลว้ไม่ไดป้ระกอบอาชีพเน่ืองจากมี
ความพอเพียงกบัเงินบาํเหน็จบาํนาญท่ีไดรั้บจากทางหน่วยงานราชการท่ีตนทาํงาน 

2)   กลุ่มท่ีประกอบอาชีพเอกชนหรือธุรกิจส่วนตวั เช่น ธุรกิจ คา้ขาย หรือบริษทั
ต่างๆ ผูสู้งอายกุลุ่มน้ีถึงจะอยู่ในวยัสูงอายแุต่ก็ยงัมีบทบาทหรือทาํงานต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลาจึงไม่
ค่อยมีการเปล่ียนแปลงอาชีพหรือเปล่ียนแปลงนอ้ยมากหลงัจากการเกษียณอาย ุผูสู้งอายกุลุ่มน้ีไม่มี
ความมัน่คงเหมือนกลุ่มขา้ราชการเน่ืองจากจะไม่มีเงินบาํเหน็จบาํนาญหรือสวสัดิการโดยส่วนใหญ่
จะเป็นการเก็บสะสมเงินจากการทาํงานดว้ยตนเอง ดงันั้นดา้นการเงินหรือปัจจยัอ่ืนๆเหล่าน้ีจึงมี
ความสาํคญัต่อผูสู้งอายกุลุ่มน้ีในช่วงบั้นปลายเป็นอยา่งมาก 

3)   กลุ่มท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพหรืออาชีพอ่ืนๆ ผูสู้งอายกุลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมี
ความรู้ เป็นชาวบา้น ชาวไร่ ชาวนา เม่ือเขา้สู่วยัผูสู้งอายสุภาพร่างกายกจ็ะค่อยๆเส่ือมถอยลงเกิดการ
เจ็บป่วยง่ายข้ึนซ่ึงทาํให้ไม่สามารถประกอบอาชีพดังเดิมได้ และไม่ได้มีการประกอบอาชีพ 
ผูสู้งอายกุลุ่มน้ีจึงมกัจะประสบปัญหาในการดาํเนินชีวิตในวยัสูงอายแุละตอ้งการความช่วยเหลือใน
ทุกๆ ดา้นจากสงัคม 
 
 2.5.4  ปัญหาของผู้สูงอายุ 
 เม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุจะเร่ิมมีปัญหาต่างๆท่ีแตกต่างจากช่วงตอนหนุ่มสาวหรือวยัทาํงานซ่ึง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้น 

1)  ปัญหาดา้นสงัคม 
ปัญหาดา้นสังคมเกิดจากสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปทาํใหรู้ปแบบการดาํเนิน

ชีวิตและลกัษณะของครอบครัวเปล่ียนแปลงไปจากในอดีตท่ีครอบครัวในสังคมไทยจะมีลกัษณะ
เป็นครอบครัวขยาย (Extended Family) และขนาดครอบครัวใหญ่ คือ ครอบครัวอาศยัท่ีรวมคนรุ่น
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ต่างๆ ตั้งแต่ รุ่นปู่ย่าตาตายไปจนถึงรุ่นหลานหรือเหลนอยู่ร่วมกนั ผูสู้งอายุนั้นจะเป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความเขา้ใจ เก่ียวกับความเป็นไปในชีวิตและธรรมชาติ ได้รับการยกย่องนับถือจากสมาชิกใน
ครอบครัวและในชุมชนเพราะประสบการณ์ท่ีสั่งสมมานานจากการใช้ชีวิตมายาวนาน ดังนั้น
ความคิดและความเห็นของผูสู้งอายุเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในครอบครัวให้ความยอมรับและเช่ือถือ (สุ
มาลย ์โทมสั, 2525: 7) 
 ปัจจุบนัสงัคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปสู่สงัคมอุตสาหกรรมคนตอ้งทาํงานมากข้ึนเพื่อท่ีจะ
มีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการเล่ียงชีพและครอบครัวทาํให้ใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการทาํงาน ดงันั้น
รูปแบบและลกัษณะของครอบครัวก็เปล่ียนเป็นครอบครัวเด่ียว (Nuclear Family) มากข้ึน คือ 
ครอบครัวท่ีมีขนาดเลก็ ท่ีมีสมาชิกในครอบครัวแค่พ่อ แม่ ลูก เน่ืองจากคู่แต่งงานในปัจจุบนันิยมท่ี
จะแยกตวัจากพ่อแม่ออกไปเพื่อใชชี้วิตคู่ตามลาํพงั นอกจากน้ีการพฒันาเทคโนโลยต่ีางยิง่ส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูสู้งอายแุละลูกหลานมากยิง่ข้ึน เน่ืองเทคโนโลยต่ีางๆ ทาํให้คนรุ่นใหม่ๆใน
ครอบครัวมองความคิดเห็นหรือคาํสอนของผูสู้งอายุเป็นเร่ืองล้าสมัย ส่งผลให้บทบาทและ
ความสําคัญของผู ้สูงอายุ พบว่าในสังคมไทยร้อยละ  84 การยกย่อง  นับถือ  และเคารพใน
ความสามารถของผูสู้งอายลุดนอ้ยลงเป็นอยา่งมากเม่ือเทียบกบัในอดีต (สิรีสมร สุขสวสัด์ิ, ม.ล., 
2534: 14) 
 ส่ิงเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดปัญหาต่อผูสู้งอายถุา้หากไม่สามารถปรับตวักบัสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทาํให้เกิดความขดัแยง้ในครอบครัวเน่ืองจากทศันคติท่ีแตกต่างกันซ่ึง
อาจจะส่งผลในเร่ืองของปัญหาดา้นสุขภาพจิตของผูสู้งอายตุามมา 

2)  ปัญหาดา้นเศรษฐกิจของผูสู้งอาย ุ
 ปัญหาดา้นเศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีพบมากในผูสู้งอายเุน่ืองจากทั้งภาครัฐและเอกชนส่วน
ใหญ่กาํหนดให้ผูท่ี้อายุ 60 ปีข้ึนไปอยู่ในช่วงของการเกษียณอายุการทาํงาน จึงทาํให้ผูสู้งอายุมี
รายรับลดลง นอกจากน้ีผูสู้งอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ไดมี้การประกอบอาชีพท่ีแน่นอน 
ดงันั้นปัญหาทางดา้นการเศรษฐกิจจึงเป็นปัญหาหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อผูสู้งอายุ โดยรายไดข้อง
ผูสู้งอายมุาจาก 3 ทิศทางดงัน้ี (สุมาลย ์โทมสั, 2525: 9) 

(1) รายไดจ้ากเงินบาํนาญเม่ือเกษียณอายุจากการทาํงานทั้งในส่วนภาครัฐและ
เอกชน หรือ รายไดจ้ากเงินสะสมและเงินประกนับาํนาญท่ีทางบริษทัจดัใหแ้ก่พนกังาน  

(2) รายไดจ้ากเงินช่วยเหลือของบุตรหลานและญาติ 
3) รายไดจ้ากงานพิเศษท่ีทาํหลงัเกษียณอายกุารทาํงาน 

 รายไดจ้ากทิศทางท่ี 2 และ 3 นั้นไม่ไดเ้ป็นรายไดม้าตรฐานสาํหรับผูสู้งอายทุัว่ไป 
แต่ก็มีผูสู้งอายุอีกกลุ่มหน่ึง คือ กลุ่มท่ีช่วงในวยัหนุ่มสาวไม่ได้มีหน้าท่ีการงานท่ีมั่นคง เช่น 
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ผูสู้งอายุในแถบชนบทท่ีมีอาชีพรับจา้งซ่ึงไม่มีรายได้จากบาํเหน็จบาํนาญ หรือ เหลือเงินเพียง
พอท่ีจะเก็บไวอ้อมเม่ือวยัสูงอายุทาํให้ขาดรายไดใ้นการยงัชีพ และ เงินท่ีไดรั้บจากครอบครัวไม่
เพียงพอต่อการยงัชีพ ทาํให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ไม่มีท่ีอยู่อาศัย ไม่มีเงินซ้ืออาหาร เป็นต้น 
(สถานการณ์ผูสู้งอายไุทย 2546, 2547: 31) นอกจากน้ียงัมีปัญหาทางดา้นสุขภาพร่างกายท่ีเกิดจาก
การเส่ือมสภาพตามธรรมชาติซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการรักษาเป็นเวลานานและก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย
ค่อนขา้งสูงท่ีเกินกวา่จาํนวนรายไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บ ซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิดหน้ีสิน หรือ ไม่มีค่าใชจ่้ายท่ี
เพียงพอต่อการรักษา ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาดา้นเศรษฐกิจของผูสู้งอายทุั้งส้ิน (วีรสิทธ์ิ สิทธิไตรย ์
และโยธิน แสวงดี, 2531: 40) 
 3)  ปัญหาดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 ผูสู้งอายุเป็นช่วงอายุท่ีประสบปัญหาในเร่ืองของสุขภาพเป็นอย่างมากเน่ืองจาก
อวยัวะต่างๆในร่างกายไดถู้กใชม้าเป็นระยะเวลานานจึงเกิดการสึกหรอและเส่ือมสภาพ โดยปัญหา
สุขภาพของผูสู้งอายสุามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 

(1) ปัญหาทางดา้นสุขภาพกาย คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเม่ือมนุษยมี์อายุท่ี
เพิ่มมากข้ึนเซลลต่์างๆในร่างกายจะเร่ิมเส่ือมสภาพจากการใชง้านมาเป็นระยะเวลานานทาํให้เกิด
ปัญหาต่างๆทางดา้นร่างกาย เช่น หูตึง ตาฟาง โรคขอ้เส่ือมในจุดต่างๆของร่างกาย เป็นตน้ 

(2)   ปัญหาทางดา้นสุขภาพจิต เกิดจาก 2 สาเหตุ ดงัน้ี 1) ผลกระทบจากปัญหา
ดา้นสุขภาพกาย เช่น ความเส่ือมของระบบประสาทในสมองทาํใหเ้กิดอาการจิตประสาทหรืออาการ
หลงลืมในผูสู้งอาย ุ(สุมาลย ์โทมสั, 2525: 11) 2) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม เช่น 
สภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปทาํใหบ้ทบาทของผูสู้งอายลุดลงส่งผลใหก้ระทบกระเทือนจิตใจ หรือ 
รับไม่ไดก้บัการเปล่ียนแปลงเกิดความวิตก ซึมเศร้า หงุดหงิด ทอ้แท ้และหมดกาํลงัใจเป็นตน้ ส่ิง
ต่างๆเหล่าน้ีนาํไปสู่การเกิดปัญหาทางดา้นสุขภาพจิตในวยัผูอ้ายข้ึุนได ้
 ปัญหาทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นปัญหาหน่ึงท่ีมีความสําคญัซ่ึงเกิด
ข้ึนกบัผูสู้งอายใุนสงัคมไทย เน่ืองจากพฤติกรรมผูสู้งอายใุนประเทศไทยร้อยละ 80.1 ไม่ไดใ้หค้วาม
สนใจในเร่ืองสุขภาพของตนเองและไม่เคยตรวจเช็คสุขภาพของตนเองเลย (บรรลุ ศิริพานิช, 2542: 
6) ดงันั้นปัญหาดา้นสุขภาพจึงเป็นประเดน็หน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อผูสู้งอาย ุ
 
 2.5.5  ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการรับรู้รายละเอยีดผลติภัณฑ์ของผู้สูงอายุ 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้รายละเอียดผลิตภณัฑข์องผูสู้งอาย ุคือ ส่ิงกระตุน้ท่ีมีส่วนช่วย
ใหผู้สู้งอายเุกิดความสนใจ เกิดการรับรู้ และเกิดการจดจาํผลิตภณัฑห์รือองคก์รเหล่านั้นโดยมีปัจจยั
ต่างๆ ดงัน้ี (Meneely, Burns and Strugnell, 2008: 18) 
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1) ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์(Access to the Store) คือ 
ส่ิงอาํนวยความสะดวกในด้านการเดินทางขนส่งและความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคจดจาํผลิตภณัฑ ์เช่น มีรถแทก็ซ่ีหรือรถประจาํทาง
โดยสารอยูบ่ริเวณเหล่งจดัจาํหน่าย หรือ การมีท่ีจอดรถสะดวกไม่ไกลจากแหล่งจดัจาํหน่าย เป็นตน้ 

2) ความสามารถในการเขา้ถึงตวัผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในแหล่งจดัจาํหน่าย (Access to 
Food in-Store) คือเม่ือผูสู้งอายุเขา้มาท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑค์วรจะมีจุดบริการต่างๆ เช่น บริเวณ
สาํหรับนัง่พกัใหแ้ก่ผูสู้งอายหุรือรถเขน็ขนาดเลก็ท่ีใชซ้ื้อผลิตภณัฑซ่ึ์งเหมาะกบัผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

3) ความสามารถท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑไ์ด ้(Affordability) คือ ผูสู้งอายนุั้นมีความสนใจ
ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัวยั  เช่น การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีลดราคา หรือ เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
จาํนวนนอ้ยเน่ืองจากไม่ไดอ้าศยัร่วมอยูก่บับุตรหลาน เป็นตน้ 

4) ความสามารถในการนาํผลิตภณัฑไ์ปยงัท่ีพกัอาศยั (Access to Food at Home) คือ
ผลิตภณัฑ์สําหรับผูสู้งอายุควรมีบริการจดัส่งผลิตภณัฑ์ไปยงัท่ีอยู่อาศยัให้แก่ผูสู้งอายุโดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมหรือถา้คิดกค็วรจะอยูใ่นอตัราราคาท่ีตํ่าเน่ืองจากผูสู้งอายมีุสภาพร่างกายไม่เอ้ืออาํนวย
ต่อการเดินทาง  

5) การส่ือสาร (Communication) คือ ผลิตภณัฑ์หรือบริการควรท่ีจะมีการส่ือสาร
สอบถามผูสู้งอายเุพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลต่างๆท่ีผูสู้งอายมีุความตอ้งการ  

6) ขอ้มูลต่างๆ (Information) คือ มีการใหร้ายละเอียดหรือขอ้มูลๆต่างของผลิตภณัฑ์
เพื่อเป็นการช่วยผูสู้งอายใุนการคิดพิจารณาและตดัสินใจ 
 
 2.5.6  ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 
 ภาวะสุขภาพมีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะพฒันาการ โดยผูสู้งอายุอยู่ในช่วงอายุท่ี
ประสบกบัปัญหาสุขภาพ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม เช่น ผูสู้งอายุมี
ความรู้สึกสูญเสียอาํนาจบทบาท และสถานะทางสังคม หรือ ผูสู้งอายุมีปัญหาสุขภาพเน่ืองมาจาก
ความเส่ือมถอยของร่างกาย  เป็นตน้ นิยามของคาํว่าสุขภาพจึงอาจเปล่ียนแปลงไปตามปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตภาวะสุขภาพดีของผูสู้งอายุ หมายถึง เป็นสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางกาย 
ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ มีอิสระในการปฏิบติักิจกรรมตามความตอ้งการโดยไม่ตอ้ง
พึ่งพาผูอ่ื้น และมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (ประคอง อินทรสมบติั, 2534: 2) โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี (ประเวศ วะสี, 2534: 4)   

1) สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางกาย หมายถึง ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มี
กาํลงั ไม่พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจยัท่ีจาํเป็นพอเพียงไม่มีอุบติัภยัหรืออนัตราย มีส่ิงแวดลอ้มท่ี
ส่งเสริมสุขภาพ คาํวา่ กายในท่ีน้ีรวมถึงทางกายภาพ 



40 

2) สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางจิต หมายถึง  จิตใจท่ีมีความสุข  ร่ืนเริง อธัยาศยัดี มีสติ มี
สมาธิ มีปัญญา เป็นตน้ 

3) สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางสงัคม  หมายถึง  การอยูร่่วมกบัครอบครัวอยา่งอบอุ่น การ
อยูใ่นสงัคมและชุมชนท่ีดีมีความยติุธรรมเสมอภาค  มีระบบการบริการท่ีดี เป็นตน้  

4) สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ (Spirtual Well-Being) หมายถึง สุขภาวะท่ี
เกิดข้ึนเม่ือทาํความดี เช่น การเสียสละ การมีความเมตตา  การเขา้ถึงพระรัตนตรัย เป็นตน้ ความสุข
ทางจิตวิญญาณเป็นความสุขหลุดพน้จากความมีตวัตนจึงมีอิสรภาพ มีความผอ่นคลาย เบาสบาย มี
ความปิติ  มีความสุขอนัประณีต และความสุขอนัเป็นทิพย ์ มีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และ
ทางสงัคม 
 การสูงอายเุป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองของร่างกายมนุษยท่ี์อยูใ่นช่วงระยะ
สุดทา้ยของอายุทาํให้เกิดความเส่ือมถอยทางดา้นร่างกาย นาํมาสู่การเปล่ียนแปลงในดา้นร่างกาย 
จิตใจ และสงัคม ซ่ึงส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตและความพึงพอใจในชีวิตของผูสู้งอาย ุ
 
 2.5.7  ปัจจัยทีมี่ส่วนในการทาํให้ผู้สูงอายุยนืยาวยิง่ขึน้ (Prolonging Life)  
 ปัจจุบนัมีการศึกษาคน้ควา้ต่างๆ เพื่อท่ีจะช่วยใหม้นุษยมี์ช่วงชีวิตท่ียนืยาวใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
จะมากได ้จากการศึกษาต่างๆ ทาํให้สามารถท่ีจะระบุปัจจยัท่ีมีส่วนในการทาํให้ผูสู้งอายุยืนยาว
ยิง่ข้ึนดงัน้ี (บรรลุ  ศิริพานิช, 2542: 50-55) 
  2.5.7.1  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  
  เศรษฐกิจและสังคม ถือว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อความยืนยาวของชีวิต ประเทศท่ีมี
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมจะมีอายุเฉล่ียสูงกว่าประเทศท่ีมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีตํ่า 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสาํรวจสถิติสุขภาพโลก องคก์ารอนามยัโลก ปี 2550 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ
และสงัคมท่ีดีนั้น จะช่วยส่งผลใหป้ระชากรในประเทศมีความเป็นอยูท่ี่ดี เม่ือความเป็นอยูดี่ สุขภาพ
กายและจิตกดี็ จึงทาํใหป้ระชากรนั้นมีอายเุฉล่ียท่ีสูง 
  2.5.7.2  ปัจจยัดา้นอาหารการกิน 
  ปัจจยัดา้นน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนสําคญั ในการท่ีช่วยยืดชีวิตมนุษยใ์ห้ยืนยาวมากข้ึน 
เน่ืองจากสุขภาพท่ีดีของมนุษยน์ั้นเป็นผลมาจากการกินอาหารท่ีถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ เรียกว่า 
เป็นผูท่ี้มีภาวะโภชนาการดี คือ คนท่ีกินอาหารไดท้ั้งปริมาณท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพดี ช่วยชะลอ
ความเส่ือมโทรมของเซลล ์จึงส่งผลใหม้นุษยมี์ช่วงอายยุนืยาวมากข้ึน ตรงขา้มกบัผูท่ี้กินอาหารท่ีไม่
เหมาะสมกบัความตอ้งการของร่างกายทั้งในดา้น ปริมาณและคุณภาพ จะทาํให้เกิดไดท้ั้งภาวะทุพ
โภชนาการและภาวะโภชนาการเกิน ซ่ึงส่งผลให้ร่างกายและเซลลต่์างตอ้งทาํงานหนกัจึงเกิดการ
เส่ือมสภาพทาํใหจ้ะมีช่วงของอายท่ีุสั้นมากกวา่ผูท่ี้มีภาวะโภชนาการดี 
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  2.5.7.3  ปัจจยัดา้นยาและอาหารเสริม 
  มนุษยทุ์กๆ คนนั้นปารถนาท่ีจะมีชีวิตยืนยาว จึงไดมี้การพยายามท่ีจะคิดคน้วิธีการ
ต่างๆท่ีจะช่วยยดืชีวิตของมนุษยใ์หย้าวนานมากข้ึน จึงมีการคิดคน้ยาและอาหารเสริมข้ึน  โดยยานั้น
ถูกคิดคน้ข้ึนมาเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจบ็ป่วยต่างๆ เพื่อช่วยยดืชีวิต  ถดัมาในส่วนของอาหารเสริม
นั้นถูกคิดคน้ข้ึนมาเพื่อช่วยสาํหรับผูท่ี้ทานอาหารไม่ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ ถา้หากรับประทาน
อาหารไม่ครบตามโภชนาการร่างกายอาจจะเจ็บป่วยไดง่้าย ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ประชากรมีช่วงอายุท่ี
สั้นลง 
  2.5.7.4  ปัจจยัดา้นออกกาํลงักาย (Physical Exercise) 
  จากการศึกษามากมายยืนยนัว่าปัจจยัดา้นออกกาํลงักายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้มี
ชีวิตท่ียนียาวเน่ืองจากการออกกาํลงักายนั้นจะช่วยใหร่้างกายใชพ้ลงังานมากข้ึน ทาํใหช่้วยควบคุม
นํ้ าหนักในร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ช่วยทาํให้มัดกล้ามเน้ือและขอ้ต่อต่างๆมีความ
แขง็แรงทนทานต่อการบาดเจ็บ ซ่ึงจะส่งผลให้ร่างกายมีความกระปร้ีกระเปร่า แขง็แรง สดช่ืน ลด
อาการซึมเศร้า และความกงัวลต่าง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้สู้งอายมีุอายยุนืยาวมากยิง่ข้ึน 
  2.5.7.5  ปัจจยัดา้นสุขภาพจิต 
  ปัจจยัน้ีถือวา่มีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมนุษยน์ั้นหากสุขภาพจิตไม่ดีนั้นก็
จะส่งผลให้ร่างกายไม่ดีไปด้วย ดังนั้ น ผูท่ี้มีสุขภาพจิตท่ีดีย่อมมีช่วงอายุท่ียืนยาวมากกว่าผูท่ี้
สุขภาพจิตบกพร่อง 
  2.5.7.6  ความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ 
  ความต้องการทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผูสู้งอายุนั้ นสามารถสรุปได้ดังน้ี 
(สมศกัด์ิ กระจายกล่ิน, 2543 อา้งในสุทธิดา ยศหลวงฝ้ัน, 2546:14) 

1) ความตอ้งการอยู่ร่วมกบับุตรหลานไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ดว้ยความรัก
และ ยกยอ่งนกัถือในฐานะผูอ้าวโุสท่ีมีคุณค่าต่อครอบครัวและสงัคม 

2) ความตอ้งการท่ีจะมีกิจกรรมหรืองานอดิเรก ท่ีนาํความเพลิดเพลินทาสูตร
เอง เพื่อช่วยผอ่นคลายความเครียด ความเหงาและความวา้เหว่จากการเปล่ียนสถานะจากเดิมท่ีอยูใ่น
วยัทาํงานมาสู่วยัสูงอายท่ีุมีช่วงเวลาท่ีวา่งมากข้ึน 

3) ความตอ้งการมีเพื่อนในช่วงวยัเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั เพื่อพบพูดคุย
ประสังสรรค ์แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั เน่ืองจากอยู่ในช่วงวยัเดียวกนัหรือไร่เร่ียกนัน้ีจะทาํให้
เกิดความเขา้ใจถึงปัญหาของกนัและกนัไดดี้กวา่ในช่วงวยัท่ีค่อนขา้งห่างกนั ส่ิงน้ีจะช่วยใหผู้สู้งอายุ
มีการปรับตวัดา้นอารมณ์และสงัคมดีข้ึน 

4) ความตอ้งการความมัน่คงและความสงบทางจิตใจ ซ่ึงมีหลายวิธีตามความ
สมคัรใจของผูสู้งอายุ อย่างไรก็ตามการปฏิบติัศาสนกิจและหลกัคาํสอนทางศาสนาจะช่วยทาํให้
จิตใจสงบมัน่คง เขา้ใจและยอมรับการเปล่ียนแปลงในบั้นปลายสุดทา้ยของชีวิตไดดี้ข้ึน 



 
บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง เน้ือสารของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุ
และความหมายของ “สุขภาพ” นาํรูปแบบของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบการ
วิจยัชั้นสาํรวจ (Exploratory Research) มาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ เพราะการวิจยั
เชิงคุณภาพนั้นเป็นการวิจยัท่ีตอบสนองนกัวิจยัท่ีมุ่งจะศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนทาง
สังคมและปรากฏการณ์ทางสังคมบางประการนั้ นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางด้าน
วิทยาศาสตร์ทัว่ๆ ไปได ้เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งใชค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มต่างๆ มาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นดว้ยความเขา้ใจอยา่งถ่อง
แท ้(Insight) ท่ีมองภาพรวมแบบรอบดา้น (Holistic) จะมีส่วนช่วยให้เขา้ใจบริบทของสังคม การ
วิจยัเชิงคุณภาพมีลกัษณะสาํคญัดงัน้ี (อรุณี  อ่อนสวสัด์ิ, 2551: 278; ชาย โพธิสิตา, 2549: 34) 

1) การวิจัยเชิงคุณภาพมีความเช่ือว่าความจริงท่ีนักวิจัยแสวงหาในโลกนั้ นมี
ลกัษณะเป็นอตันัย หมายถึง ความจริงจะมีมากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัมุมมองของผูว้ิจยัแต่ละ
บุคคล และการวิจยัในส่ิงเดียวกนัอาจจะทราบความจริงท่ีแสวงหาแตกต่างกนั เพราะความจริงมี
หลายระดบัความจริงส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนมีตวัตนในความรู้สึกนึกคิดของมนุษยแ์ละเป็นส่ิงท่ี
จับต้องไม่ได้ ดังนั้ นวิธีการศึกษาจึงต้องดูภาพรวมท่ีผสมผสานทั้ งหมดและต้องใช้หลายวิธี
การศึกษา จึงจะไดค้วามจริงทั้งหมดในแต่ละระดบั 

2) การวิจยัเชิงคุณภาพเนน้การใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เป็นสาํคญั 
คือ ขอ้มูลจะอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นลกัษณะของคาํพูด คาํบรรยาย ขอ้ความ (Text) อาจมาจากการ
สังเกต ซ่ึงเป็นรายละเอียดการพิจารณากิจกรรม พฤติกรรม ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม
บุคคล หรืออาจเป็นประสบการณ์ความรู้สึกความคิดเห็น เป็นตน้ ในการวิจยัเชิงคุณภาพจะใชข้อ้มูล
เชิงคุณภาพดงักล่าวเป็นสาํคญั 

3) การวิจยัเชิงคุณภาพให้ความสําคญัแก่บริบท หมายถึง ผูว้ิจยัจะตอ้งพิจารณา
บริบทแบบทุกมิติหรือองคร์วมเพื่อเขา้ใจบริบทนั้นๆ ถึงแก่นแท ้

4) การวิจยัเชิงคุณภาพใชเ้คร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลจาํนวนหลายประเภท เช่น การ
สงัเกตแบบมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์เชิงลึก การพิจารณาเอกสาร 
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การสนทนากลุ่ม เป็นตน้ และการเลือกใชเ้คร่ืองมือประเภทในสถานการณ์ต่างๆ ข้ึนอยู่กบัผูว้ิจยั 
ดงันั้นความสาํเร็จในการวิจยันั้นข้ึนอยูก่บัผูว้ิจยัวา่มีวฒิุภาวะสามารถมองไดท้ะลุและมองไดห้ลายมิติ 

5) การวิจยัเชิงคุณภาพเนน้ศึกษาเฉพาะกรณี (Unique Case Orientation) หมายถึง 
ผูว้ิจยัเชิงคุณภาพจะไม่นาํผลการศึกษาไปอา้งอิงครอบคลุมนอกเหนือจากการศึกษา แต่จะศึกษา
เฉพาะเจาะจงในกรณีศึกษา ซ่ึงอาจเป็นบุคคลองคก์ร ชุมชน เร่ืองราวต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความรู้ความ
เขา้ใจในทางลึกและเป็นองคร์วมเฉพาะส่ิงท่ีศึกษานั้น 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การวิจยัเชิงคุณภาพมีลกัษณะสาํคญัและสอดคลอ้งกบัการ
วิจยัคร้ังน้ีท่ีมีวตัถุประสงคจ์ะศึกษาในเร่ืองของเน้ือสารของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพ ในบทน้ีจะมีการอธิบายระเบียบวิธีวิจยัของการศึกษาโดยมีการแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัท่ี
ปรากฏขา้งล่างน้ีและรายละเอียดต่อไป 
 3.1  วิธีการวิจยั 
 3.2  ขอ้มูลหรือกลุ่มตวัอยา่งศึกษา 
 3.3  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.4  การตรวจสอบขอ้มูล 
 3.5  การนาํเสนอขอ้มูล 
 

3.1  วธีิการวจิยั 
 
 การวิจยัเร่ือง เน้ือสารของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพผูสู้งอาย ุและ
ความหมายของ “สุขภาพ ” คือ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล
สรุปแบบอุปนัย (Inductive Analysis) นัน่คือ การนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจาํแนกอย่างเป็นระบบหรือเพื่อ
คน้หาความหมายท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์ท่ีศึกษากบัสภาพแวดลอ้ม ดงันั้นการวิจยั
ช้ินน้ีจึงนาํมาใชเ้พื่อตอบโจทยน์าํวิจยั 
 การวิจยัชั้นสาํรวจ (Exploratory Research) เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีเนน้การวิเคราะห์หรือ
สาํรวจส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นการศึกษาลกัษณะเฉพาะของบุคคล การสาํรวจสถานการณ์  การ
วิเคราะห์หวัขอ้ในการศึกษา หรือการศึกษาทดสอบในส่ิงท่ีเป็นความน่าสนใจใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ 
การวิจยัประเภทน้ีจะช่วยทาํให้สามารถมองเห็นและกาํหนดลกัษณะของปัญหา คือ ช่วยลดความ
คลุมเครือของปัญหาให้มีความชดัเจนมากยิ่งข้ึนและเพ่ิมความชดัเจนการกาํหนดขอบเขตของการ
วิจัยในขั้นต่อไปเพราะได้มีการกลั่นกรองพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Screening Alternatives) 
(Baxter and Babbie, 2004: 318) 



44 

 Baxter and Babbie (2004: 318) ไดอ้ธิบายวตัถุประสงคส์าํคญั 3 ประการของการวิจยัชั้น
สาํรวจ ดงัน้ี 

1) เพื่อช่วยใหน้กัวิจยัมีความเขา้ใจในส่ิงท่ีตอ้งการจะทราบในบริบทนั้นๆ ไดอ้ยา่ง
ชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

2) เพื่อช่วยใหน้กัวิจยัสามารถสาํรวจกรอบการดาํเนินการวิจยัใหมี้ความเหมาะสม 
ครอบคลุมและชดัเจน 

3) เพื่อช่วยใหน้กัวิจยัสามารถกาํหนดระเบียบวิธีวิจยัท่ีจะนาํไปใชใ้นการศึกษา 
 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการวิจัยในการวิจัยชั้ นสํารวจการคือ 
“กระบวนการสามเสา้ (Triangulation)” (Denzin, 1970) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1) การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากแหล่งต่างๆ วา่มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่   

2) การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
จากผูว้ิจยัหรือผูเ้ก็บขอ้มูลท่ีมีจาํนวนมากกว่า 1 คนข้ึนไป เพื่อทราบส่ิงท่ีตอ้งการคน้พบนั้นมีความ
เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร  

3) การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
ดว้ยการใชท้ฤษฎีท่ีหลากหลายเพ่ือทาํใหท้ราบวา่ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่  
 

3.2  ข้อมูลหรือกลุ่มตวัอย่างศึกษา 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัชั้นสาํรวจ (Exploratory Research) ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
กระบวนการวิจยัดว้ยการตรวจสอบแบบสามเส้าทางดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) โดยนาํขอ้มูล
จากหลายๆดา้นมาใชเ้พื่อตรวจสอบขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นขอ้มูลหรือกลุ่มตวัอยา่งศึกษาท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

3.2.1 ขอ้มูลหรือเน้ือสารท่ีเป็นเอกสาร (Documentary Study)  คือ เน้ือสารโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพในส่ือส่ิงพิมพ์ผูว้ิจัยได้นําการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) เป็นเกณฑก์ารคดัเลือกหน่วยตวัอยา่งท่ียดึหลกัความสะดวกของผูว้ิจยัเป็น
สําคญัเพื่อเป็นตวัแทนของประชากรในการตอบปัญหาต่าง ๆ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพของผูสู้งอายุเกิดข้ึนเพียงในระยะเวลาไม่นานจึงทาํให้โฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพมี์จาํนวนค่อนขอ้งนอ้ย 
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การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกศึกษาส่ือโฆษณาส่ิงพิมพจ์าํนวน 30 ช้ิน ซ่ึงเป็นตวัแทนจากธุรกิจ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพผูสู้งอายจุาํนวน 3 ประเภทคือโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจประกนัชีวิต 
และผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ท่ีอยูใ่นช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึง 2554 จากส่ือส่ิงพิมพ ์2 ประเภทดงัน้ี 

1) โฆษณาส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือพิมพคื์อ ผูว้ิจยัเลือกคน้ควา้ในหนังสือพิมพ์
ประเภททัว่ไปซ่ึงไดแ้ก่ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ 

2) โฆษณาส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสารคือผูว้ิจยัเลือกคน้ควา้ในนิตยสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพไดแ้ก่นิตยสารชีวจิตและนิตยสารประเภททัว่ไปไดแ้ก่ นิตยสารขวญัเรือน 

3.2.2 กลุ่มตวัอย่างศึกษาไดท้าํการศึกษาบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายซ่ึุงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

1) กลุ่มตัวอย่างศึกษาผู ้รับสาร คือ บุคคลท่ีเป็นผูรั้บสารโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกับสุขภาพของผูสู้งอายุ ผูว้ิจัยได้นําการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) มาใชเ้ป็นเกณฑค์ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งศึกษาผูรั้บสารในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูสู้งอายท่ีุมี
อายตุั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป ทั้งเพศชายและหญิงท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครฯ จาํนวน 30 คน แบ่ง
ออกเป็นเพศชายจาํนวน 15 คน และเพศหญิง จาํนวน 15 คน โดยทาํการไปติดต่อขอสัมภาษณ์
ขอ้มูลต่างๆ และใชเ้วลาในการสมัภาษณ์ประมาณ 45 นาทีต่อบุคคล 

2) กลุ่มตวัอย่างศึกษาผูผ้ลิตสาร คือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการวางแผนหรือผลิต
โฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายไุดแ้ก่ ผูจ้ดัทาํโฆษณา (Advertiser) ของบริษทั
หรืออาจจะเป็นบริษทัตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency)ข้ึนอยูก่บัแต่ละบริษทั ผูว้ิจยันาํวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling) มาเป็นเกณฑค์ดัเลือกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีอยูใ่นธุรกิจผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ3ประเภทไดแ้ก่ 1) กลุ่ม
ธุรกิจประกนัชีวิต 2) กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน 3) กลุ่มธุรกิจอาหารเสริมจาํนวน 6 บริษทั โดยใชก้าร
โทรศพัทแ์ละส่งจดหมายไปสอบถามความสมคัรใจในการให้ขอ้มูลและถา้อนุญาตหรือยินยอมจะ
ทาํการนัดวนัเวลาสัมภาษณ์และทาํจดหมายเพื่อสัมภาษณ์ขอขอ้มูลต่างๆ โดยจะใช้เวลาในการ
สมัภาษณ์ประมาณ 45 นาทีต่อบุคคล 
 

3.3  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัชั้นสาํรวจ (Exploratory Research) สามารถอธิบายกระบวกการ
วิเคราะห์เป็นขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
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 3.3.1  ขั้นตอนที ่1  
 การวิเคราะห์เน้ือสารโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายจุาํนวน 30 ช้ิน
จากการสุ่มตวัอย่างด้วยการวิเคราะห์ตวับท (Social Text Analysis) คือ การพยายามจะบรรยาย
เน้ือหาท่ีปรากฏในขอ้ความซ่ึงผูว้ิจยัมีการพิจารณาตระหนกัถึงอคติหรือความรู้สึกของตวัเองไม่ให้
เขา้ไปเก่ียวขอ้งต่อการศึกษาวิจยั และการวิเคราะห์ตวับทมีลกัษณะท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ 1) ความ
เป็นระบบ 2) ความเป็นสภาพวตัถุวิสัย 3) อิงกรอบแนวคิดทฤษฎี  โดยการวิเคราะห์ตวับทจะช่วย
เช่ือมโยงระหว่างความหมายของข้อมูล และความรู้ทางทฤษฎีเพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบในเหตุการณ์นั้นๆ วา่ มีความเป็นไปอยา่งไรในการวิจยัช้ินน้ี 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดน้าํทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

3.3.1.1 การวิเคราะห์วจันภาษา (Verbal Language) ในเน้ือสารโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวข้องกับสุขภาพของผูสู้งอายุผูว้ิจัยนําการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme 
Analysis) ของ Owen (1984)  มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัระเบียบ จาํแนก และวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
ประเดน็คาํถามนาํการวิจยัเน่ืองจากมีรูปแบบในการจดัระเบียบท่ีชดัเจนและสามารถเขา้ใจไดง่้ายซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 3 เกณฑ ์ดงัน้ี 

1) การเกิดซํ้ า (Recurrence) คือ การวิเคราะห์โดยดูท่ีการเนน้ความหมายท่ี
พบว่ามีขอ้มูลอยา่งนอ้ยจาํนวน 2 คร้ังท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั 
แต่คาํหรือขอ้มูลเหล่านั้นจะมีรูปแบบท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป เช่น โฆษณาธนาคารจะมีการใช้
คาํว่า “เพื่อนคู่คิด” และ “บริษทัท่ีอยู่เคียงขา้งคนไทย” ซ่ึงมีการใชค้าํท่ีแตกต่างกนัแต่เป็นการส่ือ
ความหมายถึงธนาคารเช่นเดียวกนั 

2) การทาํซํ้ า (Repetition) การวิเคราะห์โดยดูท่ีมีการซํ้ ากนัของขอ้ความ 
ถอ้ยคาํ วลีหรือ ประโยคเดียวกนัจาํนวน 2 ส่วนข้ึนไป เช่น โฆษณาผลิตภณัฑน์ํ้ าด่ืมมีการใชค้าํว่า 
“นํ้าด่ืมสะอาด” ซํ้ากนัจาํนวน 2 คร้ัง ข้ึนไป 

3) ความหนกัแน่น (Forcefulness) การวิเคราะห์โดยดูคาํหรือประโยคเด็ดๆ 
ท่ีทรงพลงั เร้าใจ และ ดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน ซ่ึงการเขียนในโฆษณานั้น จะสังเกตไดจ้ากการ
วางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีด เส้นใตเ้น้นย ํ้า ซ่ึงคาํ หรือประโยคท่ีใช ้เช่น โฆษณา
ประกนัชีวิตท่ีใชข้อ้ความว่า “ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ” เพื่อใหเ้กิดความต่ืนตวัและสนใจเน่ืองจากขอ้ดี
ของผลิตภณัฑ ์
 กล่าวโดยสรุป การศึกษาคร้ังน้ีนําการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองมาใช้ในการจัด
ระเบียบขอ้มูล การวิเคราะห์ และแปลความหมายวจันภาษาในเน้ือหาโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพในส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อแยกองคป์ระกอบจดัระเบียบการวิเคราะห์ และแสดงหลกัฐานการ
วิเคราะห์ “สาระสาํคญั” (Theme) และคาํนิยาม “สุขภาพ” ในโฆษณาแต่ละช้ินใหมี้ความชดัเจน 
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3.3.1.2 การวิเคราะห์อวจันภาษา (Non-Verbal Language) ในเน้ือสารโฆษณาผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพของผูสู้งอายุ ผูว้ิจัยได้มีการนําทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) คือ การ
พยายามอธิบายส่ิงท่ีเรียกว่า“สัญญะ” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนมาเพื่อแทนความหมายของจริงในบริบทหน่ึงๆ
เน่ืองจากเป็นทฤษฎีท่ีช่วยในการวิเคราะห์และถอดความหมายในส่วนอวจัภาษา โดย Pierce (2005) 
ได้แบ่งองค์ประกอบของสัญญะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกันดังน้ี 
(กาญจนา แกว้เทพ, 2552: 81) 

1) ของจริง (Reference) คือ ส่ิงท่ีเป็นของจริงทั้งหลาย 
2) ตวัหมาย (Signifier) คือ สัญญะท่ีถูกแปรสภาพมาจากของจริง ซ่ึงอาจ

ถูกสร้างข้ึนแตกต่างกนัไปในแต่ละสงัคมและวฒันธรรม 
3) ตวัหมายถึง (Signified) คือ แนวคิด (Concept) ท่ีไดผ้า่นกระบวนการ

เรียนรู้สัญญะในแต่ละวฒันธรรม จนกลายเป็นแนวคิดท่ีทาํให้การรับรู้ในแต่ละบุคคลนั้นแตกต่าง
กนัไป 
 กล่าวโดยสรุป การศึกษาคร้ังน้ีจะนําทฤษฎีสัญญะวิทยามาใช้ในการจดัระเบียบ
ขอ้มูล การวิเคราะห์ และแปลความหมายเน้ือหาในส่วนอวจันภาษาของโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในส่ือส่ิงพิมพซ่ึ์งไดแ้ก่ 1) บุคคลในโฆษณา 2) วตัถุในโฆษณา 3) สีในโฆษณา 
4) ลกัษณะตวัอกัษรในโฆษณา 5) สัญญะในโฆษณาเพ่ือคน้หา “ตวัหมายถึง” (Signified) และคาํ
นิยาม “สุขภาพ” ท่ีใชใ้นโฆษณาแต่ละช้ิน 
 
 3.3.2  ขั้นตอนที ่2 
 การนํา “สาระสําคัญ” (Theme) ในส่วนวัจนภาษา และ “ตัวหมายถึง” (Signified) ใน
ส่วนอวจันภาษาของเน้ือหาโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุในส่ือส่ิงพิมพท่ี์
ไดรั้บจากการจดัระเบียบและวิเคราะห์ตามขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์ตามทฤษฎีการโนม้นา้วโดยคิด
ขยายรายละเอียด (Elaborate Likelihood Model) คือ ทฤษฎีท่ีอธิบายถึงหลกัสาํคญัของการโนม้นา้ว
ใจท่ีมองว่าผูรั้บสารมีกระบวนการคิดเพิ่มเติมจากรายละเอียดของขอ้มูลการโน้มน้าวใจ และ
ผลสําเร็จของการโน้มนา้วใจข้ึนอยู่กบัระดบัการคิดไตร่ตรองของผูรั้บสารสามารถโดยทฤษฎีน้ีมี
ความเหมาะสมกบัการวิจยัคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นมีการอธิบายท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้ายและสามารถนาํไป
เช่ืองโยงกบัทฤษฎีอ่ืนๆได ้ 
 ทฤษฎีการโนม้นา้วโดยคิดขยายรายละเอียดแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 เส้นทาง (Route) 
ดงัน้ี (Petty และCacioppo, 1986: 124) 
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1)  การวิเคราะห์เส้นทางหลกั (Central Route) คือ การคิดพิจารณาขยายรายละเอียด
ของเน้ือสารสูงมาก ซ่ึงผูรั้บสารจะพยายามคน้หาขอ้มูลเป็นจาํนวนมากมีการคิดใคร่ครวญอย่าง
ละเอียดและใชเ้หตุผลเป็นหลกั  

2)  การวิเคราะห์เส้นทางริม (Peripheral Route) คือ การพิจารณาขยายความของเน้ือ
สารตํ่า เน่ืองจากกลุ่มผูรั้บสารนั้นไม่ไดใ้ห้ความสนใจขอ้เทจ็จริงหรือรายละเอียดของประเด็น โดย
ผูรั้บสารจะถูกโนม้นา้วดว้ยการใชอ้ารมณ์และความรู้สึก 
 การศึกษาคร้ังน้ีนาํทฤษฎีการโน้มน้าวโดยคิดขยายรายละเอียดมาวิเคราะห์ “สาระสําคญั 
(Theme)” เน้ือหาในส่วนวจันภาษา และ “ตวัหมายถึง (Signified)” ในส่วนอวจันภาษาของโฆษณา
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพว์่ามีลกัษณะการโนม้นา้วใจอยา่งไรและ
สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
 
 3.3.3  ขั้นตอนที ่3 
 การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งผูผ้ลิตสารและกลุ่มตวัอยา่งผูรั้บ
สารเพื่อนาํขอ้มูลมาตรวจสอบการวิเคราะห์เน้ือหาวจันภาษาและอวจันภาษา การวิจยัคร้ังน้ีไดน้าํ
การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างมาใช ้(Semi– Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผสมผสาน
ระหว่างการสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์อยา่งไม่มีโครงสร้าง (Baxter and Babbie, 
2004) โดยผูส้ัมภาษณ์จะมีการจดัเตรียมคาํถามหลกัไวล่้วงหน้าเพื่อให้ทราบแนวทางของการ
สัมภาษณ์แต่จะมีอิสระสามารถท่ีจะปรับเปล่ียน  เพิ่มเติม หรือ มีการสอบถามนอกเหนือจากท่ี
กาํหนดไวเ้พื่อใหเ้กิดความชดัเจนในคาํตอบ และใชค้าํถามในลกัษณะของคาํถามปลายเปิด (Open–
Ended Question) เป็นแนวทางในการสนทนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผูต้อบคาํถามไดใ้ห้ขอ้มูลและ
รายละเอียดมาข้ึนโดยแบ่งคาํถามออกเป็น 2 ชุด  
 ชุดท่ี 1 คาํถามสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูผ้ลิตสารโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ  
 ชุดท่ี 2 คาํถามสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูรั้บสารผูสู้งอาย ุ 
 การสนทนาจะมีการใชค้าํถามท่ีเป็นรูปแบบมาตรฐานและคาํถามท่ีไม่มีรูปแบบตายตวัให้
อยูใ่นกรอบของประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด โดยทาํการจดบนัทึก (Note Taking) และบนัทึกเทป 
เพื่อนําขอ้มูลจากทั้ ง 2 กลุ่ม จากนั้นนําผลการสัมภาษณ์ท่ีได้รับจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มา
เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ผลเน้ือสารในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษาโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพใ์นประเด็นของลกัษณะการโนม้นา้วใจและคาํนิยาม 
“สุขภาพ” วา่มีความสอดคลอ้งหรือแตกต่างในประเดน็ต่างๆ อยา่งไร 
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3.4  การตรวจสอบข้อมูล 
 
 การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นวิธีการในการเก็บขอ้มูลท่ีแตกต่างจากการวิจยัเชิงปริมาณจึงเป็นท่ี
โต้เถียงถึงความแม่นยาํและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลเม่ือเปรียบเทียบกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
เน่ืองจากไม่ไดมี้การนาํวิธีการทดสอบทางสถิติมาใช ้การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนนอ้ยซ่ึง
มิอาจเป็นตวัแทนของประชากรได้ และการท่ีนักวิจัยนําตวัเขา้ไปสัมผสักับปรากฏการณ์อย่าง
ใกลชิ้ด ซ่ึงจะทาํให้มีความลาํเอียงต่อขอ้มูลและผูใ้ห้ขอ้มูล ส่ิงเหล่าน้ีเป็นจุดอ่อนต่อการยอมรับ
ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีจึงใหค้วามสาํคญักบัการวิเคราะห์ขอ้มูลของโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพเป็นอย่างไรดว้ยการตรวจสอบกระบวนการวิจยัจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆ ว่ามีความ
สอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัอย่างไร และเพราะเหตุใด ดงันั้นเพื่อเพิ่มความชดัเจนและความถูกตอ้ง
ของการวิจยัจะใชข้อ้มูลจาก 3 ดา้นคือ 1) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเน้ือสารของการโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
ผูสู้งอาย ุ 2) ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูผ้ลิตสาร คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาของผลิตภณัฑ์
สุขภาพผูสู้งอาย ุ 3) ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูรั้บสาร ผูสู้งอายท่ีุอาย ุ55 ปีข้ึนไป 
 

3.5  การนําเสนอข้อมูล 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ท่ีการวิเคราะห์เน้ือสารของโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพผูสู้งอาย ุและ
ความหมายของ “สุขภาพ” แบ่งตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัโดยการวิเคราะห์ การอภิปรายผลและ
การสรุปผลการวิจยัทั้งหมดจะนาํเสนอในบทต่อไป 
 บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเน้ือสาร ผูผ้ลิตสาร และผูรั้บสารของโฆษณาของผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสําหรับผูสู้งอายุ โดยการพรรณนาเร่ืองและมีการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบ
ตารางและภาพประกอบ 
 บทท่ี 5  สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 
 
 



 
บทที ่4 

 

การวเิคราะห์ตวับทเนือ้สาร ผู้ผลติสาร และผู้รับสาร 
 
 ในบทน้ีเป็นการจดัระเบียบและสรุปผลขอ้มูลของการศึกษาวิเคราะห์โฆษณาผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพ ์โดยทาํตามวตัถุประสงค ์คือ การศึกษาลกัษณะของ
เน้ือสารทัว่ไป และศึกษากลยุทธ์การโน้มน้าวใจในโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพ ์เพื่อท่ีจะตอบปัญหานาํวิจยัโดยแบ่งเป็นประเดน็ดงัน้ี 

4.1 การนาํเสนอและการจดัระเบียบขอ้มูลโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสุขภาพของผูสู้งอายุ
ในส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่ปี 2550 ถึง 2554 จาํนวน 30 ช้ิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1.1 ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
4.1.2 อาการของโรค สุขภาพของผูสู้งอาย ุและความเส่ียงของผูสู้งอาย ุ
4.1.3 การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
4.1.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์โดย

ผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 
4.1.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ

วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) 
4.1.6 สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา  

4.2 การสรุปขอ้มูลเน้ือหาวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่ปี 2550 ถึง 2554) 

4.3 การสรุปผลแก่น (Theme) ในส่วนวจันภาษาและตวัหมายถึงหลกั (Signified) ของสัญญะ
ในส่วนอวจันภาษาท่ีพบในโฆษณาของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายจุาํนวน 30 ช้ิน
ในส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่ปี 2550-2554 

4.4 การจดัระเบียบและสรุปขอ้มูลการสมัภาษณ์ผูผ้ลิตสารโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพจ์าํนวน 6 บริษทั แบ่งเป็นประเดน็ดงัน้ี 

1)  ดา้นประชากร 
2)  ดา้นการเลือกส่ือโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
3)  ดา้นประเดน็การโนม้นา้วใจในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
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4.5  การจดัระเบียบและสรุปขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูรั้บสารโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพจ์าํนวน 30 คน แบ่งเป็นประเดน็ดงัน้ี 

1)  ดา้นประชากร 
2)  ดา้นสุขภาพ 
3)  ดา้นการรับส่ือส่ิงพิมพ ์
4)  ดา้นประเดน็การโนม้นา้วใจในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 ในบทท่ี 4 ทั้งหมดน้ีเป็นเพียงแค่การนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากทางดา้นเน้ือสาร ผูผ้ลิตสาร 
และผูรั้บสาร มาจดัระเบียบ นาํเสนอ และสรุปผล เพื่อตอบคาํถามนาํวิจยัและอภิปรายผลในบทท่ี 5 
ต่อไป             
 

4.1  การนําเสนอและการจดัระเบียบข้อมูลโฆษณาผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วกบัสุขภาพของ 
       ผู้สูงอายใุนส่ือส่ิงพมิพ์ตั้งแต่ปี 2550 ถงึ 2554 จาํนวน 30 ช้ิน  
 
 การนาํเสนอโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุในส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่ปี 
2550-2554 จาํนวน 30 ช้ินตามกลกัเกณฑ์ดงัน้ี 1) องค์ประกอบโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์2) การจดั
ระเบียบขอ้มูลเน้ือหาในส่วนท่ีเป็นวจันภาษา (Verbal Communication) โดยใชก้ารวิเคราะห์ตีความ
แก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) และ 3) การจดัระเบียบขอ้มูลเน้ือหาในส่วนอวจันภาษา 
(Nonverbal Communication)โดยใชท้ฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) โดยแบ่งการ
นาํเสนอและการจดัระเบียบออกเป็นแต่ละช้ินดงัน้ี 
 

4.1.1  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที ่1 (ธุรกจิ
โรงพยาบาลเอกชนช้ินที ่1) คอื โฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลอืดสมอง” ของศูนย์
สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
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ภาพที ่4.1  ภาพโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของศูนยส์มองและระบบประสาท  
  โรงพยาบาลพญาไท 
 

4.1.1.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
 โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหวัใจ แบบ 
4G Process  พร้อมทีมแพทยเ์ฉพาะทาง และเทคโนโลย ีMRI และ CT Scan 64 Slice ท่ีช่วยลดอตัรา
การเสียชีวิตและพิการทาํให้ผูสู้งอายุกลบัมาดาํเนินกิจกกรมต่างๆ เช่น การเตน้ลีลาศได้อย่างมี
ความสุข  

4.1.1.2  อาการของโรค 
 โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอมัพฤกษ์อมัพาต สาเหตุเกิดจากสภาวะการหยุด
ทาํงานของระบบสมองอยา่งฉบัพลนั เน่ืองจากหลอดเลือดท่ีส่งไปเล้ียงส่วนสมองถูกรบกวนทาํให้
ไม่สามารถทาํงานไดต้ามปกติ  
 อาการของโรคจะก่อใหเ้กิดอาการต่างๆ ทางระบบประสาทดงัน้ี 1) แขนขาอ่อนแรง
ซีกใดซีกหน่ึง 2) ปากเบ้ียว 3) พดูไม่ชดั 4) ปวดศีรษะรุนแรง และ 5) อาจรุนแรงจนเสียชีวิต เป็นตน้ 
อาการจะมีความรุนแรงมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขนาดและตาํแหน่งของสมองท่ีขาดเลือด อาการต่างๆ 
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จะเกิดข้ึนอยา่งเฉียบพลนัทนัทีทนัใด แต่จะใชเ้วลามากในการรักษาและฟ้ืนตวั สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายุ
โรคหลอดเลือดสมองจะพบไดบ่้อยเน่ืองจาก 2 สาเหตุดงัน้ี 1) จาํนวนอายท่ีุเพิ่มมากข้ึนมีความสมัพนัธ์
ต่อการเส่ือมสภาพของหลอดเลือดสมอง และ 2) จาํนวนอายท่ีุเพิ่มมากข้ึนทัว่ไปจะประสบปัญหา
อาการป่วยต่างๆ เช่น โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน  และโรคหัวใจ เป็นตน้ โรคเหล่าน้ีมี
ความเส่ียงต่อการก่อใหเ้กิดโรคหลอดเลือดสมองเช่นกนั  

4.1.1.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005)  
1) พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
 “ต่ออีกสกัเพลงมัย๊..?” 
(2)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2 
ให้คุณสนุกกบัจงัหวะของชีวิตไดอี้กคร้ัง หลงัการรักษา “โรคหลอด

เลือดสมอง” ท่ีศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
2)   เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
ดว้ยวิธีการรักษาแบบ 4G Process ท่ีพร้อมไปดว้ยทีมแพทยเ์ฉพาะทาง

จากทุกสาขา เพื่อกาํหนดแนวทางและวางแผนการรักษาร่วมกนั ดว้ยเคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีช่วย
วินิจฉัยจุดผิดปกติ คุณจึงมัน่ใจไดว้่าจะมีโอกาสในการกลบัมาทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีเคยทาํมาก่อน
อยา่งมีความสุข 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
   การรักษาแบบ 4G Process 
   Good Screening วินิจฉยัสาเหตุท่ีแทจ้ริงของอาการเพ่ือเป็นขอ้มูลท่ี 
    สมบูรณ์ประกอบการตดัสินใจ 
   Good Plan วางแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัอาการเพ่ือใหเ้กิด 
    ความบอบชํ้านอ้ยท่ีสุด 

  Good Hand ทีมแพทยเ์ฉพาะทางเพ่ือการผา่ตดัแผลเลก็มานาน 
   กวา่ 10 ปี พร้อมกลบัมาใชชี้วิตไดอี้กคร้ัง 

   Good Technology เคร่ืองมือและเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์ 
     เหมาะสมกบัวิธีการรักษา เพื่อใหผ้ลการผา่ตดับรรลุ 
     วตัถุประสงค ์
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(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
MRI และ CT Scan 64 Slice คือ เทคโนโลยใีนการวินิจฉยัความผดิปกติ

ของหลอดเลือดสมองและภาวะหลอดเลือดตีบ แตกในเวลาอนัสั้น ทาํใหเ้ร่ิมการรักษาไดท้นัท่วงที 
(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
1772  และเวบ็ไซตห์ลกัของโรงพยาบาล www.phyathai.com 
(5)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 5 
ศรีอยธุยา  สนามเป้า  เพชรเกษม 19  ศรีราชา หมายถึงท่ีตั้งของสถาน

ท่ีตั้งของสาขาของโรงพยาบาล 
   3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์

(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1  
Healthy Brain Center ซ่ึงเป็นช่ือภาษาองักฤษของศูนยส์มองและระบบ

ประสาท โรงพยาบาลพญาไท โดยมีการปรับเปล่ียนตวัอกัษร “H” คร่ึงหน่ึงให้เป็นเหมือน
เคร่ืองหมายบวกซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของโรงพยาบาล 

(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2  
PHYATHAI HOSPITAL (โรงพยาบาลพญาไท) associated with Harvard 

Medical International ในส่วนของขอ้ความช่ือผูโ้ฆษณาภาษาองักฤษเขียนว่า PHYATHAI HOSPITAL 
มีการปรับเปล่ียนตวัอกัษร “H” คร่ึงหน่ึงให้เป็นเหมือนเคร่ืองหมายบวกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
โรงพยาบาล และขอ้ความภาษาองักฤษว่า Associated with Harvard Medical International นั้น มี
ตราของหน่วยงานของ Harvard Medical International วางไวด้า้นหนา้ขอ้ความ โดยหน่วยงานน้ี
เป็นหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีทาํงานดา้นวิชาการเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ ทั้งในดา้น
การศึกษาค้นคว้าวิจัย และการศึกษาโรงพยาบาลท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ มีหน้าท่ีร่วมมือกับ
นานาชาติในการพฒันาความกา้วการดูแลสุขภาพ โดยดา้นซา้ยของช่ือผูโ้ฆษณานั้นมีตราสัญลกัษณ์
ของโรงพยาบาล คลา้ยกบัเคร่ืองหมายของฟันเฟืองวางติดกนั 3 อนั เพื่อส่ือว่าเป็นการขบัเคล่ือนการ
พฒันาการรักษาโรคของโรงพยาบาล 

(3)  ช่ือผูโ้ฆษณาส่วนท่ี 3 
ตรารางวลั Trusted Brand Gold Award 2007 คือ ป้ายรางวลัท่ีไดรั้บ

คดัเลือกให้เป็นโรงพยาบาลท่ีไดรั้บความไวว้างใจมากท่ีสุดในประเทศไทยประจาํปี 2550 และมี
ลกัษณะเป็นวงกลมสีทอง และมีขอ้ความดา้นล่างว่า “หน่ึงในโรงพยาบาลท่ีไดรั้บความไวว้างใจ
สูงสุด” 
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4)  ภาพ 
   ภาพในโฆษณาช้ินน้ีสามารถแบ่งออกได้ดังน้ี ภาพท่ี 1 คือ ผูสู้งอายุเตน้
ลีลาศ เป็นภาพของผูสู้งอายุชายและหญิงคู่หน่ึงกาํลงัเตน้รํากนัอย่างมีความสุข เน่ืองจากการเขา้
สังคมในสมยัก่อนนั้นการเตน้ลีลาศเป็นท่ีนิยมจึงสามารถส่ือความหมายกบัผูสู้งอายโุดยไม่ยากนกั
และช่วยให้ผูสู้งอายเุกิดความรู้สึกท่ีอยากจะกลบัไปทาํกิจกรรมนั้นอีกคร้ัง ส่วนภาพท่ี 2 คือ เคร่ือง 
MRI และ CT Scan 64 Slice มีผูป่้วยใส่ชุดของโรงพยาบาลกาํลงัจะเขา้เคร่ืองตรวจและมีแพทยดู์แล 
เป็นการนาํเสนอทีมแพทยท่ี์มีการดูแลผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด 

4.1.1.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
  โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 
แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอย่างนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเด็นน้ี คือ
ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพท่ีช่วยให้สุขภาพดีข้ึน แบ่ง
ออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 

(1) ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท” 2)  “Healthy Brain 
Center” 3)  “PHYATHAI HOSPITALโรงพยาบาลพญาไท”    

(2) ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปรากฏในขอ้ความ
โฆษณาดงัน้ี 1)  “ดว้ยวิธีการรักษาแบบ 4G Process”  2)  “การรักษาแบบ 4G Process” 3)  “Good 
Screening” 4)  “Good Plan” 5)  “Good Hand” 6)  “Good Technology” 

(3) ความหมายท่ีแสดงถึงโยชน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “พร้อมไปดว้ยทีมแพทยเ์ฉพาะทางจากทุกสาขา เพื่อกาํหนดแนวทางและ
วางแผนการรักษาร่วมกนั ดว้ยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีช่วยวินิจฉัยจุดผิดปกติ” 2)  “วินิจฉัย
สาเหตุท่ีแทจ้ริงของอาการเพื่อเป็นขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ประกอบการตดัสินใจ”   3)  “วางแผนการรักษา
ท่ีเหมาะสมกบัอาการเพ่ือใหเ้กิดความบอบชํ้านอ้ยท่ีสุด” 4)  “ทีมแพทยเ์ฉพาะทางเพ่ือการผา่ตดัแผล
เลก็มานานกวา่ 10 ปี พร้อมกลบัมาใชชี้วิตไดอี้กคร้ัง” 5)  “เคร่ืองมือและเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์
เหมาะสมกบัวิธีการรักษา เพื่อใหผ้ลการผา่ตดับรรลุวตัถุประสงค”์ 6)  “MRI และ CT Scan 64 Slice 
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คือ เทคโนโลยีในการวินิจฉยัความผิดปกติของหลอดเลือดสมองและภาวะหลอดเลือดตีบ แตกใน
เวลาอนัสั้น ทาํใหเ้ร่ิมการรักษาไดท้นัท่วงที” 

(4) ความหมายท่ีแสดงถึงช่องทางในการติดต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “1772 และ www.phyathai.com” 2)  “ศรีอยธุยา  สนามเป้า  
เพชรเกษม 19  ศรีราชา”    

(5) ความหมายท่ีแสดงความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “หน่ึงในโรงพยาบาลท่ีไดรั้บความไวว้างใจสูงสุด”  2)  “Associated with 
Harvard Medical International”    

(6) ความหมายท่ีสาเหตุของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “โรคหลอดเลือดสมอง”  2)  “ความผิดปกติของหลอดเลือดสมองและ
ภาวะหลอดเลือดตีบแตกในเวลาอนัสั้น” 

(7) ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพ ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ใหคุ้ณสนุกกบัจงัหวะของชีวิตไดอี้กคร้ังหลงัการรักษา” 
2)  “ต่ออีกสกัเพลงมัย๊?” 3)  “คุณจึงมัน่ใจไดว้า่จะกลบัมาทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1  แสดงการทาํซํ้ าในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของศูนยส์มอง 
  และระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. Good 4 
2. การรักษาแบบ 4G Process 2 
3. ทีมแพทยเ์ฉพาะทาง 2 
4. เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี 2 
5. หลอดเลือดสมอง 2 
6. วางแผนการรักษา 2 
7. โรงพญาบาลพญาไท 2 
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โฆษณาช้ินน้ี พบว่ามีคาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 7 คาํ และคาํท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด 
คือ “Good” ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ ากนั 4 คร้ัง เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยให้สุขภาพดีข้ึน” ส่วนอีก 6 คาํ มีความถ่ีเท่ากนัคือ 2 คร้ัง เช่น การรักษา
แบบ 4G Process เคร่ืองมือและเทคโนโลย ีและ ทีมแพทยเ์ฉพาะทาง เป็นตน้ ช่วยสนบัสนุนการส่ือ
ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยให้สุขภาพดีข้ึนของคาํว่า 
“Good” เช่นเดียวกนั 

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนเพื่อให้เห็นไดช้ัดในขอ้ความ “ต่ออีกสักเพลงมัย๊?” เป็นการส่ือถึง 
“ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ” นอกจากน้ีมี
ขอ้ความในส่วนเน้ือหา “จะกลบัมาทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างมีความสุข” เป็นตวัสนับสนุน
ความหมายวา่สามารถเตน้ลีลาศไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีความสุข 
    สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของ  
  ศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภัณฑ์
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพท่ี
ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ   

2) ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยได้
จากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“Good” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ   

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“ต่ออีกสกัเพลงมัย๊?” ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ
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ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ   
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอวา่ โรงพยาบาลพญาไทมีการรักษาโรคหลอด

เลือดสมองดว้ย 4G Process ซ่ึงประกอบไปดว้ย Good Screening, Good Plan, Good Hand, Good 
Technology ท่ีมีทีมแพทยเ์ฉพาะทางจากทุกสาขา ช่วยกนักาํหนดแนวทางและวางแผนการรักษา 
พร้อมทั้งมีเคร่ืองมือและเทคโนโลยี MRI และ CT Scan 64 Slice ท่ีเป็นเทคโนโลยีช่วยในการ
วินิจฉยัความผดิปกติของหลอดเลือดสมองและภาวะหลอดเลือดตีบหรือแตกในเวลาอนัสั้นจึงทาํให้
เร่ิมการรักษาไดท้นัท่วงที 

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า การรักษาโรคหลอดเลือดสมองท่ีทนัสมยั

และมีคุณภาพ ช่วยให้ผูสู้งอายุสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ในยามเกษียณไดอ้ยา่งเต็มท่ี เช่น การเตน้
ลีลาศ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนิยมของคนในสมยัก่อนไดอ้ยา่งมีความสุขและสนุกสนานอีกคร้ังโดยไม่มี
อาการโรคเลือดสมองหรือผลจากโรคคืออาการอมัพฤกษแ์ละอมัพาตมารบกวน  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ โรงพยาบาลพญาไทมีการ
รักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และทีมแพทยเ์ฉพาะทาง จึงช่วยให้
ผูสู้งอายท่ีุมีอาการโรคเลือดสมองกลบัมาทาํกิจกรรมต่างๆไดอ้ยา่งมีความสุขอีกคร้ัง 

4.1.1.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) 

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายชุายหญิงทัว่ไปจาํนวน 1 คู่ 

สาํหรับผูช้ายสูงอาย ุพบวา่มีรอยเห่ียวยน่บริเวณใบหนา้มีหนวดและเสน้ผมสีขาวผสมกบัสีดาํ และมี
ลกัษณะอว้นลงพงุเลก็นอ้ย ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอาย ุ การแต่งกายสุภาพ สวมใส่เส้ือมีปกสี
ขาว กางเกงสีครีม และเขม็ขดัสีนํ้ าตาล นาํชายเส้ือเขา้ไปในกางเกง 
    สําหรับผูห้ญิงสูงอายุ พบว่าใบหน้ามีรอยเห่ียวย่นและรอยตีนกาตรงรอบ
ดวงตา แต่ส่วนของเส้นผมยงัคงเป็นสีดาํซ่ึงน่าจะเกิดจากการยอ้มกลบเส้นผมสีขาว และใส่ชุด
กระโปรงดา้นในสีขาว เส้ือคลุมแขนยาวสีเขียว เขม็ขดัสีชมพ ูนอกจากน้ีใส่กาํไรขอ้มือซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นรูปทรงกรมสีขาวแสดงถึงความเป็นผูห้ญิง  
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    ผูสู้งอายทุั้งคู่กาํลงัเตน้ลีลาศดว้ยสีหนา้และท่าทางยิม้แยม้ หมายถึง ผูสู้งอายุ
ทั้งสองคนนั้นมีความสุขเน่ืองจากมีสุขภาพท่ีดี สามารถทาํกิจกรรมท่ีตนเองชอบหรือเคยทาํได ้โดย
ท่ีไม่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองมารบกวน 
    นอกจากน้ีพบว่ามีบุคคลอีก 2 คนซ่ึงอยู่ในภาพขนาดเล็ก คือ ผูป่้วยและ
แพทย ์สาํหรับผูป่้วยแต่งกายในชุดสีเขียวซ่ึงเป็นชุดของโรงพยาบาลพญาไท และสาํหรับแพทยใ์ส่
เส้ือกาวน์แพทย ์(Gown) เป็น เส้ือสีขาวและยาวลงมาระดบัหวัเข่า ใส่กางเกงสีครีม  
    ทั้งผูป่้วยและแพทยอ์ยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกนัหมายถึง การปฏิสัมพนัธ์เพื่อดูแล
สุขภาพ ดว้ยทีมแพทยท่ี์มีความชาํนาญและเทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติของหลอด
เลือดสมองและภาวะหลอดเลือดตีบท่ีทันสมัยในเวลาอันสั้ น ซ่ึงจะทาํให้รักษาผูป่้วยได้อย่าง
ทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ  
    2)  วตัถุ 
    วตัถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ เคร่ือง MRI และ CT Scan 64 Slice  มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
    สําหรับเคร่ือง MRI ใช้เพื่อตรวจอวยัวะภายในด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
ร่วมกบัคล่ืนวิทยสุามารถตรวจวินิจฉยัโรคไดอ้ยา่งละเอียด แม่นยาํและมีความปลอดภยัสูง  
    สาํหรับเคร่ือง CT Scan 64 Slice ใชเ้พื่อเก็บขอ้มูลและถ่ายภาพอวยัวะ
ภายในต่างๆ ทั้งร่างกายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ชดัเจน เพราะภาพท่ีไดมี้ความละเอียดสูง  
    พบว่า เคร่ือง MRI และ CT Scan 64 Slice ลกัษณะเป็นท่ีนอนบนราง
สาํหรับ 1 คน สามารถเคล่ือนเขา้ไปในอุโมงคท์รงกลม มีสีขาว แสดงถึงว่า ศูนยส์มองและระบบ
ประสาท โรงพยาบาลพญาไท มีเคร่ืองมือ MRI และ CT Scan 64 Slice เป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
ช่วยใหก้ารวินิจฉยัโรคหลอดเลือดสมองไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสามารถทราบอาการและเร่ิมรักษาผูป่้วย
ก่อนท่ีจะสายเกินไป 
    3)  สี 
    สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีเขียวมะกอก (Olive Green) เป็นสีประจาํของ
โรงพญาบาลพญาไทและสีประจาํวิชาชีพเภสชักรรม ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุกองคป์ระกอบ
ของโฆษณา เช่น ตราโรงพยาบาล ช่ือของโรงพยาบาลทั้งท่ีเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย และ
เส้ือผา้ของผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์การนาํสีเขียวมะกอกมาใชน้ั้นเพื่อแสดงถึงการเป็นโฆษณาเก่ียวกบั
การรักษาโรคของโรงพญาบาลพญาไท   
    4)  ลกัษณะตวัอกัษร 
    ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
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    สาํหรับขนาดของตวัอกัษร ในโฆษณาช้ินน้ีไดน้าํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใช้
ในส่วนของขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “ต่ออีกสักเพลงมั๊ย?” เพื่อใช้เน้นเด่นชัดให้เห็นได้ง่าย 
เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  
    สาํหรับสีของตวัอกัษร พบว่าไดน้าํสีเขียวมะกอกเป็นสีประจาํของโรงพญา
บาลพญาไทและสีประจาํวิชาชีพเภสัชกรรมมาใชใ้นทุกส่วนของโฆษณา เพื่อนาํเสนอว่าการรักษา
โรคหลอดเลือดสมองเป็นของโรงพยาบาลพญาไท 
    สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผ่าน
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 
    ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุใน
ภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถสามารถท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม เช่น การ
เตน้ลีลาศไดอ้ยา่งสนุกสนานอีกคร้ังโดยไม่มีอาการโรคเลือดสมองรบกวน 
    ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
    ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า โรงพยาบาลพญาไทมีการรักษา “โรค
หลอดเลือดสมอง” ดว้ยวิธี 4G Process ท่ีไดรั้บตรารางวลัจาก Harvard Medical International เป็นท่ี
ยอมรับและมีช่ือเสียงทางดา้นการแพทยใ์นระดบัโลก ดงันั้นการรักษาโรคหลอดเลือดสมองของ
โรงพยาบาลพญาไทจึงมีความน่าเช่ือถือกวา่สถานท่ีอ่ืนๆในการช่วยเหลือสุขภาพผูสู้งอาย ุ
    ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ความสุขในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของผูสู้งอาย ุเช่น การเตน้ลีลาศไดอี้กคร้ัง เน่ืองจากการรักษาโรค
หลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลไทสามารถช่วยลดและแกไ้ขให้ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาโรคหลอด
เลือดสมองของผูสู้งอาย ุ
 
ตารางที ่4.3  แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาของศูนยส์มองและระบบประสาทโรงพยาบาลพญาไท 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 

ผูช้ายและผูห้ญิง
สูงอายจุาํนวนาํ 1 คู่ 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็น
เตอร์ โดยในโฆษณาช้ินคือ ผูช้าย
และผูห้ญิงสูงอาย ุ
 

ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
การเตน้ลีลาศ กิจกรรมและกีฬาประเภทหน่ึง ความสุขในการทาํกิจกรรมของ

ผูสู้งอาย ุ
ตรารางวลั ป้ายรางวลัท่ีไดรั้บ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ

สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

 
4.1.1.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา  
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูสู้งอายสุามารถท่ีจะทาํ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีช่ืนชอบไดอ้ยา่งมีความสุขอีกคร้ังเช่น การเตน้ลีลาศ โดยไม่มีอาการโรคเลือดสมอง
มารบกวน   

แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
หมายถึง โรงพยาบาลพญาไทมีการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ดว้ยกระบวนการ 4G Process 
ประกอบดว้ยทีมแพทยเ์ฉพาะทางจากทุกสาขาท่ีช่วยกาํหนดแนวทาง วางแผนการรักษา และช่วย
วินิจฉัยความผิดปกติของหลอดเลือดสมองและภาวะหลอดเลือดตีบหรือแตกในเวลาอนัสั้น ทาํให้
เร่ิมการรักษาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสาํคญัในทั้ง 2 ประเด็นเท่ากนั คือ “ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ และ “ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย”ุ 
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ตารางที ่4.4  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือด 
  สมอง” ของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 
สรุปแก่นในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของศนูยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
ลาํดบัแก่น
และตวั
หมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal 
Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา  
(Non-Verbal 
Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษา “โรค
หลอดเลือดสมอง” ของศนูยส์มอง
และระบบประสาท โรงพยาบาล
พญาไท 

1. แก่นท่ี 1 ความสุขใน
การทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ 
 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ความสุขในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1 ความสุขในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

 
4.1.2  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุช้ินที ่2 (ธุรกจิ

โรงพยาบาลเอกชนช้ินที ่2) คอืโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกและข้อ” ของศูนย์โรค
กระดูกและข้อ โรงพยาบาลธนบุรี 
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ภาพที ่4.2  ภาพโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกและขอ้” ของศูนยโ์รคกระดูกและขอ้  
  โรงพยาบาลธนบุรี 
 

4.1.2.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอแนวทางการรักษา “โรคกระดูกและขอ้” ของ

ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี ท่ีพร้อมไปด้วยทีมศลัยแพทยผ์ูมี้ประสบการณ์สูง 
วินิจฉยัโรคดว้ยเทคโนโลยีเคร่ือง MRI สามารถผา่ตดัแผลท่ีเลก็ และดูแลหลงัการรักษาอยา่งเอาใจ
ใส่ ทาํใหค้นไขก้ลบัมาทาํกิจกกรมต่างๆ เช่น การชกักะเยอ่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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4.1.2.2  อาการของโรค 
โรคกระดูกและขอ้ คือ การเกิดความเส่ือมสภาพของกระดูกและขอ้มาจากหลาย

ปัจจยัดงัน้ี 1) ความผิดปกติของกระดูกและขอ้โดยธรรมชาติ 2) การเล่นกีฬาหรือออกกาํลงักายท่ี
เส่ียงต่อการบาดเจ็บ 3) ประสบอุบติัเหตุ หรือ 4) การเปล่ียนแปลงของช่วงอายุ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี
ลว้นมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของภาวะกระดูกและขอ้ทั้งส้ิน   

อาการของโรคจะก่อให้เกิดอาการต่างๆ ดงัน้ี 1) ขอ้มีอาการบวมหรือขนาดโตข้ึน 2) 
มีอาการปวดขอ้ตลอดเวลาหรือคณะเคล่ือนไหว 3) การผิดรูปของขอ้ เช่น ขอ้เข่าโก่ง 4) เสียความ
มัน่คงของขอ้ เช่น ขอ้หลวม เป็นตน้ ส่งผลต่อผูสู้งอายุในเร่ืองของการเคล่ือนไหว คุณภาพชีวิตท่ี
ลดลง และทาํให้โรคอ่ืนๆ กาํเริบ เช่นโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เน่ืองจากไม่สามารถออก
กาํลงัได ้

โรคกระดูกและขอ้สามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกเพศทุกวยัแต่กลุ่มท่ีพบไดม้าก คือ กลุ่ม
ผูสู้งอาย ุเน่ืองจากความเส่ือมสภาพของขอ้และกระดูกในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพราะผา่นการใช้
งานมาเป็นระยะเวลาเหมือนกบัอวยัวะส่วนอ่ืนๆ ในร่างกาย 

4.1.2.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005)  
1)  พาดหวัโฆษณา 
ถา้คุณไม่ยอมอ่อนขอ้ใหใ้คร ดูแลกระดูกและขอ้ใหดี้ๆ 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
ไม่ว่าขอ้ส่วนไหนหรือกระดูกส่วนใดก็ไม่มีปัญหา ถา้คุณมีเราคอยดูแล 

ศูนย์โรคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี  พร้อมด้วยทีมศัลยแพทย์ผูมี้ประสบการณ์สูงให้
คาํปรึกษาและวินิจฉยัอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลาเพ่ือการรักษาอยา่งถูกวิธี ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ไม่
ว่าจะเป็นการวินิจฉัยโรคดว้ยเคร่ือง MRI เพื่อตรวจหาความผิดปกติของกระดูกและขอ้ดว้ยคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้า รวมถึงการผา่ตดัแนวใหม่โดยการใชก้ลอ้ง การผา่ตดัแผลเลก็ และดูแลหลงัการรักษา
โดยทีมพยาบาลเฉพาะทางท่ีเอาใจใส่ เพื่อใหคุ้ณกลบัสู่สภาพปกติในเร็ววนั 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
www.thonburihospital.com 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
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 “ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี ทุกขอ้ทุกปัญหา เรารักษา
อยา่งใส่ใจ” 

(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ตราโรงพยาบาลธนบุรีมีขอ้ความว่า “โรงพยาบาลธนบุรี THONBURI 

HOSPITAL 0 2412 0020, 0 2866 1333  มิติใหม่ในการรักษา กา้วหนา้ดว้ยคุณภาพ” และดา้นซา้ย
ของขอ้ความช่ือผูโ้ฆษณามีตราของโรงพยาบาลธนบุรี คือ การนาํตวัอกัษรภาษาองักฤษมาใช ้2 ตวั 
คือ ตวั “T” ลกัษณะเป็นตวัหนาสีฟ้า  ซ่ึงเป็นตวัอกัษรตวัแรกของช่ือโรงพยาบาลท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
และ ตวั “H” ลกัษณะเป็นตวัหนาสีเหลือง ซ่ึงเป็นตวัอกัษรตวัแรกของคาํว่าโรงพยาบาล ตวัอกัษร 
“T”  และ “H” นั้น ถูกวางอยูติ่ดกนัและมีเคร่ืองหมายบวกสีขาวเป็นเคร่ืองหมายของโรงพยาบาลวาง
อยูต่รงระหว่างทั้ง 2 ตวัอกัษร และในส่วนของบริเวณหนา้เบอร์ทีศพัท ์0 2412 0020 และ 0 2866 
1333  มีการนาํภาพของโทรศพัทเ์ลก็ๆ มาวางไวบ้ริเวณส่วนหนา้ 

(3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 3 
“Healthy Body Healty Mind” (มีการสะกดผดิคาํว่า Healty ในตน้ฉบบั) 

มีรูปหัวใจซ่ึงดา้นหน่ึงของหัวใจถูกเปล่ียนให้เป็นรูปคนยกมือข้ึนขา้งหน่ึง ซ่ึงถูกวางตรงกลาง
ระหว่างคาํว่า “Healthy Body” และ “Healty Mind” เพื่อเป็นการส่ือถึงว่าการมีสุขภาพกายนั้นก็
ส่งผลใหมี้สุขภาพใจท่ีดี  

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีคือ ภาพของผูสู้งอายุเพศชายจาํนวน 1 คู่ กําลังทาํ

กิจกรรมชกักะเยอ่  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามแขง็แรงของกระดูกและขอ้ ภาพน้ีกระตุน้ให้
ผูสู้งอายเุกิดความรู้สึกท่ีอยากจะกลบัมามีสุขภาพดีเพื่อทาํกิจกรรมดงักล่าว  

4.1.2.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
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ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “โรงพยาบาลธนบุรี THONBURI HOSPITAL”   2)  “เราคอย
ดูแล”  3)  “เรารักษาอยา่งใส่ใจ”  

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี”  2)  “ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ 
โรงพยาบาลธนบุรี ทุกขอ้ทุกปัญหา” 3)  “Healthy Body Healty Mind” 

ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “พร้อมดว้ยทีมศลัยแพทยผ์ูมี้ประสบการณ์สูงใหค้าํปรึกษาและ
วินิจฉยัอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลาเพื่อการรักษาอยา่งถูกวิธี” 2)  “ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ไม่วา่จะเป็น
การวินิจฉยัโรคดว้ยเคร่ือง MRI เพื่อตรวจหาความผดิปกติของกระดูกและขอ้ดว้ยคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า”  
3)  “การผา่ตดัแนวใหม่โดยการใชก้ลอ้ง การผา่ตดัแผลเลก็” 4)  “ดูแลหลงัการรักษาโดยทีมพยาบาล
เฉพาะทางท่ีเอาใจใส่” 5)  “ถา้คุณมีเราคอยดูแล”  

ประเดน็ท่ีส่ี ความหมายท่ีแสดงถึงช่องทางในการติดต่อผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “0 2412 0020, 0 2866 1333”  2)  “www.thonburihospital.com”    

ประเดน็ท่ีหา้ ความหมายท่ีแสดงถึงสาเหตุของการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ดูแลกระดูกและขอ้ใหดี้ๆ” 2)  “ทุกขอ้ทุกปัญหา” 3)  “ถา้คุณไม่
ยอมอ่อนขอใหใ้คร” 

(2) ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพ ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ไม่วา่ขอ้ส่วนไหนหรือกระดูกส่วนใดกไ็ม่มีปัญหา” 
2)  “กลบัสู่สภาพปกติในเร็ววนั” 3)  “เพื่อใหคุ้ณกลบัสู่สภาพปกติในเร็ววนั” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5  แสดงการทาํซํ้ าในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกและขอ้” ของ ศูนยโ์รคกระดูก 
  และขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี  
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. โรงพยาบาลธนบุรี 3 
2. ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ 2 
3. กระดูกและขอ้ 2 
4. การผา่ตดั 2 
5. Healthy 2 

 
ในโฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 5 คาํ และคาํท่ีมีความถ่ีมาก

ท่ีสุดคือคาํว่า “โรงพยาบาลธนบุรี” ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ ากนั 3 คร้ัง เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน”   

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนเพื่อให้เห็นไดช้ดัในขอ้ความ “ถา้คุณไม่ยอมอ่อนขอ้ใหใ้คร  ดูแลกระดูก
และขอ้ให้ดีๆ”  เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงสาเหตุของการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ” เพื่อ
เช่ือมโยงไปถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพ
ดีข้ึน” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นวจันภาษา มีดงัน้ี มีดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกและขอ้” ของ 
  ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2) ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยไดจ้ากการใช้
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

ความแขง็แรงในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“โรงพยาบาลธนบุรี” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“ถา้คุณไม่ยอมอ่อนขอ้ใหใ้คร  ดูแลกระดูกและ
ขอ้ใหดี้ๆ” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ   
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาล

ธนบุรี มีคณะศลัยแพทยท่ี์มีประสบการณ์สูง มีการใชเ้ทคโนโลยีในการวินิจฉยัโรคดว้ยเคร่ือง MRI 
และผา่ตดัแผลเลก็ดว้ยการส่องกลอ้ง จึงทาํใหส้ามารถรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสม และ ผูป่้วยฟ้ืนตวัได้
เร็ว นอกจากน้ียงัมีทีมพยาบาลเฉพาะทางท่ีคอยดูแลหลงัการผา่ตดั 

แก่นท่ี 2 ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้ง

ใชค้วามแขง็แรงของกระดูกและขอ้เช่น ชกักะเยอ่ เพราะมีการดูแลกระดูกและขอ้ ดงันั้น จึงสรุปได้
ว่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรีมีการดูแลรักษาโรคกระดูก
และขอ้ ดว้ยคณะศลัยแพทยท่ี์มีประสบการณ์ และมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั จึงช่วยใหผู้สู้งอายสุามารถ
ทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งใชค้วามแขง็แรงกระดูกและขอ้โดยไม่ตอ้งกงัวล  
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4.1.2.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication)ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายเุพศชายทัว่ไปจาํนวน 1 คู่ 

พบว่าทั้งคู่มีรอยเห่ียวย่นบริเวณใบหนา้และลาํคอ มีหนวดและเส้นผมสีขาว และมีลกัษณะอว้นลง
พุง ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอายุ แต่มีกลา้มเน้ือบริเวณแขนซ่ึงเกิดจากการออกกาํลงักายและ
แสดงถึงความแขง็แรง  

การแต่งกายสุภาพของผูสู้งอายทุั้งคู่มีรายละเอียดดงัน้ี 
สาํหรับผูสู้งอายคุนท่ี 1 แต่งกายสวมเส้ือไม่มีแขนเส้ือสีแดง กางเกงขายาวสีขาว  
สาํหรับผูสู้งอายคุนท่ี 2 แต่งกายสวมเส้ือไม่มีแขนเส้ือสีเขียว กางเกงขายาวสีขาว 
ผูสู้งอายุทั้งคู่กาํลงัทาํการชกักะเย่อแข่งกนัดึงเชือกเพื่อเอาชนะอีกฝ่าย โดย

ใบหน้าและท่าทางแสดงออกถึงความสามารถในการทาํกิจกรรม อนัเป็นผลมาจากความแข็งแรง
ของกระดูกและขอ้  

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ ผา้ เพื่อใชส้าํหรับการชกักะเยอ่  
3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี  คือ  สีส้ม  ถูกนํามาใช้อย่างเห็นได้ชัดในทุก

องคป์ระกอบของโฆษณา เช่น การพาดหัวและพื้นหลงัของโฆษณา เพื่อช่วยสร้างความสะดุดตา
และแสดงถึงความสดใสและความสนุกสนาน  

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ

ขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “ถา้คุณไม่ยอมอ่อนขอ้ให้ใคร  ดูแลกระดูกและขอ้ให้ดีๆ” เพื่อใชเ้น้น
เด่นชดัใหเ้ห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) สีส้ม ถูกใชใ้นส่วนผาด
หวัโฆษณา เป็นส่วนของตวัอกัษรและพื้นหลงัของสีตวัอกัษร เพื่อสร้างความโดดเด่นและสะดุดตา 
และ 2) สีนํ้ าเงิน ซ่ึงเป็นสีประจาํของโรงพยาบาลธนบุรี ถูกใชใ้นส่วนของช่ือโรงพยาบาล ศูนย์
กระดูกและขอ้ และคาํขวญัของโรงพยาบาล เพื่อว่าเป็นโฆษณาของ ศูนย์โรคกระดูกและข้อ 
โรงพยาบาลธนบุรี 



70 
 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผ่าน
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายสุามารถทาํกิจกรรมชกักะเยอ่ดว้ย

ความแข็งแรง ซ่ึงตรงขา้มกับสภาพร่างกายตามช่วงอายุท่ีเป็นอุปสรรค เพราะการดูแลสุขภาพ
กระดูกและขอ้ท่ีดีและสมํ่าเสมอ  

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาล
ธนบุรี มีคณะศลัยแพทยท่ี์มีประสบการณ์สูง และเทคโนโลยใีนการวินิจฉยัโรคดว้ยเคร่ือง MRI และ
ผา่ตดัแผลเลก็ดว้ยการส่องกลอ้ง จึงทาํให้สามารถรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสม และ ผูป่้วยฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว 
นอกจากน้ียงัมีทีมพยาบาลเฉพาะทางท่ีคอยดูแลหลงัการผา่ตดั 

ดังนั้ น การใช้อวัจนภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ผูสู้งอายุแข็งแรงพอท่ีจะทาํกิจกรรมชกักะเย่อ เน่ืองจากมีการดูแลรักษากระดูกและขอ้สมํ่าเสมอ 
และการดูแลรักษาของโรงพยาบาลธนบุรีสามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขอ้และกระดูก 
 
ตารางที ่4.7  แสดงสญัญะในโฆษณาศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี 
 

สัญญะ (Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูช้ายสูงอายจุาํนวน 2 
คน 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็นเตอร์ 
โดยในโฆษณาช้ินคือ ผูช้ายและวยั
สูงอายท่ีุเป็นบุคคลธรรมดาจาํนวน 2 
คน 

ความแขง็แรงในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

สีนํ้ าเงิน สีของตวัอกัษร ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

การชกักะเยอ่ กิจกรรมและกีฬาประเภทหน่ึง ความแขง็แรงในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
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4.1.1.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูสู้งอายุท่ีสามารถ

จะทาํกิจกรรมซ่ึงตอ้งใชค้วามแขง็แรงเช่น การชกักะเยอ่ โดยไม่มีอาการของโรคกระดูกและขอ้มา
รบกวน   

แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
หมายถึง ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรีมีคณะศลัยแพทยผ์ูมี้ประสบการณ์สูงคอยดูแล
รักษา และมีเทคโนโลยี MRI เพื่อช่วยกาํหนดแนวทางและวางแผนการรักษา ดงันั้นจึงวินิจฉยัโรค
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

วจันภาษาและอวจันภาษาใหค้วามสาํคญัในทั้ง 2 ประเด็น คือ “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ และ “ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย”ุ 
เท่ากนั 
 
ตารางที ่4.8  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกและขอ้”  
  ของ ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี 
 
สรุปแก่นในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกและขอ้” ของ ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี 

ลาํดบัแก่นและ
ตวัหมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา  
(Non-Verbal 
Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษา “โรค
หลอดเลือดสมอง” ของศนูยส์มอง
และระบบประสาท โรงพยาบาล
พญาไท 

1. แก่นท่ี 1 ความแขง็แรงใน
การทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง 
(Signified) ท่ี 1 ความ
แขง็แรงในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1ความแขง็แรงในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง 
(Signified) ท่ี 2 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ
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4.1.3  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที ่3 (ธุรกจิ
โรงพยาบาลเอกชนช้ินที ่3) คอื โฆษณาการรักษา “โรคกระดูกสันหลงัทรุด-เส่ือม” 
ด้วยการส่องกล้อง ของศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนือ้ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก 
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อนิเตอร์เนช่ันแนล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.3  ภาพโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกสนัหลงัทรุด-เส่ือม” ดว้ยการส่องกลอ้ง ของ 
  ศูนยศ์ลัยกรรมกระดูก กลา้มเน้ือ ขอ้เข่า ขอ้ไหล่ และสะโพก โรงพยาบาลบางปะกอก 9  
  อินเตอร์เนชัน่แนล 
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4.1.3.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอแนวทางการรักษาโรคกระดูกสันหลงัทรุด

และเส่ือมด้วยแนวทางใหม่ คือ การรักษาดว้ยการส่องกลอ้ง ซ่ึงจะช่วยให้แผลมีขนาดเล็ก และ
สามารถฟ้ืนตวัไดเ้ร็วยิง่ข้ึน ทาํใหผู้สู้งอายสุามารถกลบัมาทาํกิจรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข 

4.1.3.2  อาการของโรค 
โรคกระดูกสันหลังทรุดและเส่ือม สาเหตุเกิดจากสภาวะการเส่ือมสภาพของ

โครงสร้างกระดูกสันหลงั เน่ืองจากจากหลายปัจจยัดงัน้ี 1) การเส่ือมสภาพจากอายท่ีุเพิ่มมากข้ึน 2) 
การเส่ือมสภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน เช่น การยกของหนัก 3) การเส่ือมสภาพจากอุบติัเหตุ
กระแทกบริเวณกระดูกสันหลงับ่อยๆ ทาํให้กระดูกสันหลงัเส่ือมเร็วข้ึน เป็นตน้ ทาํให้เกิดการทรุด
ตวัของโครงสร้างกระดูกสนัหลงั  

อาการของโรคจะก่อใหเ้กิดอาการต่างๆ ดงัน้ี 1) มีอาการปวดหลงั 2) มีอาการปวดขา
ตั้งแต่บริเวณสะโพกไปถึงบริเวณน่องและเทา้ ซ่ึงจะปวดมากเวลาเดินจะไม่สามารถเดินระยะไกล
ได ้3) มีอาการปวดหลงัร่วมกบัอาการชาท่ีขาและปลายเทา้ 4) ไม่มีอาการปวด แต่บริเวณกลา้มเน้ือ
ขาจะอ่อนแรง และควบคุมการขบัถ่ายไม่ได ้เป็นตน้ 

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายเุส่ียงต่อการเป็นโรคกระดูกสันหลงัทรุดและเส่ือมท่ีพบไดบ่้อย 
สาเหตุเน่ืองจากจาํนวนอายท่ีุเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของขอ้กระดูก เพราะผา่นการ
ใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน  

4.1.3.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005)  
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1) ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
มิติใหม่ ในการรักษาด้วยการส่องกลอ้ง MINIMAL INVASIVE 

SURGERY 
(2) ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาดา้นบน 
โรคกระดูกสนัหลงัหกัทรุด - เส่ือม จากกระดูกพรุน แผลเลก็ หายเร็ว 

2)  เน้ือความโฆษณา 
(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
เวอร์ติโบรวพ์ลาสต้ี (Vertebroplasty) ราคา 70,000 บาทเป็นการรักษา

โดยการฉีดซีเมนตเ์ขา้ไปในกระดูกสนัหลงัท่ีหกัทรุด 
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นิวคลิโอพลาสต้ี ส่วนเอว (Nucleoplasty) ราคา 70,000 บาท เป็นการ
รักษาหมอนรองกระดูกสันหลงัเส่ือม แพทยใ์ชย้าเฉพาะท่ีแลว้ใชเ้ขม็ท่ีเป็นหวัจ้ีขนาดเลก็เจาะรูผา่น
ผิวหนงัเขา้ไปท่ีหมอนรองกระดูกสันหลงัท่ีเส่ือม ทาํให้เกิด Plasma Field ช่วยลดการอกัเสบของ
เน้ือเยือ่หมอนรองกระดูกท่ีเคล่ือนหดตวักลบั ทาํใหก้ารกดทบัเสน้ประสาทลดลง 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
ราคาเหมาะจ่ายเร่ิมตน้ท่ี 70,000 บาท รวมนอนพกั 1 คืน 
ราคาเหมาจ่ายดงักล่าวไม่รวมค่ารักษาโรคประจาํตวัดงักล่าวและภาวะ

โรคแทรกซอ้น 
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์การเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ 
(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
8/245 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 ก.ม.1 จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 www.nang 

pakokhospital.com E-mail : info@bpk.co.th 
(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
0-2877-1111 หรือ 1745 มีรายการเหมาจ่ายกวา่ 100 รายการ 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
ศูนยศ์ลัยกรรมกระดูก กลา้มเน้ือ ขอ้เข่า ขอ้ไหล่ และสะโพก  
(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ตราของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนลมีขอ้ความว่า 

“ร.พ.บางประกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล” และดา้นซา้ยมือของขอ้ความมีรูปคร่ึงหวัใจครอบบริเวณ
ตอนตน้ของขอ้ความ เพื่อส่ือว่าเป็นโรงพยาบาลท่ีดูแลดว้ยหัวใจอย่างเอาใจใส่ เพื่อความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ี คือ ผูสู้งอายชุายหญิงจาํนวน 1 คู่ กาํลงัเล่นกบัสุนขัอยู่

ท่ีสวนแห่งหน่ึง โดยฝ่ายชายนั้นกาํลงันัง่ยองๆ เล่นกบัสุนขั ส่วนฝ่ายหญิงนั้นกาํลงัยนืกม้หลงังอเข่า
เลก็นอ้ยดูฝ่ายชายกาํลงัเล่นกบัสุนขั ซ่ึงใบหนา้ผูสู้งอายทุั้งคู่นั้นยิม้แยม้และมีความสุข เน่ืองจากเป็น
การใช้เวลาว่างจากการเกษียณการทาํงานจึงทาํให้มีเวลาทาํกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีปัญหาเร่ือง
กระดูกและขอ้มารบกวน 
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4.1.3.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication)จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือและประโยชน์ของผลิตภณัฑ์

สุขภาพ ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เวอร์ติโบรวพ์ลาสต้ี (Vertebroplasty) เป็นการรักษา
โดยการฉีดซีเมนตเ์ขา้ไปในกระดูกสันหลงัท่ีหกัทรุด” 2)  “นิวคลิโอพลาสต้ี ส่วนเอว (Nucleoplasty) 
เป็นการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลงัเส่ือม แพทยใ์ชย้าเฉพาะท่ีแลว้ใชเ้ขม็ท่ีเป็นหัวจ้ีขนาดเล็ก
เจาะรูผ่านผิวหนงัเขา้ไปท่ีหมอนรองกระดูกสันหลงัท่ีเส่ือม ทาํให้เกิด Plasma Field ช่วยลดการ
อกัเสบของเน้ือเยือ่หมอนรองกระดูกท่ีเคล่ือนหดตวักลบั ทาํใหก้ารกดทบัเส้นประสาทลดลง”   3)  
“มิติใหม่ ในการรักษาดว้ยการส่องกลอ้ง MINIMAL INVASIVE SURGERY” 4)  “แผลเลก็ หาย
เร็ว” 5)  “ช่วยลดการอกัเสบของเน้ือเยื่อหมอนรองกระดูกท่ีเคล่ือนหดตวักลบั ทาํให้การกดทบั
เสน้ประสาทลดลง”  

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ศูนยศ์ลัยกรรมกระดูก กลา้มเน้ือ ขอ้เข่า ขอ้ไหล่ และสะโพก” 
2)  “โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล” 

ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงช่องทางในการติดต่อ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “0-2877-1111 หรือ 1745” 2) “8/245 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 ก.ม.1 จอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150”  2)  “www.nangpakokhospital.com E-mail: info@bpk.co.th” 

ปแระเดน็ท่ีส่ี ความหมายท่ีแสดงถึงสาเหตุของการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “โรคกระดูกสันหลงัหักทรุด-เส่ือม จากกระดูกพรุน” 2)  “หมอน
รองกระดูกสนัหลงัเส่ือม” 3)  “กระดูกสนัหลงัท่ีหกัทรุด” 

(2) ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุแบ่งออกเป็นประเด็น
ดงัน้ี 
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ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงราคาของผลิตภณัฑ์ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เวอร์ติโบรวพ์ลาสต้ี (Vertebroplasty) ราคา 70,000 บาท” 2)  “นิวคลิโอพ
ลาสต้ี ส่วนเอว (Nucleoplasty) ราคา 70,000 บาท” 3)  “ราคาเหมาะจ่ายเร่ิมตน้ท่ี 70,000 บาท รวม
นอนพกั 1 คืน” 4)  “มีรายการเหมาจ่ายกวา่ 100 รายการ” 

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงเง่ือนไขของผลิตภณัฑ ์ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ราคาเหมาะจ่ายเร่ิมตน้ท่ี 70,000 บาท รวมนอนพกั 1 คืน”  2)  “ราคาเหมา
จ่ายดงักล่าวไม่รวมค่ารักษาโรคประจาํตวัดงักล่าวและภาวะโรคแทรกซอ้น” 3)  “โรงพยาบาลขอ
สงวนสิทธ์การเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9  แสดงการทาํซํ้ าในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกสนัหลงัทรุด-เส่ือม” ของ 
  ศูนยศ์ลัยกรรมกระดูก กลา้มเน้ือ ขอ้เข่า ขอ้ไหล่ และสะโพก โรงพยาบาลบางปะกอก 9  
                     อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. 70,000 บาท 3 
2. ราคาเหมาจ่าย 3 
3. การรักษา 3 
4. หมอนรองกระดูกสนัหลงั 2 
5. กระดูกสนัหลงั 2 

 
โฆษณาช้ินน้ี พบว่าคาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 5 คาํ และคาํท่ีมีความถ่ีในการ

ทาํซํ้ ามากท่ีสุด 3 คาํ ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ ากนั 3 คร้ัง ไดแ้ก่ คาํว่า “70,000 บาท” “การรักษา” และ “ราคา
เหมาจ่าย” เพื่อเป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย”ุ  

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเนน้ 
เพิ่มขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนและ สีเพื่อให้เห็นไดช้ดัในขอ้ความ คือ “มิติใหม่ ในการรักษาดว้ย
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การส่องกลอ้ง MINIMAL INVASIVE SURGERY” เพื่อเป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน” 

สรุปโดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกสนัหลงัทรุดเส่ือม” 
  ของศูนยศ์ลัยกรรมกระดูก กลา้มเน้ือ ขอ้เข่า ขอ้ไหล่ และสะโพก โรงพยาบาล 
  บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 
การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2) ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

3) “70,000 บาท” 
4) “ราคาเหมาจ่าย” 
5) “การรักษา” 

ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“มิติใหม่ ในการรักษาดว้ยการส่องกลอ้ง 
MINIMAL INVASIVE SURGERY” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ศูนยศ์ลัยกรรมกระดูก กลา้มเน้ือ ขอ้เข่า 

ขอ้ไหล่ และสะโพก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล มีการรักษาโรคกระดูกสันหลงั
ทรุดและเส่ือมแนวทางใหม่ คือ การรักษาผา่ตดัดว้ยการส่องกลอ้ง ซ่ึงจะช่วยใหแ้ผลมีขนาดเลก็ และ
ฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว 

แก่นท่ี 2   ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุจะประสบปัญหาในเร่ืองของ

ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากอยู่ในวยัเกษียณจากการทาํงานหรือสภาพร่างกายไม่แข็งแรงจนไม่สามารถ
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ทาํงานได ้จึงทาํให้ขาดรายไดห้รือรายไดล้ดลง ผูสู้งอายจึุงมีความความกงัวลในเร่ืองของค่าใชจ่้าย 
แต่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล มีการรักษาโรคกระดูกสันหลงัทรุดและเส่ือมท่ี
ราคาไม่สูงเหมาะสาํหรับผูสู้งอาย ุ

ดังนั้ น  จึงสรุปได้ว่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี  คือ  ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก 
กลา้มเน้ือ ขอ้เข่า ขอ้ไหล่ และสะโพก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล มีการรักษาโรค
กระดูกสนัหลงัและเส่ือมแนวทางใหม่ คือ การรักษาดว้ยการส่องกลอ้ง ซ่ึงจะช่วยใหแ้ผลมีขนาดเลก็ 
ฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว และมีราคาเหมาจ่ายในการบริการไม่สูงอย่างท่ีคิด ซ่ึงเหมาะสมกบัผูสู้งอายุท่ีขาด
รายไดห้รือรายไดล้ดลงจากการเกษียณการทาํงาน จึงทาํให้ไม่ตอ้งมีความความกงัวลในเร่ืองของ
ค่าใชจ่้าย 

4.1.3.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication)ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายชุายหญิงทัว่ไปจาํนวน 1 คู่  
สาํหรับผูช้ายสูงอายุ พบว่ามีรอยเห่ียวย่นบริเวณใบหน้า ลาํคอ และแขน มี

ค้ิวและเส้นผมสีขาว และบริเวณดา้นหน้าของศีรษะมีผมบางจนเห็นหนังศีรษะ ซ่ึงเป็นลกัษณะ
ทัว่ไปของผูสู้งอายุ  การแต่งกายสุภาพ สวมใส่เส้ือมีปกสีส้ม กางเกงขายาวสีครีม และสวมแว่น
สายตาซ่ึงเกิดจากการสายตายาวเม่ือเขา้สู่วยัสูงอาย ุนัง่ถือลูกบอลสีเหลืองเพ่ือเล่นกบัสุนขั  

สาํหรับผูห้ญิงสูงอาย ุพบว่ามีรอยเห่ียวยน่บริเวณใบหนา้ ลาํคอ และแขน มี
ค้ิวและเส้นผมสีขาว และใส่ชุดกระโปรงด้านในสีขาว เส้ือสวมเส้ือแขนยาวสีขาว กระโปรงมี
ลวดลายสีฟ้าและขาว ยืนกม้หลงัและงอเข่าดูฝ่ายผูช้ายสูงอายกุาํลงัเล่นกบัสุนขั ผูสู้งอายทุั้งคู่กาํลงั
เล่นกบัสุนัข โดยสีหน้าและท่าทางแสดงออกถึงความสุขในการสามารถทาํกิจกรรมต่างๆในวยั
เกษียณ อนัเป็นผลมาจากไม่มีอาการหรือโรคกระดูกสนัหลงัหกัและทรุดมารบกวน  

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ ลูกบอลยางสีเหลือง เป็นลูกบอลท่ีผูช้ายสูงอายุใช้

เล่นกบัสุนขั แสดงถึงความสามารถในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ 
3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีขาว ซ่ึงถูกนาํมาใชใ้นโฆษณาอย่างเห็นไดช้ดั

ในทุกๆองคป์ระกอบของโฆษณา เป็นสีโทนสวา่งเพื่อดูสุภาพและสบายต่อสายตาของผูสู้งอาย ุ 
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4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ

ข้อความพาดหัวโฆษณาว่า “มิติใหม่ในการรักษาด้วยการส่องกล้อง MINIMALINVASIVE 
SURGERY ” และ “โรคกระดูกสันหลงัทรุดหรือเส่ือม จากกระดูกพรุน แผลเลก็ หายเร็ว” เพื่อใช้
เนน้เด่นชดัใหเ้ห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สําหรับสีของตัวอักษร พบว่านําสีแดง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสีและตรา
ผลิตภณัฑป์ระจาํเป็นของโรงพญาบาลบางปะกอก 9 เพื่อสร้างความสะดุดตาและนาํเสนอว่าการ
รักษาโรคกระดูกสนัหลงัหกัหรือทรุดเป็นของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผ่าน
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified)  ท่ี 1 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายสุามารถท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆ ใน

วยัเกษียณไดอ้ยา่งมีความสุข เช่น การเล่นกบัสตัวเ์ล้ียงโดยไม่มีอาการกระดูกสนัหลงัหกัและทรุดมา
รบกวน 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ท่ี เ ก่ียวข้องกับสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่
แนล มีการรักษารูปแบบใหม่ คือ การส่องกลอ้งรักษาโรคกระดูกสันหลงัหกัและทรุด ซ่ึงจะช่วยให้
บาดแผลมีขนาดเลก็และฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว ทาํใหผู้สู้งอายสุามารถกลบัมาใชชี้วิตปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

การใชอ้วจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายวา่ การรักษาดว้ย
การส่องกลอ้งของศูนยศ์ลัยกรรมกระดูก กลา้มเน้ือ ขอ้เข่า ขอ้ไหล่ และสะโพก โรงพยาบาลบางปะ
กอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล สามารถช่วยผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาโรคกระดูกสันหลงัหักทรุดหรือเส่ือมให้
สามารถกลบัมาทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข  
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ตารางที ่4.11  แสดงสญัญะในโฆษณาการรักษาโรคกระดูกสนัหลงัหกัทรุด-เส่ือม ของ 
  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูช้ายสูงอายชุายและ
หญิงจาํนวน 1คู่ 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็นเตอร์ 
โดยในโฆษณาช้ินคือ ผูช้ายและ
ผูห้ญิงวยัสูงอายท่ีุเป็นบุคคลธรรมดา
จาํนวน 2 คน 

ความสุขในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ

สีแดง สีของตวัอกัษร ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หวัใจสีแดงคร่ึงดวง ส่วนหน่ึงของตราโรงพยาบาล ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

การเล่นกบัสนุข กิจกกรมของผูสู้งอายท่ีุเป็นพรีเซ็น
เตอร์ 

ความสุขในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ

 
4.1.3.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา  
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1  ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ศูนยศ์ลัยกรรมกระดูก กลา้มเน้ือ ขอ้เข่า ขอ้ไหล่ และสะโพก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 
อินเตอร์เนชัน่แนล มีการรักษารูปแบบใหม่คือ การส่องกลอ้งรักษา ซ่ึงจะช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุป่วยจาก
โรคกระดูกสนัหลงัหกัหรือทรุดสามารถกลบัมาใชชี้วิตปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูสู้งอายสุามารถท่ีจะทาํ
กิจกรรมต่างๆ ในช่วงวยัเกษียณ เช่น การเล่นกบัสัตวเ์ล้ียงไดอ้ยา่งมีความสุขโดยไม่มีอาการกระดูก
สนัหลงัหกัหรือทรุดมารบกวน 

แก่นท่ี 3 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูสู้งอายุจะประสบปัญหาในเร่ืองของ
ค่าใชจ่้าย เน่ืองจากการเกษียณการทาํงานหรือสภาพร่างกายไม่แขง็แรงจนไม่สามารถทาํงานไดจึ้ง
ทาํใหข้าดรายไดห้รือรายไดล้ดลง ผูสู้งอายจึุงมีความความกงัวลในเร่ืองของค่าใชจ่้าย  

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในท่ีตรงกนั 1 ประเด็น คือ “ผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ แต่วจันภาษาจะใหค้วามสาํคญัเพิ่มเติม
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ในเร่ืองของ “ค่าใช้จ่ายของผูสู้งอายุ” และ อวจันภาษาจะให้ความสําคญัเพิ่มเติมในเร่ืองของ 
“ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย”ุ 
 
ตารางที ่4.12  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษาโรคกระดูก 
  สนัหลงัหกัทรุด-เส่ือม ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
สรุปแก่นในโฆษณาการรักษาโรคกระดูกสันหลงัหกัทรุด-เส่ือม ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 
ลาํดับแก่นและ
ตวัหมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal 
Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษา 
“โรคหลอดเลือดสมอง” ของ
ศนูยส์มองและระบบประสาท 

โรงพยาบาลพญาไท 
1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง

กบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ - แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

3. - ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ความสุขในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 3 ความสุขในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
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4.1.4  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที ่4 (ธุรกจิ
โรงพยาบาลเอกชนช้ินที ่4) คอื โฆษณาการรักษา “โรคหัวใจ” ของ ศูนย์หัวใจพญา
ไท 24 ช่ัวโมง โรงพยาบาลพญาไท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.4  ภาพโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของ ศูนยห์วัใจพญาไท 24 ชัว่โมง โรงพยาบาลพญาไท 
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4.1.4.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอแนวทางการรักษาโรคหวัใจ ของ ศูนยห์วัใจ

พญาไท 24 ชัว่โมง  มีทีมแพทยเ์ฉพาะทางและมีประสบการณ์สูง มีหอ้งปฏิบติัการพร้อมสวนหวัใจ
ตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงสามารถรักษาผูป่้วยฉุกเฉินโรคหลอดเลือดหัวใจไดภ้ายใน 30 นาที ทาํให้
ผูสู้งอายสุามารถทาํกิจกรรมกบัครอบครัวไดอ้ยา่งไม่ตอ้งมีความกงัวล 

4.1.4.2  อาการของโรค 
โรคหัวใจ สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ ล้ินหัวใจ และตวัคุม

จงัหวะซ่ึงทาํหนา้ท่ีควบคุมการเตน้ของหัวใจ โรคหัวใจมีหลายประเภท เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ 
โรคล้ินหวัใจ  โรคกลา้มเน้ือหวัใจ เป็นตน้  

อาการของโรคหัวใจจะก่อใหเ้กิดอาการต่างๆ ดงัน้ี 1) หัวใจเตน้แรง 2) เหน่ือยง่าย
เวลาออกแรง 3) เจบ็แน่นหนา้อกตรงกลาง 4) หนา้มืดและเป็นลมไม่ทราบสาเหตุ 5) ริมฝีปากและ
มือเทา้เขียว 6) ไอเป็นเลือดไม่ทราบสาเหตุ เป็นตน้ 

กลุ่มหน่ึงท่ีมีปัจจัยเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวใจ คือ กลุ่มผูสู้งอายุ เน่ืองจากความ
เส่ือมสภาพตามธรรมชาติส่งผลให้มีปัญหาสุขภาพ เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และไขมนัใน
เลือด ซ่ึงโรคเหล่าน้ีเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจ  

4.1.4.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
“เซอร์ไพร์ !!!” 
(2)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2 
เพราะอาการของโรคหวัใจ อาจเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่คาดคิด 

2)  เน้ือความโฆษณา 
(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
ศูนย์หัวใจพญาไท  24 ชั่วโมง  จึงเตรียมกับแพทย์เฉพาะทางท่ีมี

ประสบการณ์ดา้นการสวนหัวใจ พร้อมหอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจ (Cath Lab) ท่ีเปิดทาํการรักษา
ผูป่้วยฉุกเฉินดว้ยโรคหลอดเลือดหวัใจแตก ตีบ ตนั ไดภ้ายใน 30 นาที ตลอด 24 ชัว่โมงเพ่ือทาํการ
สวนหวัใจโดยไม่ตอ้งผา่ตดั แผลจึงเลก็และใชเ้วลาพกัฟ้ืนสั้น คุณจึงรับมือกบัเซอร์ไพรส์ไหนๆ ได้
อยา่งอุ่นใจ 
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(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
4H’s Healthy Heart  
• Heart Service  • Heart Doctor  • Heart Imaging  •Heart Rehab 
(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
หอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจ (Cardiac Catheterization) ใหก้ารตรวจสวน

รักษาหัวใจและหลอดเลือดร่วมกบัการฉีดสารรังสีดว้ยเคร่ืองเอกซ์เรยค์วามเร็วสูง เป็นการรักษา
หลอดเลือดหวัใจระยะสั้นโดยไม่ตอ้งผา่ตดั 

(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
1772 และ www.phyathai.com 
(5)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 5 
ศรีอยธุยา  สนามเป้า  เพชรเกษม19  ศรีราชา 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1  
PHYATHAI HOSPITAL โรงพยาบาลพญาไท Associated with Harvard 

Medical International ในส่วนของขอ้ความช่ือผูโ้ฆษณาภาษาองักฤษว่า PHYATHAI HOSPITAL  
การปรับเปล่ียนตัวอักษร “H” คร่ึงหน่ึงให้เป็นเหมือนเคร่ืองหมายบวกซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของ
โรงพยาบาล และขอ้ความภาษาองักฤษว่า Associated with Harvard Medical  International นั้นมี
ตราของหน่วยงานของ Harvard Medical  International วางไวด้า้นหนา้ขอ้ความโดยหน่วยงานน้ีคือ  
เป็นหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาในเร่ืองของระบบทางดา้นวิชาการเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 
ทั้งในดา้นการศึกษาทางโรงพยาบาลและการวิจยั ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ และมีการเป็นพนัธมิตร
ร่วมมือกบันานาชาติในการพฒันาความก้าวในการดูแลสุขภาพ โดยด้านซ้ายของขอ้ความช่ือผู ้
โฆษณานั้นมีตราสัญลกัษณ์ของโรงพยาบาล เป็นคลา้ยกบัเคร่ืองหมายของฟันเฟ่ืองวางติดกนั 3 อนั
เพื่อส่ือถึงวา่เป็นฟันเฟ่ืองในการขบัเคล่ือนการพฒันาทางดา้นการรักษาโรคของโรงพยาบาล 

(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ตรารางวลั Trusted Brand Gold Award 2007 คือ ป้ายรางวลัท่ีไดรั้บ

คดัเลือกให้เป็นโรงพยาบาลท่ีไดรั้บความไวว้างใจมากท่ีสุดในประเทศไทยประจาํปี 2550 และมี
ลกัษณะเป็นวงกลมสีทอง และมีขอ้ความดา้นล่างว่า “หน่ึงในโรงพยาบาลท่ีไดรั้บความไวว้างใจ
สูงสุด” 

(3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 3 
Phyathai healthy Heart Centerโดยมีการการปรับเปล่ียนตวัอกัษร “H” 

คร่ึงหน่ึงใหเ้ป็นเคร่ืองหมายบวกซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของโรงพยาบาล 
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4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกไดด้งัน้ี ภาพท่ี 1 ผูสู้งอายุและครอบครัว เป็น

ภาพของผูสู้งอายุกาํลงัเป่าเคก้งานวนัเกิด ซ่ึงผูสู้งอายุไม่ทราบมาก่อนว่าครอบครัวจะมีการจดังาน
วนัเกิดใหก้บัตนเอง จึงมีความประหลาดใจและตกใจเลก็นอ้ย เป็นการส่ือความหมายว่าผูสู้งอายนุั้น
ต้องการความเอาใจใส่จากคนในครอบครัว ส่วนภาพท่ี 2 คือ ภาพห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ 
(Cardiac Catheterization) เป็นภาพห้องมีเตียงนอนและอุปกรณ์ต่างๆ ในการรักษาท่ีทันสมัย 
ครบถว้น สะอาด และถูกจดัอย่างเป็นระเบียบร้อย เป็นการส่ือเทคโนโลยีในการรักษาท่ีครบครัน
และปลอดภยั 

4.1.4.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ศูนยห์วัใจพญาไท 24 ชัว่โมง”  2)  “Phyathai healthy Heart Center”   3)  “4H’s 
Healthy Heart” 4)  “Heart Service” 5)  “Heart Doctor” 6)  “Heart Imaging” 7)  “Heart Rehab” 

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงช่องทางในการติดต่อ  ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “1772 และ www.phyathai.com”  2)  “ศรีอยธุยา  สนามเป้า  เพชรเกษม19  
ศรีราชา” 

ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “แพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสวนหัวใจ” 2)  
“หอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจ (Cath Lab) เพื่อทาํการสวนหวัใจโดยไม่ตอ้งผา่ตดั แผลจึงเลก็และใชเ้วลา
พกัฟ้ืนสั้น”  3)  “เปิดทาํการรักษาผูป่้วยฉุกเฉินดว้ยโรคหลอดเลือดหวัใจแตก ตีบ ตนั ไดภ้ายใน 30 นาที 
ตลอด 24 ชัว่โมง” 4)  “เพื่อทาํการสวนหัวใจโดยไม่ตอ้งผา่ตดั แผลจึงเลก็และใชเ้วลาพกัฟ้ืนสั้น”   
5)  “หอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจ (Cardiac Catheterization)” 6)  “ให้การตรวจสวนรักษาหัวใจและ
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หลอดเลือดร่วมกบัการฉีดสารรังสีดว้ยเคร่ืองเอกซ์เรยค์วามเร็วสูง เป็นการรักษาหลอดเลือดหัวใจ
ระยะสั้นโดยไม่ตอ้งผา่ตดั” 

ประเด็นท่ีส่ี ความหมายแสดงสาเหตุของการใชผ้ลิตภณัฑ์ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เพราะอาการของโรคหวัใจอาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด” 2)  “โรคหลอดเลือด
หวัใจแตก ตีบ ตนั ไดภ้ายใน 30 นาที” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของ ศูนยห์วัใจพญาไท 24 ชัว่โมง  
  โรงพยาบาลพญาไท   
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. Heart 6 
2. หอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจ 2 
3. Healthy 2 
4. ไม่ตอ้งผา่ตดั 2 
5. เซอร์ไพรส์ 2 
6. 24 ชัว่โมง 2 

 
โฆษณาช้ินน้ี พบว่าคาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 6 คาํ และคาํท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด 

คือ คาํว่า “Heart” เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ท่ีช่วยให้สุขภาพดีข้ึน” ส่วนอีก 5 คาํมีความถ่ีเท่ากนัคือ 2 คร้ัง เช่น ห้องปฏิบติัการสวนหัวใจ 
Healthy และ ไม่ตอ้งผ่าตดั เป็นตน้ ช่วยสนับสนุนการส่ือความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์และ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึนของคาํวา่ “Heart” เช่นเดียวกนั 

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนเพื่อให้เห็นไดช้ัดในขอ้ความ คือ “เซอร์ไพรส์ !!!” เป็นการส่ือถึง 
“ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ” 
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สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของศูนยห์วัใจ  
  พญาไท 24 ชัว่โมง โรงพยาบาลพญาไท   
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยให้
สุขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“Heart” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“เซอร์ไพรส์ !!!” ความสุขของผูสู้งอายุ
และครอบครัว 

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ   
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ศูนยห์วัใจพญาไท 24 ชัว่โมงโรงพยาบาล

พญาไทมีการรักษา 4H’s Healthy Heart ซ่ึงไดแ้ก่ Heart Service, Heart Doctor, Heart Imaging, 
Heart Rehab ท่ีพร้อมไปดว้ยทีมแพทยแ์ละห้องปฏิบติัการส่วนหัวใจ จึงสามารถรักษาผูป่้วยโรค
เก่ียวกบัหลอดเลือดหัวใจไดภ้ายใน 30 นาที ซ่ึงจะช่วยใหผู้สู้งอายมีุความอุ่นใจแมจ้ะเจอเร่ืองท่ีไม่
คาดคิดมาก่อน 

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายท่ีุมีอาการโรคหัวใจสามารถท่ีจะ

ทาํกิจกกรมต่างๆ ร่วมกบัครอบครัว แมจ้ะพบเจอเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อนทั้งเร่ืองท่ีดีและร้าย
ซ่ึงเส่ียงต่อการกาํเริบของอาการข้ึน 
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ดังนั้ น  จึงสรุปได้ว่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี  คือ ผู ้สูงอายุท่ีมีอาการของ
โรคหวัใจ สามารถทาํกิจกรรมต่างๆร่วมกบัครอบครัว โดยไม่ตอ้งมีความกงัวล เน่ืองจากศูนยห์วัใจ
พญาไท 24 ชัว่โมงโรงพยาบาลพญาไทพร้อมไปดว้ยทีมแพทยแ์ละห้องปฏิบติัการส่วนหัวใจ จึง
สามารถรักษาผูป่้วยโรคเก่ียวกบัหลอดเลือดหวัใจไดภ้ายใน 30 นาที  

4.1.4.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication)ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล  
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายชุายและครอบครัว  
สาํหรับผูช้ายสูงอาย ุพบวา่ใบหนา้มีรอยเห่ียวยน่ มีค้ิวและเส้นผมสีขาว และ

บริเวณดา้นหนา้ของศีรษะนั้นมีเส้นผมบาง ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอายุ  การแต่งกายสุภาพ 
สวมใส่เส้ือเช้ิตมีนํ้ าตาลอ่อนลายทาง ปดกระดุมบน 2 เมด็ และชายเส้ือออกนอกกางเกงแสดงถึงว่า
เป็นชุดท่ีใส่อยูก่บับา้นไม่ไดมี้ความเป็นทางการ 

สาํหรับครอบครัวของสูงอายุ มีจาํนวน 5 คนแบ่งออกเป็นดงัน้ี 1) ผูช้าย
ผูห้ญิงวยักลางคนจาํนวน 1 คู่ซ่ึงเป็นสามีภรรยากนัและเป็นบุตรของผูสู้งอาย ุ2) ผูช้ายและผูห้ญิง
วยัรุ่นจาํนวน 1 คู่ซ่ึงเป็นหลานของผูสู้งอาย ุ3) เด็กผูห้ญิงจาํนวน 1 คนซ่ึงเป็นหลานของผูสู้งอายุ
เช่นเดียวกนั เพื่อส่ือถึงครอบครัวท่ีเอาใจใส่และใหค้วามสาํคญัต่อผูสู้งอาย ุ

ครอบครัวของผูสู้งอายุกาํลงัจดังานวนัเกิดให้แก่ผูสู้งอายุโดยท่ีไม่ไดมี้การ
บอกล่วงหนา้ เพื่อการส่ือให้เห็นว่าผูสู้งอายุสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ กบัคนในครอบครัว โดยไม่
ตอ้งเร่ืองของโรคหวัใจมารบกวน 

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ เคก้วนัเกิด เป็นการส่ือความหมายถึง ความสุขของ

ผูสู้งอายใุนการทาํกิจกรรมกบัครอบครัวโดยไม่มีอาการโรคหวัใจมารบกวน เช่น การจดังานวนัเกิด  
3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีเขียวมะกอก (Olive Green) เป็นสีประจาํของ

โรงพญาบาลพญาไทและสีประจาํวิชาชีพเภสชักรรม ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุกองคป์ระกอบ
ของโฆษณา เช่น ตราโรงพยาบาล ช่ือของโรงพยาบาลทั้งท่ีเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย และ
เส้ือผา้ของผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์การนาํสีเขียวมะกอกมาใชน้ั้นเพื่อแสดงถึงการเป็นโฆษณาเก่ียวกบั
การรักษาโรคของโรงพญาบาลพญาไท  
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4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ

ขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “เซอร์ไพรส์ !!!” เพื่อใช้เน้นเด่นชัดให้เห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายุ
ส่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบว่าไดน้าํสีเขียวมะกอกเป็นสีประจาํของโรงพญา
บาลพญาไทและสีประจาํวิชาชีพเภสัชกรรมมาใชใ้นทุกส่วนของโฆษณา เพื่อนาํเสนอว่าการรักษา
โรคหวัใจ ของศูนยห์วัใจพญาไท 24 ชัว่โมงโรงพยาบาลพญาไท 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผ่าน
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ท่ี เ ก่ียวข้องกับสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ   

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ศูนยห์ัวใจ 24 ชัว่โมงของโรงพยาบาล
พญาไท มีความพร้อมของทีมแพทยแ์ละหอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจ จึงสามารถรักษาผูป่้วยโรคหลอด
เลือดหวัใจไดภ้ายใน 30 นาที  

ตวัหมายถึง (Signified)  ท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว  
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆ 

ในช่วงวยัเกษียณร่วมกบัครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข เช่น การจดังานวนัเกิด โดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ือง
โรคหวัใจ 

ดงันั้น การใชอ้วจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า ศูนย์
หวัใจ 24 ชัว่โมงของโรงพยาบาลพญาไท มีความพร้อมของทีมแพทยแ์ละหอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจ 
จึงสามารถรักษาผูป่้วยหลอดเลือดหัวใจไดภ้ายใน 30 นาที ซ่ึงทาํให้ผูสู้งอายุสามารถท่ีจะทาํ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวลอาการของโรคหวัใจมารบกวน 
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ตารางที ่4.15  แสดงสญัญะในโฆษณาการรักษาโรคหวัใจของโรงพยาบาลพญาไท 
 
สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็นเตอร์ ใน
โฆษณาช้ินคือ ผูช้ายสูงอายท่ีุเป็นบุคคลทัว่ไป
จาํนวน 1คน และครอบครัว 

ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 
 

สีเขียว สีของตวัอกัษรและภาพ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ   

งานวนัเกิด งานท่ีครอบครัวจดัใหก้บัผูสู้งอาย ุ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ   
ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

 
4.1.4.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ศูนยห์ัวใจ 24 ชั่วโมงของโรงพยาบาลพญาไท มีความพร้อมในการรักษาโรคหัวใจ 
เน่ืองจากมีทีมแพทยแ์ละหอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจ จึงสามารถรักษาผูป่้วยเก่ียวกบัหลอดเลือดหวัใจ
ไดภ้ายใน 30 นาที ซ่ึงจะช่วยใหผู้สู้งอายมีุความอุ่นใจ 

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายุและครอบครัว หมายถึง ผูสู้งอายุสามารถท่ีจะทาํ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัครอบครัว เช่น การจดังานวนัเกิด ไดอ้ย่างมีความสุขโดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ือง
โรคหวัใจ 

วจันภาษาและอวจันภาษาใหค้วามสาํคญัในท่ีตรงกนัทั้ง 2 ประเด็น คือ “ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอายุ” และ “ความสุขของผูสู้งอายุและ
ครอบครัว”   
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ตารางที ่4.16  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของ 
  ศูนยห์วัใจพญาไท 24 ชัว่โมง โรงพยาบาลพญาไท   
 

สรุปแก่นในโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของ ศนูยห์วัใจพญาไท 24 ชัว่โมง โรงพยาบาลพญาไท 
ลาํดบัแก่น
และตวั
หมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal 
Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษา “โรค
หลอดเลือดสมอง” ของศนูยส์มอง
และระบบประสาท โรงพยาบาล

พญาไท 
1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง

กบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 
1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายุ
และครอบครัว 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 
2 ความสุขในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
 

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
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4.1.5  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที ่5 (ธุรกจิ
โรงพยาบาลเอกชนช้ินที ่5) คอื โฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลอืดสมอง” ของ 
โรงพยาบาลธนบุรี 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.5  ภาพโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของ โรงพยาบาลธนบุรี 
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4.1.5.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอแนวทางการรักษาโรคหลอดสมองท่ีพร้อมไป

ดว้ยทีมแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญพร้อมให้คาํปรึกษา และวินิจฉัยโรคดว้ยเคร่ืองมือการแพทยท่ี์มี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท่ีพร้อมดูแลผูป่้วยในขั้นธรรมดาและขั้นวิกฤต นอจากน้ียงัมีศูนยฟ้ื์นฟูและ
กายภาพท่ีจะทาํใหผู้ป่้วยกลบัมาใชชี้วิตไดป้กติอยา่งรวดเร็วโดยไม่มีอาการอมัพาตมารบกวน 

4.1.5.2  อาการของโรค 
อาการโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุเกิดจากการหยุดทาํงานของสมองอยา่งฉบัพลนั

เน่ืองจากมีส่ิงไปรบกวนหลอดเลือดท่ีเล้ียงสมอง ทาํใหส้มองขาดเลือดหรือมีเลือดไปเล้ียงสมองไม่
พอ ส่งผลใหเ้ซลลใ์นสมองและการทาํงานของสมองตอ้งหยดุชะงกั  

อาการของโรคจะก่อใหเ้กิดอาการดงัน้ี 1) ร่างกายอ่อนแรงซีกใดซีกหน่ึงหรือทั้งสอง
ซีก 2) อาการอ่อนแรงอาจอยูถ่าวรหรือเป็นเพียงชัว่คราว 3) ไม่สามารถมองเห็น 4) ไม่สามารถเดิน
ได ้5) พดูไม่ชดั พดูไม่ได ้หรือฟังไม่เขา้ใจทนัทีทนัใด 6) หมดสติ เป็นตน้ อาการต่าง ๆ จะแตกต่าง
กนัข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งของสมองท่ีขาดเลือด 

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายุโรคหลอดเลือดสมองจะพบไดบ่้อยเน่ืองจาก 2 สาเหตุดงัน้ี 1) 
จาํนวนอายท่ีุเพิ่มมากข้ึนซ่ึงมีความสมัพนัธ์ต่อการเส่ือมสภาพของหลอดเลือดสมอง และ 2) จาํนวน
อายท่ีุเพิ่มมากข้ึนทัว่ไปจะประสบปัญหาอาการป่วยต่างๆ เช่น โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน  
และโรคหวัใจ เป็นตน้ โรคเหล่าน้ีมีความเส่ียงต่อการก่อใหเ้กิดโรคหลอดเลือดสมองเช่นกนั  

4.1.5.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
ถา้วนัน้ี คุณไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถึงขนาดเร่ืองกลว้ยๆ ยงัเป็น

ปัญหาสาํหรับคุณ 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดอมัพฤกษ ์อมัพาต ซ่ึงตอ้ง

ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากผูอ่ื้นตลอดเวลาดงันั้นผูท่ี้มีปัจจยัเส่ียง เช่น ผูสู้งอายุ ผูท่ี้เป็นโรคความ
ดนัโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เครียด สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา ขาดการออกกาํลงักาย จึงควรหาทาง
ป้องกนัก่อนสายเกินแก ้
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(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมให้คาํปรึกษาตรวจรักษาและวินิจฉัยด้วย

เคร่ืองมือแพทย ์อาทิ Carotid Duplex Ultrasound และ MRI (Magnetic Resonance Imaging) โดย
ทีมแพทย ์พยาบาล และบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ นอกจากน้ียงัพร้อมดว้ยห้อง ICU Neuro สาํหรับดูแล
รักษาผูป่้วยวิกฤตดา้นสองอยา่งใกลชิ้ด ทีมแพทยเ์ฉพาะทางสาขาต่างๆท่ีจะช่วยดูแลและป้องกนัการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน การบริการรักษาต่อเน่ืองในศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูและกายภาพบาํบดัรวมทั้ง
บริการ Home Health Care ดูแลถึงบา้นจนผูป่้วยสามารถควบคุมดูแลตวัเองไดดี้ข้ึนในเร็ววนั 

(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
โรคหลอดเลือดสมอง ตอ้งรีบรักษา ผอ่นหนกัเป็นเบา เพื่อดูแลตวัเองได ้
(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
www.thonburihospital.com 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
โรงพยาบาลธนบุรี THONBURI HOSPITAL 0 2412 0020, 0 2866 1333  

มิติใหม่ในการรักษา กา้วหน้าดว้ยคุณภาพ ในส่วนดา้นซ้ายของขอ้ความช่ือผูโ้ฆษณามีตราของ
โรงพยาบาลธนบุรีวางอยู ่โดยลกัษณะตราของโรงพยาบาลธนบุรี คือ การนาํตวัอกัษรภาษาองักฤษ
มาใช ้2 ตวั คือ ตวั “T” ซ่ึงเป็นตวัอกัษรตวัแรกของช่ือโรงพยาบาลท่ีเป็นภาษาองักฤษเป็นตวัอกัษร
ตวัหนาสีฟ้า  และ ตวั “H” ซ่ึงเป็นตวัอกัษรตวัแรกของคาํว่าโรงพยาบาลท่ีเป็นภาษาองักฤษ เป็น
ตวัอกัษรตวัหนาสีเหลืองโดยตวัอกัษร “T” และ “H” นั้นวางอยูติ่ดกนัและมีเคร่ืองหมายบวกสีขาว 
คือ เคร่ืองหมายของโรงพยาบาลนั้นวางอยูต่รงระหวา่งทั้ง 2 ตวัอกัษร และในส่วนของบริเวณหนา้ 0 
2412 0020, 0 2866 1333 นั้นมีการนาํภาพของโทรศพัทเ์ลก็ๆมาวางไวบ้ริเวณขา้งหนา้ 

(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2  
ตราขอ้ความ Healthy Body Healty Mind มีรูปหวัใจซ่ึงดา้นหน่ึงเป็นรูป

คนยกมือข้ึนขา้งหน่ึง และถูกวางตรงกลางระหว่างคาํว่า Healthy Body และ Healty Mind เพื่อเป็น
การส่ือถึงวา่การมีสุขภาพกายนั้นกส่็งผลใหมี้สุขภาพท่ีดี 

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีคือ ภาพผูสู้งอายบุนรถเขน็ เป็นภาพผูสู้งอายแุต่งกายใน

ชุดผูป่้วยของโรงพยาบาล หนัหนา้เขา้หากลว้ยจาํนวน 1 ลูกซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ตวัผูสู้งอาย ุโดยเร่ือง
กลว้ยนั้นเป็นสาํนวนไทยโดยมีความหมายว่าทาํเร่ืองง่ายๆ ดงันั้นในโฆษณาช้ินน้ี เป็นการนาํเสนอว่า 
ผูสู้งอายเุม่ือมีอาการเจบ็ป่วยเร่ืองง่ายท่ีสามารถทาํไดก้เ็ป็นเร่ืองท่ียาก  
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4.1.5.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication)จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเดน็ท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษทัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ปรากฏ

ในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “โรงพยาบาลธนบุรี THONBURI HOSPITAL”   2)  “โรงพยาบาลธนบุรี” 
ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ใหค้าํปรึกษาตรวจรักษาและวินิจฉยัดว้ยเคร่ืองมือแพทย ์อาทิ 
Carotid Duplex Ultrasound และ MRI (Magnetic Resonance Imaging)” 2)  “ทีมแพทย ์พยาบาล 
และบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ” 3)  “พร้อมดว้ยหอ้ง ICU Neuro สาํหรับดูแลรักษาผูป่้วยวิกฤตดา้นสมอง
อยา่งใกลชิ้ด” 4)  “ทีมแพทยเ์ฉพาะทางสาขาต่างๆ ท่ีจะช่วยดูแลและป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้น” 
5)  “การบริการรักษาต่อเน่ืองในศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟแูละกายภาพบาํบดั”  6)  “รวมทั้งบริการ Home 
Health Care ดูแลถึงบา้นจนผูป่้วยสามารถควบคุมดูแลตวัเองไดดี้ข้ึนในเร็ววนั” 

ประเดน็ท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงช่องทางการในการติดต่อผลิตภณัฑ์
สุขภาพ ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “www.thonburihospital.com” 2)  “0 2412 0020, 0 2866 
1333” 

ประเด็นท่ีส่ี ความหมายท่ีแสดงถึงสาเหตุของการใชผ้ลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “โรคหลอดเลือดสมอง ตอ้งรีบรักษา ผอ่นหนกัเป็นเบา” 2)  “โรค
หลอดเลือดสมอง เป็นโรคหน่ึงท่ีก่อให้เกิดอมัพฤกษ ์อมัพาต” 3)  “ผูท่ี้เป็นโรคความดนัโลหิตสูง 
โรคหวัใจ โรคเบาหวาน” 4)  “คุณไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดถึ้งขนาดเร่ืองกลว้ยๆ ยงัเป็นปัญหา
สาํหรับคุณ”  

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของ โรงพยาบาลธนบุรี 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. โรงพยาบาลธนบุรี 2 
2. โรคหลอดเลือดสมอง 2 
3. ดูแลตวัเองได ้ 2 
4. Healthy 2 

 
โฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 4 คาํ ซ่ึงทั้ง 4 คาํนั้นมีความถ่ี

จาํนวนเท่ากนัคือ 2 คร้ัง คือ คาํว่า “โรงพยาบาลธนบุรี” “โรคหลอดเลือดสมอง” “ดูแลตวัเองได”้ 
และ “Healthy” เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน”  

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนและใชสี้โทนเขม้มีเพื่อให้เห็นไดช้ดัเจนในขอ้ความ คือ “ถา้วนัน้ี คุณไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถึงขนาดเร่ืองกล้วยๆ ยงัเป็นปัญหาสําหรับคุณ” เป็นการส่ือถึง 
“ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง”  
  ของโรงพยาบาลธนบุรี 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยให้
สุขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
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ตารางที ่4.18  (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

- “โรงพยาบาลธนบุรี” 
- “โรคหลอดเลือดสมอง” 
- “ดูแลตวัเองได”้ 
- “Healthy” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“ถา้วนัน้ี คุณไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้
ถึงขนาดเร่ืองกลว้ยๆ ยงัเป็นปัญหาสาํหรับ
คุณ” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ   
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า โรงพยาบาลธนบุรีมีการรักษาโรคหลอด

เลือดสมอง พร้อมไปดว้ยเคร่ืองมือแพทยท่ี์ทนัสมยั มีทีมแพทย ์พยาบาล และบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ 
มีหอ้ง ICU Neuro สาํหรับดูแลรักษาผูป่้วยวิกฤตดา้นสองอยา่งใกลชิ้ด มีทีมแพทยเ์ฉพาะทางสาขา
ต่างๆ ท่ีจะช่วยดูแลและป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อน  มีการบริการรักษาต่อเน่ืองในศูนยเ์วช
ศาสตร์ฟ้ืนฟูและกายภาพบาํบดั และมีบริการ Home Health Care ดูแลถึงท่ีบา้นจนผูป่้วยสามารถ
กลบัมาดูแลตวัเอง 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ โรงพยาบาลธนบุรีพร้อมไป
ดว้ยเคร่ืองมือแพทยท่ี์ทนัสมยั มีทีมแพทย ์พยาบาล และบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ มีห้อง ICU Neuro ท่ี
จะช่วยดูแลและป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้น ท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูและกายภาพบาํบดัจนผูป่้วยสามารถ
กลบัมาดูแลตวัเองไดดี้ข้ึนในเร็ววนั 

4.1.5.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายุชายทัว่ไปจาํนวน 1 คน  

พบว่ามีค้ิวและเส้นผมสีขาวผสมกบัสีดาํ และบริเวณดา้นหนา้ของศีรษะมีผมบางจนเห็นหนงัศีรษะ 
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ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอาย ุ การแต่งกายชุดผูป่้วยโรงพยาบาลลายสก๊อตส่ีเหล่ียมสีขาวสลบั
กบัสีเขม้กาํลงันั่งหันหลงัอยู่บนรถเข็นของผูป่้วยมองกลว้ยซ่ึงมีผลขนาดใหญ่กว่าปกติ เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงผูสู้งอายท่ีุมีอาการอมัพฤกษห์รืออมัพาตจากเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จนทาํให้ไม่
สามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ได ้

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี คือ รถเขน็ผูป่้วย และ กลว้ย มีรายละเอียด

ดงัน้ี 
สาํหรับวตัถุช้ินท่ี 1 รถเขน็ผูป่้วย เป็นรถเขน็เหล็กขนาด 4 ลอ้ คือ 2 ลอ้

ขนาดใหญ่ดา้นหลงั และ 2 ลอ้ขนาดเล็กดา้นหน้า เบาะท่ีหนังเป็นสีนํ้ าเงินคลา้ยกบัรถเข็นตาม
โรงพยาบาล  

สําหรับวตัถุช้ินท่ี 2 คือ กลว้ย ลกัษณะของกลว้ยในโฆษณาช้ินน้ีนั้นเป็น
กลว้ยท่ีมีผลขนาดใหญ่มากกวา่ปกติมาก ผลมีสีเหลืองและกา้นสีเขียว  

การใชว้ตัถุทั้ง 2 ช้ินเพื่อส่ือถึงความหมายท่ีว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอาการอมัพาต
หรืออมัพฤกษท่ี์เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองจึงไม่สามารถเคล่ือนไหวไดต้ามปกติ ถึงแมจ้ะเป็น
เร่ืองง่ายท่ีสามารถทาํไดต้ามสาํนวนของไทยท่ีวา่ “ของกลว้ยๆ” หรือ “ง่ายยิง่กวา่ปอกกลว้ยเขา้ปาก”  
กไ็ม่สามารถทาํไดเ้พื่อส่ือถึง 

กลว้ยเป็นผลไมช้นิดหน่ึงท่ีกินไดง่้ายกว่าการกินผลไมช้นิดอ่ืนท่ีมีเปลือก 
คือ เม่ือปอกกลว้ยแลว้ก็ใส่ปากรับประทานไดใ้นทนัที ดงันั้น อะไรก็ตามท่ีทาํไดโ้ดยง่าย ไม่ลาํบาก 
หรือเสียเวลามาก เราจะพดูเป็น 

3)  สี 
สีท่ีถูกนาํมาใชใ้นโฆษณาช้ินน้ี คือ สีเหลือง เป็นสีโทนสว่างและเป็นหน่ึง

ในสีของตราโรงพยาบาลธนบุรี ถูกนํามาใช้อย่างเห็นได้ชัดในทุกๆ องค์ประกอบของโฆษณา 
เพื่อท่ีจะส่ือให้ผูรั้บสารทราบว่าโฆษณาช้ินน้ีเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาล
ธนบุรี และสีท่ีสวา่งยงัช่วยสร้างความสะดุดตา  

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ

ขอ้ความพาดหวัโฆษณาว่า “ถา้วนัน้ี คุณไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดถึ้งขนาดเร่ืองกลว้ยๆ ยงัเป็น
ปัญหาสําหรับคุณ” เพื่อใชเ้น้นเด่นชดัให้เห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายุส่วนมากมีปัญหาทางดา้น
สายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบว่าไดน้าํสีแดงมาใชใ้นส่วนการพาดหัวโฆษณา
ท่ีวา่ “ถา้วนัน้ี คุณไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดถึ้งขนาดเร่ืองกลว้ยๆ ยงัเป็นปัญหาสาํหรับคุณ” และ
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ในส่วนเน้ือสารท่ีวา่ “โรคหลอดเลือดสมอง ตอ้งรีบรักษา ผอ่นหนกัเป็นเบา เพื่อดูแลตวัเองได”้ เพื่อ
สร้างความสะดุดตา  

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผ่าน
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายสุามารถท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆ ได้

อยา่งมีความสุขโดยอาการอมัพาตหรืออมัพฤกษจ์ากโรคหลอดเลือดสมองมารบกวน 
ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถ

ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ   
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า โรงพยาบาลธนบุรีมีความพร้อมทางดา้น

ทีมแพทยแ์ละเทคโนโลยีพร้อมท่ีจะช่วยดูแลและช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดอาการอาการอมัพาตหรือ
อมัพฤกษจ์ากโรคหลอดเลือดสมองลงได ้

ดงันั้น การใชอ้วจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า การ
รักษาโรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาลธนบุรี มีความพร้อมทางดา้นทีมแพทยแ์ละเทคโนโลยี
ท่ีพร้อมจะช่วยดูแลและช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดอาการอมัพาตหรืออมัพฤกษ์จากโรคหลอดเลือด
สมองและกลบัมาทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
ตารางที ่4.19  แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของโรงพยาบาล 
                       ธนบุรี 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายจุาํนวน 
1 คน 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑใ์นโฆษณาช้ินคือ 
ผูช้ายสูงอายบุุคคลทัว่ไปจาํนวน 1คน 

ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

กลว้ย (ขนาด
ใหญ่) 

ผลไมใ้นโฆษณา ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

รถเขน็  รถเขน็สาํหรับผูป่้วย ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

สีเหลือง สีของภาพ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ   
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4.1.5.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง โรงพยาบาลธนบุรีมีการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีพร้อมไปดว้ยเคร่ืองมือแพทยท่ี์
ทนัสมยั มีทีมแพทย ์พยาบาล และบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ มีหอ้ง ICU Neuro ท่ีจะช่วยดูแลและป้องกนั
การเกิดภาวะแทรกซอ้น  และมีการบริการรักษาต่อเน่ืองในศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูกายภาพบาํบดั และ
มีบริการ Home Health Care ดูแลถึงบา้นจนผูป่้วยสามารถกลบัมาดูแลตวัเอง 

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูสู้งอายสุามารถท่ีจะทาํ
กิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างมีความสุขโดยอาการอมัพาตหรืออมัพฤกษ์จากโรคหลอดเลือดสมองมา
รบกวนวจันภาษาและอวจันภาษาใหค้วามสาํคญัในท่ีตรงกนั 1 ประเด็น คือ “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ แต่อวจันภาษาจะใหค้วามสาํคญัเพิ่มเติมในเร่ือง
ของ “ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย”ุ 
 
ตารางที ่4.20  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” 
  ของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 
สรุปแก่นในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของศนูยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 

ลาํดบัแก่นและตวั
หมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษา 
“โรคหลอดเลือดสมอง” ของ

ศนูยส์มองและระบบ
ประสาท             

โรงพยาบาลพญาไท 
1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ   
 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ   

แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ   

2. - ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ความสุขในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
 

 



101 
 

4.1.6  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที ่6  (ธุรกจิ
โรงพยาบาลเอกชนช้ินที ่6) คอื โฆษณาการรักษา “อาการสมองเส่ือม” ของศูนย์
สุขภาพ Men Center โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.6  ภาพโฆษณาการรักษา “อาการสมองเส่ือม” ของศูนยสุ์ขภาพ Men Center  
  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 
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4.1.6.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอแนวทางการรักษาอาการสมองเส่ือมของศูนย์

สุขภาพMen Center โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์  มีทีมแพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเขา้ใจ พร้อมให้
คาํปรึกษา ไม่มองขา้ม และรักษาลงลึกถึงสาเหตุของโรค ทาํใหผู้สู้งอายกุลบัมาจดจาํเร่ืองดีๆ ไดอี้กคร้ัง 

4.1.6.2  อาการของโรค 
อาการโรคสมองเส่ือม สาเหตุเกิดจากความผดิปรกติบริเวณเปลือกสมอง เกิดไดจ้าก

หลายปัจจยัดงัน้ี 1) ภาวะของหลอดเลือดท่ีผดิปรกติในผูป่้วยท่ีมีภาวะความดนัโลหิตสูง 2) ผูป่้วยท่ี
เป็นเบาหวานระยะเวลานาน เป็นตน้ 

อาการของโรคจะก่อใหเ้กิดอาการต่างๆ ต่อทางความจาํทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ดงัน้ี 1) หลงลืมส่ิงของท่ีใชเ้ป็นประจาํ 2) นึกคาํหรือประโยคท่ีพูดไม่ออก 3) สับสนเร่ืองเวลาและ
สถานท่ี 4) จาํบุคคลท่ีเคยรู้จกัหรือคุน้เคยไม่ได ้5) อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย กา้วร้าว เป็นตน้ 
ซ่ึงอาการต่างๆเหล่าน้ีลว้นมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายุโรคหลอดเลือดสมองจะพบไดบ่้อยเน่ืองจาก 2 สาเหตุดงัน้ี 1) 
จาํนวนอายุท่ีเพิ่มมากข้ึนซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการเส่ือมสภาพของเซลล์ประสาทสมอง และ 2) 
จาํนวนอายุท่ีเพิ่มมากข้ึนทั่วไปจะประสบปัญหาอาการป่วยต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน  และโรคหัวใจ เป็นตน้ โรคเหล่าน้ีมีความเส่ียงต่อการก่อให้เกิดโรคสมองเส่ือมได้
เช่นกนั โดยอาการสมองเส่ือมนั้นสามารถนาํไปสู่โรคอลัไซเมอร์ คือ การเส่ือมของเซลลส์มองทุก
ส่วนและไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้

4.1.6.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
ลืมไปแลว้วา่ลืมอะไร 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
ยิง่นานวนัคุณยิง่ลืมง่าย ลืมบ่อย คิดอะไรไม่ออก บวกเลขง่ายๆ ยงัชา้ จน

กลวัเป็นอลัไซเมอร์ ความจริงสมองเส่ือมไม่ไดเ้ป็นโรค แต่เป็นอาการหน่ึงซ่ึงเกิดจากปัญหาสุขภาพ
ท่ีมาพร้อมกบัวยัถา้รักษาให้ถูกจุด คุณก็หมดความกงัวล หลายสาเหตุตั้งแต่ฮอร์โมน โรคเบาหวาน 
ขาดสารอาหาร อดนอน หรือแมก้ระทัง่เครียดไม่รู้ตวัก็มีผล น่ีคือส่ิงท่ีทีมแพทย ์และผูเ้ช่ียวชาญของ
ศูนยสุ์ขภาพ Men Center เขา้ใจไม่มองขา้ม และรักษาลงลึกท่ีสาเหตุ พร้อมใหค้าํปรึกษา ในทุกเร่ือง
ของผูช้าย หวัใจ วยัทอง สมอง กระดูก ต่อมลูกหมาก สมรรถภาพทางเพศ เพราะเราเช่ือว่า “ชีวิตคุณ
จะมีเร่ืองดีๆ ใหจ้าํอีกเยอะ ถา้คุมชีวิตใหฟิ้ตเสมอ” 



103 
 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
นดัแพทยแ์ละติดต่อสอบถาม โทร 02667 2778 Email: mencenter@ 

bumrungrad.com www.bumrungrad.com 
3)  ช่ือผูโ้ฆษณา 

(1)  ช่ือผูโ้ฆษณาส่วนท่ี 1  
ตราศูนย ์Men Center ของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ เป็นสัญลกัษณ์สากล

แสดงความเป็นเพศชาย (♂) มีลกัษณะวงกลม และมีลูกศรช้ีข้ึนไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ และ มี
ข้อความด้านขวาล่างว่า Men Center ซ่ึงตัวอักษรตัว  “M” อยู่ด้านใน ส่วนช่องด้านขวาของ
สญัลกัษณ์มีขอ้ความวา่ คุมชีวิตใหฟิ้ตเสมอ 

(2)  ช่ือผูโ้ฆษณาส่วนท่ี 2  
ตราโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ เป็นคบเพลิงท่ีมีงูสีเขียวคลา้ยพนัคบลอ้ม

อยู ่และลอ้มรอบดว้ยวงกลม ส่วนดา้นขวามีขอ้ความวา่ Bumrungrad International 
4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ี คือ ภาพของกระดาษบนัทึกขอ้ความหรือท่ีนิยมเรียกว่า

กระดาษโนต้ เป็นภาพกระดาษบนัทึกขอ้ความสีเหลืองถูกติดอยูท่ี่ผนงัหรือกาํแพงแต่ไม่มีขอ้ความ
บนัทึกไวใ้นกระดาษ เน่ืองจากลืมส่ิงท่ีตอ้งการบนัทึก เป็นการนาํเสนอว่าผูสู้งอายนุั้นมีความเส่ียง
ต่อการเกิดอาการความจาํเส่ือม  

4.1.6.4  การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication)จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ทีมแพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญของศูนยสุ์ขภาพ Men Center เขา้ใจ 
ไม่มองขา้ม และรักษาลงลึกท่ีสาเหตุ” 2)  “พร้อมใหค้าํปรึกษาทุกเร่ืองของผูช้าย” 3)  “ถา้รักษาให้
ถูกจุด คุณกห็มดความกงัวล” 
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ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงช่องทางการติดต่อผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “โทร 02 667 2778” 2)  “Email: mencenter@bumrungrad.com”           
3)  “www.bumrungrad.com” 

ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “Men Center คุมชีวิตใหฟิ้ตเสมอ” 2)  “ศูนยสุ์ขภาพ Men center” 

ประเด็นท่ีส่ี ความหมายท่ีแสดงถึงสาเหตุของการใชผ้ลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ลืมไปแลว้ว่าลืมอะไร”  2)  “สมองเส่ือมไม่ไดเ้ป็นโรคแต่เป็น
อาการหน่ึง ซ่ึงอาจเกิดจากปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกบัวยั” 3)  “หลายสาเหตุ ตั้งแต่ฮอร์โมน 
โรคเบาหวาน ขาดสารอาหาร อดนอน หรือแมก้ระทัง่เครียดไม่รู้ตวักมี็ผล” 4)  “ลืมง่าย ลืมบ่อย คิด
อะไรไม่ออก” 5)  “บวกเลขง่ายๆ กย็งัชา้ จนกลวัวา่จะเป็นอลัไซเมอร์” 6)  “ยิง่นานวนัคุณยิง่ลืมง่าย”   
7)  “ชีวิตคุณจะมีเร่ืองดีๆ ให้จาํอีกเยอะ ถา้คุมชีวิตใหฟิ้ตเสมอ” 8)  “ถา้รักษาใหถู้กจุด คุณก็หมด
ความกงัวล” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.21  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาการรักษา “อาการสมองเส่ือม” ของศูนยสุ์ขภาพ 
  Men Centerโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. ลืม 4 
2. คุมชีวิตใหฟิ้ตเสมอ 2 
3. Men Center 2 
4. bumrungrad.com 2 

 
โฆษณาช้ินน้ี พบว่า มีซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 4 คาํ และคาํท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด 

คือ “ลืม” ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ ากนัถึงจาํนวน 4 คร้ัง เป็นการส่ือถึงสาเหตุของการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เช่ือมโยง
ไปถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน” 

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
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ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนเพื่อให้เห็นไดช้ดัในขอ้ความ “ลืมไปแลว้ว่าลืมอะไร” เป็นการส่ือถึง
สาเหตุของการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเช่ือมโยงไปถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.22 
 
ตารางที ่4.22  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “อาการสมองเส่ือม” ของ 
  ศูนยสุ์ขภาพ Men Center โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“ลืม” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“ลืมไปแลว้วา่ลืมอะไร” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ   
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ศูนยสุ์ขภาพ Men Center โรงพยาบาล

บาํรุงราษฎร์มีทีมแพทย ์และผูเ้ช่ียวชาญสาํหรับผูสู้งอายุท่ีให้ความใส่ใจ ไม่มองขา้ม และรักษาลง
ลึกถึงสาเหตุของโรคสมองเส่ือม  

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ีคือ ศูนยสุ์ขภาพ Men Center 
โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์มีการรักษาโรคสมองเส่ือม ดว้ยทีมแพทย ์และผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเขา้ใจ 
ไม่มองขา้ม และรักษาลงลึกท่ีถึงสาเหตุของโรค 
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4.1.6.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพช้ินน้ี ไม่ไดมี้การนาํบุคคลมาใชใ้นการนาํเสนอ

ผลิตภณัฑ ์ 
2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี คือ กระดาษบนัทึกหรือกระดาษโนต้ เป็น

กระดาษทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาดเล็กสีเหลือง และมีกาวในตวัแผ่นเพื่อใชส้ําหรับติดตามท่ีต่างๆ 
โดยในโฆษณาช้ินน้ีถูกติดอยู่ท่ีผนงัหรือกาํแพง และไม่ไดมี้ขอ้ความเขียนบนัทึก แสดงถึง อาการ
ของโรคสองสมองเส่ือมท่ีทาํใหสู้ญเสียความทรงจาํหรือคิดไดช้า้ 

3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีฟ้า เป็นสีโทนสว่างท่ีช่วยให้ผูอ่้านสะบาย

สายตาและสุภาพ ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดั  
4)  ตวัอกษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร ในโฆษณาช้ินน้ีไดน้าํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใช้

ในส่วนของขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “ลืมไปแลว้ว่าลืมอะไร” เพื่อใชเ้น้นเด่นชดัให้เห็นไดง่้าย 
เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบว่าไดน้าํสีดาํมาใชใ้นขอ้ความ “ยิ่งนานวนัคุณยิ่ง
ลืมง่าย ลืมบ่อย คิดอะไรไม่ออก” เพื่อนาํเสนอถึงสาเหตุของการใชบ้ริการของศูนยสุ์ขภาพ Men 
Center โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์  

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผ่าน
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ   

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ศูนยสุ์ขภาพ Men Center โรงพยาบาล
บาํรุงราษฎร์ มีทีมแพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญของผูสู้งอายุ ท่ีพร้อมให้คาํปรึกษา รักษาดว้ยความเขา้ใจ 
และลงลึกถึงสาเหตุ ดงันั้นจึงสามารถช่วยป้องกนั ดูแลและรักษาผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคสมองเส่ือม 
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ดงันั้น การใชอ้วจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า ศูนย์
สุขภาพ Men Center โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ มีทีมแพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงสามารถช่วยลดและ
แกไ้ขใหผู้สู้งอายท่ีุมีปัญหาโรคสมองเส่ือม 
 
ตารางที ่4.23  แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
กระดาษบนัทึก
ขอ้ความหรือ
กระดาษโนต้ 

กระดาษสาํหรับจดขอ้ความท่ี
สามารถติดกบัสถานท่ีต่างๆ ได ้

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ   

 
4.1.6.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ศูนยสุ์ขภาพ Men Center ของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ มีการรักษาโรคสมองเส่ือมดว้ยทีม
แพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญสําหรับผูสู้งอายุ ท่ีพร้อมให้คาํปรึกษา รักษาดว้ยความเขา้ใจ และลงลึกถึง
สาเหตุ  

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคัญในประเด็นเดียวกันคือ “ผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ  
 
ตารางที ่4.24  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาของศูนยส์มองและระบบประสาท  
  โรงพยาบาลพญาไท 
 

สรุปแก่นในโฆษณาของศนูยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
ลาํดบัแก่น
และตวั
หมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal 

Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการ
รักษา “โรคหลอดเลือด
สมอง” ของศนูยส์มอง
และระบบประสาท 
โรงพยาบาลพญาไท 

1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพผูสู้งอาย ุ
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4.1.7  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที ่7 (ธุรกจิ
โรงพยาบาลเอกชนช้ินที ่7) คอื โฆษณาการรักษา “โรคนอนกรน” ของ คลนิิกนิทรา
ภิรมย์ (ศูนย์รักษาโรคนอนกรน) พยาบาลบางปะกอก 9  อนิเตอร์เนช่ันแนล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.7  ภาพโฆษณาการรักษา “โรคนอนกรน” ของ คลินิกนิทราภิรมย ์(ศูนยรั์กษาโรคนอน 
  กรน) พยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 
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4.1.7.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอคลินิกนิทราภิรมย ์(ศูนยรั์กษาโรคนอนกรน) 

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 ท่ีมีโปรแกรมตรวจสุขภาพการนอน ซ่ึงจะช่วยลดและบรรเทาอาการ
นอนกรนลงไดแ้ละกลบัมาใชชี้วิตกบัครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข 

4.1.7.2  อาการของโรค 
อาการโรคนอนกรน สาเหตุจากเกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจ ทาํให้กระแสลม

ถูกปิดกั้นไม่สามารถผา่นลงสู่หลอดลมและปอดไดอ้ยา่งสะดวก และเกิดการการสั่นของล้ินไก่และ
เพดานอ่อนท่ีสัน่มากกวา่ปกติขณะกาํลงันอนหลบั จึงเกิดเป็นเสียงกรนข้ึน 

อาการของโรคมีต่างๆ ดงัน้ี เกิดเสียงเสียงกรนรบกวน หรือบางคร้ังรุนแรงจนไปอุด
กั้นลมหายใจทาํใหไ้ม่สามารถหายใจเขา้ออกไดเ้ป็นระยะๆ  ซ่ึงเรียกว่า ภาวะหยดุหายใจขณะหลบั 
ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพดงัน้ี 1) โรคความดนัโลหิตสูง 2) โรคหลอดเลือดหวัใจ 3) โรคหลอด
เลือดสมอง 4) โรคอมัพฤกษแ์ละอมัพาต 5) ภาวะซึมเศร้าเร้ือรัง 6) การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 7) 
เส่ียงต่ออุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากความง่วงนอนมากผิดปรกติ หรือ 8) สร้างความรําคาญต่อผูน้อน
ร่วมหอ้ง เป็นตน้ ดงันั้น การนอนกรนจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีไม่ควรมองขา้ม  

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายุอาการนอนกรนจะพบไดบ่้อยเน่ืองจาก ความเส่ือมสภาพของ
ร่างกายส่งผลให้เน้ือเยื่อต่างๆ ขาดความตึงตวั กลา้มเน้ือหย่อนยาน รวมทั้งช่องทางเดินหายใจ
บริเวณคอแคบลง ล้ินไก่ และล้ินตกไปบงัทางเดินหายใจไดง่้ายกวา่ช่วงวยัอ่ืนๆ  

4.1.7.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
นอนหลบัอยา่งมีความสุข คลายทุกขค์นนอนขา้งๆ 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
โปรดตรวจสอบ ว่าท่านหรือคนท่ีท่านรักมีอาการดงัน้ีหรือไม่ 1)  นอน

กรนจนคนนอนขา้งๆ บ่น 2)  นอนกรนและสะดุง้เป็นพกัๆ 3)  นอนกรนจนหยดุหายใจชัว่ขณะเป็น
ระยะ 4)  นอนกรนและมีอาการสมองขาดออกซิเจน เช่น นอนนานแต่เหมือนนอนไม่พอ ง่วงนอน
ตอนกลางวนั หาวบ่อยระหวา่งวนั ปวดศีรษะตอนเชา้ 5)  นอนไม่หลบั 6)  นอนกดัฟัน 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
เชิญปรึกษาสุขภาพการนอนไดท่ี้ คลินิกนิทราภิรมย ์(Sleep Well Clinic) 

พร้อมดว้ยเคร่ืองมือการรักษาและทีมแพทยเ์ฉพาะทาง (หู คอ จมูก ทนัตแพทย,์ ศลัยแพทย,์ ภูมิแพ,้ 
กมุารแพทย,์ จิตแพทย)์ ใหค้าํปรึกษาเร่ืองการนอน 
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(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
โปรแกรมตรวจรักษาสุขภาพการนอน 1) ตรวจ Sleep Test (Polysom-

mography) ราคา 12,000 บาท 2) ส่องกลอ้งตรวจหลอดลมชนิดอ่อนตวั 3) Radiofrequency จ้ี
กระตุน้ใหเ้พดานอ่อนหดตวั 4) รักษาดว้ยเคร่ืองช่วยหายใจ CPAP 4) การผา่ตดัรักษา 

(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
8/245 หมู่ 4 ถนนพระราม  2  ก.ม.1 จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

www.bang pakokhospital.com E-mail : info@bpk.co.th 
(5)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 5  
0-2877-1111 หรือ 1745 มีรายการเหมาจ่ายกวา่ 100 รายการ 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
คลินิกนิทราภิรมย ์(ศูนยรั์กษาโรคนอนกรน) 
(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ตรา ร.พ.บางประกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล ดา้นซ้ายมือของขอ้ความมี

รูปหวัใจคร่ึงหน่ึงครอบ เพื่อส่ือถึงโรงพยาบาลท่ีดูแลดว้ยหวัใจอยา่งเอาใจใส่ 
4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีคือ ภาพของผูสู้งอายุและหลานกาํลงันอนหลบัอยู่บน

โซฝา เป็นภาพภาพผูสู้งอายนุอนหลบัอยูก่บัหลานอยูบ่นโซฝาอยา่งมีความสุขเน่ืองจากไม่มีปัญหา
อาการนอนกรนมารบกวน  

4.1.7.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication)จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
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ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือของผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏ
ในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “คลินิกนิทราภิรมย ์(Sleep Well Clinic)”  2)  “คลินิกนิทราภิรมย ์(ศูนย์
รักษาโรคนอนกรน)”  

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงช่องทางการในการติดต่อ ปรากฏ
ในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “0-2877-1111 หรือ 1745” 2)  “8/245 หมู่ 4 ถนนพระราม  2  ก.ม.1 จอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150” 3)  “www.bangpakokhospital.com” 4)  “E-mail : info@bpk.co.th” 

ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงสาเหตุของการใช้ของผลิตภณัฑ์
สุขภาพ ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “นอนกรนจนคนนอนขา้งๆ บ่น” 2)  “นอนกรนและ
สะดุง้เป็นพกัๆ” 3)  “นอนกรนจนหยดุหายใจชัว่ขณะเป็นระยะ” 4)  “นอนกรนและมีอาการสมอง
ขาดออกซิเจน” 5)  “นอนไม่หลบั”  

ประเด็นท่ีส่ี ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “พร้อมดว้ยเคร่ืองมือการรักษาและทีมแพทยเ์ฉพาะทาง (หู คอ 
จมูก ทนัตแพทย,์ ศลัยแพทย,์ ภูมิแพ,้ กุมารแพทย,์ จิตแพทย)์ ใหค้าํปรึกษาเร่ืองการนอน”  2)  “ส่อง
กลอ้งตรวจหลอดลมชนิดอ่อนตวั” 3)  “Radiofrequency จ้ีกระตุน้ใหเ้พดานอ่อนหดตวั” 4)  “รักษา
ดว้ยเคร่ืองช่วยหายใจ CPAP” 5)  “การผา่ตดัรักษา” 6)  “ตรวจ Sleep Test (Polysommography)” 

(2) ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใช้จ่ายของผูสู้งอายุ ปรากฏในขอ้ความ
โฆษณาดงัน้ี 1)  “ราคา 12,000 บาท”  2)  “มีรายการเหมาจ่ายกวา่ 100 รายการ” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.25 
 
ตารางที ่4.25  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาการรักษา “โรคนอนกรน” ของ คลินิกนิทราภิรมย ์ 
  (ศูนยรั์กษาโรคนอนกรน) พยาบาลบางปะกอก 9  อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1 นอนกรน 4 
2 คลินิกนิทราภิรมย ์ 2 
3 สุขภาพการนอน 2 
4 คนนอนขา้งๆ 2 
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โฆษณาช้ินน้ี พบว่ามีคาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 4 คาํ และคาํท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด 
คือ คาํว่า “นอนกรน”  ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ า 4 คร้ัง เป็นการส่ือถึงสาเหตุของการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เช่ือมโยง
ไปถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน” 

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนและใชสี้โทนเขม้เพื่อให้เห็นไดช้ัดในขอ้ความ คือ “นอนหลบัอย่างมี
ความสุข คลายทุกขค์นนอนขา้งๆ” เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยไดจ้ากการใช้
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.26 
 
ตารางที ่4.26  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคนอนกรน” ของคลินิกนิทรา

ภิรมย ์(ศูนยรั์กษาโรคนอนกรน) โรงพยาบาลบางปะกอก 9  อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยให้
สุขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

- ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“นอนกรน” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“นอนหลบัอยา่งมีความสุข คลายทุกข์
คนนอนขา้งๆ” 

ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ   
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ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า คลินิกนิทราภิรมย ์(ศูนยรั์กษาโรคนอน
กรน) ของโรงพยาบาล บางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล มีการรักษาอาการนอนกรน ดว้ย
เคร่ืองมือและทีมแพทยเ์ฉพาะทาง (หู คอ จมูก ทนัตแพทย,์ ศลัยแพทย,์ ภูมิแพ,้ กุมารแพทย,์ 
จิตแพทย)์ ท่ีพร้อมใหค้าํปรึกษาเร่ืองการนอนหลบัสาํหรับผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุจะประสบปัญหาในเร่ืองของ

ค่าใชจ่้าย เน่ืองจากการเกษียณการทาํงานหรือสภาพร่างกายไม่แขง็แรงจนไม่สามารถทาํงานไดจึ้ง
ทาํให้ขาดรายไดห้รือรายไดล้ดลง ผูสู้งอายุจึงมีความความกงัวลในเร่ืองของค่าใชจ่้าย แต่คลินิก
นิทราภิรมย ์(ศูนยรั์กษาโรคนอนกรน) ของโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล มี
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่แพงอยา่งท่ีคิด 

แก่นท่ี 3 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอวา่ ผูสู้งอายสุามารถท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆ กบั

คนในครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข เน่ืองจากไม่มีเสียงรบกวนของอาการนอนกรนมารบกวน 
ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ีคือ ผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีมีโอกาสจะ

เกิดอาการนอนกรน ซ่ึงสามารถส่งผลต่อสุขภาพของผูสู้งอายขุณะหลบั และเกิดเสียงรบกวนต่อคน
ในครอบครัว จึงตอ้งมีการดูแลจากคลินิกนิทราภิรมย ์(ศูนยรั์กษาโรคนอนกรน) โรงพยาบาลบาง
ประกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล ท่ีมีราคาค่ารักษาไม่สูง และพร้อมดว้ยเคร่ืองมือและทีมแพทยเ์ฉพาะ
ทาง ทาํให้ผูสู้งอายุใช้ชีวิตกบัคนในครอบครัวไดอ้ย่างมีความสุข เน่ืองจากไม่มีความกงัวลของ
ค่าใชจ่้ายและอาการเจบ็ป่วย 

4.1.7.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะวิทยา 
(Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ์ คือ ผูสู้งอายุเพศชายจาํนวน 1 คน และ

เดก็ผูช้ายจาํนวน 1 คน 
สาํหรับผูช้ายสูงอายุ พบว่าใบหนา้ ลาํคอ และแขนมีรอยเห่ียวย่น มีค้ิวและ

เส้นผมสีขาว และบริเวณดา้นหนา้ของศีรษะบางเล็กน้อย ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอายุ  การ
แต่งกายสุภาพ สวมใส่เส้ือเช้ิตสีขาวลายสก๊อตสีฟ้า มีปกสีขาว กางเกงสีครีม และเขม็ขดัสีนํ้ าดาํ นาํ
ชายเส้ือเขา้ไปในกางเกง 
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สาํหรับเด็กผูช้าย พบว่า ทรงผมสั้นสีดาํ สวมเส้ือกลา้มสีขาว ผูสู้งอายุและ
หลานชายกาํลงันอนหลบัอยูบ่นเกา้อ้ีโซฟา เป็นการส่ือถึงผูสู้งอายท่ีุมีความสุขในการทาํกิจกรรมกบั
ลูกหลานโดยไม่มีอาการของการนอนกรนมารบกวน 

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ เกา้อ้ีโซฟา เป็นเกา้อ้ีท่ีหุม้ดว้ยเบาะผา้ลายดอกไมสี้

ครีม เพื่อส่ือถึงการทาํกิจกรรม เช่น ดูแลหลาน โดยไม่มีอาการนอนกรนมารบกวน  
3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีครีม ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดั เน่ืองจากเป็น

สีท่ีสะบายต่อสายตา สุภาพ และแสดงถึงความอบอุ่นของครอบครัว  
4)  ลกัษณะตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร ในโฆษณาช้ินน้ีไดน้าํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใช้

ในส่วนของขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “นอนหลับอย่างมีความสุข คลายทุกข์คนนอนขา้งๆ” 
เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว และเพื่อนาํเสนอว่าผูสู้งอายุ
สามารถกลบัมาทาํกิจกรรมต่างๆ กบัครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข โดยไม่มีการนอนกรนมารบกวน 

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบว่าไดน้าํสีแดง ซ่ึงเป็นสีหน่ึงของตราโรงบางปะ
กอก 9 เพื่อนาํเสนอว่าการรักษาอาการนอนกรนเป็นของโรงบางปะกอก 9  และเป็นสีสดใสท่ีช่วย
สร้างความโดดเด่นใหก้บัโฆษณา 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผ่าน
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอวา่ ผูสู้งอายสุามารถท่ีจะทาํกิจกรรมกบัคนใน

ครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุขเช่น การเล้ียงดูหลาน เน่ืองจากไม่มีเสียงรบกวนของอาการนอนกรนมา
รบกวน 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ   

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า คลินิกนิทราภิรมย ์(ศูนยรั์กษาโรคนอน
กรน) ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล มีการรักษาอาการนอนกรน ดว้ยเคร่ืองมือ
และทีมแพทยเ์ฉพาะทางท่ีพร้อมใหค้าํปรึกษาเร่ืองการนอนหลบัสาํหรับผูสู้งอาย ุ

ดังนั้ น การใช้อวัจนภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ความสุขในการทาํกิจกรรมกบัคนในครอบครัว เน่ืองจากการรักษาอาการนอนกรนของคลินิกนิทรา
ภิรมย ์(ศูนยรั์กษาโรคนอนกรน) ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล  
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ตารางที ่4.27  แสดงสญัญะในโฆษณาการรักษาอาการนอนกรนของบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่ 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูช้ายสูงอายแุละ
หลาน 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็น
เตอร์ โดยในโฆษณาช้ินคือ ผูช้าย
วยัสูงอายแุละบุตรหลานจาํนวน 1
คู่ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

เกา้อ้ีโซฝา เกา้อ้ีท่ีผูสู้งอายแุละเดก็นอนหลบั
ในโฆษณา 

ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 

นอนกลางวนักบั
หลาน 

การเล้ียงดูหลาน ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 

สีแดง สีของตวัอกัษร ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

หวัใจสีแดงคร่ึง
ดวง 

ส่วนหน่ึงของตราโรงพยาบาล ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

 
4.1.7.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง คลินิกนิทราภิรมย ์(ศูนยรั์กษาโรคนอนกรน) ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่
แนล มีการรักษาอาการนอนกรน ดว้ยเคร่ืองมือและทีมแพทยเ์ฉพาะทางท่ีพร้อมให้คาํปรึกษาเร่ือง
การนอนหลบัสาํหรับผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายุและครอบครัว หมายถึง ผูสู้งอายุสามารถท่ีจะทาํ
กิจกรรมต่างๆ กบัคนในครอบครัวไดอ้ย่างมีความสุขเช่น การเล้ียงดูหลาน โดยไม่มีเสียงรบกวน
ของอาการนอนกรนมารบกวน 

แก่นท่ี 3 ค่าใช้จ่ายของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูสู้งอายุจะประสบปัญหาในเร่ืองของ
ค่าใชจ่้าย เน่ืองจากการเกษียณการทาํงานหรือสภาพร่างกายไม่แขง็แรงจนไม่สามารถทาํงานไดจึ้ง
ทาํให้ขาดรายไดห้รือรายไดล้ดลง ผูสู้งอายุจึงมีความความกงัวลในเร่ืองของค่าใชจ่้ายวจันภาษา
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และอวจันภาษาใหค้วามสาํคญัในท่ีตรงกนั 2 ประเดน็ คือ “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ และ “ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย”ุ แต่วจันภาษาจะให้
ความสาํคญัเพิ่มเติมในเร่ืองของ “ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย”ุ 

  
ตารางที ่4.28  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษาอาการนอนกรนของ 
                       บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่ 
 

สรุปแก่นในโฆษณาการรักษาอาการนอนกรนของบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่ 
ลาํดบัแก่นและตวั

หมายถึง 
ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 

(Verbal 
Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษา 
“โรคหลอดเลือดสมอง” ของ
ศนูยส์มองและระบบประสาท 

โรงพยาบาลพญาไท 
1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์

สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 

ตวัหมายถึง 
(Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ี
สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพ 

แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ี
สามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย 

2. แก่นท่ี 2 ความสุขใน
การทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ
 

ตวัหมายถึง 
(Signified) ท่ี 2 
ความสุขในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
 

แก่นท่ี 3 ความสุขในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
 

3. แก่นท่ี 3 ค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

- แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ
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4.1.8  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที ่8 
(โรงพยาบาลเอกชนช้ินที ่8) คอื โฆษณาการรักษา “โรคหัวใจ” ของศูนย์หัวใจ 
โรงพยาบาลนนทเวช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.8  ภาพโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลนนทเวช 



118 
 

4.1.8.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์มีการนําเสนอแนวทางการรักษาโรคหัวใจของศูนย์หัวใจ 

โรงพยาบาลนนทเวช มีการดูและรักษาตลอด 24 ชัว่โมง จึงทาํให้ผูป่้วยและคนในครอบครัวสบายใจ
และอุ่นใจเพราะอาการโรคหวัใจสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  

4.1.8.2  อาการของโรค 
อาการโรคหัวใจ สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ ล้ินหัวใจ และตวั

คุมจงัหวะซ่ึงทาํหน้าท่ีควบคุมการเตน้ของหัวใจ โรคหัวใจนั้นสามารถแบ่งย่อยออกไดม้ากมาย
หลายชนิดซ่ึงความรุนแรงและความจาํเป็นในการรักษาก็แตกต่างกนั เช่น 1) โรคล้ินหัวใจ 2) โรค
กลา้มเน้ือหวัใจ 3) โรคหลอดเลือดหวัใจ 4) โรคเยือ่หุม้หวัใจ  5) โรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ เป็นตน้  

อาการของโรคหัวใจจะก่อใหเ้กิดอาการต่างๆ ดงัน้ี 1) หัวใจเตน้แรง 2) เหน่ือยง่าย
เวลาออกแรง 3) เจบ็แน่นหนา้อกตรงกลาง 4) หนา้มืดและเป็นลมไม่ทราบสาเหตุ 5) ริมฝีปากและ
มือเทา้เขียว 6) ไอเป็นเลือดไม่ทราบสาเหตุ เป็นตน้ 

กลุ่มหน่ึงท่ีมีปัจจยัเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวใจ คือ กลุ่มผูสู้งอายุ เน่ืองจาก 2 สาเหตุ 
ดงัน้ี 1) เม่ือเขา้สู่วยัสูงอายนุั้นอวยัวะต่างๆ ในร่างกายก็เส่ือมสภาพซ่ึงสอดคลอ้งกบัอายท่ีุเพิ่มมากข้ึน 
รวมถึงอวยัวะส่วนหวัใจ กเ็ส่ือมสภาพลงเช่นกนั ซ่ึงทาํใหมี้โอกาสเส่ียงเกิดโรคต่างๆ เก่ียวกบัหวัใจ 
2) ผูสู้งอายนุั้นจะมีปัญหาในเร่ืองของสุขภาพเช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และไขมนัในเลือด 
ซ่ึงโรคเหล่าน้ีเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจ  

4.1.8.3 การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
เพราะโรคหวัใจ...ไม่ไดเ้จบ็แค่คนเดียว 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
มาร่วมกันดูแลหัวใจ  ของคนในครอบครัวทุกๆวัน  ศูนย์หัวใจ 

โรงพยาบาลนนทเวช เราพร้อมดูแลหวัใจคุณตลอด 24 ชัว่โมง 
(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
Call Center 0 2596 7888 www.nonthavej.co.th 
(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
Harmonize Your Healthiness 
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3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1  
Facebook ของโรงพยาบาลนนทเวช (Facebook คือ สังคมออนไลน์หรือ 

Social Network เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ต ท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารและร่วมทาํกิจกรรม
หน่ึงหรือหลายๆ กิจกรรมกบัผูใ้ช ้Facebook คนอ่ืนๆ) ดา้นบนเป็นตราสแกนส่ีเหล่ียมสีดาํขาวเพื่อ
เช่ือมโยงสู่เวบ็ไซดข์องโรงพยาบาล โดยดา้นล่างมีตราตวัอกัษร “ f ” สีขาวกรอบส่ีเหล่ียมสีนํ้ าเงิน และ
ดา้นขวามีขอ้ความ Find us on Facebook เขียนดว้ยสีนํ้ าเงิน โดยทั้งหมดถูกลอ้มรอบดว้ยกรอบส่ีเหล่ียม
แนวนอนสีเท่า ดา้นล่างกรอบขนาดใหญ่มีขอ้ความเขียนดว้ยตวัอกัษรสีดาํว่า www.facebook.com/ 
nonthavej 

(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ตราโรงพยาบาลนนทเวช เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสวางแนวเอียงดา้นมุมข้ึน

สีเขียว ขา้งในมีเคร่ืองหมายบวกสีขาวซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของพยาบาลและมีดอกไมสี้เหลือง ดา้นล่าง
มีขอ้ความวา่โรงพยาบาลนนทเวช NONTRAVEJ HOSPITAL 30 YEARS 

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ี คือ ผูสู้งอายุชายหญิงจาํนวน 1 คู่ และครอบครัว โดย

ผูสู้งอายทุั้ง 2 คนและครอบครัวยกมือขวาข้ึนมาจบัท่ีหนา้อกดา้นซา้ยซ่ึงเป็นตาํแหน่งของหวัใจ เพื่อ
ส่ือความหมายว่า ผูสู้งอายุท่ีมีการเจ็บปวดจากโรคหัวใจจะส่งผลให้คนในครอบครัวมีความรู้สึก
ทุกขใ์จไปดว้ย เน่ืองจากความเป็นห่วง 

4.1.8.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผูโ้ฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ศูนยห์ัวใจ โรงพยาบาลนนทเวช” 2)  “โรงพยาบาลนนทเวช 
NONTHAVEJ HOSPITAL 30 YEARS” 3)  “เราพร้อมดูแลหวัใจคุณ” 4)  “ดูแลหวัใจคุณ”   
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ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงช่องทางการติดต่อผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “Call Center 0 2596 7888”  2)  “www.nonthavej.co.th”  
3)  “Find us on Facebook” 4)  “www.facebook.com/nonthavej” 

ประเดน็ท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงสาเหตุของการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณดงัน้ี 1)  “ดูแลหวัใจคุณ”  2)  “คนในครอบครัว” 3)  “ไม่ไดเ้จบ็แค่คนเดียว”   
4)  “มาร่วมกนัดูแลหวัใจ ของคนในครอบครัว” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.29 
 
ตารางที ่4.29  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลนนทเวช 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. ดูแลหวัใจ 2 
2. โรงพยาบาลนนทเวช 2 
3. nonthavej 2 
4. NONTHAVEJ HOSPITAL 2 

 
โฆษณาช้ินน้ี พบว่ามีคาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 4 คาํ และแต่ละคาํมีความถ่ีใน

การทาํซํ้ าจาํนวนเท่ากนัคือ 2 คร้ั ง ซ่ึงไดแ้ก่ “ดูแลหวัใจ”  “โรงพยาบาลนนทเวช”  “nonthavej” และ 
“NONTHAVEJ HOSPITAL” เป็นการส่ือถึง  “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน”  

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนเพื่อให้เห็นไดช้ดัในขอ้ความ “เพราะโรคหัวใจ...ไม่ไดเ้จ็บแค่คนเดียว” 
เป็นการส่ือถึงสาเหตุของการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เช่ือมโยงไปถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.30 
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ตารางที ่4.30  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของศูนยห์วัใจ 
  โรงพยาบาลนนทเวช 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

- “ดูแลหวัใจ” 
- “โรงพยาบาลนนทเวช” 
- “nonthavej” 
- “NONTHAVEJ HOSPITAL” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“เพราะโรคหวัใจ...ไม่ไดเ้จบ็แค่คนเดียว” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ   
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ศูนยห์ัวใจ ของโรงพยาบาลนนทเวช มี

การรักษา “โรคหัวใจ” ให้แก่ผูสู้งอายุโดยตลอด 24 ชัว่โมง จึงทาํให้ผูป่้วยและคนในครอบครัว
สบายใจและอุ่นใจ 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ีคือ ศูนยห์ัวใจ ของโรงพยาบาลน
นทเวชมีการรักษา “โรคหัวใจ” ให้แก่ผูสู้งอายุ โดยมีการดูและรักษาตลอด 24 ชัว่โมง จึงทาํให้
ผูสู้งอายุและคนในครอบครัวใชชี้วิตไดอ้ย่างมีความสุขโดยไม่ตอ้งกงัวลว่าผูสู้งอายุจะเกิดอาการ
โรคหวัใจกาํเริบ 

4.1.8.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะวิทยา 
(Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ์ คือ ผูช้ายสูงอายุจาํนวน 1 คน และ

ครอบครัว 
สําหรับผูช้ายสูงอายุ พบว่าใบหน้า ลาํคอ และแขนมีรอยเห่ียวย่น มีหนวด

และเส้นผมสีขาวผสมกบัสีดาํ ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอาย ุ การแต่งกายสวมใส่เส้ือยืดสีขาว 
และทบัดว้ยเส้ือเช้ิตสีฟ้าโดยไม่ติดกระดุม กางเกงขายาวสีเขียวทหาร นาํมือทั้ง 2 ขา้งข้ึนมาจบั
บริเวณหวัใจ 

สาํหรับครอบครัวนั้นประกอบไปดว้ยจาํนวน 4 คน ดงัน้ี  
คนท่ี 1 คือ ผูช้ายวยัทาํงาน ซ่ึงน่าจะเป็นบุตรหรือบุตรเขยของผูช้ายสูงอาย ุ

ทรงผมสั้นสีดาํ ศีรษะดา้นหนา้เร่ิมลา้นเลก็นอ้ย การแต่งกายสวมแว่นสายตากรอบสีดาํ เส้ือเช้ิตแขน
ยาวสีขาว กางเกงขายาวสีครีม  นาํมือ 1 ขา้งข้ึนมาจบับริเวณหวัใจ 

คนท่ี 2 คือ ผูห้ญิงวยัทาํงาน ซ่ึงน่าจะเป็นบุตรหรือสะใภข้องชายสูงอาย ุและ
เป็นภรรยาของชายวยัทาํงาน ไวผ้มยาวสีดาํ  สวมเส้ือดา้นในสีขาว และทบัดว้ยเส้ือคลุมแขนยาว
เขา้รูป กางเกงสีขาว นาํมือ 1 ขา้งข้ึนมาจบับริเวณหวัใจ 

คนท่ี 3 คือ ผูห้ญิงสูงอาย ุซ่ึงน่าจะเป็นภรรยาของผูช้ายสูงอายโุดยใบหนา้ 
ลาํคอ และแขนมีรอยเห่ียวยน่ เส้นผมสีขาวผสมสีดาํ ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอาย ุแต่งกายใส่
เส้ือดา้นในสีขาว และทบัดว้ยเส้ือคลุมแขนยาวสีขาว กางเกงขายาวเอวสูงสีครีม มีการใส่เคร่ืองประ
ดุมเป็นสร้อยลกัษณะทรงกลมสีขาวคลา้ยไข่มุก นาํมือ 1 ขา้งข้ึนมาจบับริเวณหวัใจ 

คนท่ี 4 เด็กผูห้ญิง ซ่ึงน่าจะเป็นลูกของผูช้ายและผูห้ญิงวยัทาํงาน โดย
ลกัษณะไม่สูงมากนกั ไวผ้มยาวทกัเปีย 2 ขา้ง การแต่งกายใส่เส้ือสีขาว และทบัดว้ยเส้ือคลุมแขน
ยาวสีม่วง กระโปรงสีครีมซ่ึงยาวระดบัเข่า นาํมือ 1 ขา้งข้ึนมาจบับริเวณหวัใจ ผูสู้งอายเุป็นบุคคล
สําคัญต่อครอบครัว ดังนั้ นเม่ือผูสู้งอายุมีความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากโรคหัวใจคนใน
ครอบครัวนั้นกจ็ะทุกขท์รมานใจไปดว้ย 

2)  วตัถุ 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี ไม่ไดมี้การนาํวตัถุมาใชใ้นการนาํเสนอผลิตภณัฑ ์ 
3)  สี 
สีท่ีถูกนาํมาใชใ้นโฆษณาช้ินน้ี คือ สีขาว ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุก

องคป์ระกอบของโฆษณา เช่น ชุดแต่งกาย พื้นหลงัโฆษณา โดยสีขาวเป็นสีท่ีสบายต่อสายตาและ
สุภาพดูเรียบร้อยซ่ึงเหมาะกบัผูสู้งอาย ุ

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
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สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ
ขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “เพราะโรคหัวใจ…ไม่ไดเ้จ็บแค่คนเดียว” เพื่อใชเ้นน้เด่นชดัให้เห็นได้
ง่าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบว่าไดน้าํสีเขียว เป็นสีประจาํของโรงพยาบาลน
นทเวช มาใชใ้นส่วนของพาดหัวโฆษณา เน้ือหาโฆษณา ช่ือผูโ้ฆษณาและช่ือผลิตภณัฑ์ เพื่อ
ตอ้งการจะเสนอวา่การรักษาโรคหวัใจ ช้ินน้ีเป็นของศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลนนทเวช 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผ่าน
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุเป็นบุคคลท่ีสําคัญต่อคนใน

ครอบครัว ดงันั้นเม่ือผูสู้งอายมีุความเจบ็ปวดและทุกขท์รมานจากโรคหวัใจคนในครอบครัวนั้นกจ็ะ
ทุกขท์รมานใจไปดว้ย จึงตอ้งดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือความสุขของตนเองและคนในครอบครัว 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งสุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ   

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ศูนยห์ัวใจ ของโรงพยาบาลนนทเวช มี
การรักษา “โรคหัวใจ” ให้แก่ผูสู้งอายุโดยตลอด 24 ชัว่โมง จึงทาํให้ผูป่้วยและคนในครอบครัว
สบายใจและอุ่นใจ 

ดงันั้น การใชอ้วจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า ศูนย์
หวัใจ ของโรงพยาบาลนนทเวชมีการรักษา “โรคหวัใจ” ใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุโดยมีการดูและรักษาตลอด 
24 ชั่วโมง จึงทาํให้ผูสู้งอายุและคนในครอบครัวใช้ชีวิตไดอ้ย่างมีความสุขโดยไม่ตอ้งกังวลว่า
ผูสู้งอายจุะเกิดอาการโรคหวัใจกาํเริบ 
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ตารางที ่4.31  แสดงสญัญะในโฆษณาการรักษาโรคหวัใจของโรงพยาบาลนนทเวช 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูช้ายสูงอายแุละครอบครัว
ของผูสู้งอาย ุ

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑใ์นโฆษณา
ช้ินคือ ผูช้ายวยัสูงอายท่ีุเป็น
บุคคลธรรมดาจาํนวน 1คนและ
ครอบครัวจาํนวน 4 คน 

ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

สีเขียว ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
4.1.8.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ศูนยห์ัวใจ ของโรงพยาบาลนนทเวชมีการรักษา “โรคหัวใจ” ให้แก่ผูสู้งอาย ุโดยมีการดู
และรักษาตลอด 24 ชัว่โมง 

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว หมายถึง ผูสู้งอายเุป็นบุคคลท่ีสาํคญั
ต่อคนในครอบครัว ดังนั้ นเม่ือผูสู้งอายุมีความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากโรคหัวใจคนใน
ครอบครัวนั้นก็จะทุกขท์รมานใจไปดว้ย จึงตอ้งดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือความสุขของตนเองและคน
ในครอบครัว 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในท่ีตรงกนั 1 ประเด็น คือ “ผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอายุ” แต่อวจันภาษาจะให้ความสําคญั
เพิ่มเติมในเร่ืองของ “ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว” 
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ตารางที ่4.32  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของ  
  ศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลนนทเวช 
 

สรุปแก่นในโฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของ ศนูยห์วัใจ โรงพยาบาลนนทเวช 
ลาํดบัแก่นและ
ตวัหมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal 

Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษา “โรค
หลอดเลือดสมอง” ของศนูยส์มอง
และระบบประสาท โรงพยาบาล

พญาไท 
1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวขอ้งสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 

ตวัหมายถึง 
(Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
สุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
สุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ความสุขของ
ผูสู้งอายแุละครอบครัว 
 

- แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 
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4.1.9  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที ่9 
(โรงพยาบาลเอกชนช้ินที ่9) คอื โฆษณาการรักษา “โรคกระดูก” ด้วยการผ่าตดั 
ผ่านกล้อง ของศูนย์ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อสะโพก และกระดูกสันหลงั โรงพยาบาล 
บางปะกอก 9 อนิเตอร์เนช่ันแนล 

 

 
 
ภาพที ่4.9  ภาพโฆษณาการรักษา “โรคกระดูก” ดว้ยการผา่ตดัผา่นกลอ้ง ของศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่  
  ขอ้สะโพก และกระดูกสนัหลงั โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 



127 
 

4.1.9.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอแนวทางการรักษาโรคกระดูกของ ศูนยข์อ้เข่า 

ขอ้ไหล่ ขอ้สะโพก และกระดูกสันหลงั โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล มีการผา่ตดั
ผ่านกลอ้งซ่ึงทาํให้บาดแผลมีขนาดเล็ก อาการบาดเจ็บลดลง มีความปลอดภยัสูง และฟ้ืนตวัหลงั
ผา่ตดัไดร้วดเร็วกว่าการผา่ตดัโดยปกติ จึงทาํให้ผูสู้งอายสุามารถกลบัมาทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

4.1.9.2  อาการของโรค 
อาการโรคกระดูก เกิดจากความเส่ือมสภาพของกระดูกจากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 1) ความ

ผดิปกติของกระดูก 2) จากการเล่นกีฬาหรือออกกาํลงักายท่ีเส่ียงต่อการบาดเจบ็ 3) จากการประสบ
อุบติัเหตุ 4) ช่วงอายท่ีุเปล่ียนไป เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ลว้นมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ของภาวะกระดูกและขอ้ทั้งส้ิน   

อาการของโรคจะก่อใหเ้กิดอาการต่างๆ ดงัน้ี 1) มีอาการขอ้บวม 2) มีอาการปวดขอ้
และกดเจบ็ตลอดเวลา 3) เคล่ือนไหวขอ้ลาํบาก 4) มีอาการขอ้จะอุ่นและแดง 5) มีอาการขอ้ติด เป็นตน้ 

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายเุส่ียงต่อการเป็นโรคกระดูกสันหลงัทรุดและเส่ือมท่ีพบไดบ่้อย 
สาเหตุเน่ืองจากจาํนวนอายท่ีุเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของขอ้กระดูกเพราะผา่นการ
ใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน  

4.1.9.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
ปัญหาโรคกระดูกใครวา่ยาก 
(2)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2  
ผา่ตดัรักษาผา่นกลอ้ง(Endoscope) 

2)  เน้ือความโฆษณา 
(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
ทุกปัญหาขอ้ไหล่ ขอ้เข่า หรือกระดูกสันหลงัรักษาหายไดด้ว้ยวิธีผ่าตดั

รักษาผา่นกลอ้ง(Endoscope) 
(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
แผลเลก็ เจบ็นอ้ย ฟ้ืนตวัเร็ว ปลอดภยัสูง 
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(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
ราคาเหมาจ่าย 
รักษาผา่ตดัเปล่ียนขอ้เทา้/ผา่ตดัขอ้สะโพกชนิด Total hip aethroplasty 

170,000 บาท 
รักษาผา่ตดัเปล่ียนขอ้สะโพกชนิด Bipolar aethroplasty 120,000 บาท 
รักษาผา่ตดัเปล่ียนขอ้สะโพกชนิด Hemi arthroplasty 100,000 บาท 
รักษาขอ้ไหล่หลุด/รักษาเอน็รอบไหล่/ผา่ตดัเอน็ขอ้เข่า 85,000 บาท 
รักษาขอ้ไหล่ติด/ผา่ตดัหมอนรองขอ้เข่า 65,000 บาท 
รักษาหมอนรองกระดูกสนัหลงัเส่ือม ดว้ยวิธี Nucleoplasty 
รักษาโรคกระดูกสนัหลงัหกัทรุด/กระดูกคอทรุด ดว้ยวิธี  

Verterbroplasty 
(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 1) ราคาเหมาจ่ายดงักล่าวรวมค่าบริการ

และนอนพกัโรงพยาบาล 1 คืน 2) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 

(5)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 5 
0-2877-1111 หรือ 086-340-1110 มีรายการเหมาจ่ายกวา่ 100 รายการ 
(6)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 6 
8/245 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 ก.ม.1 จอมทอง กรุงเทพ 10150 

www.bangpakokhospital.com  E-mail : info@bpk.co.th 
3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์

(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
ศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่ ขอ้สะโพก และกระดูกสนัหลงั 
(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ตรา ร.พ.บางประกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล โดยดา้นซา้ยมือของขอ้ความ

มีรูปหวัใจคร่ึงหน่ึงครอบขอ้ความ เพื่อส่ือถึงเป็นโรงพยาบาลท่ีดูแลดว้ยหวัใจอยา่งเอาใจใส่  
4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีคือ ภาพของผูสู้งอายุชายหญิงจาํนวน 1 คู่ กาํลงัทาํ

กิจกรรมคือ การเล่นกีฬากอลฟ์ โดยฝ่ายชายกาํลงัสอนฝ่ายหญิงหดัตีกอลฟ์อยา่งมีความสุขอยูใ่นสวน 
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4.1.9.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication)จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพใ์ชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “รักษาหมอนรองกระดูกสนัหลงัเส่ือม ดว้ยวิธี Nucleoplasty”  
2)  “รักษาโรคกระดูกสันหลงัหักทรุด/กระดูกคอทรุด ดว้ยวิธี Verterbroplasty” 3)  “แผลเลก็ เจ็บ
นอ้ย ฟ้ืนตวัเร็ว ปลอดภยัสูง” 4)  “ผา่ตดัรักษาผา่นกลอ้ง(Endoscope)”  

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีช่องทางการติดต่อของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “0-2877-1111 หรือ 086-340-1110” 2)  “8/245 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 
ก.ม.1 จอมทอง กรุงเทพ 10150” 3)  “www.bangpakokhospital.com” 4)  “E-mail : info@bpk.co.th” 

ประเดน็ท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงสาเหตุของการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ปัญหาโรคกระดูกใครว่ายาก” 2)  “ทุกปัญหาขอ้ไหล่ ขอ้เข่า 
หรือกระดูกสนัหลงัรักษาหายได”้ 

(2) ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายของผูสู้งอายุ แบ่งออกเป็นประเด็น
ดงัน้ี 

ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงราคาของผลิตภัณฑ์ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “รักษาผา่ตดัเปล่ียนขอ้เทา้/ผา่ตดัขอ้สะโพกชนิด Total hip aethroplasty 
170,000 บาท” 2)  “รักษาผา่ตดัเปล่ียนขอ้สะโพกชนิด Bipolar aethroplasty 120,000 บาท” 3)  “รักษา
ผา่ตดัเปล่ียนขอ้สะโพกชนิด Hemi arthroplasty 100,000 บาท” 4)  “รักษาขอ้ไหล่หลุด/รักษาเอน็
รอบไหล่/ผา่ตดัเอน็ขอ้เข่า 85,000 บาท” 5)  “รักษาขอ้ไหล่ติด/ผา่ตดัหมอนรองขอ้เข่า 65,000 บาท” 

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงเง่ือนไขของผลิตภณัฑ ์ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ราคาเหมาจ่ายดงักล่าวรวมค่าบริการและนอนพกัโรงพยาบาล 1 คืน”       
2)  “โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้” 
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2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.33 
 
ตารางที ่4.33  การทาํซํ้ าในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูก” ดว้ยการผา่ตดัผา่นกลอ้ง ของ 
  ศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่ ขอ้สะโพก และกระดูกสนัหลงั โรงพยาบาลบางปะกอก 9  
  อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. ราคาเหมาจ่าย 2 
2. ผา่ตดัรักษาผา่นกลอ้ง (Endoscope) 2 

 
โฆษณาช้ินน้ี พบว่าคาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 2 คาํ และทั้ง 2 คาํ มีความถ่ีในการ

ทาํซํ้ าเท่ากนัคือ 2 คร้ัง ไดแ้ก่ คาํว่า “ราคาเหมาจ่าย” เพื่อเป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึง
ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอายุ”  และคาํว่า  “ผ่าตดัรักษาผ่านกลอ้ง (Endoscope)” เพื่อเป็นการส่ือถึง 
“ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ” 

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึน คือ “ปัญหาโรคกระดูกใครว่ายาก” เป็นการส่ือถึงสาเหตุของการใช้
ผลิตภณัฑท่ี์เช่ือมโยงไปถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
ใหสุ้ขภาพดีข้ึน” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.34 
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ตารางที ่4.34  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคกระดูก” ดว้ยการผา่ตดั 
  ผา่นกลอ้ง ของ ศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่ ขอ้สะโพก และกระดูกสนัหลงั โรงพยาบาล 
                      บางประกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

- ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้าย
ของผูสู้งอาย ุ

ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“ราคาเหมาจ่าย” ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

“ผา่ตดัรักษาผา่นกลอ้ง 
(Endoscope)” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“ปัญหาโรคกระดูกใครวา่ยาก” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ   
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ศูนย์ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อสะโพก และ

กระดูกสันหลงั โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนลสามารถรักษาผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาโรค
กระดูกและขอ้ ดว้ยเทคโนโลยีการผา่ตดัผา่นกลอ้ง (Endoscope) ท่ีจะช่วยให้บาดแผลมีขนาดเล็ก 
บาดเจ็บนอ้ย ฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว และมีความปลอดภยัสูง ผูสู้งอายจึุงไม่ตอ้งกงัวลแมจ้ะมีอาการของโรค
กระดูกและขอ้ 

แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุจะประสบปัญหาในเร่ืองของ

ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากอยู่ในวยัเกษียณจากการทาํงานหรือสภาพร่างกายไม่แข็งแรงจนไม่สามารถ
ทาํงานไดจึ้งทาํให้ขาดรายไดห้รือรายไดล้ดลง ผูสู้งอายจึุงมีความความกงัวลในเร่ืองของค่าใชจ่้าย 
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แต่ศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่ ขอ้สะโพก และกระดูกสันหลงัมีราคาเหมาจ่ายในการรักษาซ่ึงทาํให้ไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายสูง ผูสู้งอายจึุงไม่ตอ้งมีความกงัวล 

ดังนั้ น จึงสรุปได้ว่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ศูนย์ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อ
สะโพก และกระดูกสันหลงั โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล มีการรักษาโรคกระดูก
และขอ้ดว้ยเทคโนโลยกีารผา่ตดัรักษาผา่นกลอ้ง (Endoscope) ท่ีจะช่วยใหบ้าดแผลเลก็ บาดเจบ็นอ้ย 
ฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว และมีความปลอดภยัสูง นอกจากน้ีราคาในการบริการไม่สูงและเป็นราคาเหมาจ่าย จึง
ทาํใหผู้สู้งอายหุมดความกงัวลในเร่ืองของค่าใชจ่้ายและสุขภาพ 

4.1.9.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายชุายหญิงทัว่ไปจาํนวน 1 คู่ 
สาํหรับผูช้ายสูงอาย ุพบว่าใบหนา้ ลาํคอ และแขนมีรอยเห่ียวยน่ มีเส้นผมสี

ขาว และศีรษะดา้นหนา้บางเลก็นอ้ย ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอาย ุ การแต่งกายสุภาพ สวมใส่
เส้ือมีปกสีส้ม กางเกงสีครีม รองเทา้สีขาว และใส่นาฬิกาสีทอง นอกจากน้ีมีการสวมแว่นสายตา 
เน่ืองจากผูสู้งอายจุะมีปัญหาทางดา้นสายตา 

สําหรับผูห้ญิงสูงอายุ พบว่าใบหน้ามีรอยเห่ียวย่นและรอยตีนกาตรงรอบ
ดวงตา มีเส้นผมสีขาวผสมกบัสีดาํ และใส่ชุดกระโปรงดา้นในสีขาวยาวสีขาวลายฟ้า เส้ือคลุมแขน
ยาวสีขาว  

ผูสู้งอายุเพศชายกาํลงัใช้เวลาว่างจากการเกษียณการทาํงานสอนผูห้ญิง
สูงอายหุดัเล่นกีฬากอลฟ์อยูท่ี่สวนแห่งหน่ึง ดว้ยสีหนา้และท่าทางยิม้แยม้ หมายถึง ผูสู้งอายทุั้งสอง
คนนั้นมีความสุขเน่ืองจากมีสุขภาพท่ีดี สามารถทาํกิจกรรมท่ีตนเองชอบหรือเคยทาํได ้เน่ืองจากไม่
มีโรคเก่ียวกบักระดูกและขอ้มารบกวน 

2)  วตัถุ 
วัตถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ ไม้กอล์ฟ เป็นการส่ือถึง ความสุขในการทํา

กิจกรรมซ่ึงตอ้งใชค้วามแขง็แรงของขอ้ต่อและกระดูกเช่น การเล่นกีฬากลอฟ์  
3)  สี 
สีท่ีถูกนาํมาใชใ้นโฆษณาช้ินน้ี คือ สีครีม ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดั โดยสี

ครีมแสดงถึงความสุภาพและเรียบร้อย  นอกจากน้ียงัมีส่วนต่อความสะบายของสายตา 
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4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ

ขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “ปัญหาโรคกระดูกใครว่ายาก” และ“ผ่าตดัรักษาผ่านกลอ้ง (Endoscope)” 
เพื่อใชเ้นน้เด่นชดัใหเ้ห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สําหรับสีของตัวอักษร  พบว่าได้นําสีแดงและสีฟ้าเป็นสีประจําของ
โรงพยาบาลบางปะกอก 9  อินเตอร์เนชัน่แนล มาใชใ้นทุกส่วนของโฆษณา เพื่อนาํเสนอว่าการ
รักษาโรคกระดูกและขอ้เป็นของโรงพยาบาลบางปะกอก 9  อินเตอร์เนชัน่แนล 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผ่าน
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายสุามารถท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆ ใน

วยัเกษียณ เช่น การตีกลอฟ์ไดอ้ยา่งมีความสุขโดยไม่มีอาการโรคกระดูกและขอ้มารบกวน 
ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถ

ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ   
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ศูนย์ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อสะโพก และ

กระดูกสันหลงั โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล มีการรักษาโรคกระดูกและขอ้ดว้ย
เทคโนโลยกีารผา่ตดัรักษาผา่นกลอ้ง (Endoscope) ท่ีจะช่วยใหบ้าดแผลเลก็ และฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว 

ดงันั้น การใชอ้วจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า ศูนย์
ขอ้เข่า ขอ้ไหล่ ขอ้สะโพก และกระดูกสันหลงั โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล มีการ
รักษาโรคกระดูกและขอ้ดว้ยเทคโนโลยกีารผา่ตดัรักษาผา่นกลอ้ง (Endoscope) ท่ีจะช่วยใหบ้าดแผล
เลก็ ฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว และสามารถกลบัมาทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุเช่น การตีกลอฟ์ไดอ้ยา่งมีความสุข  
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ตารางที ่4.35  แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูก” ของ ศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่  
  ขอ้สะโพก และกระดูกสนัหลงั โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูช้ายและผูห้ญิง
สูงอายจุาํนวน 1 คู่ 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑใ์นโฆษณาช้ิน
คือ ผูช้ายและผูห้ญิงวยัสูงอายท่ีุเป็น
บุคคลทัว่ไปจาํนวน 1 คู่ 

ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

สีแดง สีของตวัอกัษร ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

หวัใจสีแดงคร่ึงดวง ส่วนหน่ึงของตราโรงพยาบาล ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

กีฬากอลฟ์ กิจกกรมของผูสู้งอายท่ีุเป็นพรีเซ็น
เตอร์ 

ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

 
4.1.9.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่ ขอ้สะโพก และกระดูกสันหลงั โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์
เนชัน่แนล มีการรักษาโรคกระดูกและขอ้ดว้ยเทคโนโลยีการผา่ตดัรักษาผา่นกลอ้ง (Endoscope) ท่ี
จะช่วยใหบ้าดแผลเลก็ และฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว 

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูสู้งอายสุามารถท่ีจะทาํ
กิจกรรมต่างๆ ในช่วงวยัเกษียณ เช่น การเล่นกลอฟ์ ได้อย่างมีความสุขโดยไม่มีโรคกระดูกมา
รบกวน 

แก่นท่ี 3 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ หมายถึง ผูสู้งอายจุะประสบปัญหาในเร่ืองของ
ค่าใชจ่้าย เน่ืองจากการเกษียณการทาํงานหรือสภาพร่างกายไม่แขง็แรงจนไม่สามารถทาํงานไดจึ้ง
ทาํใหข้าดรายไดห้รือรายไดล้ดลง ผูสู้งอายจึุงมีความความกงัวลในเร่ืองของค่าใชจ่้าย  

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในท่ีตรงกนั 1 ประเด็น คือ “ผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ แต่วจันภาษาจะใหค้วามสาํคญัเพิ่มเติม
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ในเร่ืองของ “ค่าใช้จ่ายของผูสู้งอายุ” และ อวจันภาษาจะให้ความสําคญัเพิ่มเติมในเร่ืองของ 
“ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย”ุ 
 
ตารางที ่4.36  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูก”  
   ของ ศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่ ขอ้สะโพก และกระดูกสนัหลงั โรงพยาบาลบางปะกอก 9  
                      อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

สรุปแก่นในโฆษณาการรักษาโรคกระดูกสันหลงัหกัทรุด-เส่ือม ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 
ลาํดบั

แก่นและ
ตวั

หมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal 

Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษาโรคหลอด
เลือดสมองของศนูยส์มองและระบบ

ประสาท โรงพยาบาลพญาไท 

1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

- แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ
 

3. - ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ความสุขในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 3 ความสุขในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ
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4.1.10  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที ่10 
(โรงพยาบาลเอกชนช้ินที ่10) คอื โฆษณาการรักษา “โรคข้อเข่า” ของ ศูนย์
กล้ามเนือ้ ข้อ และกระดูก  โรงพยาบาลบางพญาไท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.10  ภาพโฆษณาการรักษา “โรคขอ้เข่า” ของ ศูนยก์ลา้มเน้ือ ขอ้ และกระดูก 
  โรงพยาบาลบางพญาไท 
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4.1.10.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์ช้ินน้ีมีการนําเสนอแนวทางการรักษาโรคข้อเข่าของ ศูนย์

กลา้มเน้ือ ขอ้ และกระดูก โรงพยาบาลบางพญาไท ดว้ย 4G Process การผ่าตดัผ่านกลอ้ง ทาํให้
บาดแผลมีขนาดเลก็ และฟ้ืนตวัหลงัผา่ตดัไดร้วดเร็วกว่าการผา่ตดัโดยปกติ ทาํให้ผูสู้งอายสุามารถ
กลบัมาทาํกิจกรรมต่างๆ กบัครอบครัว 

4.1.10.2  อาการของโรค 
อาการโรคขอ้เข่า เกิดจากสาเหตุต่างๆ ดงัน้ี 1) ความผดิปกติของกระดูก 2) จากการ

เล่นกีฬาหรือออกกาํลงักายท่ีเส่ียงต่อการบาดเจ็บ 3) จากประสบอุบติัเหตุ 4) ช่วงอายุท่ีเปล่ียนไป 
เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ลว้นมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของภาวะกระดูกและขอ้ทั้งส้ิน   

อาการของโรคจะก่อใหเ้กิดอาการต่างๆ ดงัน้ี 1) มีอาการปวดเข่า 2) มีเสียงในขอ้เข่า  
3) เคล่ือนไหวขอ้ลาํบาก 4) มีอาการขอ้เข่าโก่งงอ 5) มีอาการขอ้เข่ายดึติด เป็นตน้  

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายเุส่ียงต่อการเป็นโรคขอ้เข่าท่ีพบไดบ่้อย สาเหตุเน่ืองจากจาํนวน
อายุท่ีเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของขอ้กระดูกเพราะผ่านการใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการเคล่ือนไหว และการช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอาย ุ

4.1.10.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
จะดีกวา่ไหม...ถา้ไดไ้ปกนัพร้อมหนา้ 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
ให้คนท่ีคุณรักไดอ้อกไปใชชี้วิตอย่างเต็มท่ีอีกคร้ัง เม่ือหมดปัญหาขอ้

เข่าเฉพาะทางของศูนยก์ลา้มเน้ือ กระดูก และขอ้ โรงพยาบาลพญาไท 
(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
พร้อมใหค้าํปรึกษา รักษาอยา่งเป็นขั้นตอนดว้ยระบบ 4G Process* ทาํ

การผา่ตดัเพื่อรักษาอาการขอ้เส่ือม หรือเปล่ียนขอ้เทียมดว้ยวิธีผา่ตดัแผลเลก็ (Minimally Invasive 
Surgery) โดยมีเทคโนโลย ีNavigator ช่วยบอกตาํแหน่งจุดท่ีทาํการผา่ตดัไดอ้ยา่งแม่นยาํดว้ยภาพ 3 
มิติ ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งเปิดแผลผา่ตดัใหญ่เช่นเดิม และฟ้ืนตวัเร็ว 

(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
Navigator เคร่ืองมือนาํวิธีในการผ่าตดัเพื่อบอกตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง

ระหวา่งทาํการผา่ตดัดว้ยระบบ GPRS 
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(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
*4G Process  • Good Screening • Good Plan • Good Hand •Good 

Technology 
(5)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 5 
1772 www.phyathai.com 
(6)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 6 
ศรีอยธุยา  สนามเป้า  เพชรเกษม19  ศรีราชา 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1  
ตรา Healthy Musculo-Skeletal Center เป็นช่ือภาษาอังกฤษของศูนย์

กลา้มเน้ือ กระดูก และขอ้โรงพยาบาลพญาไท โดยมีการปรับเปล่ียนตวัอกัษร “H” คร่ึงหน่ึงให้เป็น
เคร่ืองหมายบวกซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของโรงพยาบาล 

(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2  
PHYATHAI HOSPITAL (โรงพยาบาลพญาไท) Associated with Harvard 

Medical International ในส่วนของขอ้ความช่ือผูโ้ฆษณาภาษาองักฤษเขียนว่า PHYATHAI HOSPITAL 
มีการปรับเปล่ียนตวัอกัษร “H” คร่ึงหน่ึงให้เป็นเหมือนเคร่ืองหมายบวกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
โรงพยาบาล และขอ้ความภาษาองักฤษว่า Associated with Harvard Medical International นั้น มี
ตราของหน่วยงานของ Harvard Medical International วางไวด้า้นหน้าขอ้ความ โดยหน่วยงานน้ี
เป็นหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีทาํงานดา้นวิชาการเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ ทั้งในดา้น
การศึกษาค้นคว้าวิจัย และการศึกษาโรงพยาบาลท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ มีหน้าท่ีร่วมมือกับ
นานาชาติในการพฒันาความกา้วการดูแลสุขภาพ โดยดา้นซา้ยของช่ือผูโ้ฆษณานั้นมีตราสัญลกัษณ์
ของโรงพยาบาล คลา้ยกบัเคร่ืองหมายของฟันเฟืองวางติดกนั 3 อนั เพื่อส่ือว่าเป็นการขบัเคล่ือนการ
พฒันาการรักษาโรคของโรงพยาบาล 

(3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 3 
ตรารางวลั Trusted Brand Gold Award 2007 คือ ป้ายรางวลัท่ีไดรั้บ

คดัเลือกให้เป็นโรงพยาบาลท่ีไดรั้บความไวว้างใจมากท่ีสุดในประเทศไทยประจาํปี 2550 และมี
ลกัษณะเป็นวงกลมสีทอง และมีขอ้ความดา้นล่างว่า “หน่ึงในโรงพยาบาลท่ีไดรั้บความไวว้างใจ
สูงสุด” 

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีคือ ภาพถ่ายของผูสู้งอายุและครอบครัว เป็นรูปถ่าย

ของครอบครัวท่ีประกอบไปดว้ยพ่อแม่ลูกไปเท่ียวกาํแพงเมืองจีนท่ีประเทศจีน และมีรูปถ่ายของ
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ผูสู้งอายนุาํมาแปะในรูปดงักล่าวเน่ืองจากไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย เพื่อสร้างภาพถ่ายของครอบครัวท่ีมี
ผูสู้งอาย ุ

4.1.10.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเน้นความหมายผ่านขอ้ความท่ีรูปแตกต่าง

กนัแต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ศูนยก์ลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ โรงพยาบาลพญาไท”   2)  “Healthy 
Musculo-Skeletal Center”  3)  “PHYATHAI HOSPITAL โรงพยาบาลพญาไท”    

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “รักษาอยา่งเป็นขั้นตอนดว้ยระบบ 4G Process*”  2)  “*4G Process  • 
Good Screening • Good Plan • Good Hand •Good Technology” 

ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงช่องทางในการติดต่อผลิตภณัฑ์
สุขภาพ ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “1772” 2)  “www.phyathai.com” 3)  “ศรีอยธุยา  สนามเป้า  
เพชรเกษม 19  ศรีราชา”    

ประเด็นท่ีส่ี ความหมายท่ีแสดงความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “หน่ึงในโรงพยาบาลท่ีไดรั้บความไวว้างใจสูงสุด”  2)  “Associated 
with Harvard Medical International”    

ประเด็นท่ีห้า ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดังน้ี 1)  “Navigator เคร่ืองมือนําวิธีในการผ่าตดัเพื่อบอกตาํแหน่งท่ี
ถูกตอ้งระหว่างทาํการผ่าตดัดว้ยระบบ GPRS” 2)  “ทาํการผ่าตดัเพื่อรักษาอาการขอ้เส่ือม หรือ
เปล่ียนขอ้เทียมดว้ยวิธีผ่าตดัแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery)”  3)  “โดยมีเทคโนโลย ี
Navigator ช่วยบอกตาํแหน่งจุดท่ีทาํการผา่ตดัไดอ้ยา่งแม่นยาํดว้ยภาพ 3 มิติ ทาํใหไ้ม่จาํเป็นตอ้งเปิด
แผลผา่ตดัใหญ่เช่นเดิม และฟ้ืนตวัเร็ว” 4)  “พร้อมใหค้าํปรึกษา รักษาอยา่งเป็นขั้นตอน”  
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(2) ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ให้คนท่ีคุณรักไดอ้อกไปใชชี้วิตอยา่งเตม็ท่ีอีกคร้ัง”  2)  “จะ
ดีกวา่ไหม...ถา้ไดไ้ปกนัพร้อมหนา้” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.37 
 
ตารางที ่4.37  แสดงการทาํซํ้ากนัในโฆษณาการรักษา “โรคขอ้เข่า” ของ ศูนยก์ลา้มเน้ือ ขอ้  
  และกระดูก โรงพยาบาลบางพญาไท 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. Good 4 
2. 4G Process 2 
3. โรงพญาบาลพญาไท 2 

 
โฆษณาช้ินน้ี พบวา่มีคาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 3 คาํ และคาํท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด 

คือ “Good” ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ ากนั 4 คร้ัง เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน”  

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรใหใ้หญ่ข้ึนเพื่อใหเ้ห็นไดช้ดัในขอ้ความ คือ “จะดีกว่าไหม...ถา้ไดไ้ปกนัพร้อมหนา้” 
เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.38 
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ตารางที ่4.38  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคขอ้เข่า” ของศูนยก์ลา้มเน้ือ ขอ้  
                      และกระดูก โรงพยาบาลบางพญาไท 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

-ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

-ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอย
ไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“Good” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“จะดีกวา่ไหม...ถา้ไดไ้ปกนัพร้อม
หนา้” 

ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ   
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ศูนยก์ลา้มเน้ือ ขอ้ และกระดูกโรงพญา

บาลพญาไท มีวิธีการรักษาแบบ 4G Processท่ีประกอบไปดว้ย Good Screening • Good Plan • 
Good Hand •Good Technology ในการรักษา “โรคขอ้เส่ือม”ดว้ยการผ่าตดัแผลเล็กโดยนาํ
เทคโนโลยี Navigator ช่วยบอกตาํแหน่งจุดท่ีทาํการผ่าตดัไดอ้ย่างแม่นยาํดว้ยภาพ 3 มิติ ทาํให้ไม่
จาํเป็นตอ้งเปิดแผลผ่าตดัใหญ่เและฟ้ืนตวัเร็ว จึงทาํให้ผูสู้งอายุสามารถเดินทางไปท่องเท่ียวกบั
ครอบครัวอยา่งมีความสุข 

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ความสุขของผูสู้งอายุและครอบครัว

เน่ืองจากไม่มีผลของอาการจากโรคขอ้เส่ือมมาเป็นอุปสรรค ในการทาํกิจกรรมกบัครอบครัวเช่น 
การไปเท่ียวต่างประเทศ 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่แก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ผูสู้งอายสุามารถนั้นสามารถท่ี
จะทาํกิจกรรมต่างๆกบัครอบครัวเช่น การไปเท่ียวต่างประเทศ เน่ืองจากศูนยก์ลา้มเน้ือ ขอ้ และ
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กระดูกโรงพญาบาลพญาไท มีวิธีการรักษาแบบ 4G Process ทาํให้การผา่ตดัมีแผลขนาดใหญ่ และ
ฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว จึงทาํใหไ้ม่มีอาการจากโรคขอ้เส่ือมมาเป็นอุปสรรค 

4.1.10.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายุบุคคลทัว่ไปจาํนวน 1 คน 

และครอบครัว   
สําหรับผูห้ญิงสูงอายุ พบว่าใบหน้า ลาํคอ และแขนมีรอยเห่ียวย่น มีรอย

ตีนกาตรงรอบดวงตา เส้นผมนั้นมีสีขาวผสมกบัสีดาํ และใส่เส้ือทรงคอจีนสีฟ้าและประดบัลาย
ดอกไมเ้ล็กน้อย กระโปรงสีนํ้ าตาล สะพายกระเป๋าถือไวท่ี้แขน ใบหนา้ยิ้มแยม้ และชูสองน้ิวเพื่อ
แสดงท่าทางการถ่ายรูป 

สาํหรับครอบครัวของผูสู้งอาย ุมีรายละเอียดดงัน้ี 
คนท่ี 1 คือ ผูช้ายวยัทาํงาน ซ่ึงน่าจะเป็นบุตรหรือบุตรเขยของผูห้ญิงสูงอาย ุ

ทรงผมสั้นสีดาํ  ส่วนการแต่งกาย ใส่เส้ือเช้ิตกนัหนาวสีนํ้ าเงิน กางเกงขายาวสีนํ้ าตาล แว่นตากนั
แดดคาดไวบ้นศีรษะ และสะพายกระเป๋าไวด้า้นหลงั  

คนท่ี 2 คือ ผูห้ญิงในวยัทาํงาน ซ่ึงน่าจะเป็นบุตรหรือสะใภข้องหญิงสูงอาย ุ
และเป็นภรรยาของชายวยัทาํงาน ผมยาวสีดาํรัดผมไวด้า้นหลงั  สวมเส้ือกนัหนาวแขนยาวสีครีม 
กางเกงขายาวสีเทา และมีการนาํพาพนัคอมาพนัไวบ้ริเวณคอ  

คนท่ี 3 เด็กผูห้ญิง ซ่ึงน่าจะเป็นลูกของผูช้ายและผูห้ญิงวยัทาํงาน โดย
ลกัษณะไม่สูงมากนกั ไวผ้มยาว ใส่เส้ือกนัหนาวสีชมพู กางเกงสีนํ้ าตาล และใส่หมวกสาํหรับกนั
ความหนาวสีชมพู ภาพของผูสู้งอายุและครอบครัว เป็นการส่ือให้เห็นถึง ผูสู้งอายุท่ีเป็นโรคขอ้
เส่ือมนั้นไม่สามารถท่ีจะทาํกิจกรรมท่ีมีความสุขกบัครอบครัวได ้

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ ภาพถ่าย เป็นภาพถ่ายของครอบครัวของผูสู้งอายุ

ท่ีไปเท่ียวเมืองจีน และภาพถ่ายของผูสู้งอายุ โดยนําภาพของผูสู้งอายุมาแปะติดลงในรูปของ
ครอบครัวท่ีไปเท่ียวเมืองจีน เน่ืองจากผูสู้งอายุนั้นเป็นโรคขอ้เส่ือมไม่สามารถเดินทางไปด้วย 
เพราะสถานท่ีต่างๆท่ีไปท่องเท่ียวเช่น กาํแพงเมืองจีน นั้นตอ้งใชค้วามแขง็แรงของขอ้เป็นอยา่งมาก 
เป็นการส่ือถึงกิจกรรมท่ีผูสู้งอายไุม่สามารถทาํร่วมกบัครอบครัวไดเ้น่ืองจากมีอาการขอ้เข่าเส่ือมมา
รบกวน  
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3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีเขียวมะกอก (Olive Green) เป็นสีประจาํของ

โรงพญาบาลพญาไทและสีประจาํวิชาชีพเภสชักรรม ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุกองคป์ระกอบ
ของโฆษณา เช่น ตราโรงพยาบาล ช่ือของโรงพยาบาลทั้งท่ีเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย และ
เส้ือผา้ของผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์การนาํสีเขียวมะกอกมาใชน้ั้นเพื่อแสดงถึงการเป็นโฆษณาเก่ียวกบั
การรักษาโรคของโรงพญาบาลพญาไท   

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ

ขอ้ความพาดหวัโฆษณาวา่ “จะดีกวา่ไหม...ถา้ไดไ้ปกนัพร้อมหนา้” เพื่อใชเ้นน้เด่นชดัใหเ้ห็นไดง่้าย 
เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบวา่ไดน้าํสีเขียวมะกอกเป็นสีประจาํของโรงพญา
บาลพญาไทและสีประจาํวิชาชีพเภสัชกรรมมาใชใ้นทุกส่วนของโฆษณา เพื่อนาํเสนอว่าการรักษา
โรคขอ้เข่าเป็นของโรงพยาบาลพญาไท 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอวา่ ผูสู้งอายสุามารถสามารถท่ีจะทาํกิจกรรม

ต่างๆ กบัครอบครัว เช่น การไปเท่ียวต่างประเทศ ไดอ้ยา่งสนุกสนานอีกคร้ังโดยไม่มีอาการโรคขอ้
เข่ามารบกวน 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ   

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ศูนยก์ลา้มเน้ือ ขอ้ และกระดูกโรงพญา
บาลพญาไท มีวิธีการรักษาแบบ 4G Process ท่ีประกอบไปดว้ย Good Screening • Good Plan • 
Good Hand •Good Technology ในการรักษา “โรคขอ้เส่ือม” ทาํใหแ้ผลมีขนาดเลก็และฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว 

ดงันั้น การใชอ้วจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า ศูนย์
กลา้มเน้ือ ขอ้ และกระดูกโรงพญาบาลพญาไท มีวิธีการรักษาแบบ 4G Process ทาํให้แผลมีขนาด
เลก็และฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว จึงทาํใหผู้สู้งอายกุลบัมาทาํกิจกรรมต่างๆ กบัครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข เช่น 
การไปเท่ียวต่างประเทศ 
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ตารางที ่4.39  แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาการรักษา “โรคขอ้เข่า” ของ ศูนยก์ลา้มเน้ือ ขอ้  
  และกระดูก โรงพยาบาลบางพญาไท 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูห้ญิงสูงอายแุละ
ครอบครัว 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑใ์นโฆษณาช้ิน
คือ ผูห้ญิงสูงอายท่ีุบุคคลทัว่ไป
จาํนวน 1 คน และครอบครัว
ประกอบไป ชายและหญิงวยั
ทาํงานจาํนวน 1 คู่ และเดก็ผูห้ญิง
จาํนวน 1 คน 

ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

ตรารางวลั ป้ายรางวลัท่ีไดรั้บ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

สีเขียว สีของตวัอกัษรและรูปภาพใน
โฆษณา 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ภาพถ่ายท่องเท่ียว
กาํแพงเมืองจีน 

ภาพถ่ายของผูสู้งอายแุละภาพถ่าย
ของครอบครัว 

ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

 
4.1.10.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ความสุขของผูสู้งอายและครอบครัว หมายถึง ผูสู้งอายสุามารถสามารถท่ีจะ

ทาํกิจกรรมต่างๆ กบัครอบครัว เช่น การไปเท่ียวต่างประเทศ ไดอ้ย่างสนุกสนานอีกคร้ังโดยไม่มี
อาการโรคขอ้เข่ามารบกวน 

แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
หมายถึง ศูนยก์ลา้มเน้ือ ขอ้ และกระดูกโรงพญาบาลพญาไท มีวิธีการรักษาแบบ 4G Process ท่ี
ประกอบไปดว้ย Good Screening • Good Plan • Good Hand •Good Technology ในการรักษา “โรค
ขอ้เส่ือม” ทาํใหแ้ผลมีขนาดเลก็และฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสาํคญัในทั้ง 2 ประเด็นเท่ากนั คือ “ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอายุ” และ “ความสุขของผูสู้งอายุและ
ครอบครัว” 



145 
 

ตารางที ่4.40  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคขอ้เข่า” ของ 
  ศูนยก์ลา้มเน้ือ ขอ้ และกระดูก โรงพยาบาลบางพญาไท 
 

สรุปแก่นในโฆษณาการรักษา “โรคขอ้เข่า” ของ ศนูยก์ลา้มเน้ือ ขอ้ และกระดูก  โรงพยาบาลบางพญาไท 
ลาํดบัแก่นและ
ตวัหมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal 

Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษา 
“โรคหลอดเลือดสมอง” ของ
ศนูยส์มองและระบบประสาท 

โรงพยาบาลพญาไท 
1. แก่นท่ี 1 ความสุขของ

ผูสู้งอายแุละครอบครัว 
 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

แก่นท่ี 1ความสุขของผูสู้งอายุ
และครอบครัว 

2. แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
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4.1.11  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที ่11 (ธุรกจิ
ผลติภณัฑ์อาหารเสริมช้ินที1่) คอื โฆษณาผลติภณัฑ์อาหารเสริม “เอนชัวร์ 
(Ensure)” ของบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) (Abbott Thailand) 

 

 
 
ภาพที ่4.11  ภาพโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เอนชวัร์ (Ensure)” ของ บริษทั แอบ๊บอต  
                    ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) (Abbott Thailand) 
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4.1.11.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เอนชวัร์ เป็นเคร่ืองด่ืม

อาหารเสริมประเภทชง ท่ีเต็มไปดว้ยสารอาหารต่างๆ สาํหรับผูสู้งอายุ มีการปรับปรุงสูตร และมี
การเพิ่มโภชการสารอาหารใหม่ๆเพิ่มยิง่ข้ึน ซ่ึงจะมีส่วนช่วยใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพท่ีแขง็แรงสามารถ
ทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกกาํลงักายไดด้งัเดิม 

4.1.11.2  สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงร่างกาย เน่ืองจากรูปแบบการดาํเนินชีวิต

ของสังคมในปัจจุบนั ทาํให้ไม่สามารถรับประทานอาหารไดค้รบถว้นตามท่ีร่างกายตอ้งการ 
นอกจากน้ี ผกั ผลไม ้และเน้ือสตัวท่ี์ผลิตกมี็สารพิษตกคา้ง ซ่ึงลว้นส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ 

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีควรรับประทานอาหารเสริม สาเหตุจากจาํนวนอายุท่ี
เพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของร่างกาย เพราะผ่านการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน 
ดงันั้นผูสู้งอายุจึงมีความจาํเป็นตอ้งรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ เพื่อ
นาํไปซ่อมแซมร่างกายท่ีสึกหรอ 

4.1.11.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
แกว้น้ีสิ...ท่ีเราตอ้งการ 
(2)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2 
ฟรี ! ขนาดทดลอง(มูลค่า 50 บาท) 500 ท่านแรก โทร.0-2252-2448 

วนัน้ีถึง 30 มิถุนายน 2544 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
 “ สาํหรับพวกเรารับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์หลากหลายครบ5 

หมู่ ออกกาํลงักายทุกวนั ทาํใหร่้างกายแขง็แรง สามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งใจตอ้งการ ” 
(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
เอนชวัร์ สูตรปรับปรุง เพิ่มปริมาณแคลเซียม 242 มิลลิกรัม วิตามินดี 3 

เป็น 102 หน่วยต่อแกว้และผสมใยอาหาร 2 ชนิด ฟรุกโตโอลิโกแซคคาร์ไรด์ และอินนูลิน เพื่อ
ร่างกายท่ีแขง็แรงของคุณและคนท่ีคุณรัก เอนชวัร์ อาหารสูตรครบถว้น ท่ีให้สารอาหารท่ีร่างกาย
ตอ้งการ พร้อมวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร 
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(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
เบตา้แคโรทีน(108 หน่วยสาก) 
โอเมกา้6 (1.5 กรัม) 
แคลเซียม 
วิตามินอี 
โปรตีน (จากนมและถัว่เหลือง) 
โอเมกา้ 9 (4.5 กรัม) 
วิตามินดี 
วิตามินซี 
FOS ,อินนูลิน (เป็นส่วนผสมใยอาหาร) 
คาร์โบไฮเดรต 
ซีลีเนียม 
โอเมกา้3 (0.19 กรัม) 
(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
อาหารทางการแพทย ์ใชต้ามคาํแนะนาํของแพทย ์
(5)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 5 
ฆอ. 81/2554 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
ตราช่ือผูโ้ฆษณาในโฆษณาช้ินน้ีคือ รูปตวัอกัษร “a” (เอ) (ดา้นมุมบน

ซา้ยของภาพ) ซ่ึงเป็นตวัอกัษรนาํหนา้ช่ือภาษาองักฤษของบริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศ
ไทย) (Abbott Thailand) โดยตวัอกัษร“a” (เอ) นั้นเป็นตวัเอเลก็คือ  “a”  แต่นาํมาเขียนใหเ้ป็นตวัเอ
เลก็ท่ีมีขนาดใหญ่ และเขียนใหต่้างจากตวัอกัษรเอในภาษาองักฤษจริงๆโดยการเขียนคลา้ยตวั อ ใน
ภาษาไทย และใชต้วัอกัษรเป็นสีขาว 

(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2  
ตราช่ือผูโ้ฆษณาในโฆษณาช้ินน้ีคือ รูปตวัอกัษร “a” (เอ) แลว้ตามดว้ย

คาํว่า AbbottNutrition (ดา้นมุมล่างขวาของภาพ) ซ่ึงเป็นตวัอกัษรนาํหนา้ของช่ือภาษาองักฤษของ
บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) (Abbott Thailand)โดยตวัอกัษร “a” (เอ) นั้นเป็นตวั
เอเล็กคือ  “a” แต่นาํมาเขียนให้เป็นตวัเอเล็กท่ีมีขนาดใหญ่ แต่เขียนให้ต่างจากตวัอกัษรเอใน
ภาษาองักฤษจริงๆโดยคลา้ยการเขียนตวั อ ในภาษาไทย และใชต้วัอกัษรเป็นสีขาว  
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4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีคือ ภาพผูสู้งอายุบุคคลทัว่ไปจาํนวน 3 คน แบ่ง

ออกเป็นผูช้ายวยัสูงอายุ 2 คนและผูห้ญิงสูงอาย ุ1 คน กาํลงัทาํกิจกรรมต่างๆอย่างท่ีตอ้งใชค้วาม
แขง็แรงอยา่งมีความสุข โดยผูช้ายวยัสูงอายคุนท่ี 1 (ดา้นซา้ยสุดของภาพ) กาํลงัแสดงท่าทางสนุก
และมีความสุขในการเล่นกีฬาเทนนิส ผูช้ายวยัสูงอายคุนท่ี 2 (ตรงกลางของภาพ) กาํลงัว่ายนํ้ าอยูใ่น
ลู่หน่ึงของสระว่ายนํ้ า โดยใบหน้าแสดงอาการ ยิ้มแยม้และแสดงท่าทางถึงความแข็งแรง และคน
สุดทา้ย คือ ผูห้ญิงวยัสูงอายุ (ดา้นซา้ยสุดในภาพ) ใส่เส้ือชูชีพสีนํ้ าเงินเขม้ นั่งพายเรืออยู่บนเรือสี
เหลือง ซ่ึงอยูก่ลางทะเลหรือแม่นํ้าอยา่งมีความสุข 

4.1.11.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication)จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเน้นความหมายผ่านขอ้ความท่ีรูปแตกต่าง

กนั แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เอนชวัร์ อาหารสูตรครบถว้น”  2)  “เอนชวัร์ สูตรปรับปรุง” 3)  “อาหาร
ทางการแพทย ์ใชต้ามคาํแนะนาํของแพทย”์ 4)  “อาหารท่ีดีมีประโยชน์หลากหลายครบ5 หมู่” 5)  
“แกว้น้ีสิ” 

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “a”   2)  “a Abbott Nutrition”    

ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เพิ่มปริมาณแคลเซียม 242 มิลลิกรัม วิตามินดี 3 เป็น 102 
หน่วยต่อแกว้และผสมใยอาหาร 2 ชนิด ฟรุกโตโอลิโกแซคคาร์ไรด ์และอินนูลิน”   2)  “ฟรี ! ขนาด
ทดลอง(มูลค่า 50 บาท) 500 ท่านแรก” 3)  “เบตา้แคโรทีน(108 หน่วยสาก) โอเมกา้6 (1.5 กรัม) 
แคลเซียม วิตามินอี โปรตีน (จากนมและถัว่เหลือง) โอเมกา้9 (4.5 กรัม) วิตามินดี วิตามินซี FOS ,
อินนูลิน (เป็นส่วนผสมใยอาหาร) คาร์โบไฮเดรตซีลีเนียม โอเมกา้3 (0.19 กรัม)” 4)  “ใหส้ารอาหาร
ท่ีร่างกายตอ้งการ พร้อมวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร” 
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(2) ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ทาํให้ร่างกายแขง็แรง สามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างใจ
ตอ้งการ” 2)  “เพื่อร่างกายท่ีแขง็แรง” 3)  “ร่างกายท่ีแขง็แรงของคุณและคนท่ีคุณรัก” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.41 
 
ตารางที ่4.41  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เอนชวัร์ (Ensure)” ของ 
  บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. เอนชวัร์ 2 
2. แคลเซียม 2 
3. ผสมใยอาหาร 2 
4. อินนูลิน 2 
5. วิตามินดี 2 
6. แขง็แรง 2 

 
โฆษณาช้ินน้ี พบวา่มีคาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 6 คาํ และ ทั้ง 6 มีความถ่ีจาํนวน

เท่ากนัคือ 2 คร้ัง ซ่ึงไดแ้ก่ “เอนชวัร์” “แคลเซียม” “ผสมใยอาหาร” “อินนูลิน” “วิตามินดี” และ 
“แขง็แรง” เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
ใหสุ้ขภาพดีข้ึน”  

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอักษรให้ใหญ่ข้ึนและใช้สีโทนเขม้เพื่อให้เห็นได้ชัดในขอ้ความ คือ “แก้วน้ีสิ...ท่ีเรา
ตอ้งการ” เพื่อเป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.42 
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ตารางที ่4.42  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เอนชวัร์  (Ensure)”  
                       ของบริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยได้
จากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

- “เอนชวัร์” 
- “แคลเซียม” 
- “ผสมใยอาหาร” 
- “อินนูลิน” 
- “วิตามินดี” 
- “แขง็แรง” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนกัแน่น 
(Forcefulness) 

“แกว้น้ีสิ...ท่ีเราตอ้งการ” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ   
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอนชัวร์ สูตร

ปรับปรุง ของ บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) มีการเพิ่มปริมาณแคลเซียม วิตามิน 
และเพิ่มผสมใยอาหาร 2 ชนิด คือ ฟรุกโตโอลิโกแซคคาร์ไรด์ และอินนูลิน นอกจากน้ียงัมี
สารอาหารชนิดอ่ืนๆ อีกจาํนวนมาก ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายของผูสู้งอายุ ทาํให้มีสุขภาพและ
ร่างกายท่ีแขง็แรงสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ  

แก่นท่ี 2 ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุอวยัวะต่างๆ 

ในร่างกายจะเส่ือมสภาพลง เน่ืองจากถูกใช้มาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้ นจึงต้องดูแลด้วยการ
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ซ่ึงจะช่วยทาํให้ร่างกายแขง็แรง และสามารถกลบัมาทาํกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีตอ้งใชค้วามแขง็แรงได ้
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ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเอน
ชวัร์ สูตรปรับปรุง ของ บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส มีสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายของ
ผูสู้งอาย ุทาํใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพและร่างกายท่ีแขง็แรงสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งใจตอ้งการ 

4.1.11.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายบุุคคลทัว่ไปจาํนวน 3 คน 

แบ่งออกเป็นเพศชาย 2 คนและเพศหญิง 1 คนดงัน้ี 
สาํหรับผูช้ายสูงอายคุนท่ี 1 (คนซา้ยสุดของภาพ) พบวา่ ใบหนา้ ลาํคอ และ

มือมีรอยเห่ียวย่น มีหนวดและเส้นผมสีขาว และศีรษะด้านหน้าบาง ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของ
ผูสู้งอาย ุ การแต่งกายสุภาพ สวมใส่เส้ือเช้ิตมีปก และกางเกงขาส้ันชุดกีฬาเทนนิสสีขาว ยืนถือไม้
เทนนิสและช้ีน้ิว 

สาํหรับผูช้ายสูงอายคุนท่ี 2 (คนกลางของภาพ) พบว่า ใบหนา้ ลาํคอ และ
มือมีรอยเห่ียวยน่ มีศีรษะลา้น และมีลกัษณะอว้นลงพุงเลก็นอ้ย ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอาย ุ 
การแต่งกายไม่ใส่เส้ือ และใส่กางเกงว่ายนํ้ าลายจุด อยูใ่นลู่หน่ึงของสระว่ายนํ้ าและยกแขนชูข้ึนทั้ง
สองขา้ง  

สําหรับผูห้ญิงสูงอายุ (คนขวาสุดของภาพ) พบว่าใบหน้ามีรอยเห่ียวย่น
และรอยตีนกาตรงรอบดวงตา มีเส้นผมสีขาว และใส่เส้ือชูชีพสีนํ้ าเงินเขม้ นัง่พายเรืออยู่บนเรือสี
เหลืองอยูก่ลางทะเลหรือแม่นํ้า 

ผูสู้งอายุทั้ง 3 คน กาํลงัทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งใชค้วามแขง็แรง เช่น การ
ออกกาํลงักาย ดว้ยใบหนา้และท่าทางท่ีมีความสุข อนัเป็นผมมาจากมีสุขภาพท่ีแขง็แรง 

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ีคือ แกว้นม และ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเอนชัวร์ใน

บรรจุภณัฑท่ี์เป็นกระป๋อง มีรายละเอียดดงัน้ี 
สําหรับวตัถุช้ินท่ี 1 คือ แกว้นม เป็นภาพของแกว้นมซ่ึงเป็นภาชนะใส่

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเอนชวัร์ มีรูปหัวใจและขอ้ความภาษาองักฤษว่า ENSURE นอกจากน้ีมีช่ือ
ของสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายมีเคร่ืองมาช้ีมายงับริเวณแกว้นมเป็นจาํนวนมากนั้น  

วตัถุช้ินท่ี 2 คือ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเอนชัวร์ในบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็น
กระป๋อง เป็นภาพของบรรจุภณัฑอ์าหารเสริมในลกัษณะทรงกระป๋องท่ีจดัจาํหน่ายในทอ้งตลาด  
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การนาํภาพวตัถุทั้ง 2 ช้ิน มาใชเ้พื่อนาํเสนอว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเอนชวัร์ 
มีบรรจุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั และมีประโยชน์ต่อผูสู้งอาย ุ 

3)  สี  
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีนํ้ าเงิน เป็นสีประจาํของผลิตภณัฑ์เอนชวัร์ 

ถูกนาํมาใชอ้ย่างเห็นไดช้ดัในทุกองคป์ระกอบของโฆษณา เช่น เคร่ืองแต่งกาย พื้นหลงัโฆษณา 
บรรจุภณัฑอ์าหารเสริม เป็นตน้ เพื่อนาํเพื่อเสนอวา่โฆษณาช้ินน้ีคือ ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเอนชวัร์ 

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ

ขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “แกว้น้ีสิ...ท่ีเราตอ้งการ” เพื่อใชเ้น้นเด่นชดัให้เห็นไดง่้าย เน่ืองจาก
ผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบว่า สีเหลือง ถูกใชใ้นส่วนของขอ้ความว่า 1) “แกว้
น้ีสิ...ท่ีเราตอ้งการ” 2) “สาํหรับพวกเรารับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์หลากหลายครบ 5 หมู่ 
ออกกาํลงักายทุกวนั ทาํใหร่้างกายแขง็แรง สามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งใจตอ้งการ” 3) “สูตร
ปรับปรุง”  4) “ฟรี” และ 5) “เอนชวัร์ อาหารสูตรครบถว้น ท่ีใหส้ารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการ พร้อม
วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร” เพื่อสร้างความโดดเด่นและความสะดุดตา และเพื่อนําเสนอว่า
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเอนชวัร์ สูตรปรับปรุงนั้นมีสารอาหารต่างๆ ซ่ึงมีความจาํเป็นต่อร่างกายของ
ผูสู้งอาย ุ

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ   

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอนชัวร์ สูตร
ปรับปรุง ของ บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) มีการเพิ่มปริมาณแคลเซียม วิตามิน 
และเพิ่มผสมใยอาหาร 2 ชนิด คือ ฟรุกโตโอลิโกแซคคาร์ไรด์ และอินนูลิน และยงัมีสารอาหาร
อ่ืนๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายของผูสู้งอาย ุจึงทาํใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพท่ีแขง็แรงและสามารถกลบัมา
ทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งใชค้วามแขง็แรงไดอี้กคร้ัง 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2  ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุอวยัวะต่างๆในร่างกายจะเกิดการ
เส่ือมสภาพ เน่ืองจากถูกใชม้าเป็นระยะเวลานาน ดงันั้นจึงตอ้งมีการดูแลสุขภาพตนเองดว้ยการ



154 
 

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ซ่ึงจะช่วยให้ร่างกายแขง็แรงและสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้ง
ใชค้วามแขง็แรงได ้

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเอนชวัร์ สูตรปรับปรุง ของ บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส มีสารอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกายของผูสู้งอายุ จึงทาํให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพและร่างกายท่ีแข็งแรงสามารถทาํ
กิจกรรมต่างๆ เช่น ออกกาํลงักาย ไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 
 
ตารางที ่4.43  แสดงถึงสญัญะในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เอนชวัร์ (Ensure)” ของ 
  บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายจุาํนวน  
3 คน 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรี
เซ็นเตอร์ คือ ผูสู้งอายเุพศชา
จาํนวน 2 คนและเพศหญิง
จาํนวน 1 คนท่ีเป็นบุคคล
ทัว่ไป 

ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

สีนํ้ าเงิน สีของรูปภาพในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ   

ตีเทนนิส,วา่ยนํ้า,
พายเรือ 

กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

แกว้นม แกว้นมในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ   

 
4.1.11.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ หมายถึง ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเอนชวัร์ สูตรปรับปรุง ของ บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอ
รีส (ประเทศไทย) มีการเพิ่มปริมาณแคลเซียม วิตามิน และผสมใยอาหาร 2 ชนิด คือ ฟรุกโตโอลิโก
แซคคาร์ไรด์ และอินนูลิน และมีสารอาหารชนิดอ่ืนๆ จาํนวนมาก ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายของ
ผูสู้งอาย ุ 
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แก่นท่ี 2 ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูสู้งอายท่ีุ
สามารถจะทาํกิจกรรมซ่ึงตอ้งใชค้วามแขง็แรงเช่น การออกกาํลงักาย เน่ืองจากมีสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในทั้ง 2 ประเด็นเท่ากนัคือ 
“ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอายุ” และ “ความแข็งแรงใน
การทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย”ุ  
 
ตารางที ่4.44  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เอนชวัร์  
  (Ensure)” ของบริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 
สรุปแก่นในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เอนชวัร์ (Ensure)”ของบริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศ

ไทย) 
ลาํดบัแก่นและตวั

หมายถึง 
ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 

(Verbal 
Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณา
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

“เอนชวัร์ (Ensure)”ของ
บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแร
ตอรีส (ประเทศไทย) 

1. แก่นท่ี 1 ความ
แขง็แรงในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ความแขง็แรงในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1 ความแขง็แรงใน
การทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ
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4.1.12  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที ่12  (ธุรกจิ
ผลติภณัฑ์อาหารเสริมช้ินที ่2) คอื โฆษณาผลติภัณฑ์อาหารเสริม “แคลเซียม แซน
ดอส (Calcium Sandoz)” ของบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จํากดั (Novartis 
(Thailand) Ltd.) 

 

 
 
ภาพที ่4.12  ภาพโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แคลเซียม แซนดอส (Calcium Sandoz)” ของ 
  บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั (Novartis (Thailand) Ltd 
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4.1.12.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แคลเซียม แซนดอส มี

การปรับปรุงสูตรใหม่ ง่ายต่อการรับประทาน และสามารถช่วยป้องกนัโรคกระดูดพรุน ทาํให้
ผูสู้งอายมีุกระดูกท่ีแขง็แรงและสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบับุตรหลาน 

4.1.12.2  อาการของโรค 
โรคกระดูก เกิดข้ึนเพราะความเส่ือมสภาพของกระดูก สาเหตุเกิดจากดงัน้ี 1) ความ

ผดิปกติของกระดูก 2) จากการเล่นกีฬาหรือออกกาํลงักายท่ีเส่ียงต่อการบาดเจบ็ 3) จากการประสบ
อุบติัเหตุ 4) ช่วงอายท่ีุเปล่ียนไป เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ของภาวะกระดูกและขอ้ทั้งส้ิน   

อาการของโรคจะก่อใหเ้กิดอาการต่างๆ ดงัน้ี 1) มีอาการขอ้บวม 2) มีอาการปวดขอ้
และกดเจบ็ตลอดเวลา 3) เคล่ือนไหวขอ้ลาํบาก 4) มีอาการขอ้จะอุ่นและแดง 5) มีอาการขอ้ติด เป็นตน้ 

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีควรรับประทานอาหารเสริม สาเหตุจากจาํนวนอายุท่ี
เพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของขอ้กระดูก เพราะผา่นการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน 
ดงันั้นผูสู้งอายุจึงมีความจาํเป็นตอ้งรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ เพื่อ
นาํไปซ่อมแซมร่างกายท่ีสึกหรอ 

4.1.12.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
ความสุขเร่ิมจากสุขภาพดีและกระดูกท่ีแขง็แรง 
(2)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2  
สูตรใหม่  

2)  เน้ือความโฆษณา 
(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
รักษาและป้องกนัโรคกระดูกพรุนดว้ยแคลเซียม แซนดอส ฟอร์ทและ 

วิตามินดี 
(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
เพราะเม่ืออายุมากข้ึน กระดูกยิ่งอ่อนแอลง โอกาสหกลม้กระดูกหัก

สูงข้ึน จาํเป็นตอ้งดูแลให้แขง็แรง การไดรั้บแคลเซียมและวิตามินดีช่วยตา้นการสูญเสียแคลเซียม
จากกระดูกและลดความเส่ียงต่อการขาดวิตามินดี 
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(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
แคลเซียม แซนดอส ฟอร์ท+ดี จากเกลือแคลเซียม 2 ชนิดวนัละ 1 เมด็ฟู่  

ละลายในนํ้ า 1 แกว้ ประมาณ 200 มล. จะอยู่ในรูปไอออนอิสระและพร้อมไปใช ้สูตรปราศจาก
นํ้าตาล รับประทานพร้อมและไม่พร้อมอาหารกไ็ด ้

(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
ด่ืมง่าย...รักษาและป้องกนัโรคกระดูกพรุน 
(5)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 5 
หาซ้ือไดต้ามร้านขายยาแผนปัจจุบนัทัว่ไป สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ 

บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย)จาํกดั โทร. 0-2685-0999 ใบอนุญาตในโฆษณาเลขท่ี 
ฆท.1596/2551   

(6)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 6 
อ่านคาํเตือนในฉลากก่อนใชย้า 
(7)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 7 
ใบอนุญาตในโฆษณาเลขท่ี ฆท. 1596/2551   

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
ตราช่ือภาษาองักฤษของผลิตภณัฑคื์อ Calcium Sandoz เป็นตวัอกัษรสี

ดาํและพื้นหลงัเป็นสีขาว โดยมีเสน้ขีดเป็นวงกลมสีฟ้าลอ้มรอบขอ้ความภาษาองักฤษ  
(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2  
ตราช่ือผูใ้นโฆษณา NOVARTIS ซ่ึงเป็นตราของบริษทั ของ บริษทั โน

วาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั (Novartis (Thailand) Ltd.) และมีตราคลา้ยเปลวเพลิงอยูด่า้ยซา้ยมือ 
4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีคือ ผูสู้งอายบุุคคลทัว่ไปชายและหญิงจาํนวน 1 คู่ และ

หลานสาว  ผูสู้งอายทุั้งคู่กาํลงัทาํกิจกรรมเล่นกบับุตรหลานซ่ึงตอ้งใชค้วามแขง็แรงของกระดูกได้
อยา่งมีความสุข 

4.1.12.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 
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1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “แคลเซียม แซนดอส ฟอร์ทและวิตามินดี”  2)  “แคลเซียม แซนดอส ฟอร์ท+
ดี” 3)  “Calcium Sandoz” 

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษทัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ปรากฏ
ในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “NOVARTIS”  2)  “บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย)จาํกดั” 

ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ด่ืมง่าย...”  2)  “สูตรปราศจากนํ้าตาล รับประทานพร้อมและไม่
พร้อมอาหารก็ได”้ 3)  “จากเกลือแคลเซียม 2 ชนิดวนัละ 1 เมด็ฟู่  ละลายในนํ้ า 1 แกว้ประมาณ 200 มล. 
จะอยูใ่นรูปไอออนอิสระและพร้อมไปใช”้ 4)  “รักษาและป้องกนัโรคกระดูกพรุน” 5)  “ช่วยตา้น
การสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกและลดความเส่ียงต่อการขาดวิตามินดี” 

ประเด็นท่ีส่ี ความหมายท่ีแสดงถึงสาเหตุของการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดังน้ี 1)  “เพราะเม่ืออายุมากข้ึน กระดูกยิ่งอ่อนแอลง โอกาสหกลม้
กระดูกหกัสูงข้ึน” 2)  “ความสุขเร่ิมจากสุขภาพดีและกระดูกท่ีแขง็แรง”  

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.45 
 
ตารางที ่4.45  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แคลเซียม แซนดอส (Calcium  
                       Sandoz)” ของบริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. แคลเซียม แซนดอส 2 
2. รักษาและป้องกนัโรคกระดูกพรุน 2 
3. วิตามินดี 2 
4. แคลเซียม 2 
5. แขง็แรง 2 
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โฆษณาช้ินน้ี พบวา่คาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 5 คาํ และทั้ง 5 คาํมีความถ่ีจาํนวน
เท่ากนัคือ 2 คร้ังไดแ้ก่ คาํวา่ “แคลเซียม แซนดอส” “รักษาและป้องกนัโรคกระดูกพรุน” “วิตามินดี” 
“แคลเซียม” และ “แข็งแรง”เพื่อเป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ” 

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนและใชสี้โทนเขม้เพื่อให้เห็นเด่นชดัในขอ้ความ คือ “ความสุขเร่ิมจาก
สุขภาพดีและกระดูกท่ีแข็งแรง” เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยได้จากการใช้
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษามีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.46 
 
ตารางที ่4.46  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แคลเซียม  
  แซนดอส (Calcium Sandoz)” ของบริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

- “แคลเซียม แซนดอส” 
- “รักษาและป้องกนัโรคกระดูก
พรุน” 
- “วิตามินดี” 
- “แคลเซียม” 
- “แขง็แรง” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“ความสุขเร่ิมจากสุขภาพดีและ
กระดูกท่ีแขง็แรง” 

ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ
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ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ   
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมแคลเซียม แซน

ดอส ของ บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั มีแคลเซียมและวิตามินดี ซ่ึงช่วยลดการสูญเสีย
แคลเซียมจากกระดูกและลดความเส่ียงต่อการขาดวิตามินดีของผูสู้งอาย ุ 

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถกิจกรรมต่างๆ ชีวิตได้

อยา่งมีความสุข เน่ืองจากมีกระดูกและขอ้ท่ีแขง็แรง 
ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมแคลเซียม 

แซนดอส มีแคลเซียมและวิตามินดีท่ีช่วยลดการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกและลดความเส่ียงต่อ
การขาดวิตามินดีของผูสู้งอาย ุ จึงทาํให้ทาํให้ผูสู้งอายมีุสุขภาพท่ีแขง็แรงสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ 
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

4.1.12.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายชุายหญิงทัว่ไปจาํนวน 1 คู่ 

และหลานสาว 
สําหรับผูช้ายสูงอายุ พบว่าใบหน้าและลาํคอมีรอยเห่ียวย่น มีหนวดและ

เส้นผมสีขาวผสมกบัสีดาํ ศีรษะดา้นหน้าบาง และมีลกัษณะอว้นลงพุงเล็กน้อย ซ่ึงเป็นลกัษณะ
ทัว่ไปของผูสู้งอายุ  การแต่งกายสุภาพ สวมใส่เส้ือมีปกสีฟ้า กางเกงสีขาว และเขม็ขดัสีนํ้ าตาล นาํ
ชายเส้ือเขา้ไปในกางเกง นอกจากน้ียงัสวมแว่นสายตาเน่ืองจากผูสู้งอายุทัว่ไปจะมีปัญหาทางดา้น
สายตา 

สําหรับผูห้ญิงสูงอายุ พบว่าใบหน้า ลาํคอ และแขนมีรอยเห่ียวย่น มีรอย
ตีนกาตรงรอบดวงตา แต่ส่วนของเส้นผมมีสีดาํสลบัสีขาวซ่ึงน่าจะเกิดจากการยอ้มกลบเส้นผมสี
ขาว และลกัษณะทว้ม ซ่ึงเป็นลกัษณะของผูห้ญิงเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุ ใส่เส้ือเขา้รูปแขนยาวสีขาว 
กางเกงขายาวสีเท่า นอกจากน้ีมีการใส่เคร่ืองประดบัตุม้หูแสดงถึงความเป็นผูห้ญิง  

สําหรับหลานสาว พบว่าไวผ้มยาวและรวบผมไวด้้านบนศีรษะ ใส่ชุด
กระโปรงแขนยาวลายดอกไม ้กางเกงยนีส์ขายาวสีนํ้าเงิน ถุงเทา้สีขาว และรองเทา้สีชมพู ่ 
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ผูสู้งอายุทั้ ง 2 คน กําลังเล่นกับหลานสาวด้วยการช่วยกันยกตัวของ
หลานสาวข้ึน หมายถึง ผูสู้งอายุท่ีมีความสุขเน่ืองจากสามารถทาํกิจกรรมกบัลูกหลานโดยไม่มี
ปัญหาโรคกระดูกมารบกวน 

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ีคือ แกว้นํ้าท่ีบรรจุแคลเซียม แซนดอส และ ผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมแซนดอสในบรรจุภณัฑท่ี์เป็นกล่องกระดาษ มีรายละเอียดดงัน้ี 
สาํหรับวตัถุช้ินท่ี 1 แกว้นํ้ าท่ีบรรจุแคลเซียม แซนดอส เป็นแกว้ท่ีบรรจุนํ้ า

เตม็แกว้ และมีเมด็แคลเซียมแซนดอสกาํลงัละลายอยูท่ี่ดา้นใตข้องแกว้  
สําหรับวตัถุช้ินท่ี 2 บรรจุภัณฑ์แคลเซียมแซนดอส เป็นกล่องกระดาษ

ส่ีเหล่ียมมีข้อความเขียนช่ือ แคลเซียมแซนดอส ฟอร์ท+บี เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ และมี
รายละเอียดเก่ียวกบัขนาดของบรรจุภณัฑ ์สารอาหาร ช่ือตวัแทนจาํหน่าย และตราบริษทั โนวาร์ตีส 
(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นภาษาองักฤษ  

วตัถุทั้ง 2 ช้ิน นาํเสนอว่า ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมแคลเซียมแซดดอส
สามารถรับประทานไดง่้ายดว้ยการละลายในนํ้ า และมีความปลอดภยัเน่ืองจากมีบรรจุภณัฑน์ั้นเป็น
กล่องกระดาษส่ีเหล่ียมท่ีไดม้าตรฐานและสะอาด ซ่ึงสามารถช่วยป้องกนัโรคกระดูกพรุนสาํหรับ
ผูสู้งอาย ุ

3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีนํ้ าเงิน เป็นสีประจาํของผลิตภณัฑแ์คลเซียม 

แซนดอส ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุกองคป์ระกอบของโฆษณา เพื่อแสดงถึงว่าโฆษณาช้ินน้ี
คือ ผลิตภณัฑอ์าหารแคลเซียม แซนดอส  

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาคือ มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้น

ส่วนของขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “ความสุขเร่ิมจากสุขภาพดีและกระดูกท่ีแขง็แรง?” เพื่อใชเ้นน้
เด่นชดัใหเ้ห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ   

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมแคลเซียม แซน
ดอส ของ บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั มีแคลเซียมและวิตามินดี ซ่ึงช่วยลดการสูญเสีย
แคลเซียมจากกระดูกและลดความเส่ียงต่อการขาดวิตามินดีของผูสู้งอาย ุ 
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ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ กบั

ครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข อนัเป็นผลมาจากมีกระดูกและขอ้ท่ีแขง็แรง 
ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมแคลเซียม แซนดอส ของ บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั มีแคลเซียม
และวิตามินดี ช่วยทาํให้ผูสู้งอายมีุกระดูกและขอ้ท่ีแขง็แรงสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ กบัครอบครัว
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
ตารางที ่4.47  แสดงสญัญะในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑอ์าหารเสริมแคลเซียม แซนดอส  
  ของ บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั ช้ินน้ี 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายชุายและหญิง
จาํนวน 1 คู่ 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็นเตอร์ คือ 
ผูสู้งอายเุพศชายและเพศหญิงจาํนวน 1คู่ซ่ึง
เป็นบุคคลทัว่ไป 

ความสุขของผูสู้งอายุ
และครอบครัว 

สีนํ้ าเงิน สีของตวัอกัษร ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

การเล่นกบัหลาน กิจกรรมและกีฬาประเภทหน่ึง ความสุขของผูสู้งอายุ
และครอบครัว 

 
4.1.12.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมแคลเซียม แซนดอส ของ บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั มี
แคลเซียมและวิตามินดี ซ่ึงช่วยลดการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกและลดความเส่ียงต่อการขาด
วิตามินดีของผูสู้งอาย ุ 

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูสู้งอายสุามารถกิจกรรม
ต่างๆ ชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข เน่ืองจากมีกระดูกและขอ้ท่ีแขง็แรง 
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แก่นท่ี 3 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว หมายถึง ผูสู้งอายสุามารถทาํกิจกรรม
ต่างๆ กบัครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข อนัเป็นผลมาจากมีกระดูกและขอ้ท่ีแขง็แรง 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัท่ีตรงกันในประเด็น คือ “ผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ แต่วจันภาษาจะใหค้วามสาํคญัเพิ่มเติม
ในประเดน็ “ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย”ุ และอวจันภาษาจะใหค้วามสาํคญัเพิ่มเติมใน
ประเดน็ “ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว” 
 
ตารางที ่4.48  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
  แคลเซียม แซนดอส ของ บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

สรุปแก่นในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑอ์าหารเสริมแคลเซียม แซนดอส ของ บริษทั โนวาร์ตีส จาํกดั 
ลาํดบัแก่นและ
ตวัหมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal 

Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาส่ือ
ส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมแคลเซียม แซนดอส 

1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ความสุขในการ
ทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

- แก่นท่ี 2 ความสุขในการ
ทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

3. - ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

แก่นท่ี 3 ความสุขของ
ผูสู้งอายแุละครอบครัว 
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4.1.13  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที ่13  (ธุรกจิ
ผลติภณัฑ์อาหารเสริมช้ินที ่3) คอื โฆษณาผลติภัณฑ์อาหารเสริม “กลูเซอนา
เอสอาร์ (Glucerna SR)” ของบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
(Abbott Thailand) 

 

 
 
ภาพที ่4.13  ภาพโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “กลูเซอนาเอสอาร์ (Glucerna SR)” ของ 
  บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) (Abbott Thailand) 
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4.1.13.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารเสริม กลูเซอนาเอสอาร์ เป็น

อาหารเสริมประเภทผงใชส้าํหรับชงรับประทาน ท่ีมีสารอาหารครบถว้นและมีระดบันํ้ าตาล เหมาะ
สาํหรับผูท่ี้เป็นเบาหวานหรือตอ้งการควบคุมระดบันํ้าตาล  

4.1.13.2  อาการของโรค 
โรคเบาหวาน สาเหตุเกิดจากความผิดปกติเก่ียวกับการเผาผลาญนํ้ าตาลของ

สารอาหารในร่างกายจึงทาํให้นํ้ าตาลในเลือดสูง เม่ือมีระดบันํ้ าตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน 
จะส่งผลให้มีการทาํลาย การเส่ือมสภาพ และการลม้เหลวในการทาํงานของระบบอวยัวะต่างๆ ใน
ร่างกายท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ตาไต เสน้ประสาท และหลอดเลือดแดงทั้งขนาดเลก็ และขนาดใหญ่ 

อาการของโรคเบาหวานจะก่อใหเ้กิดอาการต่างๆ ดงัน้ี 1) มีอาการปัสสาวะบ่อย 2) มี
อาการกระหายนํ้ าบ่อยเน่ืองจากนํ้ าถูกขบัออกทางปัสสาวะ 3) อ่อนเพลีย 4) นํ้าหนกัลด เน่ืองจาก
ร่างกายไม่สามารถใชน้ํ้ าตาลจึงยอ่ยสลายส่วนท่ีเป็นโปรตีนและไขมนัออกมา 5) รับประทานอาหาร
เยอะ แต่นํ้าหนกัจะลดลงเน่ืองจากร่างกายนาํนํ้ าตาลไปใชเ้ป็นพลงังานไม่ได ้ 6) มองเห็นภาพไม่ชดั 
ตาพร่ามวั 7) อาการอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดไดแ้ก่ การติดเช้ือ แผลหายชา้ คนัตามผวิหนงั  อาเจียน เป็นตน้ 

สําหรับกลุ่มท่ีเส่ียงเป็นโรคเบาหวานคือ กลุ่มผูสู้งอายุ  เน่ืองจากจาํนวนอายุท่ีเพิ่ม
มากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของอวยัวะต่างๆเส่ือมสภาพ ทาํให้เกิดความเส่ือมของตบัอ่อน
และอินซูลินออกฤทธ์ิซ่ึงมีผลต่อการเผาผลาญนํ้ าตาล นอกจากน้ีอาจเกิดภาวะนํ้ าตาลตํ่าในเลือดได้
ง่าย เช่น ซึม ชกั หมดสติ หรือถึงขั้นเสียชีวิตได ้เป็นตน้  

4.1.13.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
คุมเบาหวานตอ้งคุมอาหาร 
(2)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2 
 “คนท่ีเร่ิมเป็นเบาหวานจะมีความกงัวลในการดูแลตนเองบางคนถึงกบั

ยอมอดอาหารเพราะกลวัเบาหวานข้ึนแต่ผมเรียนรู้เร่ืองการควบคุมอาหารอยา่งถูกตอ้งจึงไดอ้ยูก่บั
เบาหวานอยา่งมีความสุขครับ” 

2)  เน้ือความโฆษณา 
(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
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สนบัสนุนโดย คู่หู คู่ใจเบาหวาน 
กลูเซอนาเอสอาร์ อาหารทดแทนหรืออาหารระหว่างม้ือสูตรครบถว้น

ผสมใยอาหาร ช่วยควบคุมระดบันํ้ าตาลสาํหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน Slow Release Energy System/ 
Clinically Shown to Optimize Glycemic Response 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
จาํหน่ายท่ี : ร้ายขายยาและร้านคา้ชั้นนาํ 
(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
ติดต่อสอบถาม 0-2252-2448 หรือ www.dcfl.in.th 
(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
อาหารทางการแพทย ์ใชต้ามคาํแนะนาํของแพทย ์
(5)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 5 
ฆอ. 299/2552 
(6)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 6 
Ideally formulated for people with diabetes 
(7)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 7 
คุณวินยั พนัธุรักษ ์นายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
ตราช่ือผูโ้ฆษณาในโฆษณาช้ินน้ีคือ รูปตวัอกัษร “a” (เอ) (ดา้นมุมบน

ซา้ยของภาพ) ซ่ึงเป็นตวัอกัษรนาํหนา้ช่ือภาษาองักฤษของบริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศ
ไทย) (Abbott Thailand)โดยตวัอกัษร “a” (เอ) นั้นเป็นตวัเอเลก็คือ  “a”  แต่นาํมาเขียนใหเ้ป็นตวัเอ
เลก็ท่ีมีขนาดใหญ่ และเขียนใหต่้างจากตวัอกัษรเอในภาษาองักฤษจริงๆโดยการเขียนคลา้ยตวั อ ใน
ภาษาไทย และใชต้วัอกัษรเป็นสีขาว 

(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ภาพของตราร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย ตราร้านคา้ในโฆษณาช้ินน้ีมีดงัน้ี 

(โดยเรียงจากซ้ายไปขวา) 1) ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (บริษทั เซ็นทรัลฟู้ ด รีเทล จาํกดั) 2) เทสโก ้
โลตสัซุปเปอร์มาร์เก็ต (บริษทัเอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ซิสเทม จาํกดั) 3) คาร์ฟูร์ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
(บริษทั เซ็นคาร์ จาํกดั) 4) ฟู้ ดแลนด ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (บริษทั ฟู้ ดแลนด ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จาํกดั) 5) 
หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์(บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จาํกดั)  6) หา้งสรรพสินคา้เอม็โพเร่ียม (บริษทั 
ดิเอ็มโพเรียม ชอ้ปป้ิง คอมเพล็กซ์ จาํกดั) 7) ห้างสรรพสินคา้สยามพารากอน (บริษทั สยามพารา
กอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั) 
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4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาผลิตภณัฑช้ิ์นน้ีไดมี้การแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี ภาพท่ี 1 คือ 

คุณ วินยั พนัธุรักษ ์เป็นหน่ึงในนกัร้อง นกัดนตรีวง  ดิอิมพอสซิเบ้ิล  (The Impossibles) ท่ีเคยโด่ง
ดงัในอดีต ซ่ึงปัจจุบนันั้นดาํรงตาํแหน่ง นายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ซ่ึงอยู่ในวยัสูงอายุ
กาํลงันัง่อยู่ขา้งเคร่ืองดนตรีเปียโน และชูแกว้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมกลูเซอนาเอสอาร์ ดว้ยใบหนา้
ยิ้มแยม้และดูมีความสุข ส่วนท่ี 2 คือ ภาพของแกว้นมและกระป๋องบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมกลูเซอนาเอสอาร์  

4.1.13.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเน้นความหมายผ่านขอ้ความท่ีรูปแตกต่าง

กนัแต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “อาหารทางการแพทย ์ใชต้ามคาํแนะนาํของแพทย”์  2)  “กลูเซอนา
เอสอาร์ อาหารทดแทนหรืออาหารระหวา่งม้ือสูตรครบถว้น” 3)  “คู่หู คู่ใจเบาหวาน” 

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงสาเหตุของการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “คุมเบาหวานตอ้งคุมอาหาร” 2)  “ยอมอดอาหารเพราะ
กลวัเบาหวานข้ึน” 3)  “คนท่ีเร่ิมเป็นเบาหวาน”  4)  “ผูป่้วยโรคเบาหวาน”    

ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “อาหารทดแทนหรืออาหารระหว่างม้ือสูตรครบถว้นผสมใย
อาหาร ช่วยควบคุมระดบันํ้ าตาล” 2)  “ Slow Release Energy System/Clinically Shown to Optimize 
Glycemic Response”  

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในดงัตารางท่ี 4.49 
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ตารางที ่4.49  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “กลูเซอนาเอสอาร์ (Glucerna  
  SR)” ของ บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. เบาหวาน 6 
2. อาหาร 4 
3. คุมอาหาร 2 
4. แพทย ์ 2 

 
ในโฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 4 คาํ และคาํท่ีมีความถ่ีมาก

ท่ีสุดคือคาํวา่ “เบาหวาน” ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ ากนั 6 คร้ัง เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน”   

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรใหใ้หญ่ข้ึนเพื่อใหเ้ห็นเด่นชดัในขอ้ความ คือ “คุมเบาหวาน ตอ้งคุมอาหาร” เป็นการ
ส่ือถึงสาเหตุของการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เช่ือมโยงไปถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.50 
 
ตารางที ่4.50  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “กลูเซอนา 
  เอสอาร์ (Glucerna SR)” ของ บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 
การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“เบาหวาน” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ
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ตารางที ่4.50  (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 
ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“คุมเบาหวาน ตอ้งคุมอาหาร” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ  
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม กลูเซอนาเอสอาร์ 

สามารถใชเ้ป็นอาหารทดแทนหรืออาหารระหวา่งม้ือ เน่ืองจากประกอบไปดว้ยสารอาหารครบถว้น 
ผสมใยอาหาร และช่วยควบคุมระดบันํ้าตาล ซ่ึงเหมาะสมกบัผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคเบาหวาน 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม กลู
เซอนาเอสอาร์สามารถใชเ้ป็นอาหารทดแทนหรืออาหารระหว่างม้ือ เน่ืองจากมีสารอาหารครบถว้น 
ผสมใยอาหาร และช่วยควบคุมระดบันํ้าตาล ซ่ึงเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ

4.1.13.5  การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) 

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้ําเสนอผลิตภัณฑ์ คือ ผูสู้งอายุชายท่ีเป็นบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงจาํนวน 1 คน ซ่ึงไดน้าํ คุณ วินยั พนัธุรักษ ์เป็นหน่ึงในนกัร้อง นกัดนตรี วงดิอิมพอสซิเบ้ิล 
(The Impossibles) ท่ีเคยโด่งดงัในอดีต ซ่ึงปัจจุบนันั้นดาํรงตาํแหน่ง นายกสมาคมดนตรีแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์และอยูใ่นวยัสูงอาย ุ

สําหรับคุณ วินัย พนัธุรักษ์ มีบริเวณรอยเห่ียวย่นและรอยตีนกาบริเวณ
ใบหนา้ มีมีค้ิวและเส้นผมสีดาํ แต่บริเวณดา้นหนา้ของศีรษะบาง และมีลกัษณะอว้นลงพุงเลก็นอ้ย 
ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอาย ุการแต่งกายสุภาพ สวมใส่เส้ือเช้ิตแขนยาวสีม่วง และมีตวัอกัษร
สีม่วงวา่ Glucerna SR ติดอยูบ่ริเวณหนา้อก กางเกงขายาวสีดาํ และนาํชายเส้ือเขา้ไปในกางเกง โดย
มีการแสดงออกใบหนา้ยิม้แยม้มีความสุข และดูมีสุขภาพท่ีแขง็แรง เพื่อเป็นการนาํเสนอวา่ ผูสู้งอายุ
สามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข เน่ืองจากมีสุขภาพท่ีแขง็แรง 
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2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ แก้วนม และ บรรจุภัณฑ์กระป๋องผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมกลูเซอนาเอสอาร์  มีรายละเอียดดงัน้ี 
สําหรับแกว้นม เป็นแกว้ทรงกระบอกยาว มีตวัอกัษรภาษาองักฤษสีม่วง

เขียนว่า Glucerna SR  และภายในแกว้บรรจุของเหลวสีขาวคือ ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม กลูเซอนา
เอสอาร์ 

สาํหรับบรรจุภณัฑก์ระป๋องผลิตภณัฑอ์าหารเสริม กลูเซอนาเอสอาร์ เป็น
บรรจุภณัฑ์กระป๋องอะลูมิเนียม มีฝาปิดอย่างมิดชิด มีการตกแต่งดว้ยสีม่วงและสีขาว  มีตวัอกัษร
ภาษาองักฤษสีม่วงเขียนว่า Glucerna SR และมีตวัอกัษรสีขาว “a” (เอ) ซ่ึงเป็นตราของบริษทั 
AbbottNutrition 

พบว่า เคร่ือง แกว้นม และ บรรจุภณัฑ์กระป๋องผลิตภณัฑอ์าหารเสริมกลู
เซอนาเอสอาร์ เป็นการนาํเสนอว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมกลูเซอนาเอสอาร์ มีการบรรจุภณัฑท่ี์ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภยั และง่ายต่อการรับประทานเพียงแค่ผสมนํ้า 

3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีม่วงและสีชมพู เป็นสีประจาํของผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมกลูเซอนาเอสอาร์ ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุกองคป์ระกอบของโฆษณา เช่น ช่ือ
ของโรงพยาบาลทั้งท่ีเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย เพื่อแสดงถึงว่าโฆษณาช้ินน้ีคือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมกลูเซอนาเอสอาร์  

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ

ขอ้ความพาดหวัโฆษณา และขอ้ความคาํพดูของคุณวินยั พนัธุรักษ ์เพื่อใชเ้นน้เด่นชดัใหเ้ห็นไดง่้าย 
เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สําหรับสีของตวัอกัษร คือ สีม่วงและสีชมพูเป็นสีประจาํของผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมกลูเซอนาเอสอาร์ มาใชใ้นทุกส่วนของโฆษณา เพื่อนาํเสนอว่าผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
ช้ินน้ีคือกลูเซอนาเอสอาร์  

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า คุณวินยั พนัธุรักษ ์ซ่ึงเป็นดาราท่ีมีช่ือเสียง 

สามารถท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นดนตรี ไดอ้ยา่งมีความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวลอาการเบาหวาน
และการอดอาหารเพื่อป้องกบัระดบันํ้าตาลในเลือด 
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ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม กลูเซอนาเอสอาร์ 
สามารถใชเ้ป็นอาหารทดแทนหรืออาหารระหวา่งม้ือ เน่ืองจากประกอบไปดว้ยสารอาหารครบถว้น 
ผสมใยอาหาร และช่วยควบคุมระดบันํ้าตาล ซ่ึงเหมาะกบัผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคเบาหวาน 

ดงันั้น การใชอ้วจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า คุณ
วินัย พนัธุรักษ์ ซ่ึงเป็นดาราท่ีมีช่ือเสียง สามารถท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นดนตรี ไดอ้ย่างมี
ความสุข โดยไม่ตอ้งกังวลอาการเบาหวานและการอดอาหารเพื่อป้องกับระดับนํ้ าตาลในเลือด 
เพราะรับประทานอาหารเสริม กลูเซอนาเอสอาร์ ซ่ึงสามารถใช้เป็นอาหารทดแทนท่ีมีด้วย
สารอาหารครบถว้น ผสมใยอาหาร และช่วยควบคุมระดบันํ้าตาล 
 
ตารางที ่4.51  แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “กลูเซอนาเอสอาร์ (Glucerna  
                       SR)” ของ บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูช้ายสูงอาย ุ ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็นเตอร์ 

โดยในโฆษณาช้ินคือ คุณ วนิยั พนัธุ
รักษ ์เป็นหน่ึงในอดีตนกัร้อง นกั
ดนตรีวง  ดิอิมพอสซิเบ้ิลท่ีมีช่ือเสียง
ในอดีต 

ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

สีม่วง สีของตวัอกัษรและรูปภาพใน
โฆษณา 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แกว้นมในมือคุณ 
วินยั พนัธุรักษ ์

ภาชนะท่ีใส่เคร่ืองด่ืม ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

เคร่ืองดนตรีเปียโน กิจกรรมประเภทหน่ึง ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ
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4.1.13.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม กลูเซอนาเอสอาร์ สามารถใช้เป็นอาหารทดแทนหรืออาหาร
ระหว่างม้ือ เน่ืองจากประกอบไปดว้ยสารอาหารครบถว้น ผสมใยอาหาร และช่วยควบคุมระดบั
นํ้าตาล ซ่ึงเหมาะกบัผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคเบาหวาน 

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุหมายถึง คุณวินยั พนัธุรักษ ์ซ่ึงเป็น
ดาราท่ีมีช่ือเสียง สามารถท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นดนตรี ไดอ้ยา่งมีความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวล
อาการเบาหวานและการอดอาหารเพื่อป้องกบัระดบันํ้าตาลในเลือด 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในประเด็นเดียวกัน คือ “ผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอายุ” แต่ในส่วนของอวจันภาษาจะให้
ความสาํคญัเพิ่มเติมในประเดน็ “ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย”ุ  
 
ตารางที ่4.52  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “กลูเซอนา 
  เอสอาร์ (Glucerna SR)” ของ บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) 
 
สรุปแก่นในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “กลเูซอนาเอสอาร์ (Glucerna SR)”ของ บริษทั แอบ๊บอต ลาบอแร

ตอรีส 

ลาํดบัแก่นและ
ตวัหมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษา 
โฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

กลเูซอนาเอสอาร์ 

1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2. - 
 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ความสุขในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
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4.1.14  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 14  (ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช้ินที่  4) คือ  โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  “ซีโทน 
(Seatone)” จากประเทศนิวซีแลนด์ที่นําเข้าโดย บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จํากดั (PACIFIC HEALTHCARE (THAILAND) CO., LTD.)   

 

 
 
ภาพที ่4.14  ภาพโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ซีโทน (Seatone)” จากประเทศนิวซีแลนดท่ี์นาํเขา้ 
  โดย บริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (PACIFIC HEALTHCARE  
  (THAILAND) CO., LTD.)   
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4.1.14.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ซีโทน (Seatone) สกดั

จากหอยแมลงภู่ของประเทศนิวซีแลนด์  ซ่ึงมีประโยชน์ต่อร่างกายและสามารถช่วยบรรเทารักษา
อาการต่างๆเก่ียวกบัขอ้กระดูกสาํหรับผูสู้งอาย ุ 

4.1.14.2  อาการของโรค 
โรคกระดูก เกิดข้ึนเพราะความเส่ือมสภาพของกระดูก สาเหตุต่างๆ ดงัน้ี 1) ความ

ผดิปกติของกระดูก 2) การเล่นกีฬาหรือออกกาํลงักายท่ีเส่ียงต่อการบาดเจบ็ 3) การประสบอุบติัเหตุ 
4) ช่วงอายท่ีุเปล่ียนไป เป็นตน้ ลว้นมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของภาวะกระดูกและขอ้ทั้งส้ิน   

อาการของโรคจะก่อใหเ้กิดอาการต่างๆ ดงัน้ี 1) มีอาการขอ้บวม 2) มีอาการปวดขอ้
และกดเจบ็ตลอดเวลา 3) เคล่ือนไหวขอ้ลาํบาก 4) มีอาการขอ้จะอุ่นและแดง 5) มีอาการขอ้ติด เป็นตน้ 

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีควรรับประทานอาหารเสริม สาเหตุจากจาํนวนอายุท่ี
เพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของขอ้กระดูก เพราะผา่นการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน 
ดงันั้นผูสู้งอายุจึงมีความจาํเป็นตอ้งรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ เพื่อ
นาํไปซ่อมแซมร่างกายท่ีสึกหรอ 

4.1.14.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
ซีโทน สารสกดัจากหอยแมลงภู่ (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) นาํเขา้จาก

ประเทศนิวซีแลนด ์
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
Seatone Green Lipped Mussel Extract ประกอบไปดว้ย สารสกดั

หอยแมลงภู่ 500 มิลลิกรัม 
(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
บริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 1011 อาคารศุภาลยั แก

รนดท์าวเวอร์ หอ้ง 01 ชั้น 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-
2-881-2488 ต่อ 3902 

(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
มีจาํหน่ายท่ีร้านขายยาทัว่ประเทศและ 
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(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
ฆอ.1368/2552 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
ตราบริษทั Healtheries of New Zealand เป็นบริษทัผลิตผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมในประเทศนิวซีแลนด์ท่ี เป็นผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  ซีโทน  มีตัวอักษร
ภาษาองักฤษสีแดงเขียนวา่ Healtheries of New Zealand พื้นหลงัเป็นสีขาว มีเสน้สีแดงลอ้มรอมเป็น
วงรีแนวนอน และดา้นล่างของเสน้ลอ้มรอบจะหนา้กวา่ส่วนบน  

(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ตราบริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัผูน้าํเขา้

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ซีโทนมาจากประเทศนิวซีแลนด ์โดยเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษสีฟ้าเขียนว่า 
PACIFIC HEALTHCARE และมีรูป 6 เหล่ียมจาํนวน 3 ช้ิน วางซอ้นกนัอยู่ดา้นบนซา้ยของ
ขอ้ความ ช้ินท่ี 1 (ซ้าย) รูป 6 เหล่ียมสีนํ้ าเงินเขม้โดยมีเส้นลอ้มรอบสีขาว มีขนาดใหญ่กว่ารูป 6 
เหล่ียม อีก 2 ช้ิน ช้ินท่ี 2 (กลาง) รูป 6 เหล่ียม สีนํ้ าฟ้าอ่อนโดยมีเส้นลอ้มรอบสีขาวมีขนาดเลก็กว่า
ช้ินท่ี 1 แต่ใหญ่กว่าช้ินท่ี 3 โดยวางทบัมุมบนขวาของช้ินท่ี 1 ช้ินท่ี 3 (ขวา) รูป 6 เหล่ียม สีเท่าอ่อน
โดยมีเสน้ลอ้มรอบสีขาวมีขนาดเลก็ท่ีสุดใน 3 ช้ิน โดยวางทบัมุมดา้นขวาล่างของช้ินท่ี 2  

(3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 3 
ตราของร้านคา้และตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ซีโทน ใน

ประเทศไทย โดยในโฆษณาช้ินประกอบไปดว้ย 4 ตราร้านคา้ โดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี (จากซา้ยไป
ขวา) 1) ร้านบู๊ทส์ (Boots) ของบริษทั บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จาํกดั โดยตรานั้นเป็นอกัษร
ภาษาองักฤษสีขาวว่า Bootsโดยมีเส้นขีดดา้นบนและดา้นล่างขอ้ความเป็นสีขาว โดยมีพื้นหลงัเป็น
วงรีสีนํ้ าเงินลอ้มรอบขอ้ความ 2) ร้านวตัสัน (Watsons) ของบริษทั เซ็นทรัล วตัสัน จาํกดัโดยตรา
นั้นเป็นอกัษรภาษาองักฤษสีขาวว่า “Wataons โดยมีพื้นหลงัสีเขียวทรงแนวนอนลอ้มรอบขอ้ความ 
โดยมีขอ้ความภาษาองักฤษดา้นบนสีเขียวว่า What’s in Your และขอ้ความภาษาองักฤษดา้นล่างสี
เขียวว่า Your Personal Store 3) ร้านเฮลทพ์ลสั (Health Plus) ของบริษทั เฮลทพ์ลสั จาํกดัโดยตรา
นั้นเป็นอกัษรภาษาองักฤษว่า Health Plus โดยคาํว่า Health อยู่ดา้นบน เป็นตวัอกัษรสีเขียว และ 
Plus อยู่ดา้นล่าง เป็นตวัอกัษรสีฟ้า ดา้นหน้ามีรูปคลา้ยเคร่ืองหมายกาบาทแต่วงกรมอยู่ดา้นบน 2 
อนัดา้นซา้ยสีเขียวและดา้นขวาสีฟ้า คลา้ยกบัตนกาํลงัชูมือทั้งสองขา้งข้ึน 4) ร้าน LAB PHARMACY 
ของ บริษทั ดรักเเคร์ จาํกดัโดยตรานั้นเป็นอกัษรภาษาองักฤษสีขาวว่า LAB PHARMACY โดยคาํว่า 
LAB อยู่ด้านบนและ PHARMACY อยู่ด้านล่าง โดยมีเส้นสีขาวขีดขั้นระหว่างคาํ และมีกรอบ
ส่ีเหล่ียมสีฟ้าลอ้มรอบ 
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4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีไดแ้บ่งออกเป็นดงัน้ี ภาพท่ี 1 (ภาพดา้นซา้ยมือขนาด

ใหญ่) คือ ภาพผูสู้งอายผุูช้ายและผูห้ญิงคู่หน่ึง โดยทั้งคู่อยูใ่นสถานท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมซ่ึ้งมีลกัษณะ
คลา้ยกบัป่า กาํลงัยืนอยู่ขา้งจกัรยานคลา้ยกบักาํลงัจูงจกัรยานออกมาจากป่า ส่วนท่ี 2 (ภาพขวามือ
บนขนาดเล็ก) คือ ภาพนั้นเป็นเด็กหนุ่มกาํลงัเล้ียงบอลโดยใชห้ัวเขา อยู่ท่ีสนามบอล ส่วนท่ี 3 คือ 
ภาพคนกาํลงัวิ่งอยูใ่นสยามหนา้ โดยเป็นภาพดา้นหลงัจึงทาํใหไ้ม่เห็นหนา้ของคนวิ่ง  

4.1.14.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง(Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณาช้ินน้ี 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษทัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ปรากฏ

ในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “PACIFIC HEALTHCARE”  2)  “บริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์” 
ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ซ่ึงพบไดใ้น

ขอ้ความท่ีกล่าวว่าไวใ้นโฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีคือ 1)  “ซีโทน สารสกดัจากหอยแมลงภู่ (ผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร)”  2)  “Seatone Green Lipped Mussel Extract” 

ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงช่องทางในการติดต่อผลิตภณัฑ์
สุขภาพ ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “1011 อาคารศุภาลยั แกรนดท์าวเวอร์ หอ้ง 01 ชั้น 29 
ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120” 2)  “โทร 0-2-881-2488 ต่อ 3902”   
3)  “มีจาํหน่ายท่ีร้านขายยาทัว่ประเทศและ”    

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในดงัตารางท่ี 4.40 
 
 



178 
 

ตารางที ่4.53  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ซีโทน (Seatone )” จาก 
  ประเทศนิวซีแลนด ์ท่ีนาํเขา้โดย บริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. หอยแมลงภู่ 2 

 
ในโฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 1 คาํ คือ คาํว่า “หอยแมลงภู่” 

ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ ากนั 2 คร้ัง เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน”   

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่าไม่ปรากฏ
ในส่วนของความหนกัแน่น 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.54 
 
ตารางที ่4.54  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม  “ซีโทน (Seatone)” 

จากประเทศนิวซีแลนด ์ท่ีนาํเขา้โดยบริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยให้

สุขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“หอยแมลงภู่” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

- - 
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ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ  
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ซีโทน สารสกดั

จากหอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์จากประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑช์ั้นยอดท่ีถูกนาํเขา้โดย บริษทั 
แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ นั้นสามารถรักษาและบรรเทาอาการเก่ียวกบัโรคขอ้ของผูสู้งอาย ุ

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ซีโทน 
สารสกดัจากหอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์ซ่ึงมีประโยชน์และช่วยการบรรเทาอาการและรักษาโรคกระดูก
และขอ้ในผูสู้งอาย ุ 

4.1.14.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายชุายหญิงทัว่ไปจาํนวน 1 คู่  
สาํหรับผูช้ายสูงอาย ุพบว่ามีรอยเห่ียวยน่บริเวณใบหนา้ ลาํคอ และ แขน มี

หนวดและเส้นผมสีขาวผสมกบัสีดาํ และมีลกัษณะอว้นลงพุงเล็กน้อย ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของ
ผูสู้งอาย ุ การแต่งกาย สวมเส้ือมีปกสีสม้กางเกงขาสั้นสีครีม 

 สาํหรับผูห้ญิงสูงอายุ พบว่ามีรอยเห่ียวย่นใบหนา้และรอยตีนกาตรงรอบ
ดวงตา มีเส้นผมสีขาว และใส่เส้ือมีปกสีขาว กางเกงขาสั้นสีครีม และมีการใส่เคร่ืองประดบัคือ
แหวนท่ีน้ิวนางขา้งขวา แสดงถึงความเป็นผูห้ญิง  

ผูสู้งอายทุั้งคู่กาํลงัยนืจบัจกัรยานของตนเองอยู ่โดยทั้งสองคนนั้นเอียงหนา้
เขา้หากนัและยิ้มอย่างมีความสุข เป็นการนาํเสนอ ผูสู้งอายุท่ีสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างมี
ความสุขและสนุกสาน เน่ืองมีสุขภาพท่ีแขง็แรง  

นอกจากน้ี พบวา่ มีบุคคลอีก 2 คนซ่ึงอยูใ่นภาพประกอบมีดงัน้ี  
สาํหรับนกัฟุตบอล (ภาพดา้นขวามือบนขนาดเลก็) คือ ผูช้ายวยัรุ่น ไวผ้ม

สั้นสีนํ้ าตาลเน่ืองจากเป็น ใส่เส้ือสาํหรับนกัฟุตบอลสีขาวแทบนํ้าเงิน กางเกงขาสั้นสีนํ้ าเงิน ถุงเทา้สี
ฟ้า และใส่รองเทา้ผา้ใบสีดาํตกแต่งด้วยสีขาวเล็กน้อย กาํลงัยืนยกเขาข้ึนขา้งหน่ึงเพื่อเล้ียงลูก
ฟุตบอลโดยใชห้วัเขา อยูท่ี่สนามฟุตบอลอยา่งตั้งอกตั้งใจ  

สําหรับนักวิ่ง (ภาพดา้นมือล่างขนาดเล็ก) คือ คนกาํลงัวิ่ง ซ่ึงไม่สามารถ
เห็นหนา้ แต่น่าจะอยูใ่นช่วงวยัรุ่น ใส่เส้ือสีขาว กางเกงขาสั้นสาํหรับวิ่ง และรองเทา้สาํหรับวิ่งสีเทา 



180 
 

นอกจากกลุ่มผูสู้งอายุท่ีเป็นกลุ่มหลกัท่ีมกัมีปัญหาเร่ืองขอ้เน่ืองจากความ
เส่ือมตามธรรมชาติแลว้ คนท่ีเล่นกีฬาเช่น ฟุตบอล หรือ วิ่ง ก็สามารถเกิดการบาดเจบ็ของขอ้ต่อได้
เช่นกนั 

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ีคือ บรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑอ์าหารเสริมซีโทน เป็นบรรจุ

ภณัฑป์ระเภทพลาสติกสีขาวสะอาดและปิดฝาอยา่งมิดชิด และบรรจุภณัฑน์ั้นเขียนอกัษรภาษาไทย
ขนาดใหญ่อยา่งชดัเจนว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ซีโทน สารสกดัจากหอยแมลงภู่ ผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริม 500 มก. และตราบริษทั Healtheries นอกจากน้ีมีภาพการลากเส้นสีขาวเป็นคดรูปหอยแมลงภู่
นิวซีแลนด์ บรรจุภณัฑน์ั้นตกแต่งดว้ยสีฟ้า นํ้ าเงิน และเทา เป็นหลกั ซ่ึงเป็นสีของบริษทั แปซิฟิค
เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั เป็นการส่ือถึง ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสกดัจากหอยแมลงภู่นิวซีแลนดท่ี์
มีบรรจุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน ดงันั้นจึงมัน่ใจไดว้า่เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 

3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีนํ้ าเงิน เป็นหน่ึงในสีหลักของผลิตภัณฑ์

อาหารสริม ซีโทนและตราบริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุก
องคป์ระกอบของโฆษณา เพื่อนาํเสนอวา่รายละเอียดของผลิตภณัฑใ์นโฆษณาช้ินน้ี คือ ผลิตภณัฑซี์
โทน ของบริษทัแปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์  

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ

ขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “ซีโทน” และ “Seatone” เพื่อใชเ้นน้เด่นชดัให้เห็นไดง่้าย เน่ืองจาก
ผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สําหรับสีของตัวอักษร พบว่าได้นําสีนํ้ าเงิน เป็นหน่ึงในสีหลักของ
ผลิตภณัฑ์อาหารสริม ซีโทนและตราบริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)  เพื่อตอ้งการเน้นว่า
โฆษณาช้ินน้ีคือ ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมซีโทน 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายสุามารถทาํกิจกรรมป่ันจกัรยาน

ดว้ยความแขง็แรง ซ่ึงตรงขา้มกบัสภาพร่างกายตามช่วงอายุท่ีเป็นอุปสรรค เพราะการดูแลสุขภาพ
กระดูกและขอ้ท่ีดีและสมํ่าเสมอ  
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ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ซีโทน สารสกดั
จากหอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์จากประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑช์ั้นยอดท่ีถูกนาํเขา้โดย บริษทั    
แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ นั้นสามารถรักษาและบรรเทาอาการเก่ียวกบัโรคขอ้ของผูสู้งอาย ุ

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ผูสู้งอายแุขง็แรงพอท่ีจะทาํกิจกรรมป่ันจกัรยาน เน่ืองจากมีการดูแลรักษากระดูกและขอ้สมํ่าเสมอ 
และมีผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ซีโทนท่ีสามารถรักษาและบรรเทาอาการเก่ียวกบัโรคขอ้ของผูสู้งอาย ุ

  
ตารางที ่4.55  แสดงสญัญะในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ซีโทน (Seatone )” จาก 
  ประเทศนิวซีแลนด ์ท่ีนาํเขา้โดย บริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายชุายและ
หญิงจาํนวน 1 คู่ 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็นเตอร์ 
ในโฆษณาช้ินคือ ผูช้ายและผูห้ญิงวยั
สูงอายท่ีุเป็นบุคคลธรรมดาจาํนวน 1 คู่ 

ความแขง็แรงในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

สีนํ้ าเงิน สีของตวัอกัษรและภาพในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

การป่ันจกัรยาน กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ ความแขง็แรงในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

 
4.1.14.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูสู้งอายสุามารถทาํ

กิจกรรมป่ันจกัรยานดว้ยความแข็งแรง ซ่ึงตรงขา้มกบัสภาพร่างกายตามช่วงอายุท่ีเป็นอุปสรรค 
เพราะการดูแลสุขภาพกระดูกและขอ้ท่ีดีและสมํ่าเสมอ 

แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
หมายถึง ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ซีโทน สารสกดัจากหอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์จากประเทศนิวซีแลนด ์
ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑช์ั้นยอดท่ีถูกนาํเขา้โดย บริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) นั้นสามารถรักษา
และบรรเทาอาการเก่ียวกบัโรคขอ้ของผูสู้งอาย ุ
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วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในประเด็น คือ “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ แต่ในส่วนของอวจันภาษาจะใหค้วามสาํคญัเพิ่มเติม
ในประเดน็ “ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย”ุ  
 
ตารางที ่4.56  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม  “ซีโทน 

(Seatone )” จากประเทศนิวซีแลนด ์ท่ีนาํเขา้โดย บริษทั แปซิฟิคเฮลธ์แคร์  
                      (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
 

สรุปแก่นในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ซีโทน (Seatone )”จากประเทศนิวซีแลนด ์
ลาํดบัแก่น
และตวั
หมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal Communication) 

สรุปแก่นโฆษณา
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ซี
โทน (Seatone )”จาก
ประเทศนิวซีแลนด ์

1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

2. - 
 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ความแขง็แรงใน
การทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ
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4.1.15  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 15     (ธุรกจิ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช้ินที่ 5) คือ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “แคลเทรตพลัส 
(Caltrate Plus)” ของบริษัท ไวเอท ฟาร์มาซูติเคิล้ จํากดั ประเทศจีน 

 

 
 
ภาพที ่4.15  ภาพโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แคลเทรตพลสั (Caltrate Plus)” ของ 
  บริษทั ไวเอท ฟาร์มาซูติเค้ิล จาํกดั ประเทศจีน 
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4.1.15.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แคลเทรตพลสั ท่ีอุดม

ไปดว้ยแคลเซียม วิตามิน และเกลือแร่ท่ีจะช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงของกระดูกและป้องกนัโรค
กระดุกพรุน ใหส้ามารถกลบัมาทาํกิจกรรมกบัครอบครัวไดอี้กคร้ัง 

4.1.15.2  อาการของโรค 
โรคกระดูกพรุน สาเหตุของการเกิดโรคกระดูกพรุน เน่ืองจากสภาวะความหนาแน่น

ของเน้ือกระดูกลดลง และโครงสร้างของเน้ือกระดูกเส่ือมลง จึงทาํให้กระดูกเปราะบาง และมีโอกาสหัก
หรือยบุตวัไดง่้าย ซ่ึงกระดูกท่ีหกับ่อย ไดแ้ก่ กระดูกสนัหลงั กระดูกสะโพก กระดูกขอ้มือ เป็นตน้  

อาการของโรคกระดูกพรุน จะก่อใหเ้กิดอาการต่างๆ ดงัน้ี 1) มีอาการขอ้บวม 2) มี
อาการปวดขอ้และกดเจบ็ตลอดเวลา 3) เคล่ือนไหวขอ้ลาํบาก 4) มีอาการขอ้จะอุ่นและแดง 5) มี
อาการขอ้ติด เป็นตน้ 

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีควรรับประทานอาหารเสริมเน่ืองจาก 2 สาเหตุดงัน้ี 1) 
จาํนวนอายุท่ีเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของขอ้กระดูก เพราะผ่านการใชง้านมาเป็น
ระยะเวลานาน 2) ผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือนนั้นขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซ่ึงจะช่วยยบัย ั้งการสลาย
เน้ือกระดูก ดงันั้นผูสู้งอายจึุงมีความจาํเป็นตอ้งรับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมมากกว่าช่วงอายุ
อ่ืนๆ เพื่อนาํไปซ่อมแซมกระดูก 

4.1.15.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
แคลเทรต พลสั เพื่อกระดูกท่ีแขง็แรง 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
แคลเทรตพลสั เสริมสร้างกระดูกใหแ้ขง็แรงและป้องกนัโรคกระดูกพรุน 
(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
ดว้ยแคลเซียมสูง 600 มก. และวิตามิน ดี 3 ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม 

พร้อมเกลือแร่ท่ีช่วยใหก้ระดูกแขง็แรง ไดแ้ก่ แมกนีเซียม สงักะสี ทองแดง และมงักานีส 
(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
ไม่มีเกลือโซเดียม 
ไม่มีสารกนัเสีย 
ไม่มีแลคโตส 
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ไม่มีนํ้ าตาล 
(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัแคลเซียม จากเภสัชกรท่ีร้านขายยาแผน

ปัจจุบนัใกลบ้า้นคุณ หรือ โทร. 0 2685 1222  
(5)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 5 
ฆท. 976/2553 อ่านคาํเตือนในฉลากก่อนใชย้า 
(6)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 6 
วิตามิน D3 แคลเซียม ทองแดง มงักานีส สงักะสี แมกนีเซียม 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
ตราบริษทั Caltrate PLUS โดยเป็นขอ้ความ Caltrate แลว้มีเส้นขีดใตสี้ม่วง

แลว้ดา้นล่างเขียนวา่ PLUSโดยดา้นล่างเป็นคลา้ยริบบ้ินสีม่วงคลา้ยกบัเลข 8 แนวนอน 
4)    ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ี คือ คุณ นิน่า หรือ กุลนดัดา ปัจฉิมสวสัด์ิ เป็นพิธีกร

รายการและผูป้ระกาศข่าวทางโทรทศัน์ท่ีมีช่ือเสียง และคุณแม่กาํลงัทาํกิจกรรมร่วมกนั โดยคุณแม่
และคุณ นิน่า หันหลงัเขา้ชนกนัและคุณแม่ใชห้ลงัยกดนัตวัของคุณนิน่าข้ึน เป็นการส่ือให้เห็นถึง
ผูสู้งอายท่ีุมีสุขภาพท่ีแขง็แรงสามารถท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆกบับุตรไดอ้ยา่งตอ้งการและสนุกสนาน 

4.1.15.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเน้นความหมายผ่านขอ้ความท่ีรูปแตกต่าง

กนั แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “แคลเทรต พลสั เพื่อกระดูกท่ีแขง็แรง”  2)  “แคลเทรต พลสั”  3)  “Caltrate 
PLUS” 
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ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ไม่มีเกลือโซเดียมไม่มีสารกนัเสียไม่มีแลคโตสไม่มีนํ้ าตาล”  
2)  “วิตามิน D3 แคลเซียม ทองแดง มงักานีส สังกะสี แมกนีเซียม”  3)  “ดว้ยแคลเซียมสูง 600 มก. 
และวิตามิน ดี 3 ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม พร้อมเกลือแร่ท่ีช่วยให้กระดูกแข็งแรง ได้แก่ 
แมกนีเซียม สงักะสี ทองแดง และมงักานีส”  

(2) ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เพื่อกระดูกท่ีแขง็แรง” 2)  “เสริมสร้างกระดูกใหแ้ขง็แรงและ
ป้องกนัโรคกระดูกพรุน” 3)  “ช่วยใหก้ระดูกแขง็แรง” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.57 
 
ตารางที ่4.57  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แคลเทรตพลสั  (Caltrate PLUS)”  
                       ผลิตโดย บริษทั ไวเอท ฟาร์มาซูติเค้ิล จาํกดั ประเทศจีน  
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. แคลเซียม 4 
2. แคลเทรต พลสั 2 
3. แมกนีเซียม 2 
4. ทองแดง 2 
5. สงักะสี 2 
6. มงักานีส 2 

 
ในโฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 6 คาํ และคาํท่ีมีความถ่ีมาก

ท่ีสุดคือ “แคลเซียม” ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ ากนั 4 คร้ัง เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน”   

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรใหใ้หญ่ข้ึนเพื่อใหเ้ห็นไดช้ดัในขอ้ความ คือ “แคลเทรต พลสั เพื่อกระดูกท่ีแขง็แรง” เป็น
การส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน”   
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สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.58 
 
ตารางที ่4.58  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม  “แคลเทรตพลสั  
                       (Caltrate PLUS)” ผลิตโดย บริษทั ไวเอท ฟาร์มาซูติเค้ิล จาํกดั ประเทศจีน  
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 
การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยให้
สุขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยไดจ้าก
การใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

ความแขง็แรงในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“แคลเซียม” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“แคลเทรต พลสั เพื่อกระดูกท่ีแขง็แรง” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ  
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า แคลเทรต พลสั เป็นผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมท่ีประกอบไปดว้ยแคลเซียมสูง วิตามินดี 3 พร้อมเกลือแร่ไดแ้ก่ แมกนีเซียม สังกะสี ทองแดง 
และมงักานี ช่วยเสริมสร้างกระดูกใหแ้ขง็แรงและป้องกนัโรคกระดูกพรุนใหก้บัผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุท่ีสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ี

ตอ้งใชค้วามแขง็แรง โดยไม่มีปัญหาโรคกระดูกและขอ้มารบกวน 
ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม แคล

เทรต พลสั มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างกระดูกใหแ้ขง็แรงและป้องกนัโรคกระดูกพรุน ทาํใหผู้สู้ง
อาสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งใชค้วามแขง็แรงโดยไม่ตอ้งมีความกงัวล 
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4.1.15.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) 

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้ําเสนอผลิตภณัฑ์ คือ ผูน้ําเสนอผลิตภณัฑ์หญิงท่ีเป็น

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงและคุณแม่  
สาํหรับผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์ญิง คือ คุณ นิน่า หรือ กุลนดัดา ปัจฉิมสวสัด์ิ 

เป็นพิธีกรรายการ และผูป้ระกาศข่าวทางโทรทศัน์ท่ีมีช่ือเสียง  การแต่งกายสุภาพ สวมใส่ชุด
กระโปรงคอวีแขนกดุสีขาวลายดอก  

สาํหรับคุณแม่ พบว่า ใบหนา้มีรอยเห่ียวยน่และรอยตีนกาตรงรอบดวงตา
เลก็นอ้ย แต่ส่วนของเสน้ผมเป็นสีนํ้าตาลซ่ึงน่าจะเกิดจากการยอ้มกลบเส้นผมสีขาว ซ่ึงเป็นลกัษณะ
ทัว่ไปของผูสู้งอายุตอนตน้ และใส่เส้ือเช้ิตเขา้รูปสีม่วง ใส่นาฬิกา และใส่ตุม้หูแสดงถึงความเป็น
ผูห้ญิง      คุณนิน่า กบั คุณแม่ หันหลงัเขา้หากนั และคุณแม่ใชห้ลงัยกดนัตวัของคุณนิน่าข้ึน เป็น
การส่ือใหเ้ห็นถึงผูสู้งอายท่ีุมีสุขภาพท่ีแขง็แรงสามารถท่ีจะทาํกิจกรรมต่างๆ กบัครอบครัวไดอ้ยา่ง
ตอ้งการและสนุกสนาน เน่ืองจากมีกระดูกท่ีแขง็แรงและไม่มีโรคกระดูกพรุนมารบกวน  

2)  วตัถุ 
วัตถุในโฆษณาช้ินน้ีคือ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แคล

เทรตพลสั เป็นบรรจุภณัฑป์ระเภทพลาสติกในลกัษณะเป็นขวดแนวยาวท่ีขาวสะอาดและมีการปิด
ฝาอย่างมิดชิด บรรจุภณัฑ์มีการเขียนอกัษรภาษาองักฤษตวัขนาดใหญ่ว่า Caltrate PLUS และ
รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษขนาดเล็ก ดา้นซา้ยมือมีบรรจุภณัฑท่ี์เป็น
กล่องกระดาษซ่ึงใช้บรรจุผลิตภณัฑ์อาหารเสริมแคลเทรตพลสัท่ีเป็นขวดพลาสติก โดยกล่อง
กระดาษนั้นมีขอ้ความภาษาไทยขนาดใหญ่ว่า แคลเทรตพลสั และตามดว้ยขอ้ความขนาดเล็กว่า 
ผลิตภณัฑ์เสริมแคลเซียม เพิ่มวิตามินดี และแร่ธาตุต่างๆ ดา้นล่างทีตราริบบ้ิน และขอ้ความท่ีมี
ความหมายเหมือนกบัดา้นบนแต่เป็นภาษองักฤษ เป็นการนาํเสนอว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมมีบรรจุ
ภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั และมีความน่าเช่ือถือ  

3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีม่วง เป็นสีประจาํของผลิตภณัฑอ์าหารสริม 

แคลเทรตพลสั และตราแคลเทรตพลสั ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุกองคป์ระกอบของโฆษณา 
เพื่อนาํเสนอวา่รายละเอียดของผลิตภณัฑใ์นโฆษณาช้ินน้ี คือ ผลิตภณัฑอ์าหารสริม แคลเทรตพลสั 
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4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ

ขอ้ความพาดหวัโฆษณาวา่ “แคลเทรต พลสั เพื่อกระดูกท่ีแขง็แรง” เพื่อใชเ้นน้เด่นชดัใหเ้ห็นไดง่้าย 
เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สําหรับสีของตวัอักษร มีการนําสีเหลือง มาใช้ในส่วนของขอ้ความว่า 
“แคลเทรต พลสั เสริมสร้างกระดูกใหแ้ขง็แรงและป้องกนัโรคกระดูกพรุน” และ“ไม่มีเกลือโซเดียม
ไม่มีสารกนัเสียไม่มีแลคโตสไม่มีนํ้ าตาล” เพื่อสร้างความโดดเด่นและสะดุดตา  

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า คุณแม่ของคุณนิน่าสามารถทาํกิจกรรม

ต่างๆ กบัครอบครัว อยา่งสนุกสนานไดโ้ดยไม่มีปัญหาโรคกระดูกและขอ้มารบกวน 
ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ

ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า แคลเทรต พลสั เป็นผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมท่ีประกอบไปดว้ยแคลเซียมสูง วิตามินดี 3 พร้อมเกลือแร่ไดแ้ก่ แมกนีเซียม สังกะสี ทองแดง 
และมงักานี ช่วยเสริมสร้างกระดูกใหแ้ขง็แรงและป้องกนัโรคกระดูกพรุนใหก้บัผูสู้งอาย ุ

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
สามารถทาํกิจกรรมต่างๆ กบัครอบครัว อย่างสนุกสนานไดโ้ดยไม่มีปัญหาโรคกระดูกและขอ้มา
รบกวน เน่ืองจากแคลเทรต พลสั เป็นผลิตภณัฑอ์าหารเสริมช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แขง็แรงและ
ป้องกนัโรคกระดูกพรุนใหก้บัผูสู้งอาย ุ
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ตารางที ่4.59  แสดงสญัญะในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แคลเทรตพลสั ของบริษทั ไวเอท ฟาร์ 
                      มาซูติเค้ิล จาํกดั ประเทศจีน 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูห้ญิงวยัทาํงานและ
ผูห้ญิงสูงอายจุาํนวน 
1 คู่ 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงคือ 
คุณ นิน่า หรือ กลุนดัดา ปัจฉิมสวสัด์ิ 
และคุณแม่ 

ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

สีม่วง สีของตวัอกัษรและภาพในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

การเล่นกบับุตร กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

 
4.1.15.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง แคลเทรต พลสั เป็นผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีประกอบไปดว้ยแคลเซียมสูง วิตามินดี 3 
พร้อมเกลือแร่ไดแ้ก่ แมกนีเซียม สังกะสี ทองแดง และมงักานี ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง
และป้องกนัโรคกระดูกพรุนใหก้บัผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูสู้งอายุท่ีสามารถ
ทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งใชค้วามแขง็แรง โดยไม่มีปัญหาโรคกระดูกและขอ้มารบกวน 

แก่นท่ี 3 ความสุขของผูสู้งอายุและครอบครัว หมายถึง คุณแม่ของคุณนิน่าสามารถ
ทาํกิจกรรมต่างๆ กบัครอบครัว อยา่งสนุกสนานไดโ้ดยไม่มีปัญหาโรคกระดูกและขอ้มารบกวน 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในประเด็น คือ “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ แต่ในส่วนของวจันภาษาจะใหค้วามสาํคญัเพิ่มเติม
ในประเด็น  “ความแข็งแรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุ” และอวจันภาษาจะให้ความสําคญั
เพิ่มเติมในประเดน็  “ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว” 
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ตารางที ่4.60  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม  
   แคลเทรตพลสั ของบริษทั ไวเอท ฟาร์มาซูติเค้ิล จาํกดั ประเทศจีน 
 
สรุปแก่นในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แคลเทรตพลสั ของบริษทั ไวเอท ฟาร์มาซูติเค้ิล จาํกดั ประเทศจีน 

ลาํดบัแก่น
และตวั
หมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม แคลเทรตพลสั 

1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ความแขง็แรงใน
การทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

- แก่นท่ี 2 ความแขง็แรงในการ
ทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

3. - ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

แก่นท่ี 3 ความสุขของ
ผูสู้งอายแุละครอบครัว 
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4.1.16  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 16     (ธุรกจิ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช้ินที่ 6) คือ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “นิวเทรน ออ
ปติมัม และ นิวเทรน บาลานซ์” ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากดั 

 

 
 
ภาพที ่4.16  ภาพโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “นิวเทรน ออปติมมั และ นิวเทรน บาลานซ์” ของ 
  บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 
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4.1.16.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอผลิตภณัฑ์อาหารเสริม นิวเทรน ออปติมมั 

และ นิวเทรน บาลานซ์ มีสารอาหารครบถว้นและเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ซ่ึงจะช่วย
ใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารท่ีทาํใหร่้างกายมีสุขภาพท่ีแขง็แรง  

4.1.16.2  สุขภาพของผูสู้งอาย ุ  
การนาํเสนอผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงร่างกาย เน่ืองจากรูปแบบการดาํเนินชีวิต

ของสังคมในปัจจุบนั ทาํให้ไม่สามารถรับประทานอาหารไดค้รบถว้นตามท่ีร่างกายตอ้งการ 
นอกจากน้ี ผกั ผลไม ้และเน้ือสตัวท่ี์ผลิตกมี็สารพษิตกคา้ง ซ่ึงลว้นส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ 

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีควรรับประทานอาหารเสริม สาเหตุจากจาํนวนอายุท่ี
เพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของร่างกาย เพราะผ่านการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน 
ดงันั้นผูสู้งอายุจึงมีความจาํเป็นตอ้งรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ เพื่อ
นาํไปซ่อมแซมร่างกายท่ีสึกหรอ 

4.1.16.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
อาหารเสริมสูตรครบถว้น สําหรับคนท่ีคุณรักและห่วงใย จากเนสท์เล่ 

สวิตเซอร์แลนด ์
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
นิวเทรนR ออปติมมั และ นิวเทรนR บาลานซ์ มีปริมาณอาหารเพียงพอ

ต่อความตอ้งการของร่างกาย กล่ินนิลา มีส่วนประกอบของโปรตีนเวย ์ไขมนัจากพืช 100% รวมทั้ง
วิตามินและเกลือแก่อีก 30 ชนิด 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
นิวเทรนR ออปติมัม เหมาะสําหรับผู ้ท่ี เ ร่งรีบกับการทํางานหรือ

เคร่งเครียดกบัการเรียน ผูท่ี้เบ่ืออาหารหรือผูท่ี้มีความเส่ียงต่อการขาดสารอาหารผูท่ี้ตอ้งการเสริม
โภชนาการครบถว้นและผูสู้งอาย ุ

นิวเทรนR บาลานซ์ เหมาะสําหรับผูท่ี้ตอ้งการควบคุมปริมาณนํ้ าตาล 
หรือผูท่ี้มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง(ใชต้ามคาํแนะนาํของแพทย)์ 

(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
หาซ้ือไดต้ามร้านขายยาชั้นนาํทัว่ไปและ HOME fresh MART 
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สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมโทร 0 2657 8657 กด 0 
(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
(อาหารทางการแพทย)์ 
(5)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 5 
ฆ.อ. 3061/2550 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
ตราของอาหารเสริม นิวเทรนโดยเป็นกรอบสีเหล่ียมดา้นบนสีนํ้ าเงินมี

ขอ้ความเขียวดว้ยตวัอกัษรสีขาวว่า Nutren แลว้มีเส้นขีดดา้นล่าง ส่วยดา้นล่างเป็นสีครีมแลว้มี
ตวัอกัษรสีนํ้าเงินเขียนวา่ Solutions 

4)  ภาพ 
ภาพของผูน้ําเสนอหรือพรีเซนเตอร์ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา คือ ภาพของ

ผูห้ญิงวยัทาํงานและผูห้ญิงวยัสูงอาย ุโดยในภาพของลูกสาวซ่ึงอยู่ในวยัทาํงานวยัทาํงานกาํลงัลอง
ชุดโดยการติดกระดุมเส้ือใหก้บัคุณแม่ซ่ึงอยูใ่นวยัสูงอาย ุอยา่งมีความสุข 

4.1.16.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นไดน้าํ
การวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ี
เป็นการส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเน้นความหมายผ่านขอ้ความท่ีรูปแตกต่าง

กนัแต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “นิวเทรนR ออปติมมั และ นิวเทรนR บาลานซ์”  2)  “นิวเทรนR ออปติมมั”   
3)  “นิวเทรนR บาลานซ์” 4)  “(อาหารทางการแพทย)์” 5)  “อาหารเสริมสูตรครบถว้น” 6)  “Nutren  
Solutions” 

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงโยชน์ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ปรากฏ
ในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “มีปริมาณอาหารเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย*”  2)  “มี
ส่วนประกอบของโปรตีนเวย ์ไขมนัจากพืช 100% รวมทั้งวิตามินและเกลือแร่อีก 30 ชนิด” 
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ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีสาเหตุของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในข้อความโฆษณาดังน้ี 1)  “ผูท่ี้มีความเส่ียงต่อการขาดสารอาหารผูท่ี้ต้องการเสริม
โภชนาการครบถว้นและผูสู้งอาย”ุ 2)  “ผูท่ี้ตอ้งการควบคุมปริมาณนํ้ าตาล หรือผูท่ี้มีภาวะนํ้ าตาลใน
เลือดสูง” 3)  “สาํหรับคนท่ีคุณรักและห่วงใย” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตาราง 4.61 
 
ตารางที ่4.61  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “นิวเทรน ออปติมมั และ  
  นิวเทรน บาลานซ์”ของ บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. นิวเทรนR  ออปติมมั 2 
2. นิวเทรนR บาลานซ์ 2 

 
โฆษณาช้ินน้ี พบว่ามีคาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 2 คาํ และทั้ง 2 คาํ ควรมีความถ่ี

จาํนวน 2 คร้ังเท่ากนั ซ่ึงไดแ้ก่คาํวา่ “นิวเทรนR ออปติมมั” และ “นิวเทรนR ออปติมมั”  เป็นการส่ือ
ถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน”  

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตัวอักษรให้ใหญ่และใช้สีโทนเข้มเพื่อให้เห็นได้ชัดในข้อความ คือ “อาหารเสริมสูตร
ครบถว้น สาํหรับคนท่ีคุณรักและห่วงใย จากเนสทเ์ล่ สวิตเซอร์แลนด”์ เป็นการส่ือถึง “ความหมาย
ท่ีแสดงถึงความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.62 
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ตารางที ่4.62  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “นิวเทรน  
  ออปติมมั และ นิวเทรน บาลานซ์” ของ บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

- “นิวเทรนR  ออปติมมั” 
- “นิวเทรนR  ออปติมมั” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“อาหารเสริมสูตรครบถว้น สาํหรับ
คนท่ีคุณรักและห่วงใย จากเนสทเ์ล่
สวิตเซอร์แลนด”์ 

ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ  
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม นิวเทรนR ออ

ปติมมั และ      นิวเทรนR ออปติมมั มีสารอาหารท่ีครบถว้นประกอบไปดว้ย โปรตีนเวย ์ไขมนัจาก
พืช 100% วิตามิน และเกลือแร่อีก 30 ชนิดท่ีร่างกายตอ้งการ ซ่ึงเหมาะสมและมีประโยช์นกบั
ผูสู้งอายท่ีุมีความเส่ียงต่อการขาดสารอาหารและตอ้งการควบคุมระดบันํ้าตาล 

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายไุดรั้บความดูแลและห่วงใยจาก

ลูกหลานดว้ยการมอบ นิวเทรนR ออปติมมั และ นิวเทรนR ออปติมมั ท่ีมีโภชนาการครบถว้นและ
สามารถควบคุมระดบันํ้าตาล 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ลูกหลานนั้นควรท่ีจะมอบ
ความห่วงใยต่อผูสู้งอายใุนครอบครัว ดว้ยการมอบผลิตภณัฑ ์อาหารเสริมนิวเทรนR ออปติมมั และ 
นิวเทรนR    ออปติมมั ท่ีมีปริมาณอาหารครบถว้นท่ีร่างกายตอ้งการ มีส่วนประกอบของโปรตีนเวย ์
ไขมนัจากพืช 100% รวมทั้งวิตามินและเกลือแร่อีก 30 ชนิด ซ่ึงเหมาะสมและมีประโยช์นกบั
ผูสู้งอายท่ีุมีความตอ้งการเสริมโภชนาการครบถว้นและควบคุมระดบันํ้าตาล 
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4.1.16.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) 

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะวิทยา 
(Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูห้ญิงสูงอายทุัว่ไปจาํนวน 1 คน 

และผูห้ญิงในวยัทาํงานจาํนวน 1 คน 
สําหรับผูห้ญิงสูงอายุ พบว่ามีรอยเห่ียวย่นใบหน้า ลาํคอ และมือ มีรอย

ตีนกาตรงรอบดวงตา มีเสน้ผมสีขาว ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอาย ุ และใส่ชุดกระโปรงผา้ไหม
สีเทา  

สาํหรับผูห้ญิงวยัทาํงาน พบว่า ผมยาวแต่เกลา้ผมเรียบร้อย แต่งกายใส่เส้ือ
มีปกวีแขนยาวสีฟ้าลายทางสีนํ้าตาล และใส่เคร่ืองประดบัสร้อยคอทรงกลมสีขาว 

ผูห้ญิงสูงอายแุละวยัทาํงานทั้งคู่กาํลงักอดกนัดว้ยสีหนา้และท่าทางยิม้แยม้ 
หมายถึง แม่และลูกใชชี้วิตอยา่งมีความสุข เน่ืองจากแม่ซ่ึงอยูใ่นวยัสูงอายมีุสุขภาพท่ีแขง็แรง 

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ีคือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม นิวเทรนRออปติมมั และ 

นิวเทรนRบาลานซ์  ในบรรจุภณัฑก์ระป๋อง เป็นบรรจุภณัฑก์ระป๋องทรงกระบอกทาํดว้ยอะลูมิเนียม
และโลหะ มีฝาท่ีทาํดว้ยพลาสติก  แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

สําหรับผลิตภัณฑ์ นิวเทรนR ออปติมมั บรรจุภณัฑ์จะถูกตกแต่งด้วยสี
เหลือง  

สาํหรับผลิตภณัฑ ์นิวเทรนR บาลานซ์ เป็นบรรจุภณัฑจ์ะถูกตกแต่งดว้ยสีฟ้า 
เป็นการส่ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม นิวเทรนR ออปติมมั และ นิวเทรนR บา

ลานซ์ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐาน มีบรรจุภณัฑ์ท่ีปิดมิดชิด สะอาด ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน 
เหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ

3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีนํ้ าเงิน เป็นเป็นหน่ึงในสีหลกัของผลิตภณัฑ์

อาหารเสริม นิวเทรนและตราบริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั ถูกนาํมาใชอ้ย่างเห็นไดช้ดัในทุก
องคป์ระกอบของโฆษณา เพื่อแสดงถึงผลิตภณัฑใ์นโฆษณาช้ินน้ี คือ ผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑอ์าหารส
ริม นิวเทรนของบริษทับริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
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สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ
ขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “อาหารเสริมสูตรครบถว้น สาํหรับคนท่ีคุณรักและห่วงใย จากเนสทเ์ล่ 
สวิตเซอร์แลนด์” เพื่อใชเ้น้นเด่นชดัให้เห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายุส่วนมากมีปัญหาทางดา้น
สายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สําหรับสีของตัวอกัษร มีการนําสีนํ้ าเงินมาใช้ เป็นสีประจาํของบริษัท
บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) เพื่อนาํเสนอว่าโฆษณาช้ินน้ีนั้น คือ ผลิตภณัฑอ์าหารสริม นิวเทรน ของ
บริษทับริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายไุดรั้บความดูแลและห่วงใยจาก

ลูกหลานดว้ยการมอบ นิวเทรนR ออปติมมั และ นิวเทรนR ออปติมมั ท่ีมีโภชนาการครบถว้นและ
สามารถควบคุมระดบันํ้าตาล 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม นิวเทรนR ออ
ปติมมั และนิวเทรนR ออปติมมั มีสารอาหารท่ีครบถว้นประกอบไปดว้ย โปรตีนเวย ์ไขมนัจากพืช 
100% วิตามิน และเกลือแร่อีก 30 ชนิดท่ีร่างกายตอ้งการ ซ่ึงเหมาะสมและมีประโยชน์กบัผูสู้งอายท่ีุ
มีความเส่ียงต่อการขาดสารอาหารและตอ้งการควบคุมระดบันํ้าตาล 

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ลูกหลานนั้นควรท่ีจะมอบความห่วงใยต่อผูสู้งอายุในครอบครัว ดว้ยการมอบผลิตภณัฑ์ อาหาร
เสริมนิวเทรน R   ออปติมมั และนิวเทรนR ออปติมมั ซ่ึงเหมาะสมและมีประโยชน์กบัผูสู้งอายท่ีุมี
ความตอ้งการเสริมโภชนาการครบถว้นและควบคุมระดบันํ้าตาล 
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ตารางที ่4.63  แสดงถึงสญัญะในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม นิวเทรน ออปติมมั และนิวเทรน  
                       บาลานซ์ ของ บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูห้ญิงวยัทาํงานและผูห้ญิง
สูงอายจุาํนวนาํ 1 คู่ 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑท่ี์เป็น
บุคคลธรรมด คือ ผูห้ญิงวยั
ทาํงานและผูห้ญิงสูงอาย ุ

ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

การกอด การแสดงท่าทาง ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

สีนํ้ าเงิน สีของตวัอกัษรและรูปภาพ
ในโฆษณา 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

นิวเทรนR ออปติมมั และ 
นิวเทรนR บาลานซ์ในบรรจุ
ภณัฑก์ระป๋อง 

วตัถุในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

 
4.1.16.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์สามารถช่วยเหลือสุขภาพผูสู้งอายุ หมายถึง ผลิตภณัฑอ์าหาร

เสริม  นิวเทรนR ออปติมมั และ นิวเทรนR ออปติมมั มีสารอาหารท่ีครบถว้นประกอบไปดว้ย 
โปรตีนเวย ์ไขมนัจากพืช 100% วิตามิน และเกลือแร่อีก 30 ชนิดท่ีร่างกายตอ้งการ ซ่ึงเหมาะสมและ
มีประโยชน์กบัผูสู้งอายท่ีุมีความเส่ียงต่อการขาดสารอาหารและตอ้งการควบคุมระดบันํ้าตาล 

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว หมายถึง ผูสู้งอายไุดรั้บความดูแลและ
ห่วงใยจากลูกหลานดว้ยการมอบ นิวเทรนR  ออปติมมั และ นิวเทรนR  ออปติมมัท่ีมีโภชนาการ
ครบถว้นและสามารถควบคุมระดบันํ้าตาล 

ทั้งวจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในทั้ง 2 ประเด็น คือ “ผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอายุ” และ “ความสุขของผูสู้งอายุและ
ครอบครัว” เท่ากนั 
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ตารางที ่4.64  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “นิวเทรน  
  ออปติมมั และ นิวเทรน บาลานซ์” ของ บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 
 

สรุปแก่นในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “นิวเทรน ออปติมมั และ นิวเทรน บาลานซ์”ของ บริษทั เนสทเ์ล่ 
(ไทย) จาํกดั 

ลาํดบัแก่นและตวั
หมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal 

Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม นิวเทรน           

ออปติมมั และ นิวเทรน บา
ลานซ์ 

1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ความสุขของ
ผูสู้งอายแุละครอบครัว 
 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายุ
และครอบครัว 
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4.1.17  โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์  ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 17      
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช้ินที่ 7) คือ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “แบรนด์
รังนกแท้พรีเม่ียม โกลเด้น เบิร์ดเนสต์ (BRAND’S Premium Golden Bird’s Nest) 
ของบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย)  

 

 
 
ภาพที ่4.17  ภาพโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แบรนดรั์งนกแทพ้รีเม่ียม โกลเดน้ เบิร์ดเนสต ์ 
  (BRAND’S Premium Golden Bird’s Nest) ของบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) 

4.1.17.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
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โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์ช้ินน้ีมีการนําเสนอผลิตภณัฑ์อาหารเสริมแบรนด์รังนกแทพ้
รีเม่ียม โกลเดน้ เบิร์ดเนสต ์เป็นเคร่ืองด่ืมอาหารเสริมรังนกสาํเร็จรูป ท่ีคดัสรรเฉพาะรังนกแทเ้ส้น
ยาวพิเศษ พร้อมไปดว้ยสารอาหารท่ีมีคุณค่าจากธรรมชาติ รังนกสามารถช่วยบาํรุงกาํลงัให้ร่างกาย
สดช่ืน แขง็แรง แกอ้าการอ่อนเพลีย แกไ้อ ขบัเสมหะ ช่วยเพิ่มภูมิคุม้กนัของร่างกาย ช่วยกระตุน้การ
เจริญของเซลในระบบภูมิคุม้กนั ซ่ึงจะช่วยใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพท่ีดียิง่ข้ึน  

4.1.17.2  สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงร่างกาย สาเหตุเกิดจากรูปแบบการดาํเนิน

ชีวิตของสังคมในปัจจุบนั ทาํให้ไม่สามารถรับประทานอาหารไดค้รบถว้นตามท่ีร่างกายตอ้งการ 
นอกจากน้ี ผกั ผลไม ้และเน้ือสตัวท่ี์ผลิตกมี็สารพิษตกคา้ง ซ่ึงลว้นส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ 

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีควรรับประทานอาหารเสริม สาเหตุเน่ืองจากจาํนวน
อายุท่ีเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของร่างกาย เพราะผ่านการใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน ดงันั้นผูสู้งอายุจึงมีความจาํเป็นตอ้งรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมากกว่าช่วงอายุ
อ่ืนๆ เพื่อนาํไปซ่อมแซมร่างกายท่ีสึกหรอ 

4.1.17.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
แบรนดรั์งนกแทเ้น้ือทองเพ่ือแม่คนพิเศษ 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
แบรนด์รังนกแท้ พรีเม่ียม โกลเด้นเบิร์ดเนสต์ เคร่ืองด่ืมรังนกแท้

สําเร็จรูป/สูตรผสมโสม/สูตรแนทเชอรัลสวีทเทนเนอร์ส/สูตรคอลลาเจน และนาโน โคคิว 10/
สูตรจสัมิน อะโรมา 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
*ภาพใชต้กแต่งเพื่อใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น 
(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
 (เคร่ืองหมายการคา้ แบรนด)์ ฆอ.2126/2553 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์  
ตราแบรนด ์รังนกแท ้โดยเป็นขอ้ความว่าแบรนดโ์ดยมีเส้นสีทองดา้นล่าง

และมีขอ้ความใตเ้สน้วา่เคร่ืองหมายการคา้ ส่วนดา้นขวามือมีขอความวา่ รังนกแท ้



203 
 

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ี คือ ภาพของผูน้าํเสนอหรือพรีเซ็นเตอร์และแบรนด์

แอมบาสเดอร์ของแบรนดรั์งนกแทท่ี้มีช่ือเสียง คือ คุณ ออ้ม หรือ พิยดา อคัรเศรณี” และคุณแม่คือ 
คุณแม่สุดารัตน์ อคัรเศรณี เป็นภาพของคุณออ้มมอบความห่วงใยให้กบัคุณแม่ท่ีดูและตนเองมา
ตลอดดว้ยการมอบแบรนดรั์งนกแท ้พรีเม่ียม โกลเดน้เบิร์ดเนสต ์

4.1.17.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “แบรนดรั์งนกแทเ้น้ือทอง”  2)  “แบรนดรั์งนกแท ้พรีเม่ียม โกลเดน้เบิร์ด
เนสต ์เคร่ืองด่ืมรังนกแทส้าํเร็จรูป/สูตรผสมโสม/สูตรแนทเชอรัลสวีทเทนเนอร์ส/สูตรคอลลาเจน 
และนาโน โคคิว 10/สูตรจสัมิน อะโรมา” 3)  “แบรนด ์เคร่ืองหมายการคา้ รังนกแท”้ 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.65 
 
ตารางที ่4.65  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แบรนดรั์งนกแทพ้รีเม่ียม โกลเดน้ 

เบิร์ดเนสต ์(BRAND’S Premium Golden Bird’s Nest) ของ บริษทั เซเรบอส 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 

1 แบรนดรั์งนกแท ้ 2 
2 แบรนด ์ 2 
3 รังนกแท ้ 2 
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ในโฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 3 คาํ และทั้ง 3 คาํมีความถ่ี
ในการทาํซํ้ าจาํนวนเท่ากนัคือ 2 คร้ังซ่ึงไดแ้ก่ คาํว่า “แบรนดรั์งนกแท”้ “แบรนด”์ และ “รังนกแท”้ เป็น
การส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน”   

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรใหใ้หญ่ข้ึนและใชสี้โทนเขม้เพื่อใหเ้ห็นไดช้ดัในขอ้ความ คือ “แบรนดรั์งนกแทเ้น้ือ
ทองเพื่อแม่คนพิเศษ” เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว”   

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.66 
 
ตารางที ่4.66  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แบรนดรั์งนก 
  แทพ้รีเม่ียม โกลเดน้ เบิร์ดเนสต ์(BRAND’S Premium Golden Bird’s Nest) ของ 
  บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยให้
สุขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา (Repetition) - “แบรนดรั์งนกแท”้ 
- “แบรนด”์ 
- “รังนกแท”้ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“แบรนดรั์งนกแทเ้น้ือทองเพ่ือแม่คน
พิเศษ” 

ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ  
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แบรนดรั์งนกแท ้

พรีเม่ียม โกลเดน้เบิร์ดเนสต ์เคร่ืองด่ืมรังนกแทส้าํเร็จรูป มีการผสมโสม สูตรแนทเชอรัลสวีทเทน
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เนอร์ส สูตรคอลลาเจนและนาโน โคคิว 10 และสูตรจสัมินอะโรมา ซ่ึงสามารถช่วยบาํรุงสุขภาพ
ใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการดูแลเอาใจใส่และ

ห่วงใยในสุขภาพจากลูกหลาน 
ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ลูกหลานนั้นควรท่ีจะมอบ

ความห่วงใยต่อสุขภาพผูสู้งอายใุนครอบครัว โดยการเลือกผลิตภณัฑ ์อาหารเสริม แบรนดรั์งนกแท้
เน้ือทอง ท่ีมีประโยชน์จ่อสุขภาพ 

4.1.17.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้ําเสนอผลิตภณัฑ์ คือ ผูน้ําเสนอผลิตภณัฑ์หญิงท่ีเป็น

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงและคุณแม่  
สาํหรับผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์ญิง คือ คุณ พิยดา จุฑารัตนกุล สกุลเดิม อคัร

เศรณี มีช่ือเล่นว่า ออ้ม เป็นดารา นักแสดง และ พิธีกร ท่ีมีช่ือเส่ียง และมีผลงานมากมายอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นบุตรสาว ของนกัแสดงและผูก้าํกบั พิศาล อคัรเศรณี แต่งกายในชุดราตรสีแดง และ ใส่
ตุม้หูเพชร 

สาํหรับคุณแม่ พบว่าใบหน้ามีรอยเห่ียวย่นและรอยตีนกาตรงรอบดวงตา
เล็กน้อย ศีรษะมีผมขาวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เกิดจากการยอ้มศีรษะ ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของ
ผูสู้งอายตุอนตน้ สวมชุดผา้ไหมสีครีม ใส่เคร่ืองประดบัสร้อยคอ และตุม้หูเพชร แสดงถึงความเป็น
ผูห้ญิง  

คุณ พิยดาจุ ฑารัตนกุล กาํลงักอดคุณแม่อย่างมีความสุข เป็นการส่ือถึง 
ความรักความห่วงใยท่ีมีใหก้บัคุณแม่ 

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี คือ ผลิตภณัฑ์แบรนด์รังนกแท ้พรีเม่ียม 

โกลเดน้เบิร์ดเนสตบ์รรจุภณัฑใ์นขวดแกว้ จาํนวน 5 ขวด ซ่ึงไดแ้ก่ 1) แบรนดรั์งนกแท ้พรีเม่ียม 
โกลเดน้เบิร์ดเนส สูตรผสมโสม 2) แบรนดรั์งนกแท ้พรีเม่ียม โกลเดน้เบิร์ดเนส สูตรแนทเชอรัลสวี
ทเทนเนอร์ส 3) แบรนดรั์งนกแท ้พรีเม่ียม โกลเดน้เบิร์ดเนส สูตรจสัมิน อะโรมา 4) แบรนดรั์งนกแท ้
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พรีเม่ียม โกลเดน้เบิร์ดเนส สูตรคอลลาเจน และนาโน โคคิว 10 โดยรังนกนั้น 5) แบรนดรั์งนกแท ้
พรีเม่ียม โกลเดน้เบิร์ดเนส สูตรนํ้ าตาลกรวด ทั้งหมดอยูใ่นกระเชา้โหลแกว้ท่ีฐานมีโบวซ่ึ์งทาํจากร้ิ
บบ้ินและดอกมะลิ และลวดลายดา้นล่างเป็นรูปดอกมะลิมีขอ้ความว่า Love Mom เป็นการส่ือถึง
ตวัแทนในการแสดงความรักและความห่วงใยท่ีมีต่อสุขภาพของคุณแม่ในวยัสูงอายใุนวนัแม่ 

3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีแดง เป็นสีประจาํผลิตภณัฑข์องแบรนดรั์งนก

แท ้ถูกนาํมาใชอ้ย่างเห็นไดช้ดัในทุกองคป์ระกอบของโฆษณา เช่น การพาดหัวและพื้นหลงัของ
โฆษณา เพื่อช่วยสร้างความสะดุดตาและนาํเสนอว่าโฆษณาช้ินน้ี คือ แบรนด์รังนกแท ้พรีเม่ียม 
โกลเดน้เบิร์ดเนสต ์

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ

ขอ้ความพาดหวัโฆษณาวา่ “แบรนดรั์งนกแทเ้น้ือทองเพ่ือแม่คนพิเศษ” เพื่อใชเ้นน้เด่นชดัใหเ้ห็นได้
ง่าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร มีการนาํสีเหลืองทองมาใช ้ในส่วนพาดหัวโฆษณา
ในประโยค“แบรนดรั์งนกแทเ้น้ือทอง” โดยเพื่อตอ้งการเนน้ว่าแบรนด์รังนกแท ้พรีเม่ียม โกลเดน้
เบิร์ดเนส ทาํมาจากรักนกแทสี้ทองท่ีมีคุณภาพ และสร้างความโดดเด่นและสะดุดตา  

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แบรนดรั์งนกแท ้
พรีเม่ียม โกลเดน้เบิร์ดเนสต ์เคร่ืองด่ืมรังนกแทส้าํเร็จรูป มีการผสมโสม สูตรแนทเชอรัลสวีทเทน
เนอร์ส สูตรคอลลาเจนและนาโน โคคิว 10 และสูตรจสัมินอะโรมา ซ่ึงสามารถช่วยบาํรุงสุขภาพ
ใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการดูแลเอาใจใส่และ

ห่วงใยในสุขภาพจากลูกหลาน 
ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 

ลูกหลานนั้นควรท่ีจะมอบความห่วงใยต่อสุขภาพผูสู้งอายุในครอบครัว โดยการเลือกผลิตภณัฑ ์
อาหารเสริม แบรนดรั์งนกแทเ้น้ือทอง ท่ีมีประโยชน์จ่อสุขภาพ 



207 
 

ตารางที ่4.67  แสดงถึงสญัญะในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมแบรนดรั์งนก 
   แทพ้รีเม่ียม โกลเดน้ เบิร์ดเนสตข์องบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูห้ญิงวยัทาํงานและ
ผูห้ญิงสูงอายจุาํนวน  
1 คู่ 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรี
เซ็นเตอร์ คือ คุณ พิยดา จุฑา
รัตนกลุ และคุณแม่ 

ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 

สีแดง สีของภาพและชุดของคุณออ้ม ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

การกอด การแสดงท่าทางในโฆษณา ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 

แบรนดรั์งนกแท ้พรี
เม่ียม โกลเดน้เบิร์ด
เนสตใ์นโหลแกว้ 

วตัถุในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

 
4.1.17.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แบรนด์รังนกแท ้พรีเม่ียม โกลเดน้เบิร์ดเนสต ์เคร่ืองด่ืมรังนกแท้
สาํเร็จรูป มีการผสมโสม สูตรแนทเชอรัลสวีทเทนเนอร์ส สูตรคอลลาเจนและนาโน โคคิว 10 และ
สูตรจสัมินอะโรมา ซ่ึงสามารถช่วยบาํรุงสุขภาพใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว หมายถึง ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการดูแลเอา
ใจใส่และห่วงใยในสุขภาพจากลูกหลาน 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสาํคญัในทั้ง 2 ประเด็นเท่ากนั คือ “ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอายุ” และ “ความสุขของผูสู้งอายุและ
ครอบครัว”  
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ตารางที ่4.68  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
  แบรนดรั์งนกแทพ้รีเม่ียม โกลเดน้ เบิร์ดเนสตข์องบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

สรุปแก่นในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมแบรนดรั์งนกแทพ้รีเม่ียม โกลเดน้ เบิร์ดเนสต ์
ลาํดบัแก่นและ
ตวัหมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal 

Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมแบรนดรั์ง
นกแทพ้รีเม่ียม โกลเดน้ เบิร์ด

เนสต ์
1. แก่นท่ี 1 ความสุขของ

ผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

แก่นท่ี 1ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

2. แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ
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4.1.18  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 18      (ธุรกจิ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช้ินที่ 8) คือ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “ยานํ้าอันซิน”
ตราแปรงสีฟันคู่ ของบริษัท ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 
 
ภาพที ่4.18  ภาพโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ยานํ้าอนัซิน”ตราแปรงสีฟันคู่ ของ บริษทั ไบโอ  
                    พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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4.1.18.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์ช้ินน้ีมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยานํ้ าอนัซิน เป็น

เคร่ืองด่ืมอาหารเสริมประเภทนํ้ าสมุนไรผสมโสมเกาหลี ช่วยบาํรุงร่างกาย แกอ้าการอ่อนเพลีย แก้
ปวดเม่ือยตามร่างกาย นอนไม่หลบั ทาํให้หลบัสบายต่ืนมาไม่ปวดเม่ือยร่างกาย บาํรุงโลหิตให้
สมบูรณ์ทาํให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีข้ึน ป้องกนัอาการเหน็บชา และบาํรุงร่างกายให้แขง็แรง  
เป็นตน้ 

4.1.18.2  สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงร่างกาย สาเหตุเกิดจากรูปแบบการดาํเนิน

ชีวิตของสังคมในปัจจุบนั ทาํให้ไม่สามารถรับประทานอาหารไดค้รบถว้นตามท่ีร่างกายตอ้งการ 
นอกจากน้ีผกั ผลไม ้และเน้ือสตัวท่ี์ผลิตกมี็สารพิษตกคา้ง ซ่ึงลว้นส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ 

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีควรรับประทานอาหารเสริม สาเหตุเน่ืองจากจาํนวน
อายุท่ีเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของร่างกาย เพราะผ่านการใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน ดงันั้นผูสู้งอายุจึงมีความจาํเป็นตอ้งรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมากกว่าช่วงอายุ
อ่ืนๆ เพื่อนาํไปซ่อมแซมร่างกายท่ีสึกหรอ 

4.1.18.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
ยานํ้าอนัซิน“บาํรุงร่างกาย บาํรุงโลหิต” 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
ยานํ้าอนัซิน ยาสมุนไพรผสมโสมเกาหลี บาํรุงร่างกาย บาํรุงโลหิต 
(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
สอบถามขอ้มูลผลิตภณัฑ์ติดต่อบริษทั ไบโอพาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์

(ประเทศไทย)จาํกดั โทร. 02-225-7799 
(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
คาํเตือน : อ่านคาํเตือนในฉลาก่อนบริโภค 
(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
ฆอ.1368/2552 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
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ตรา แปรงสีฟันคู่ เป็นรูปของตราแปรงสีฟันวางทบักนัเป็นรูปกากบาท 
ด้ายซ้ายบริเวณช่องวางของกากบามมีตัวอักษภาษาอังกฤษตัว “C”ด้านล่างเป็นตัวอักษร “S” 
ดา้นขวาเป็นตวัอกัษร “B” โดยมีวงรีลอ้มรอบดา้นล่างมีขอ้ความวา่ตราแปลงสีฟันคู่ 

(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ตราของบริษทั ไบโอพาแน็ค ดีเวลลอปเมนท(์ประเทศไทย) เป็นตรารูป

วงกลมคลา้ยดอกไมแ้ลว้มีเส้นขีดลงมาดา้นล่างคลา้ยกา้นและใบ ดา้นล่างมีขอ้ความภาษาองักฤษว่า 
BIOPANAX 

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ี คือ ภาพของผูสู้งอายุเพศชายกาํลงัยืนออกกาํลงักาย

ไท่เก็ก เป็นการส่ือถึง ผูสู้งอายุท่ีแขง็แรง เน่ืองจากมีการออกกาํลงักายและรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ 

4.1.18.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเน้นความหมายผ่านขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ยานํ้าอนัซิน ยาสมุนไพรผสมโสมเกาหลี”  2)  “ยานํ้าอนัซิน”  
ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “บาํรุงร่างกาย บาํรุงโลหิต*”   2)  “ยาสมุนไพรผสมโสมเกาหลี บาํรุง
ร่างกาย บาํรุงโลหิต” 

ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “บริษทั ไบโอพาแน็ค ดีเวลลอปเมนท(์ประเทศไทย)จาํกดั”   2)  
“BIOPANAX”    

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.69 
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ตารางที ่4.69  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ยานํ้าอนัซิน”ตราแปรงสีฟันคู่ ของ 
                       บริษทั ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. ยานํ้าอนัซิน 2 
2. บาํรุงร่างกาย บาํรุงโลหิต 2 

 
ในโฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 2 คาํ และทั้ง 2 คาํ มีความถ่ีใน

การทาํซํ้ าจาํนวนเท่ากนัคือ 2 คร้ัง ซ่ึงไดแ้ก่ คาํว่า “ยานํ้ าอนัซิน” และ “บาํรุงร่างกาย บาํรุงโลหิต” เป็น
การส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน”   

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเสน้ใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีไม่ปรากฎในส่วน
ของความหนกัแน่น 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.70 
 
ตารางที ่4.70  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ยานํ้าอนัซิน” 
  ตราแปรงสีฟันคู่ ของบริษทั ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

การวเิคราะห์ตคีวามแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยให้
สุขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“ยานํ้าอนัซิน” และ  “บาํรุง
ร่างกาย บาํรุงโลหิต” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

- - 
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ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ  
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมยานํ้ าอนัซิน เป็น

ผลิตภณัฑส์มุนไพรผสมโสมเกาหลีซ่ึงมีสรรพคุณ บาํรุงร่างกาย และบาํรุงโลหิตท่ีมีประโยชน์ต่อ
ผูสู้งอาย ุ

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมยานํ้ า
อนัซิน เป็นสมุนไพรผสมโสมเกาหลี ซ่ึงมีสรรพคุณบาํรุงร่างกาย และบาํรุงโลหิตท่ีมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายของผูสู้งอาย ุ

4.1.18.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะวิทยา 
(Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายเุพศชายทัว่ไปจาํนวน 1 คน 

พบว่ามีรอยเห่ียวยน่บริเวณใบหนา้และลาํคอ มีเส้นผมสีขาว และมีศีรษะบาง ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไป
ของผูสู้งอาย ุการแต่งกายสวมเส้ือใส่เส้ือคอจีนแขนยาวสีเทาไม่มีแขนเส้ือสีแดง กางเกงขายาวสีขาว  

ผูสู้งอายุกาํลงัยืนออกกาํลงักายไท่เก็ก เป็นการส่ือถึง ผูสู้งอายุท่ีแข็งแรง 
เน่ืองจากมีการออกกาํลงักายและรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ บรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมยานํ้ าอนัซิน 

เป็นบรรจุภณัฑป์ระเภทขวดแกว้ท่ีขาวสะอาดและปิดฝาอยา่งมิดชิด บรรจุภณัฑน์ั้นมี 2 ขนาด 1) 
ขนาดเลก็ (ขนาดบรรจุ : 60 ซี.ซี.)และ 2) ขนาดใหญ่ (ขนาดบรรจุ : 450 ซี.ซี.) ทั้งสองขนาดถูก
ตกแต่งดว้ยสีนํ้าตาล ดา้นหลงัมีกล่องกระดาษท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑท์ั้งสองขนาดตกแต่งดว้ยสีนํ้ าตาล
เช่นกัน และเขียนอักษรภาษาไทยขนาดใหญ่อย่างชัดเจนว่า ยานํ้ าอันซิน เป็นการส่ือว่าเป็น
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานมีความปลอดภยัและน่าเช่ือถือ  

3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีนํ้ าตาล เป็นสีประจาํของผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมยานํ้ าอนัซิน ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุกองคป์ระกอบของโฆษณา เช่น การพาดหัวและ
พื้นหลงัของโฆษณา เพื่อตอ้งการท่ีจะนาํเสนอวา่โฆษณาช้ินน้ี คือ ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมยานํ้าอนัซิน 
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4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ

ขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “ยานํ้ าอันซิน” เพื่อใช้เน้นเด่นชัดให้เห็นได้ง่าย เน่ืองจากผูสู้งอายุ
ส่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร มีการสีนํ้ าตาลม เป็นสีประจาํของผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมยานํ้ าอนัซินมาใชเ้พื่อตอ้งการท่ีจะนาํเสนอว่าสรรพคุณต่างๆ โฆษณาช้ินน้ีเป็นของ ผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมยานํ้าอนัซิน 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถทาํกิจกรรมไท่เก็กดว้ย

ความแข็งแรง ซ่ึงตรงขา้มกบัสภาพร่างกายตามช่วงอายุท่ีเป็นอุปสรรค เพราะการดูแลสุขภาพท่ีดี
และสมํ่าเสมอ  

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมยานํ้ าอนัซิน เป็น
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรผสมโสมเกาหลีซ่ึงมีสรรพคุณ บาํรุงร่างกาย และบาํรุงโลหิตมีประโยชน์ต่อ
ผูสู้งอาย ุ

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ผูสู้งอายุแขง็แรงพอท่ีจะทาํกิจกรรมไท่เก็ก เน่ืองจากมีการดูแลสุขภาพสมํ่าเสมอ และผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมยานํ้าอนัซินช่วยบาํรุงร่างกาย และบาํรุงโลหิตท่ีมีประโยชน์ต่อผูสู้งอาย ุ
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ตารางที ่4.71  แสดงถึงสญัญะในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ยานํ้าอนัซิน”ตราแปรงสีฟันคู่ ของ 
                       บริษทั ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

สัญญะ (Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูช้ายสูงอายจุาํนวน  
1 คน 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็นเตอร์ 
คือ  ผูช้ายสูงอายทุัว่ไปจาํนวน 1 คน 

ความแขง็แรงในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

สีนํ้ าตาล สีของภาพและตวัอกัษร ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ยานํ้าอนัซิน ผลิตภณัฑใ์นโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
4.1.18.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมยานํ้ าอนัซิน เป็นผลิตภณัฑส์มุนไพรผสมโสมเกาหลีซ่ึงมีสรรพคุณ 
บาํรุงร่างกาย และบาํรุงโลหิตมีประโยชน์ต่อผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูสู้งอายสุามารถทาํ
กิจกรรมไท่เกก็ดว้ยความแขง็แรง ซ่ึงตรงขา้มกบัสภาพร่างกายตามช่วงอายท่ีุเป็นอุปสรรค  

วจันภาษาและอวจันภาษาใหค้วามสาํคญัในทั้ง 2 ประเด็น คือ “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ แต่ในส่วนอวจันภาษาจะใหค้วามสาํคญัเพิ่มเติม
ในประเดน็ “ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย”ุ  
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ตารางที ่4.72  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ยานํ้าอนั 
  ซิน”ตราแปรงสีฟันคู่ ของบริษทั ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 
สรุปแก่นในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ยานํ้าอนัซิน”ตราแปรงสีฟันคู่ ของบริษทั ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอป

เมนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ลาํดบัแก่นและ
ตวัหมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal 
Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม “ยานํ้าอนัซิน”

ตราแปรงสีฟันคู่ 

1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

2. - ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ความแขง็แรงในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ความแขง็แรงใน
การทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
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4.1.19  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 19      (ธุรกจิ
ผลติภัณฑ์อาหารเสริมช้ินที่ 9) คือ โฆษณาผลติภัณฑ์อาหารเสริม “เปปทีน”  ของ
บริษัท บริษัทโอสถสภา จํากดั 

 

 
 
ภาพที ่4.19  ภาพโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เปปทีน”  ของบริษทั บริษทัโอสถสภา จาํกดั 
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4.1.19.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เปปทีน แบ่งออกเป็น  

2 ชนิด คือเคร่ืองด่ืมเปปทีน 4000 ขนาด 100 ml ขวดสีฟ้า และเคร่ืองด่ืมเปปทีน 8000 ขนาด 150 ml 
ขวดสีนํ้ าตาลเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ SOY PEPTIDE ท่ีนาํถัว่เหลืองคดัสรรคุณภาพ ซ่ึงมี
โปรตีนท่ีมีคุณสมบติัต่อการเรียนรู้ การจดจาํ สมองปลอดโปร่งสดช่ืน และลดความเหน่ือยลา้ใหก้บั
สมอง ซ่ึงเหมาะกบัวยัผูสู้งอาย ุซ่ึงมีความเส่ือมโทรมของสมอง และมีโอกาสสมองเส่ือม 

4.1.19.2  อาการของโรค 
โรคสมองเส่ือม สาเหตุเกิดจากความผิดปรกติบริเวณส่วนของเปลือกสมอง เกิดได้

จากหลายสาเหตุดงัน้ี 1) ภาวะของหลอดเลือดท่ีผิดปรกติในผูป่้วยท่ีมีภาวะความดนัโลหิตสูง 2) 
ผูป่้วยท่ีเป็นเบาหวานระยะเวลานาน เป็นตน้ 

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีควรรับประทานอาหารเสริม สาเหตุจากจาํนวนอายุท่ี
เพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของสมอง เพราะผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
ดงันั้นผูสู้งอายุจึงมีความจาํเป็นตอ้งรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ เพื่อ
นาํไปซ่อมแซมในส่วนสมอง 

4.1.19.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
มากกวา่การให ้มากกวา่ความผกูผนั ความรู้สึกดีๆ ท่ีมีใหก้นัทุกวนั 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
ด่ืมเปปทีนทุกวนั 
(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
www.peptein.com www.peptein.jp/thailand 
(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
ฆอ.4163/2553 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
ในโฆษณาช้ินน้ีไม่ปรากฏในส่วนของช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือ

ตราผลิตภณัฑ ์
4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ี คือ ภาพผูสู้งอายแุละครอบครัว เป็นภาพครอบครัวได้

นาํกระเชา้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เปปทีน มามอบใหก้บัผูสู้งอาย ุ



219 
 

4.1.19.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นไดน้าํ
การวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ี
เป็นการส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ด่ืมเปปทีนทุกวนั”  2)  “มากกว่าการให ้มากกว่าความผกูผนั ความรู้สึก
ดีๆ ท่ีมีใหก้นัทุกวนั”  

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงช่องทางการติดต่อผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “www.peptein.com” 2)  “www.peptein.jp/thailand”    

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.73 
 
ตารางที ่4.73  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เปปทีน” ของบริษทั โอสถสภา   

จาํกดั 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1 มากกวา่ 2 
2 ทุกวนั 2 
3 www.peptein 2 

 
ในโฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 3 คาํ และทั้ง 3 คาํ มีความถ่ี

ในการทาํซํ้ าจาํนวนเท่ากนัคือ 2 คร้ัง ซ่ึงไดแ้ก่ คาํว่า “มากกว่า” “ทุกวนั” และ “www.peptein” เป็น
การส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน”   
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3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนเพื่อให้เห็นไดช้ดัในขอ้ความ คือ “มากกว่าการให้ มากกว่าความผูกผนั 
ความรู้สึกดีๆ ท่ีมีให้กนัทุกวนั” เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงความสุขของผูสู้งอายุและ
ครอบครัว”   

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.74 
 
ตารางที ่4.74  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง”  
  ของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา (Recurrence) - ความหมายท่ีแสดงถึง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยให้
สุขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา (Repetition) - “www.peptein” 
- “มากกวา่” 
- “ทุกวนั” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“มากกวา่การให ้มากกวา่ความ
ผกูผนั ความรู้สึกดีๆ ท่ีมีใหก้นั
ทุกวนั” 

ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ  
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เปปทีน ทั้ ง2

ประเภท คือ เคร่ืองด่ืมเปปทีน 4000 ขวดสีฟ้า และ เคร่ืองด่ืมเปปทีน 8000 ขวดสีนํ้ าตาล มีส่วน
ช่วยบาํร่งสมองของผูสู้งอาย ุ



221 
 

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ความสุขของผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการดูแล 

และห่วงใยสุขภาพจากคนในครอบครัว 
ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ลูกหลานนั้นควรท่ีจะมอบ

ความห่วงใยต่อผูสู้งอายใุนครอบครัว โดยการเลือกผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เปปทีน 4000 ขวดสีฟ้า
และ เคร่ืองด่ืมเปปทีน 8000 ขวดสีนํ้าตาล ท่ีมีส่วนช่วยบาํร่งสมองของผูสู้งอาย ุ

4.1.19.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ์ คือ ผูสู้งอายุเพศชายและหญิงบุคคล

ทัว่ไปจาํนวน 1 คู่ และครอบครัว 
สําหรับผูสู้งอายุเพศชาย พบว่ามีรอยเห่ียวย่นบริเวณใบหน้าและลาํคอ มี

เส้นผมสีขาว และมีลกัษณะอว้นลงพุง ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอายุ การแต่งกายสุภาพ สวม
เส้ือเช้ิตแขนยาวสีฟ้า และทบัดว้ยเส้ือคลุมแขนสั้นสีนํ้ าตาล 

สําหรับผูสู้งอายุเพศหญิง พบว่ามีรอยเห่ียวย่นบริเวณใบหน้าและลาํคอ
เพียงเลก็นอ้ย เส้นผมสีขาวผสมสีดาํ ลกัษณะทว้มเล็กนอ้ย ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอายุ แต่ง
กายใส่เส้ือดา้นในสีขาว และทบัดว้ยเส้ือคลุมสีม่วง 

สาํหรับครอบครัวของผูสู้งอายปุระกอบไปดว้ยจาํนวน 5 คน ดงัน้ี 
คนท่ี 1 คือ ผูห้ญิงวยัทาํงาน (ซา้ยสุดในภาพ) ซ่ึงน่าจะเป็นบุตรหรือสะใภ้

ของชายหญิงสูงอายุ และเป็นภรรยาของชายวยัทาํงาน ไวผ้มยาวสีดาํ  การแต่งกายสวมเส้ือสีขาว
แขนยาว 

คนท่ี 2 คือ ผูช้ายวยัทาํงาน (คนท่ี 2 จากซา้ยมือ) ซ่ึงน่าจะเป็นบุตรหรือบุตร
เขยของชายหญิงสูงอายุ ไวผ้มสั้นสีดาํ ศีรษะดา้นหน้าเร่ิมท่ีบางเล็กน้อย การแต่งกายสวมเส้ือเช้ิต
แขนยาวสีฟ้า กางเกงขายาวสีดาํ   

คนท่ี 3 คือ เด็กผูห้ญิง(ผูช้ายในวยัทาํงานอุม้) ซ่ึงน่าจะเป็นลูกคนเล็กของ
ชายหญิงวยัทาํงาน ไวผ้มยาวสีดาํ แต่งกายเส้ือแขนยาวสีขาว และกระโปรงสั้นสีฟ้า  

คนท่ี 4 คือ เด็กผูช้าย(ยืนอยูร่ะหว่างชายและหญิงสูงอาย)ุซ่ึงน่าจะเป็นลูก
คนกลางของชายหญิงวยัทาํงาน ไวผ้มสั้นสีดาํ การแต่งกายสวมเส้ือแขนยาว และหมวกสีฟ้า  
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คนท่ี 5 เด็กผูห้ญิงวยัรุ่น (ดา้นขวาสุดในภาพ) ซ่ึงน่าจะเป็นลูกสาวคนโต
ของชายหญิงวยัทาํงาน ไวผ้มยาวสีดาํ แต่งกายสวมเส้ือแขนยาวสีขาว และเส้ือคลุมแขนสั้นสีชมพู ่ 

ผูสู้งอายแุละครอบครัวกาํลงัพูดคุยกนัอย่างสนุกสนาน เน่ืองจากลูกหลาน
นาํกระเชา้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเปบทีนซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ต่อสุขภาพผูสู้งอาย ุมามอบ
เป็นของขวญัในช่วงเทศกาล  เพื่อตอ้งการส่ือถึง ความรักหรือความห่วงใยท่ีลูกหลานมีต่อผูสู้งอาย ุ

2)  วตัถุ 
วัตถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ กระเช้าเคร่ืองด่ืมเปปทีน และ  บรรจุภัณฑ์

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเปปทีนโดยมีทั้งเคร่ืองด่ืมเปปทีน 4000 ขนาด 100 ml ขวดสีฟ้า และเคร่ืองด่ืม
เปปทีน 8000 ขนาด 150 ml 

สาํหรับกระเชา้เคร่ืองด่ืมเปปทีน เป็นกระเชา้ตะกลา้มีการตกแต่ดว้ยดอกไม้
และโบว ์ ภายในกระเชา้มีเคร่ืองด่ืมเปปทีน ลกัษณะท่ีเป็นขวด และกล่องผกูโบว ์  

สาํหรับบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑอ์าหารเสริมเปปทีน เป็นบรรจุภณัฑป์ระเภท
ขวดแกว้ท่ีอยูใ่นกล่องกระดาษ ซ่ึงมีการนาํโบวม์าติดไว ้ 

กระเชา้เคร่ืองด่ืมเปปทีน และ บรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเปปทีน
เป็นการนาํเสนอ ความห่วงใยของครอบครัวท่ีมีใหก้บัผูสู้งอาย ุ

3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี  คือ  สีฟ้าและสีนํ้ าตาล  ซ่ึงเป็นสีประจําของ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเปปทีน ถูกนํามาใช้อย่างเห็นได้ชัดในทุกองค์ประกอบของโฆษณา เพื่อ
นาํเสนอวา่อาหารเสริมในโฆษณาช้ินน้ี คือ เปปทีน 

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร มีการนาํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของ

ขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “มากกว่าการให้ มากกว่าความผูกผนั ความรู้สึกดีๆ ท่ีมีให้กนัทุกวนั” 
เพื่อใชเ้นน้เด่นชดัใหเ้ห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร นาํสีนํ้าตาล มาใชใ้นส่วนของขอ้ความว่า “ด่ืมเปปที
นทุกวนั” โดยสีนํ้ าตาลนั้นเป็นสีประจาํผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เปปทีน เพื่อตอ้งการนาํเสนอว่า 
โฆษณาช้ินน้ีเป็นของผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เปปทีน 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  
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ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เปปทีน ทั้ ง2
ประเภท คือ เคร่ืองด่ืมเปปทีน 4000 ขวดสีฟ้าและ เคร่ืองด่ืมเปปทีน 8000 ขวดสีนํ้ าตาล มีส่วน
ช่วยบาํร่งสมองของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ความสุขของผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการดูแลเอา

ใจใส่ และห่วงใยสุขภาพจากคนในครอบครัว 
ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 

ผูสู้งอายท่ีุมีความสุขร่วมกบัคนในครอบครัว เน่ืองจากไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวดว้ยการ
มอบส่ิงดีๆต่อสุขภาพ คือ  ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เปปทีน ท่ีมีส่วนช่วยบาํร่งสมองของผูสู้งอาย ุ 
 
ตารางที ่4.75  แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เปปทีน” ของบริษทั โอสถสภา 

จาํกดั 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายแุละครอบครัว ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็นเตอร์ 

ในโฆษณาช้ินคือ ผูช้ายและหญิง
สูงอายท่ีุเป็นบุคคลธรรมดาจาํนวน 1 
คู่ และ ครอบครัวของผูสู้งอายจุาํนวน 
5 คน 

ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

สีฟ้าและสีนํ้าตาล สีของตวัอกัษรและรูปภาพในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

กระเชา้แลกล่อง
เคร่ืองด่ืมเปปทีน 

วตัถุในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
4.1.19.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เปปทีน ทั้ง2ประเภท คือ เคร่ืองด่ืมเปปทีน 4000 ขวดสีฟ้า และ 
เคร่ืองด่ืมเปปทีน 8000 ขวดสีนํ้าตาล มีส่วนช่วยบาํร่งสมองของผูสู้งอาย ุ
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แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว หมายถึง ความสุขของผูสู้งอายท่ีุไดรั้บ
การดูแลเอาใจใส่ และห่วงใยสุขภาพจากคนในครอบครัว 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสาํคญัในทั้ง 2 ประเด็นเท่ากนั คือ “ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอายุ” และ “ความสุขของผูสู้งอายุและ
ครอบครัว” 
 
ตารางที ่4.76  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกและขอ้”  
  ของศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี 
 

สรุปแก่นในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกและขอ้” ของ ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี 

ลาํดบัแก่น
และตวั
หมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษา “โรค
หลอดเลือดสมอง” ของศนูยส์มอง
และระบบประสาท โรงพยาบาล

พญาไท 
1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 
1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ความสุขของ
ผูสู้งอายแุละครอบครัว 
 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 
2 ความสุขของผูสู้งอายุ
และครอบครัว 

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 
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4.1.20  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 20     (ธุรกจิ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช้ินที่ 10) คือ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “แบรนด์รังนก
แท้ของบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 
 
ภาพที ่4.20  ภาพโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แบรนดรั์งนกแทข้องบริษทั เซเรบอส  
                    (ประเทศไทย) จาํกดั 
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4.1.20.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นมีตอ้งการนาํเสนอผลิตภณัฑอ์าหารเสริมแบรนด์รังนกแท ้ท่ี

คดัสรรเฉพาะรังนกแท ้พร้อมไปดว้ยสารอาหารท่ีมีคุณค่าจากธรรมชาติ โดยมีสรรพคุณช่วยบาํรุง
กาํลงัให้ร่างกายสดช่ืน แข็งแรง แกอ้าการอ่อนเพลีย แกไ้อ ขบัเสมหะไอเป็นเลือด และช่วยเพิ่ม
ภูมิคุม้กนัของร่างกาย จึงทาํใหสุ้ขภาพแขง็แรงและเส่ียงต่อการเจบ็ป่วยไดง่้าย 

4.1.20.2  สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงร่างกาย เน่ืองจากรูปแบบการดาํเนินชีวิต

ของสังคมในปัจจุบนั ทาํให้ไม่สามารถรับประทานอาหารไดค้รบถว้นตามท่ีร่างกายตอ้งการ 
นอกจากน้ี ผกั ผลไม ้และเน้ือสตัวท่ี์ผลิตกมี็สารพิษตกคา้ง ซ่ึงลว้นส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ สาํหรับกลุ่ม
ผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีควรรับประทานอาหารเสริม สาเหตุจากจาํนวนอายท่ีุเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความ
เส่ือมสภาพของร่างกาย เพราะผา่นการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน ดงันั้นผูสู้งอายจึุงมีความจาํเป็นตอ้ง
รับประทานผลิตภณัฑอ์าหารเสริมมากกวา่ช่วงอายอ่ืุนๆ เพื่อนาํไปซ่อมแซมร่างกายท่ีสึกหรอ 

4.1.20.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
บอก “รักแม่” ดว้ยแบรนดรั์งนกแท ้
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
เติมเตม็คุณค่าแห่งรัก 
(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
เคร่ืองด่ืมรังนกัสาํเร็จรูป(เคร่ืองหมายการคา้แบรนด)์ ฆอ.2013/2550 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์  
ตราแบรนด ์รังนกแท ้โดยเป็นขอ้ความว่าแบรนดโ์ดยมีเส้นสีทองดา้นล่าง

และมีขอ้ความใตเ้สน้วา่เคร่ืองหมายการคา้ ส่วนดา้นขวามือมีขอความวา่ รังนกแท ้
4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีคือภาพของผูน้าํเสนอผลิตภณัฑแ์ละแบรนด ์แอมบาส

เดอร์ของแบรนดรั์งนกแท ้คือ “แพท-สุธาสินี พุทธินนัทน์” และคุณแม่คือ “คุณแม่สุดารัตน์ อคัร
เศรณี” เป็นภาพของคุณออ้มท่ีมอบความห่วงใยใหแ้ก่คุณแม่ ดว้ยการมอบแบรนดรั์งนกแท ้พรีเม่ียม 
โกลเดน้เบิร์ดเนสต ์
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4.1.20.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “แบรนดรั์งนกแท”้  2)  “เคร่ืองด่ืมรังนกัสาํเร็จรูป” 3)  “แบรนด ์เคร่ืองหมาย
การคา้ รังนกแท”้  

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑ์
สุขภาพ ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “บอก “รักแม่” ดว้ยแบรนดรั์งนกแท”้  2)  “เติมเตม็คุณค่า
แห่งรัก” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงตารางท่ี 4.77 
 
ตารางที ่4.77  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แบรนดรั์งนกแทข้อง บริษทั  
                       เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. แบรนด ์ 3 
2. รังนกแท ้ 2 

 
ในโฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 2 คาํ และคาํท่ีมีความถ่ีมาก

ท่ีสุดคือคาํว่า “แบรนด”์ ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ ากนั 3 คร้ัง เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยใหสุ้ขภาพดีข้ึน”   
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3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนและใชสี้โทนเขม้เพื่อให้เห็นไดช้ดัในขอ้ความ “บอก “รักแม่” ดว้ยแบ
รนดรั์งนกแท”้ เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว”   

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.78 
 
ตารางที ่4.78  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แบรนดรั์งนกแท ้
  ของบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยให้
สุขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลพลอยไดจ้ากการ
ใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“แบรนดรั์งนกแท”้ 
 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“ บอก “รักแม่” ดว้ยแบรนดรั์งนกแท”้ 
 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ  
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แบรนดรั์งนกแท้

ของบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั คดัสรรรังนักแทท่ี้มีประโยชน์ และมีสรรพคุณในการ
ช่วยบาํรุงสุขภาพร่างกายแก่ผูสู้งอาย ุ
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แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ความสุขของผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการดูแลเอา

ใจใส่ และห่วงใยสุขภาพจากคนในครอบครัว 
ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ลูกหลานนั้นควรท่ีจะมอบ

ความห่วงใยต่อผูสู้งอายุในครอบครัว โดยการเลือกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม “แบรนด์รังนกแทข้อง
บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีคดัสรรรังนักแทท่ี้มีประโยชน์และสรรพคุณในการช่วย
บาํรุงสุขภาพร่างกายใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

4.1.20.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะวิทยา 
(Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง คุณ แพท สุธาสินี 

พุทธินนัทน์ และคุณแม่ คุณ แพท เป็นนักร้องและ นกัแสดงท่ีมีช่ือเส่ียงและมีผลงานมากมายอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นบุตรสาวของนาย เรวตั พทุธินนัทน์ ผูก่้อตั้งบริษทั แกรมม่ี เอนเตอร์เทนเมน้ท ์ 

สาํหรับคุณ แพท สุธาสินี พุทธินนัทน์ แต่งกายในชุดราตรสีแดง และ ใส่
ตุม้หูเพชร 

สาํหรับคุณแม่ มีใบหนา้รอยเห่ียวยน่เลก็นอ้ย ศีรษะมีผมขาว และดา้นหนา้
ลา้นเล็กน้อย  ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอายุ แต่งกายในชุดผา้ไหมสีขาว ใส่เคร่ืองประดับ
สร้อยคอและตุม้หูมุก และส่วมแวน่สายตา 

คุณ แพท สุธาสินี พทุธินนัทน์ กาํลงักอดคุณแม่อยา่งมีความสุข เป็นการส่ือ
ถึงวา่คุณแพทซ่ึงเป็นผูน้าํเสนอผลิตภณัฑจึ์งไดเ้ลือกแบรนดรั์งนกแท ้แทนความรักและความห่วงใย
ท่ีมีต่อสุขภาพของคุณแม่ท่ีอยูใ่นวยัสูงอาย ุ

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ กระเชา้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมแบรนด์รังนก เป็น

ภาพของแบรนด์รังนกอยู่ในกระเชา้โหลท่ีฐานประดบัดว้ยดอกมะลิ เป็นการส่ือถึงตวัแทนในการ
แสดงความรักและความห่วงใยท่ีมีต่อสุขภาพของคุณแม่ในวยัสูงอายใุนวนัแม่ 

3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี คือ สีแดง เป็นสีประจาํผลิตภณัฑข์องแบรนดรั์งนก

แท ้ถูกนาํมาใชอ้ย่างเห็นไดช้ดัในทุกองคป์ระกอบของโฆษณา เพื่อนาํเสนอวว่ารังนกแทส้ําหรับ
ผูสู้งอายใุนโฆษณาช้ินน้ีเป็นของแบรนดรั์งนก และช่วยสร้างความสะดุดตา  
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4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ี คือ ขนาดของตวัอกัษร มีการนํา

ตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใชใ้นส่วนของขอ้ความพาดหวัโฆษณาว่า “บอก “รักแม่” ดว้ยแบรนดรั์งนก
แท”้ เพื่อใชเ้นน้เด่นชดัให้เห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะ
สายตายาว  

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ความสุขของผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการดูแลเอา

ใจใส่ และห่วงใยสุขภาพจากคนในครอบครัว อยา่งเช่น คุณ แพท สุธาสินี พทุธินนัทน์ มีต่อคุณแม่ 
ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ

ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แบรนดรั์งนกแท้

ของบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั คดัสรรรังนักแทท่ี้มีประโยชน์ และมีสรรพคุณในการ
ช่วยบาํรุงสุขภาพร่างกายใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมแบรนดรั์งนกแท ้สามารถเป็นตวัแทนความห่วงใยท่ีมีต่อสุขภาพของคุณแม่ท่ี
อยูใ่นวยัสูงอาย ุเหมือนกบัคุณ แพท สุธาสินี พทุธินนัทน์ 
 
ตารางที ่4.79  แสดงถึงสญัญะในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม แบรนดรั์งนกแท ้ของบริษทั  
                       เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูห้ญิงสาวและ
ผูห้ญิงสูงอายุ
จาํนวน 1 คู่ 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็น
เตอร์ คือ แพท-สุธาสินี พทุธิ
นนัทน์ และคุณแม่ 

ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

สีแดง สีของภาพและชุดของคุณออ้ม ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ
ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

การดกอด การแสดงท่าทางในโฆษณา ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
แบรนดรั์งนกแท ้ วตัถุในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถ

ช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
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4.1.20.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว หมายถึง ความสุขของผูสู้งอายท่ีุไดรั้บ

การดูแลเอาใจใส่ และห่วงใยสุขภาพจากคนในครอบครัว อยา่งเช่น คุณ แพท สุธาสินี พุทธินนัทน์ 
มีต่อคุณแม่ 

แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์สามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุหมายถึง ว่า ผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม แบรนด์รังนกแท  ้คดัสรรรังนักแทท่ี้มีประโยชน์ และมีสรรพคุณในการช่วยบาํรุง
สุขภาพร่างกายใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสาํคญัในทั้ง 2 ประเด็นเท่ากนั คือ “ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอายุ” และ “ความสุขของผูสู้งอายุและ
ครอบครัว”  
 
ตารางที ่4.80  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม  
  แบรนดรั์งนกแทข้องบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

สรุปแก่นในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกและขอ้” ของ ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี 
ลาํดบัแก่นและตวั

หมายถึง 
ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 

(Verbal 
Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal Communication) 

สรุปแก่นโฆษณา
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม   
แบรนดรั์งนกแท ้

 
1. แก่นท่ี 1 ความสุขของ

ผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ความสุขของผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 

แก่นท่ี 1ความสุขของ
ผูสู้งอายแุละครอบครัว 

2. แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสามารถช่วยเหลือ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ
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4.1.21  โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ช้ินที่  21       
(ธุรกิจประกันชีวิตอุบัติเหตุและสุขภาพช้ินที่ 1) คือ โฆษณาประกันชีวิต “อาวุโส
โอเคชุด 3 เหตุผล” ของบริษัทอเมริกัน อินเตอร์ แนชช่ันแนลแอสชัวรันส์ จํากัด   
(เอไอเอ)  

 

 
 
ภาพที ่4.21  ภาพโฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเคชุด 3 เหตุผล” ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์  
                     แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
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4.1.21.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอประกนัชีวิตสาํหรับผูสู้งอายอุาวุโสโอเค ชุด 3 

เหตุผล ท่ีช่วยให้ผูสู้งอายุสามารถทาํประกนัอาวุโสโอเคไดง่้ายยิ่งข้ึน คือ 1) ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ
หรือตอบคาํถามสุขภาพ 2) ค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้เพียงวนัละ 6 บาท และ 3) สมคัรง่ายดว้ยการโทรศพัท ์ 
ซ่ึงจะทาํใหข้อ้กงัวลของผูสู้งอายเุก่ียวกบัเง่ือนไขของการทาํประกนัหมดไป 

4.1.21.2  การนาํเสนอประกนัชีวิตสาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอประกนัชีวิต เน่ืองจากมีความสาํคญั 2 ประเด็นดงัน้ี 1) การช่วยออม

ค่าใชจ่้ายไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน และ 2) การช่วยชดใชค่้าสินไหมทดแทนเม่ือเกิดความเสียหาย  
สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีควรทาํประกนัชีวิต สาเหตุเน่ืองจากดงัน้ี 1) จาํนวนอายุ

ท่ีเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของร่างกายทาํให้เส่ียงต่อการเจ็บป่วยไดง่้าย 2) การเก็บ
เป็นมรดกไวใ้ห้บุตรหลาน 3) การเก็บเป็นเงินออมให้แก่ตนเองและครอบครัว 4) การช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย เป็นตน้ ดงันั้นประกนัชีวิตจึงมีความจาํเป็นต่อผูสู้งอาย ุ 

4.1.21.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพหรือตอบคาํถามสุขภาพ เร่ิมตน้เพียงวนัละ 6 บาท 

สมคัรง่ายทางโทรศพัท ์
(2)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2 
พิเศษ! รับกระต่ายนาํโชคมูลค่า 350 บาทเม่ือสมคัรโดยเครดิตการ์ด

ภายในวนัท่ี 1-31 ม.ค.54 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
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เง่ือนไขในการรับประกนั 
อาย ุ:     50-70 ปี 
ผลประโยชน์ :    
 

ปีท่ี1-2 
กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ : 102% ของเบ้ียประกนัภยั
ท่ีชาํระแลว้ 
กรณีเสียชีวิตโดยอุบติัเหตุ : 102% ของเบ้ียประกนัภยัท่ี
ชาํระแลว้และจาํนวนเงินตามประกนัภยั 
ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป รับจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยั :  ตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท 
ระยะเวลาคุม้ครอง : คุม้ครองตลอดชีวิตหรืออายคุรบ 90 ปี 
ระยะเวลาชาํระเบ้ียประกนั :  ครบอาย ุ90 ปี 
คุม้ครอง :   การเสียชีวิต 
ครบกาํหนดสญัญา :  100% จาํนวนเอาประกนัภยั 
 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
*บริษทัจะจดัส่งตุ๊กตากระต่ายนาํโชคใหก้บัลูกคา้ท่ีสมคัรและชาํระเบ้ีย

โดยบตัรเครดิตระหว่างวนัท่ี 1-31 ม.ค. 54 โดยบริษทัฯจะจดัส่งให้ภายใน 60 วนัหลงัจากท่ี
กรมธรรมอ์นุมติัแลว้ โดยกรมธรรมด์งักล่าวจะตอ้งมีผลบงัคบัใชอ้ยู่และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 1 
ท่านต่อตุก๊ตา 1 ตวัเท่านั้น 

(3)  ขอ้ความเน้ือความโฆษณาส่วนท่ี3 
3 เหตุผลท่ีคุณจะโอเค กบัเอไอเอ 
ประกนัอาวโุสโอเค จาก เอไอเอ  
สมคัรวนัน้ีรับความคุม้ครองทนัที แค่โทร.0-2305-5881 
(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
เอกสารน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหน่ึง

ของสัญญาประกนัภยั หรือเป็นเอกสารผกูพนับริษทั ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของความคุม้ครองจะ
ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีออกให ้

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
หลกัประกนัรายไดข้องครอบครัว อาวโุสโอเค 
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(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ขอ้ความ The Power of We  และ AIA.CO.TH  โดยคาํว่า The Power of 

We วางอยู่ดา้นบนคาํว่า AIA.CO.TH ในส่วนดา้นขวามือนั้นมีตราของบริษทั เอไอเอ เป็นรูปภูเขา
และมีอกัษรภาษาองักฤษว่า  AIA ดา้นใตแ้ละมีวงกลมลอ้มรอบภูเขาและขอ้ความไว ้ เพื่อส่ือถึง
ความมัน่คงทางการเงินและผูน้าํตลาดในธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย 

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีนั้นประกอบไปดว้ย 2 ภาพ คือ ภาพท่ี 1 คือ ภาพของผู ้

นาํเสนอหรือพรีเซ็นเตอร์ในโฆษณา และแบรนด ์แอมบาสเดอร์ คือ คุณ เศรษฐา ศิระฉายา ซ่ึงเป็น
นักแสดงช่ือดงั พิธีกร และอดีตนักร้องนาํวง ดิอิมพอสซิเบ้ิล ท่ีอยู่ในวยัสูงอายุมาเป็นผูน้าํเสนอ
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตอาวุโสโอเค โฉมใหม่ โดยเป็นภาพคุณ เศรษฐา นั้นทาํมือเป็นลกัษณะท่าทาง
โอเค (มีท่าทางการทาํมือโดยการทาํน้ิวโป้งและน้ิวช้ีจรดกนั ส่วนอีก 3 น้ิวท่ีเหลือช้ีข้ึน) โดยมี
ขอ้ความทั้ง 3 เหตุในแต่ละน้ิวท่ีช้ีข้ึน ภาพท่ี 2 คือ ภาพของตุก๊ตากระต่าย เป็นภาพของตุก๊ตากระต่าย
นาํโชคท่ีจะแจกใหก้บัลูกคา้เม่ือสมคัรประกนัชีวิตโดยการชาํระเงินผา่นทางเครดิตการ์ด 

4.1.21.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication)จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเน้นความหมายผ่านขอ้ความท่ีรูปแตกต่าง

กนั แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยคุม้ครองสุขภาพ แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษทัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ปรากฏ

ในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “The Power of We ”  2)  “AIA.CO.TH”   3)  “เอไอเอ”   4)  “จาก เอไอเอ” 
ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ประกนัอาวโุสโอเค”  2)  “อาวโุสโอเค” 3)  “โอเค” 
ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เร่ิมตน้เพียงวนัละ 6 บาท”   2)  “ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพหรือตอบ
คาํถามสุขภาพ” 3)  “สมคัรง่ายทางโทรศพัท”์ 4)  “สมคัรวนัน้ีรับความคุม้ครองทนัที”  5)  “คุม้ครอง 
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:การเสียชีวิต” 6)  “พิเศษ! รับกระต่ายนาํโชคมูลค่า 350 บาท”  7)  “จาํนวนเงินเอาประกนัภยั : ตั้งแต่ 
50,000 ถึง 200,000 บาท” 8)  “ปีท่ี1-2 กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ : 102% ของเบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระ
แลว้กรณีเสียชีวิตโดยอุบติัเหตุ : 102% ของเบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระแลว้และจาํนวนเงินตามประกนัภยั
ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป รับจาํนวนเงินเอาประกนัภยั” 9)  “100% จาํนวนเอาประกนัภยั”  

ประเด็นท่ีส่ี ความหมายท่ีแสดงถึงเง่ือนไขของผลิตภณัฑ์ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เอกสารน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหน่ึงของ
สัญญาประกนัภยัหรือเป็นเอกสารผกูพนับริษทั” 2)  “บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 1 ท่านต่อตุ๊กตา 1 ตวั
เท่านั้น” 3)  “บริษทัฯจะจดัส่งให้ภายใน 60 วนัหลงัจากท่ีกรมธรรม์อนุมติัแลว้ โดยกรมธรรม์
ดงักล่าวจะตอ้งมีผลบงัคบัใชอ้ยู”่ 

(2) ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุแบ่งออกเป็นประเด็น
ดงัน้ี 1)  “เร่ิมตน้เพียงวนัละ 6 บาท”  2)  “หลกัประกนัรายไดข้องครอบครัว”  

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.81 
 
ตารางที ่4.81  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเคชุด 3 เหตุผล” ของ บริษทั  
                       อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1 กรมธรรม ์ 3 
2 เอไอเอ 2 
3 อาวโุสโอเค 2 
4 AIA 2 
5 กระต่ายนาํโชค 2 
6 วนัท่ี 1-31 ม.ค. 54 2 
7 รับ 102% ของประกนัภยัท่ีชาํระแลว้ 2 

 
ในโฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 7 คาํ และคาํท่ีมีความถ่ีมาก

ท่ีสุดคือคาํวา่ “กรมธรรม”์ ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ากนั 3 คร้ัง เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ”   
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3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรใหใ้หญ่ข้ึนและใชสี้โทนเขม้เพื่อใหเ้ห็นไดช้ดัในขอ้ความ คือ “ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ
หรือตอบคาํถามสุขภาพ เร่ิมตน้เพียงวนัละ 6 บาท สมคัรง่ายทางโทรศพัท์” เป็นการส่ือถึง 
“ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ”   

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.82 
 
ตารางที ่4.82  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเคชุด 3  
  เหตุผล” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

-ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

- ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“กรมธรรม”์ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพหรือตอบคาํถาม
สุขภาพ เร่ิมตน้เพียงวนัละ 6 บาท 
สมคัรง่ายทางโทรศพัท”์ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกนัชีวิต “อาวุโสโอเคชุด 3 เหตุผล” 

ของ บริษทั เอไอเอ จาํกดัสาํหรับผูสู้งอายซ่ึุงมี 3 เหตุผลท่ีช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพสามารถ
ทาํประกนัไดง่้ายยิง่ข้ึน คือ 1) ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพหรือตอบคาํถามสุขภาพ 2) เร่ิมตน้เพียงวนัละ 6 บาท 
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และ 3) สมคัรง่ายทางโทรศพัท ์ ซ่ึงจะทาํใหข้อ้กงัวลของผูสู้งอายเุก่ียวกบัเง่ือนไขของการทาํประกนั
หมดไป 

แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุทัว่ไปจะมีปัญหาในเร่ืองของ

ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากอยู่ในวยัเกษียณจากการทาํงานหรือายุมากสภาพร่างกายไม่แข็งแรงจนไม่
สามารถทาํงานไดด้งัเดิมจึงทาํให้ขาดรายไดห้รือรายไดล้ดลง แต่สามารถทาํท่ีจะทาํประกนัอาวุโส
โอเคไดเ้น่ืองจากมีเบ้ิยประกนัวนัละ 6 บาทและยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในค่าพยาบาลท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ
เน่ืองจากไดรั้บความคุม้ครองจากประกนัอาวโุสโอเค 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ผูสู้งอายท่ีุมีความไม่มัน่ใจใน
เร่ืองปัญหาสุขภาพของตนเองและ มีความกงัวลในเร่ืองรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายนั้นสามารถท่ีจะไดรั้บ
ความคุม้ครองจากประกนัชีวิต“อาวุโสโอเคชุด 3 เหตุผล”ของ บริษทั เอไอเอจาํกดัสาํหรับผูสู้งอายุ
ซ่ึงมี 3 เหตุผลท่ีจะทาํให้ผูสู้งอายุนั้นสามารถช่วยให้ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพทาํประกนัไดง่้าย
ยิ่งข้ึน คือ 1) ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพหรือตอบคาํถามสุขภาพ 2) เร่ิมตน้เพียงวนัละ 6 บาท และ 3) 
สมคัรง่ายทางโทรศพัท ์ ซ่ึงจะทาํใหข้อ้กงัวลของผูสู้งอายเุก่ียวกบัเง่ือนไขของการทาํประกนัหมดไป 

4.1.21.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะวิทยา 
(Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ์ คือ ผูสู้งอายุเพศชายท่ีเป็นบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงจาํนวน 1 คน คือ คุณ เศรษฐา ศิระฉายา มาเป็นผูน้าํเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตอาวุโสโอเค 
โฉมใหม่ โดย คุณ เศรษฐา เป็นนกัแสดง พิธีกรช่ือดงั และเป็นอดีตนกัร้องนาํวง ดิอิมพอสซิเบ้ิล ท่ี
เคยโด่งดงัในอดีตต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ถึงแมคุ้ณ เศรษฐา จะไดเ้ขา้สู่วยัสูงอายุก็ยงัมีผลงาน
ต่างๆ เป็นจาํนวนมาก   

สาํหรับคุณ เศรษฐา พบว่ามีรอยเห่ียวย่นบริเวณใบหนา้ ลาํคอ และแขน มี
ศีรษะดา้นหนา้ลา้นเลก็นอ้ย ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอาย ุการแต่งกายสุภาพสวมเส้ือมีปกแขน
ยาวสีฟ้า ทาํมือเป็นลกัษณะท่าทางโอเค(มีท่าทางการทาํมือโดยการทาํน้ิวโป้งและน้ิวช้ีจรดกนั ส่วน
อีก 3 น้ิวท่ีเหลือช้ีข้ึน) เป็นการการนาํเสนอความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์และผูสู้งอายท่ีุสามารถทาํ
ประกนัอาวโุสโอเค 
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2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์ช้ินน้ี คือ ตุ๊กตากระต่ายนําโชค เป็นตุ๊กตา

กระต่ายสีขาวใส่ชุดกระโปรงและผูกโบวสี์ฟ้า โดยนาํมามอบพิเศษเฉพาะผูท่ี้สมคัรประกนัชีวิต
อาวุโสโอเค โดยใชเ้ครดิตการ์ดภายในวนัท่ี 1-31 มกราคม 2554 เพื่อตอ้งการนาํเสนอ ผูสู้งอายเุป็น
บุคคลท่ีอยู่ในวยัเกษียณจึงทาํให้บทบาทความสาํคญัของชีวิตนั้นเปล่ียนแปลงไปจากวยัทาํงาน จึง
ทาํใหรู้้สึกวา่ตนเองนั้นขาดความสาํคญั ดงันั้นการมอบของกาํนลัมีส่วนช่วยใหผู้สู้งอายรูุ้สึกวา่เขายงั
เป็นคนท่ีมีความสาํคญั  

3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี  คือ สีแดง เป็นสีประจาํของบริษทัและสีของตรา

บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุก
องคป์ระกอบของโฆษณา เพื่อนาํเสนอวา่ผลิตภณัฑอ์าวโุสโอเคสาํหรับผูสู้งอายช้ิุนน้ีเป็นของบริษทั 
อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ)และยงัช่วยสร้างความโดดเด่นให้กบั
โฆษณา 

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร ในโฆษณาช้ินน้ีไดน้าํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใช้

ในส่วนของขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพหรือตอบคาํถามสุขภาพ เร่ิมตน้เพียง
วนัละ 6 บาท และสมคัรง่ายทางโทรศพัท”์ และในส่วนของเน้ือสาร  “3 เหตุผลท่ีคุณจะโอเค กบัเอ
ไอเอประกนัอาวุโสโอเค จาก เอไอเอ สมคัรวนัน้ีรับความคุม้ครองทนัที แค่โทร.0-2305-5881” เพื่อ
ใชเ้นน้เด่นชดัใหเ้ห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สําหรับสีของตัวอักษร พบว่าได้นําสีเหลืองมาใช้ในส่วนของพาดหัว
โฆษณาในประโยค“พิเศษ! รับกระต่ายนาํโชคมูลค่า 350 บาทเม่ือสมคัรโดยเครดิตการ์ดภายในวนัท่ี 
1-31 ม.ค.54” เพื่อใชเ้นน้เด่นชดัให้เห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายุส่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตา
โดยเฉพาะสายตายาว  

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกนัชีวิตอาวุโสโอเค ชุด 3 เหตุผล
ของบริษทั เอไอเอ จาํกดัช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพสามารถทาํประกนั เน่ืองจากไม่ตอ้งตรวจ
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หรือตอบคาํถามเก่ียวกับสุขภาพ ซ่ึงจะทาํให้ขอ้กังวลของผูสู้งอายุเก่ียวกับเง่ือนไขของการทาํ
ประกนัหมดไป 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงใน
ชีวิต 

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีความมัน่คงจากการทาํประกนั
ชีวิตอาวโุสโอเค ชุด 3 เหตุผล 

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ความสุขและความมัน่คงในชีวิตของผูสู้งอาย ุซ่ึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจาก
มีความมัน่คงจากการทาํประกนัชีวิตอาวุโสโอเค ชุด 3 เหตุผลท่ีช่วยให้ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพ
สามารถทาํประกนัได ้
 
ตารางที ่4.83  แสดงถึงสญัญะในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์ประกนัชีวิต “อาวโุสโอเคชุด 3 เหตุผล” 
  ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายเุพศชาย ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรี

เซ็นเตอร์ คือ คุณเศรษฐา 
ศิระฉายา 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คง
ในชีวิต 

สีแดง สีของตวัอกัษรและรูปภาพ
ในโฆษณา 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

มือลกัษณะท่าทาง
โอเค 

ภาษามือในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
4.1.21.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพท่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุหมายถึง ประกนัชีวิตอาวุโสโอเคชุด 3 เหตุผลของบริษทั เอไอเอ จาํกดัช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุมี
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ปัญหาสุขภาพสามารถทาํประกนั เน่ืองจากไม่ตอ้งตรวจสุขภาพและเบ้ีบประกนัท่ีถูก ซ่ึงจะทาํใหข้อ้
กงัวลของผูสู้งอายเุก่ียวกบัเง่ือนไขของการทาํประกนัหมดไป 

แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูสู้งอายุสามารถทาํท่ีจะทาํ
ประกนัอาวุโสโอเคชุด 3 เหตุผลไดเ้น่ืองจากมีเบ้ิยประกนัวนัละ 6 บาท และยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายใน
ค่าพยาบาลท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ เน่ืองจากไดรั้บความคุม้ครองจากประกนัอาวโุสโอเค 

แก่นท่ี 3 ความสุขของผูสู้งอายุเน่ืองจากความมั่นคงในชีวิต หมายถึง 
ผูสู้งอายสุามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมี
ความมัน่คงในการทาํประกนัอาวโุสโอเคชุด 3 เหตุผล 

วจันภาษาและอวจันภาษาใหค้วามสาํคญัในประเดน็ “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ แต่วจันภาษาจะให้ความสาํคญัเพิ่มเติมในเร่ืองของ 
“ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอายุ” และอวจันภาษาจะให้ความสําคญัเพิ่มเติมในเร่ืองของ “ความสุขของ
ผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต”  
 
ตารางที ่4.84  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง”  
  ของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 
สรุปแก่นในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของศนูยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 

ลาํดบัแก่นและตวั
หมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษา 
“โรคหลอดเลือดสมอง” ของ

โรงพยาบาลพญาไท 

1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 
1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 1 ค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

- แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

3. - ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 
3 ความสุขของผูสู้งอายุ
เน่ืองจากความมัน่คงใน
ชีวิต 

แก่นท่ี 3 ความสุขของผูสู้งอายุ
เน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 
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4.1.22  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 22      (ธุรกจิ
ประกันชีวิตอุบัติเหตุและสุขภาพช้ินที่ 2) คือ โฆษณาประกันอุบัติเหตุ “ยิ่งคิด ยิ่งคุ้ม” 
ของ บริษัท อเมริกนั อนิเตอร์ แนชช่ันแนล แอสชัวรันส์ จํากดั (เอไอเอ) 

 

 
 
ภาพที ่4.22  ภาพโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “ยิง่คิด ยิง่คุม้” ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล  
                    แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
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4.1.22.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอประกนัอุบติัเหตุสาํหรับผูสู้งอาย ุยิง่คิด ยิ่งคุม้

ซ่ึง ไม่ตอ้งตอบคาํถามหรือตรวจสุขภาพในการทาํประกนั และถูกใจผูสู้งอายมุากยิ่งข้ึนคือ การให้
เงินช่วยเหลือผูสู้งอายใุนกรณีเสียชีวิตทุกกรณี ถึงแมจ้ะเสียชีวิตดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็  

4.1.22.2  การนาํเสนอประกนัชีวิตสาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอประกนัชีวิต เน่ืองจากมีความสาํคญั 2 ประเด็นดงัน้ี 1) การช่วยออม

ค่าใชจ่้ายไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน และ 2) การช่วยชดใชค้่าสินไหมทดแทนเม่ือเกิดความเสียหาย สาํหรับกลุ่ม
ผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีควรทาํประกนัชีวิต สาเหตุเน่ืองจากดงัน้ี 1) จาํนวนอายท่ีุเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อ
ความเส่ือมสภาพของร่างกายทาํใหเ้ส่ียงต่อการเจบ็ป่วยไดง่้าย 2) การเก็บเป็นมรดกไวใ้หบุ้ตรหลาน 
3) การเก็บเป็นเงินออมใหแ้ก่ตนเองและครอบครัว 4) การช่วยเหลือค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือ
เจบ็ป่วย เป็นตน้ ดงันั้นประกนัชีวิตจึงมีความจาํเป็นต่อผูสู้งอาย ุ 

4.1.22.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
โดนใจคนสูงวยั ! กบั ประกนัภยัอุบติัเหตุท่ีให้เงินช่วยเหลือกรณี

เสียชีวิตทุกกรณี 
(2)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2  
ไม่ตอ้งตอบคาํถามหรือตรวจสุขภาพ 

2)  เน้ือความโฆษณา 
(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1  

 
ผลประโยชน์*(บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3 

การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง 

600,000 800,000 1,000,000 

การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุขณะโดยสารยานพาหนะ
สาธารณะรับเพ่ิม 

600,000 800,000 1,000,000 

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวนัหยุดนักขตัฤกษ์รับ
เพ่ิม 

600,000 800,000 1,000,000 

การถกูฆาตกรรมและถกูรอบทาํร้าย 300,000 400,000 500,000 
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ผลประโยชน์*(บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3 
การเสียชีวติจาการขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ 300,000 400,000 500,000 

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง(บตัรเอไอเอ 
แคร์ การ์ด) 

20,000 30,000 40,000 

ผลประโยชน์กระดูกแตกหกัสูงสุด 20,000 30,000 40,000 
เงินชดเชยกรณีเสียชีวติทุกกรณี 10,000 15,000 20,000 

เบ้ียประกนัรายเดือน(บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3 
ผูเ้อาประกนัภยัอายรุะหวา่ง 20-65 ปี 260 341 428 
ผูเ้อาประกนัภยัอายรุะหวา่ง 66-74 ปี 311 409 513 

 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
ประกนัอุบติัเหตุ  ยิง่คิด ยิง่คุม้ จากเอไอเอ 1) หน่ึงเดียวท่ีมีเงินช่วยเหลือ

กรณีเสียชีวิตทุกกรณี แมจ้ากไปดว้ยโรคภยัไขเ้จ็ย 2) จ่ายแทนค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ ดว้ย
บตัรเอไอเอ แคร์ การ์ดใชไ้ดถึ้ง 230 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ ทั้งคนไขใ้นและนอก 3) เจบ็นอ้ยเจ็บ
มาก เคลมไดไ้ม่จาํกดั สูงสุดถึง 40,000 บาท/อุบตัเหตุ โทรเลย 0-2305-5005 

(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
เอกสารน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหน่ึง

ของสัญญาประกนัภยั หรือเป็นเอกสารผกูพนับริษทั ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของความคุม้ครองจะ
ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีออกให ้

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
หลกัประกนัรายไดข้องครอบครัว ประกนัอุบติัเหตุ ยิง่คิด ยิง่คุม้ 
(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ขอ้ความ The Power of We  และ AIA.CO.TH  โดยคาํว่า The Power of 

We วางอยู่ดา้นบนคาํว่า AIA.CO.TH ในส่วนดา้นขวามือนั้นมีตราของบริษทั เอไอเอ เป็นรูปภูเขา
และมีอกัษรภาษาองักฤษว่า  AIA ดา้นใตแ้ละมีวงกลมลอ้มรอบภูเขาและขอ้ความไว ้ เพื่อส่ือถึง
ความมัน่คงทางการเงินและผูน้าํตลาดในธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย 

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ี คือ ภาพของผูน้าํเสนอหรือพรีเซ็นเตอร์ท่ีมีช่ือเสียง 

คือ คุณ สันติสุข พรหมศิริซ่ึงเป็นนกัแสดง นกัพากย ์และพิธีกรรายการโทรทศัน์ ท่ีอยูก่าํลงัเขา้สู่ใน
วยัสูงอายุตอนตน้มาเป็นผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตอาวุโสโอเค โฉมใหม่ เป็นภาพคุณ คุณ 
สันติสุข พรหมศิริ ยนืโอบไหล่พรีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา คือ ผูสู้งอายชุายและหญิง 1 คู่ โดย
ผูสู้งอายทุั้งสองคนยกมือคนมาหน่ึงขา้งชูน้ิวโป้ง 1 น้ิว โดยทั้ง 3 คนมีแสดงใบหนา้ท่ียิม้แยม้ 
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4.1.22.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเน้นความหมายผ่านขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยคุม้ครองสุขภาพ แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเดน็ท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษทัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  ปรากฏ

ในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “AIA.CO.TH”  2)  “The Power of We”  3)  “AIA”  4)  “เอไอเอ” 
ประเด็นท่ีสอง  ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ประกนัอุบติัเหตุ ยิง่คิด ยิง่คุม้”  2)  “ประกนอุบติัเหตุ  ยิง่คิด ยิง่คุม้ จาก  
เอไอเอ” 

ประเด็นท่ีสาม ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เร่ิมตน้เพียงวนัละ 6 บาท”   2)  “จ่ายแทนค่ารักษาพยาบาลจาก
อุบติัเหตุ ดว้ยบตัรเอไอเอ แคร์ การ์ดใชไ้ดถึ้ง 230 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ ทั้งคนไขใ้นและนอก”  
3)  “เจบ็นอ้ยเจบ็มาก เคลมไดไ้ม่จาํกดั สูงสุดถึง 40,000 บาท/อุบตัเหตุ” 4)  “ไม่ตอ้งตอบคาํถามหรือ
ตรวจสุขภาพ” 5)  “ประกนัอุบติัเหตุท่ีให้เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตทุกกรณี” 6)  “การเสียชีวิต 
สูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง” 7)  “การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตาหรือ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง” 8)  “การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะรับเพิ่ม” 
9)  “การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุในวนัหยดุนกัขตัฤกษรั์บเพิ่ม”  10)  “การถูกฆาตกรรมและถูกรอบทาํร้าย” 
11)  “การเสียชีวิตจาการขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต”์  12)  “ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละ
คร้ัง (บตัรเอไอเอ แคร์ การ์ด)” 13)  “ผลประโยชน์กระดูกแตกหกัสูงสุด” 14)  “เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต
ทุกกรณี” 

ประเด็นท่ีส่ี  ความหมายท่ีแสดงเง่ือนไขของผลิตภัณฑ์ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เอกสารน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหน่ึงของ
สัญญาประกนัภยั หรือเป็นเอกสารผกูพนับริษทั” 2)  “ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของความคุม้ครองจะ
ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีออกให”้ 
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(2) ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุแบ่งออกเป็นประเด็น
ดงัน้ี 1)  “เร่ิมตน้เพียงวนัละ 6 บาท” 2)  “หลกัประกนัรายไดข้องครอบครัว”  

(3)  ความหมายท่ีแสดงปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุปรากฏในขอ้ความ
โฆษณาดงัน้ี 1)  “ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพหรือตอบคาํถามสุขภาพ” 2)  “ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตทุกกรณี 
แมจ้ากไปดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็ 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.85  
 
ตารางที ่4.85  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “ยิง่คิด ยิง่คุม้” ของ บริษทั อเมริกนั  
                      นเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. ประกนัภยัอุบติัเหตุ ยิง่คิดยิง่คุม 2 
2. ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตทุกกรณี 2 
3. บตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด 2 
4. แผน 1 แผน 2 แผน 3 2 
5. AIA 2 

 
ในโฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 5 คาํ โดย ซ่ึงทั้ง 5 คาํมี

ความถ่ีจาํนวนเท่ากนั คือ 2 คร้ัง ซ่ึงไดแ้ก่ “ประกนัภยัอุบติัเหตุ ยิง่คิดยิง่คุม” “ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
ทุกกรณี” “บตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด” “แผน 1 แผน 2 แผน 3” และ ”AIA” เพื่อเป็นการส่ือถึง 
“ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ”   

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรใหใ้หญ่ข้ึนและใชสี้โทนเขม้เพื่อใหเ้ห็นไดช้ดัในขอ้ความ คือ “โดนใจคนสูงวยั ! กบั 
ประกนัอุบติัเหตุท่ีใหเ้งินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตทุกกรณี” เพื่อเป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ”   

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัตาราง 4.86 
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ตารางที ่4.86  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “ยิง่คิด ยิง่คุม้” ของ  
  บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 
การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

- ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

- ความหมายท่ีแสดงปัญหาสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

- “ประกนัภยัอุบติัเหตุ ยิง่คิดยิง่คุม” 
- “ช่วยเหลือกรณีเสียชีวติทุกกรณี” 
- “บตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด” 
- “แผน 1 แผน 2 แผน 3” 
- “AIA” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“โดนใจคนสูงวยั ! กบั ประกนัอุบติัเหตุท่ี
ใหเ้งินช่วยเหลือกรณีเสียชีวติทุกกรณี” 
 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกนัอุบติัเหตุ  ยิ่งคิด ยิ่งคุม้ สําหรับ

ผูสู้งอายุของ บริษทั เอไอเอ จาํกัด ป็นประกันอุบติัเหตุท่ีให้เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตทุกกรณี 
ถึงแมผู้สู้อายจุะเชียชีวิตจากโรคภยัไขเ้จบ็  เพราะผูสู้งอายจุะมีความเส่ือมสภาพของอวยัวะต่างๆ ใน
ร่างกายจากการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน ทาํใหเ้กิดการเจบ็ป่วยไดง่้าย นอกจากน้ียงัมีบตัรเอไอเอ 
แคร์ การ์ด ท่ีสามารถใชจ่้ายแทนค่ารักษาพยาบาลไดถึ้งโรงพยาบาล 240 แห่ง 

แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอวา่ ผูสู้งอายทุัว่ไปนั้นจะมีปัญหาในเร่ืองของ

ค่าใชจ่้ายเน่ืองจากอยูใ่นวยัเกษียณจากการทาํงานหรือายมุากสภาพร่างกายไม่แขง็แรงจนไม่สามารถ
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ทาํงานไดด้งัเดิมจึงทาํใหข้าดรายไดห้รือรายไดล้ดลงสามารถทาํท่ีจะทาํประกนัประกนัภยัอุบติัเหตุ 
ยิง่คิดยิง่คุมไดเ้น่ืองจากมีเบ้ิยประกนัท่ีถูกและยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในค่าพยาบาลท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ 

แก่นท่ี 3 ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุ มีความเส่ือมของสภาพของ

ร่างกาย เพราะผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาทาํให้เกิดการเจ็บป่วยไดง่้าย สามารถทาํท่ีจะทาํ
ประกนัประกนัภยัอุบติัเหตุ ยิง่คิดยิง่คุมไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองปัญหาสุขภาพ 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี ผูสู้งอายุท่ีมีความเส่ียงจากการ
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากนั้น สามารถท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากประกนัอุบติัเหตุ  ยิ่งคิด ยิ่งคุม้ 
จากเอไอเอสาํหรับผูสู้งอายุของ บริษทัอเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
นั้นเป็นประกนัอุบติัเหตุท่ีใหเ้งินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตทุกกรณี ถึงแมผู้สู้อายจุะเชียชีวิตจากโรคภยั
ไขเ้จบ็ 

4.1.22.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายชุายท่ีมีช่ือเสียงจาํนวน 1 คน 

และ ผูสู้งอายชุายและหญิงบุคคลทัว่ไปจาํนวน 1 คู่  
สาํหรับผูสู้งอายชุายท่ีมีช่ือเสียง คือ คุณ สนัติสุข พรหมศิริ ซ่ึงเป็นนกัแสดง 

และพิธีกรรายการโทรทศัน์ ท่ีมีช่ือเสียงตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พบว่ามีรอยเห่ียวย่นบนใบหน้า
เล็กน้อย และมีลกัษณะของคนอว้นลงพุงเล็กน้อย ซ่ึงเป็นลกัษณะของคนเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุ  การ
แต่งกายสุภาพ สวมใส่เส้ือสูทสีดาํ เส้ือเช้ิตดา้นในสีขาว ไม่ไดผ้กูเนคไท และติดกระดุม  

สาํหรับผูสู้งอายชุายและหญิงบุคคลทัว่ไป มีรายละเอียดดงัน้ี 
สําหรับผูสู้งอายุชายบุคคลทัว่ไป พบว่าใบหน้ามีรอยเห่ียวย่น ลาํคอ และ

แขน มีค้ิวและเส้นผมสีขาวสลบัสีดาํบริเวณ มีศีรษะดา้นหน้าลา้นเล็กน้อย และมีการอว้นลงพุง
เลก็นอ้ย ซ่ึงเป็นลกัษณะของคนเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุ  การแต่งกายสวมเส้ือมีปกสีฟ้า กางเกงขายาวสี
ดาํ นาํปลายเส้ือเขา้ในกางเกง และรัดเขม็ขดัสีดาํ 

สําหรับผูห้ญิงสูงอายุบุคคลทัว่ไป พบว่าใบหน้ามีรอยเห่ียวย่นและรอย
ตีนกาตรงรอบดวงตาเพียงเลก็นอ้ย และส่วนของเส้นผมยงัคงเป็นสีดาํซ่ึงน่าจะเกิดจากการยอ้มกลบ
เสน้ผมสีขาว และมีลกัษณะทว้มเลก็นอ้ย ซ่ึงเป็นลกัษณะของคนเม่ือเขา้สู่วยัสูงอาย ุการแต่งกายสวม
ใส่เส้ือเช้ิตมีปกขวา้งสําหรับสีส้มลายขวางสีขาว กางเกงผา้สีครีม และใส่ตุม้หูทรงกรมสีขาวทั้ง 2 
ขา้งแสดงถึงความเป็นผูห้ญิง  
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ภาพของคุณสันติสุข ยืนโอบไหล่ผูสู้งอายุทั้ งชายและหญิงซ่ึงเป็นสามี
ภรรยากนั โดยทั้งสามคนแสดงใบหนา้ยิ้มแยม้และมีความสุข ผูห้ญิงและผูช้ายสูงอายุยกมือข้ึนมา
หน่ึงขา้งชูน้ิวโป้ง 1 น้ิว คือการชมยกยอ่งหรือดีเยี่ยมเป็นการส่ือถึงว่าความสุขของผูสู้งอายท่ีุไดท้าํ
ประกนัอุบติัเหตุ ยิง่คิด ยิง่คุม้ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ 

2)  วตัถุ 
ในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี ไม่มีการปรากฏวตัถุในโฆษณา 
3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี  คือ สีแดง เป็นสีประจําของบริษัท อเมริกัน 

อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุกองคป์ระกอบ
ของโฆษณา เพื่อแสดงถึงการเป็นโฆษณาของบริษทั เอไอเอ จาํกดั และยงัช่วยสร้างความโดดเด่น
ใหก้บัโฆษณา     

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร ในโฆษณาช้ินน้ีไดน้าํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใช้

ในส่วนของขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “โดนใจคนสูงวยั ! กบั ประกนัภยัอุบติัเหตุท่ีให้เงิน
ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตทุกกรณี” และ “ไม่ตอ้งตอบคาํถามหรือตรวจสุขภาพ” และในส่วนของเน้ือ
สารในประโยค“ประกนัภยัอุบติัเหตุ ยิง่คิด ยิง่คุม้จาก เอไอเอ” และ “โทร. 0-2305-5005” เพื่อใชเ้นน้
เด่นชดัใหเ้ห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบว่าไดน้าํสีแดงเป็นสีประจาํของบริษทั อเมริกนั 
อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) มาใชใ้นส่วนของตวัอกัษรและพื้นหลงัของสี
ตวัอกัษร เพื่อนาํเสนอว่าประกนัช้ินน้ีเป็นของบริษทัอเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ 
จาํกดั (เอไอเอ) 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกนัชีวิตประกนัอุบติัเหตุยิ่งคิดยิ่งคุม้
ของบริษทั เอไอเอ จาํกดัช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพสามารถทาํประกนั เน่ืองจากไม่ตอ้งตรวจ
หรือตอบคาํถามเก่ียวกับสุขภาพ ซ่ึงจะทาํให้ขอ้กังวลของผูสู้งอายุเก่ียวกับเง่ือนไขของการทาํ
ประกนัหมดไป 
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ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี

ความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีความมัน่คงจากการทาํประกนั
อุบติัเหตุยิง่คิดยิง่คุม้ 

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ความสุขและความมัน่คงในชีวิตของผูสู้งอาย ุซ่ึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจาก
มีความมัน่คงจากการทาํประกนัอุบติัเหตุยิ่งคิดยิ่งคุม้ท่ีช่วยให้ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพสามารถทาํ
ประกนัได ้
 
ตารางที ่4.87  แสดงถึงสญัญะในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพป์ระกนัภยัอุบติัเหตุ ยิง่คิด ยิง่คุม้ของ บริษทั  
                       อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายเุพศชาย ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็น

เตอร์ คือ คุณเศรษฐา ศิระฉายา 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความ
มัน่คงในชีวิต 

ผูสู้งอายชุายและ
หญิงจาํนวน 1 คู่ 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็น
เตอร์ท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป คือผูช้าย
และผูห้ญิงสูงอายจุาํนวน 1 คู่ 

ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความ
มัน่คงในชีวิต 

สีแดง สีของตวัอกัษรและรูปภาพใน
โฆษณา 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ชูน้ิวโป้ง 1 น้ิว ภาษามือในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
4.1.22.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพท่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ประกนัภยัอุบติัเหตุ ยิง่คิด ยิง่คุม้ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั ช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพ
สามารถทาํประกนั เน่ืองจากไม่ตอ้งตรวจสุขภาพและเบ้ีบประกนัท่ีถูก ซ่ึงจะทาํให้ขอ้กงัวลของ
ผูสู้งอายเุก่ียวกบัเง่ือนไขของการทาํประกนัหมดไป 
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แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูสู้งอายุสามารถทาํท่ีจะทาํประกนัภยั
อุบติัเหตุ ยิง่คิด ยิง่คุม้ไดเ้น่ืองจากมีเบ้ิยประกนัวนัละ 6 บาท และยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในค่าพยาบาลท่ี
เกิดจากอุบติัเหตุ เน่ืองจากไดรั้บความคุม้ครองจากประกนัอาวโุสโอเค 

แก่นท่ี 3 ความสุขของผูสู้งอายุเน่ืองจากความมั่นคงในชีวิต หมายถึง ผูสู้งอายุ
สามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีความ
มัน่คงในการทาํประกนัภยัอุบติัเหตุ ยิง่คิด ยิง่คุม้ 

แก่นท่ี 4 ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูสู้งอาย ุมีความเส่ือมของสภาพของ
ร่างกาย เพราะผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาทาํให้เกิดการเจ็บป่วยไดง่้าย สามารถทาํท่ีจะทาํ
ประกนัประกนัภยัอุบติัเหตุ ยิง่คิดยิง่คุมไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองปัญหาสุขภาพ 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในประเด็น “ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอายุ” แต่วจันภาษาจะให้ความสําคญัเพิ่มเติมในเร่ืองของ 
“ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอายุ”  และ “ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายุ”  และอวจันภาษาจะให้ความสาํคญั
เพิ่มเติมในเร่ืองของ “ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต”  
 
ตารางที ่4.88  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง”  
  ของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 
สรุปแก่นในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของศนูยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
ลาํดบัแก่น
และตวั
หมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษา 
“โรคหลอดเลือดสมอง” ของ
ศนูยส์มองและระบบประสาท 

โรงพยาบาลพญาไท 
1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

- แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

3. แก่นท่ี 3 ปัญหาสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

- แก่นท่ี 3 ปัญหาสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

4. - ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจาก
ความมัน่คงในชีวติ 

แก่นท่ี 4 ความสุขของผูสู้งอายุ
เน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 
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4.1.23  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 23      (ธุรกจิ
ประกนัชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพช้ินที่ 3) คือ โฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากประจํา
เพือ่ผู้สูงอายุ” ของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

 

 
 
ภาพที ่4.23  ภาพโฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากประจาํเพือ่ผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย  
                    จาํกดั (มหาชน) 
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4.1.23.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอเงินฝากประจาํและประกนัอุบติัเหตุสําหรับ

ผูสู้งอายช่ืุอ เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอาย ุ  เพียงเปิดบญัชีเงินฝากก็จะไดรั้บเงินดอกเบ้ียทุกๆ เดือน และ
รับฟรีประกนัอุบติัเหตุ ซ่ึงช่วยค่าใช้จ่ายในการรักษาพญาบาลจากอุบติัเหตุ จึงทาํให้ไม่ตอ้งกลวั
ถึงแมจ้ะเขา้วยัเกษียณอายจุากการทาํงานกส็ามารถใชชี้วิตอยา่งเอกเขนกไม่ตอ้งมีความกงัวล 

4.1.23.2  การนาํเสนอประกนัชีวิตสาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอประกนัชีวิต เน่ืองจากมีความสาํคญั 2 ประเด็นดงัน้ี 1) การช่วยออม

ค่าใชจ่้ายไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน และ 2) การช่วยชดใชค้่าสินไหมทดแทนเม่ือเกิดความเสียหาย  
สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีควรทาํประกนัชีวิต สาเหตุเน่ืองจากดงัน้ี 1) จาํนวนอายุ

ท่ีเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของร่างกายทาํใหเ้ส่ียงต่อการเจบ็ป่วยไดง่้าย 2) การเก็บ
เป็นมรดกไวใ้ห้บุตรหลาน 3) การเก็บเป็นเงินออมให้แก่ตนเองและครอบครัว 4) การช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย เป็นตน้ ดงันั้นประกนัชีวิตจึงมีความจาํเป็นต่อผูสู้งอาย ุ 

4.1.23.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
ใหม่ เงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอายจุาก K-Deposit (บริการเงินฝากกสิกรไทย) 
(2)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2 1) ดอกเบ้ียไม่เสียภาษี* และสูง

กวา่เงินฝากประจาํทัว่ไป 2) ฟรี ประกนัอุบติัเหตุ พร้อมประกนักระดูกแตกหกัและค่ารักษาพยาบาล
จากอุบติัเหตุ 

2)  เน้ือความโฆษณา 
(1) เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 1) ระยะเวลาฝาก 30 เดือน สาํหรับผูมี้

อาย ุ55 ปีข้ึนไป 2) ดอกเบ้ียสูงกว่าเงินฝากประจาํ 24 เดือน** ถึง 0.15% ต่อปี 3) รับดอกเบ้ียทุก
เดือน 4) ฝากขั้นตํ่า 100,000บาทและสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
ฟรี ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล คุม้ครองเท่ากบัยอดเงินฝากในบญัชี 

สูงสุด 1,000,000 บาทพร้อมพร้อมประกนักระดูกแตกหกัสูงสุด 10,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล
จากอุบติัเหตุสูงสุด 5,000 บาทต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 

(3)  ขอ้ความเน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
ตอบรับทุกความตอ้งการของชีวิต เพื่อ....ชีวิตเอกเขนก 
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(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
www.kasikornbankgroup.com   K-Contact Center 0 2888 8888 
(5)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 5 
* ผลตอบแทนจากดอกเบ้ียไม่เสียภาษี เม่ือดอกเบ้ียท่ีคาํนวณไดจ้ากเงิน

ฝากประจาํทุก  ประเภทไม่เกิน30,000 บาทต่อปี 
** อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 24 เดือน(วงเงินตํ่าสุดของบุคคล

ธรรมดา) 
รายละเอียดและเง่ือนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
ช่ือธนาคารพร้อมตราธนาคารมีคาํว่า ธนาคารกสิกรไทย วางอยูด่า้นบน 

ขีดเส้นใต้ด้วยเส้นสีแดง และมีช่ือธนาคารกสิกรด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน คือ 
KASIKORNBANK ดา้นขวามือเป็นตราของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงเป็นรูปรวงขา้วสีเขียวดา้นล่างมี
เสน้ยกัคลา้ยกบันํ้าแลว้รอบลอ้มดว้ยวงกรมสีแดง 

(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ตราเป็นอักษรตัว Kขนาดใหญ่แลว้ตามด้วยคาํว่า DEPOSIT ภายใต้

ขอ้ความมีแทบสีแดงและสีเขียววางอยู่ติดกนั ในส่วนของแทบสีแดงมีคาํว่า EXCELLENCE อยู่
ดา้นใน ส่วนแทบสีเขียวมีคาํวา่ Created by Kbank อยูด่า้นใน ดา้นล่างแทบสีแดงและสีเขียวมีแทบสี
เทาซ่ึงดา้นในเขียนอกัษรภาษาไทยวา่ คือความเป็นเลิศทางการเงิน 

(3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 3 
ช่ือธนาคารกสิกรไทยจาํนวน 3 ภาษา (เรียงจากซา้ยไปขวา) ว่า เครือ

ธนาคารกสิกรสิกรไทย( ไทย)  และ KASIKORNBASNKGROUP (องักฤษ) โดยขีดเส้นใตด้ว้ยเส้น
สีแดงด้านล่างเป็นคาํขวญัของธนาคารท่ีเขียนโดยเขียนทั้ งหมด 3 ภาษา (เรียงจากซ้ายไปขวา) 
เช่นเดียวกนั วา่ บริการทุกระดบัประทบัใจ (ไทย) และ Towards Service Excellence (องักฤษ) 

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีนั้นคือ ภาพของผูน้าํเสนอหรือพรีเซ็นเตอร์ในโฆษณา

ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา คือ ผูช้ายและผูห้ญิงวยัสูงอายุจาํนวน 1 คู่ กาํลงัเตน้ลีลาศซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี
นิยมของคนในอดีตท่ีตนเองยงัอยู่ในวยัหนุ่มสาว อย่างมีความสุขและสนุกสนาน เน่ืองจากมีเงิน
ออกเกบ็ไวใ้ชย้ามจาํเป็นและประกนัอุบติัเหตุจึงทาํใหไ้ม่มีความกงัวล 
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4.1.23.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณาช้ินน้ี 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นไดน้าํ
การวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ี
เป็นการส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยคุม้ครองสุขภาพ แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เครือธนาคารกสิกรสิกรไทย KASIKORNBASNKGROUP”   
2)  “K DEPOSIT EXCELLENCE Created by คือความเป็นเลิศทางการเงิน”   3)  “ธนาคารกสิกรไทย  
KASIKORNBANK”  4)  “K-Deposit (บริการเงินฝากกสิกรไทย)” 

ประเด็นท่ีสอง ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ดอกเบ้ียสูงกว่าเงินฝากประจาํ 24 เดือน** ถึง 0.15% ต่อปี”  2)  
“รับดอกเบ้ียทุกเดือน” 3)  “ดอกเบ้ียไม่เสียภาษี* และสูงกวา่เงินฝากประจาํทัว่ไป”   4)  “ฟรี ประกนั
อุบติัเหตุ พร้อมประกนักระดูกแตกหกัและค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ” 5)  “ฟรี ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล คุม้ครองเท่ากบัยอดเงินฝากในบญัชี สูงสุด 1,000,000 บาทพร้อมประกนักระดูกแตกหกั
สูงสุด 10,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุสูงสุด 5,000 บาทต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง””    

ประเด็นท่ีสาม  ความหมายท่ีแสดงถึงเง่ือนไขของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “* ผลตอบแทนจากดอกเบ้ียไม่เสียภาษี เม่ือดอกเบ้ียท่ีคาํนวณได้
จากเงินฝากประจาํทุก  ประเภทไม่เกิน30,000 บาทต่อปี” 2)  “**อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 24 
เดือน(วงเงินตํ่าสุดของบุคคลธรรมดา)” 3)  “รายละเอียดและเง่ือนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.89 
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ตารางที ่4.89  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอาย”ุ ของ 
  บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
 

 
โฆษณาช้ินน้ี พบวา่คาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 6 คาํ และทั้ง 6 คาํ มีความถ่ีในการ

ทาํซํ้ าจาํนวนเท่ากนัคือ 2 คร้ัง ซ่ึงไดแ้ก่ “ฟรี ประกนัอุบติัเหตุ” “พร้อมประกนักระดูกแตกหกั” “ค่า
รักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ” “สูงกว่าเงินฝากประจาํ” ”ดอกเบ้ียไม่เสียภาษี” และ ”ธนาคารกสิกรไทย” 
เพื่อเป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพ”  

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนและใชสี้โทนเขม้เพื่อให้เห็นไดช้ดัในขอ้ความ คือ “ใหม่ เงินฝากประจาํ
เพื่อผูสู้งอายจุาก K-Deposit (บริการเงินฝากกสิกรไทย)” เพื่อเป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.90 
 
 
 
 
 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. ฟรี ประกนัอุบติัเหตุ 2 
2. พร้อมประกนักระดูกแตกหกั 2 
3. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ 2 
4. สูงกวา่เงินฝากประจาํ 2 
5. ดอกเบ้ียไม่เสียภาษี 2 
6. ธนาคารกสิกรไทย 2 
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ตารางที ่4.90  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากประจาํเพื่อ 
  ผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยให้
สุขภาพดีข้ึน 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

- “ฟรี ประกนัอุบติัเหตุ” 
- “พร้อมประกนักระดูกแตกหกั” 
- “ค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ” 
- “สูงกวา่เงินฝากประจาํ” 
- “ดอกเบ้ียไม่เสียภาษี” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“ใหม่ เงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอายจุาก K-
Deposit (บริการเงินฝากกสิกรไทย)” 
 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า เงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอายุ ท่ีเพียงเปิด

บญัชีก็จะไดรั้บเงินดอกเบ้ียทุกๆ เดือน และรับฟรีประกนัอุบติัเหตุ ซ่ึงช่วยค่าใชจ่้ายในการรักษา
พญาบาลจากอุบติัเหตุ จึงทาํให้ไม่ตอ้งกลวัถึงแมจ้ะเขา้วยัเกษียณอายุจากการทาํงานก็สามารถใช้
ชีวิตอยา่งเอกเขนกไม่ตอ้งมีความกงัวล 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ เงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอาย ุท่ี
เพียงเปิดบญัชีก็จะไดรั้บเงินดอกเบ้ียทุกๆ เดือน และรับฟรีประกนัอุบติัเหตุ ซ่ึงช่วยค่าใชจ่้ายในการ
รักษาพญาบาลจากอุบติัเหตุ 

4.1.23.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะวิทยา 
(Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 
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1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายชุายหญิงทัว่ไปจาํนวน 1 คู่  
สาํหรับผูช้ายสูงอาย ุพบว่ามีรอยเห่ียวยน่บริเวณใบหนา้ ลาํคอ และแขน มี

หนวดและเสน้ผมสีขาวผสมกบัสีดาํ มีศีรษะดา้นหนา้ลา้นเลก็นอ้ย และมีลกัษณะอว้นลงพุงเลก็นอ้ย 
ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอายุ  การแต่งกายสุภาพ สวมเส้ือเช้ิตสีเทาดา้นใน และทบัดว้ยเส้ือ
แขนยาวคอแหลม กางเกงสีดาํ รองเทา้หนงัสีดาํ และใส่นาฬิกาหนา้ปัดสีขาวสายหนงัสีนํ้ าตาล  

สาํหรับผูห้ญิงสูงอายุ พบว่าใบหนา้มีรอยเห่ียวย่นและรอยตีนกาตรงรอบ
ดวงตา แต่ส่วนของเส้นผมยงัคงเป็นสีดาํและสีขาวซ่ึงน่าจะเกิดจากการยอ้มกลบเส้นผมสีขาว และ
ใส่เส้ือลูกไมแ้ขนยาวสีขาว กางเกงขายาวสีนํ้าตาล และรองเทา้หนงัสีดาํ  นอกจากน้ีใส่ตุม้หูแสดงถึง
ความเป็นผูห้ญิง  

ผู ้สูงอายุทั้ งคู่กําลังเต้นลีลาศด้วยสีหน้าและท่าทางยิ้มแย ้ม  หมายถึง 
ผูสู้งอายทุั้งสองคนนั้นมีความสุขสามารถทาํกิจกรรมท่ีตนเองชอบ เน่ืองจากมีมัน่คงในชีวิต  

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี ไม่มีการปรากฏของวตัถุในโฆษณาแต่

อยา่งใด 
3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี  คือ สีเขียว เป็นสีประจาํของธนาคารกสิกรไทย ถูก

นาํมาใช้อย่างเห็นได้ชัดในทุกองค์ประกอบของโฆษณา เพื่อนําเสนอว่าเงินฝากประจาํสําหรับ
ผูสู้งอายสุาํหรับผูสู้งอายช้ิุนน้ีเป็นของธนาคารกสิกร และยงัช่วยสร้างความโดดเด่นใหก้บัโฆษณา 

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร ในโฆษณาช้ินน้ีไดน้าํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใช้

ในส่วนของขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “เงินฝากประจาํสาํหรับผูสู้งอาย”ุ เพื่อใชเ้นน้เด่นชดัให้เห็น
ไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบว่าไดน้าํสีขาวและสีเขียวมาใช ้1) นาํสีขาวมาใช้
ในส่วนท่ีเป็นพื้นสีแดงคือ คาํว่า “ใหม่” และ “ฟรี” เพื่อเนน้ย ํ้าว่าประกนัท่ีออกมาใหม่นั้นเหมาะสม
กบัผูสู้งอายแุละฟรีประกนัอุบติัเหตุและกระดูก และ 2) การนาํสีเขียวมาใชใ้นขอ้ความเพื่อส่ือวา่เป็น
โฆษณาของธนาคารกสิกรไทย 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 
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ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า เงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอายุช่วยให้

ผูสู้งอายสุามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ในยามเกษียณไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เช่น การเตน้ลีลาศ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี
นิยมของคนในสมยัก่อนไดอ้ยา่งมีความสุขและสนุกสนานอีกคร้ัง เน่ืองจากมีความมัน่คงในชีวิต  

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า เงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอาย ุ ของบริษทั 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด ท่ีเพียงเปิดบญัชีก็จะได้รับเงินดอกเบ้ียทุกๆ เดือน และรับฟรีประกัน
อุบติัเหตุ ซ่ึงช่วยค่าใชจ่้ายในการรักษาพญาบาลจากอุบติัเหตุ 

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ผูสู้งอายสุามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ในยามเกษียณไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เช่น การเตน้ลีลาศ เน่ืองจากมีความ
มัน่คงในชีวิตจากการทาํเงินเงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอาย ุของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
 
ตารางที ่4.91  แสดงสญัญะในโฆษณา “เงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอาย”ุ ของบริษทัธนาคารกสิกรไทย  
                     จาํกดั (มหาชน) 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายชุายและ
หญิงจาํนวน 1 คู่ 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็นเตอร์ 
คือ ผูสู้งอายเุพศชายและเพศหญิงท่ีเป็น
บุคคลทัว่ไปจาํนวน 1 คู่ 

ความสุขในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ

สีเขียว สีของตวัอกัษรและรูปภาพในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

การเตน้ลีลาศ กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ ความสุขในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ

 
4.1.23.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพท่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง เงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอาย ุของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ท่ีเพียงเปิดบญัชีกจ็ะไดรั้บ
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เงินดอกเบ้ียทุกๆ เดือน และรับฟรีประกันอุบติัเหตุ ซ่ึงช่วยค่าใช้จ่ายในการรักษาพญาบาลจาก
อุบติัเหตุ  

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุ หมายถึง เงินฝากประจาํเพื่อ
ผูสู้งอายุช่วยให้ผูสู้งอายุสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ในยามเกษียณไดอ้ย่างเต็มท่ี เช่น การเตน้ลีลาศ 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนิยมของคนในสมยัก่อนไดอ้ย่างมีความสุขและสนุกสนานอีกคร้ัง เน่ืองจากมี
ความมัน่คงในชีวิต 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในประเด็น คือ “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอายุ” แต่อวจันภาษาจะให้ความสาํคญัเพิ่มเติมในประเด็น 
“ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย”ุ  
 
ตารางที ่4.92  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณา “เงินฝากประจาํเพือ่ผูสู้งอาย”ุ ของ 
  บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
 

สรุปแก่นในโฆษณา “เงินฝากประจาํเพ่ือผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
ลาํดบัแก่นและ
ตวัหมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal 

Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณา “เงินฝาก
ประจาํเพ่ือผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ความสุขใน
การทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 
ความสุขในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
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4.1.24  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 24      (ธุรกจิ
ประกนัชีวติ อุบัติเหตุและสุขภาพช้ินที ่4) คอื โฆษณาประกนัชีวิต“อาวุโสโอเค โฉม
ใหม่”ของบริษัทอเมริกนั อนิเตอร์ แนชช่ันแนลแอสชัวรันส์ จํากดั (เอไอเอ) 

 

 
 
ภาพที ่4.24  ภาพโฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเค โฉมใหม่” ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์  
                    แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
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4.1.24.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอประกนัชีวิตสําหรับผูสู้งอายุ “อาวุโสโอเค 

โฉมใหม่” สามารถทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ นอกจากน้ี มีการขยายช่วงอายท่ีุรับประกนั ปรับ
ค่าใชจ่้ายในการสมคัรลดลง และเพิ่มผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงทาํใหเ้หมาะสมกบัผูสู้งอายยุิง่ข้ึน 

4.1.24.2  การนาํเสนอประกนัชีวิตสาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอประกนัชีวิต เน่ืองจากมีความสาํคญั 2 ประเด็นดงัน้ี 1) การช่วยออม

ค่าใชจ่้ายไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน และ 2) การช่วยชดใชค้่าสินไหมทดแทนเม่ือเกิดความเสียหาย  
สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีควรทาํประกนัชีวิต สาเหตุเน่ืองจากดงัน้ี 1) จาํนวนอายุ

ท่ีเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของร่างกายทาํให้เส่ียงต่อการเจ็บป่วยไดง่้าย 2) การเก็บ
เป็นมรดกไวใ้ห้บุตรหลาน 3) การเก็บเป็นเงินออมให้แก่ตนเองและครอบครัว 4) การช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย เป็นตน้ ดงันั้นประกนัชีวิตจึงมีความจาํเป็นต่อผูสู้งอาย ุ 

4.1.24.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
ประกนัอาวุโสโอเค โฉมใหม่! รับประกนัโดยไม่ตอ้งตรวจและไม่ตอ้ง

ตอบคาํถามสุขภาพใดๆ 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  ขอ้ความเน้ือหาโฆษณาส่วนท่ี 1 
 

เง่ือนไขในการรับประกนั 
อาย ุ    อาย ุ50-70 ปี 
ผลประโยชน์*  
  
 

กรณีท่ีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ : 100% ของเบ้ียประกนัภยั
ท่ีชาํระแลว้ 
กรณีท่ีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ : 100% ของเบ้ียประกนัภยั
ท่ีชาํระแลว้และจาํนวนเงินตามประกนัภยั 
ปีท่ี 3 เป็นตน้ไปรับจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  ตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท 
ระยะเวลาคุม้ครอง  คุม้ครองตลอดชีวติหรืออายคุรบ 90 ปี 
ระยะเวลาชาํระเบ้ียประกนั  ครบอาย ุ90 ปี 
คุม้ครอง    การเสียชีวติ 
ครบกาํหนดสัญญา   100% จาํนวนเอาประกนัภยั 
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(2)  ขอ้ความเน้ือหาโฆษณาส่วนท่ี 2 
 

ขยาย 
ช่วงอายรัุบประกนัเป็น 50-70ปี 
ปรับ 
เบ้ียประกนัภยัเร่ิมตน้เหลือเพียง 6 บาทต่อวนั 
เพิ่ม 
ผลประโยชน์ในกรณีท่ีเสียชีวิตในปีท่ี 1-2 เป็น 
102%* 

 
(3)  ขอ้ความเน้ือหาโฆษณาส่วนท่ี 3 
ประกนัชีวิตอาวโุสโอเค จากเอไอเอ 
เร่ิมตน้เพียง 6 บาท/วนัหรือ เลือกรับการคุม้ครองสูงสุด 200,000 บาท 
สมคัรง่ายๆ แค่โทร 0-2305-5881 
(4)  ขอ้ความเน้ือหาโฆษณาส่วนท่ี 4 
คาํเตือนผูข้อเอาประกนัภยัควรศึกษาและทาํความเขา้ใจในเอกสารเสนอ

ขาย เม่ือไดรั้บกรมธรรมแ์ลว้ โปรดศึกษารายละเอียดขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในกรมธรรม ์
3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์

(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
หลกัประกนัรายไดข้องครอบครัว อาวโุสโอเค 
(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
The Power of We  AIA.CO.TH ซ่ึงอยูด่า้นซา้ยมือของตรา The Power 

of We อยูด่า้นบนคาํว่า AIA.CO.TH ในส่วนดา้นขวามือนั้นมีตราของบริษทั เอไอเอ เป็นรูปภูเขา
และมีอกัษรภาษาองักฤษว่า  AIA อยูด่า้นใตแ้ละมีวงกลมลอ้มรอบภูเขาและขอ้ความไว ้ เพื่อส่ือถึง
ความมัน่คงทางการเงินและผูน้าํตลาดในธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย 

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาประกนัชีวิตช้ินน้ีคือ ภาพของบุคคลท่ีเป็นผูน้าํเสนอหรือพ

รีเซ็นเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงและบุคคลทัว่ไปมาใช ้1) ผูน้าํเสนอหรือพรีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
คือ คุณ เศรษฐา ศิระฉายา โดยเป็นนกัแสดงและพิธีกรช่ือดงั ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นวยัสูงอายนุั้นถือป้าย
นาํเสนอผลิตภณัฑ ์2) ผูน้าํเสนอหรือพรีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นบุคคลทัว่ไปคือกลุ่มผูสู้งอายจุาํนวน 6 คนท่ี
ทาํประกนัอาวโุสโอเคยนือยูด่า้นหลงั 



264 
 

4.1.24.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication)และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง(Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยคุม้ครองสุขภาพ แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเดน็ท่ีหน่ึง  ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษทัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  ปรากฏ

ในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “AIA.CO.TH”  2)  “The Power of We”  3)  “AIA”  4)  “เอไอเอ” 
ประเด็นท่ีสอง  ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “อาวโุสโอเค”  2)  “ประกนัอาวโุสโอเค โฉมใหม่ 
ประเด็นท่ีสาม  ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เร่ิมตน้เพียง 6 บาท/วนัหรือ เลือกรับการคุม้ครองสูงสุด 
200,000 บาท”  2)  “สมคัรง่ายๆแค่โทร 0-2305-5881” 3)  “เบ้ียประกนัภยัเร่ิมตน้เหลือเพียง 6 บาท
ต่อวนั” 4)  “รับประกนัโดยไม่ตอ้งตรวจและไม่ตอ้งตอบคาํถามสุขภาพใดๆ”  5)  “คุม้ครองตลอด
ชีวิตหรืออายคุรบ 90 ปี” 6)  “กรณีท่ีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ : 100% ของเบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระแลว้” 
7)  “กรณีท่ีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ : 100% ของเบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระแลว้และจาํนวนเงินตาม
ประกนัภยั” 8)  “ผลประโยชน์ในกรณีท่ีเสียชีวิตในปีท่ี 1-2 เป็น 102%” 

(2) ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุแบ่งออกเป็นประเด็น
ดงัน้ี ความหมายท่ีแสดงถึงราคาของผลิตภณัฑ ์ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เร่ิมตน้เพียง 6 
บาท/วนั”  2)  “เบ้ียประกนัภยัเร่ิมตน้เหลือเพียง 6 บาทต่อวนั”  !” 3)  “หลกัประกนัรายไดข้อง
ครอบครัว” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.93 
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ตารางที ่4.93  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาประกนัชีวิต“อาวโุสโอเค โฉมใหม่” ของบริษทั อเมริกนั  
                       อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ)  
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. อาวโุสโอเค 3 
2. 50-70 ปี 2 
3. เพียง 6 บาท 2 

4. 
รับประกนัโดยไม่ตอ้งตรวจและไม่ 
ตอ้งตอบคาํถามสุขภาพใดๆ 

2 

5. AIA 2 
 

ในโฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจํานวนทั้ งหมด 5 คาํ โดย และคาํท่ีมี
ความถ่ีมากท่ีสุด คือ คาํวา่ “อาวโุสโอเค” ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ ากนั 3 คร้ัง เพื่อเป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ี
แสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ” 

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนและใชสี้โทนเขม้เพื่อให้เห็นไดช้ดัในขอ้ความ คือ “ประกนัอาวุโสโอเค 
โฉมใหม่! รับประกันโดยไม่ตอ้งตรวจและไม่ตอ้งตอบคาํถามสุขภาพใดๆ” เพื่อเป็นการส่ือถึง 
“ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.94 
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ตารางที ่4.94  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัชีวิต“อาวโุสโอเค โฉมใหม่” 
  ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 
การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

- ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“อาวโุสโอเค” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

ประกนัอาวโุสโอเค โฉมใหม่! 
รับประกนัโดยไม่ตอ้งตรวจและไม่
ตอ้งตอบคาํถามสุขภาพใดๆ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกนัชีวิต อาวุโสโอเค โฉมใหม่ ของ

บริษทั เอไอเอ จาํกัด  สําหรับผูสู้งอายุนั้ นท่ีได้ช่วยผูสู้งอายุในการลดลดขอ้กังวลของผูสู้งอายุ
เก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต คือ ไม่ตอ้งตรวจและตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพ และมีการไดมี้การ
ปรับปรุงรูปแบบใหม่ขยายช่วงอายุในการรับประกนัเป็น 50-70 ปี ลดเบ้ียประกนัภยัเร่ิมตน้เหลือ
เพียง 6 บาทต่อวนั และเพิ่มผลประโยชน์ในกรณีท่ีเสียชีวิตในปีท่ี 1-2 เป็น 102% เพื่อเพิ่มโอกาส
ใหก้บัผูสู้งอายทุุกช่วงวยัสามารถทาํประกนัไดม้ากยิง่ข้ึน 

แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุทัว่ไปจะมีปัญหาในเร่ืองของ

ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากอยู่ในวยัเกษียณจากการทาํงานหรืออายุมากสภาพร่างกายไม่แข็งแรงจนไม่
สามารถทาํงานไดด้งัเดิม ทาํให้ขาดรายไดห้รือรายไดล้ดลง แต่สามารถทาํประกนัอาวุโสโอเคท่ีมี
เบ้ิยประกนัวนัละ 6 บาทและยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุจึงไม่ตอ้งมีความความกงัวลใน
เร่ืองของค่าใชจ่้าย 
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ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่แก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ประกนัชีวิต อาวุโสโอเค โฉม
ใหม่ของบริษทั เอไอเอจาํกัด  สําหรับผูสู้งอายุนั้นท่ีได้ช่วยผูสู้งอายุในการลดลดขอ้กังวลของ
ผูสู้งอายุเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต คือ ไม่ตอ้งตรวจและตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพใดๆทั้งส้ิน 
และมีการไดมี้การปรับปรุงรูปแบบใหม่ขยายช่วงอายุในการรับประกนัเป็น 50-70ปี ปรับลดเบ้ีย
ประกนัภยัเร่ิมตน้เหลือเพียง 6 บาทต่อวนั และเพิ่มผลประโยชน์ในกรณีท่ีเสียชีวิตในปีท่ี 1-2 เป็น 
102% เพื่อเพิ่มโอกาสใหก้บัผูสู้งอายทุุกช่วงวยัสามารถทาํประกนัไดม้ากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะทาํใหข้อ้กงัวล
ของผูสู้งอายเุก่ียวกบัเง่ือนไขของการทาํประกนัและเร่ืองค่าใชจ่้ายของผูสู้งอายหุมดไป 

4.1.24.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะวิทยา 
(Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ์ คือ ผูสู้งอายุชายท่ีมีช่ือเสียงจาํนวน 1 

คนและกลุ่มผูสู้งอายบุุคคคลทัว่ไปจาํนวน 6 คน 
สําหรับผูช้ายสูงอายุท่ีมีช่ือเสียง คุณ เศรษฐา ศิระฉายา นั้นเป็นนักแสดง 

และพิธีกรช่ือดงั นอกจากน้ียงัเป็นอดีตนกัร้องนาํวง ดิอิมพอสซิเบ้ิล ท่ีเคยโด่งดงัในอดีตคุณ เศรศฐา 
มีผลงานต่างๆจาํนวนมากตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบนัถึงแมจ้ะเขา้สู่วยัสูงอายุ พบว่ามีรอยเห่ียวย่น 
ใบหนา้ มีค้ิวและเสน้ผมสีขาว และบริเวณดา้นหนา้ของศีรษะนั้นมีเสน้ผมบาง ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไป
ของผูสู้งอาย ุ การแต่งกายสุภาพ สวมชุดสูทสีดาํและสวมเส้ือเช้ิตดา้นในสีนํ้าเงิน 

สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายบุุคคคลทัว่มีจาํนวน 6 คนแบ่งออกเป็นผูสู้งอายุเพศ
ชาย 3 คน และเพศหญิง 3 คนดงัน้ี 1) ผูสู้งอายคุนท่ี 1 เพศชาย มีรอยเห่ียวยน่ใบหนา้เพียงเลก็นอ้ย มี
เสน้ผมสีดาํ และ มีศีรษะลา้นช่วงดา้นหนา้ ซ่ึงเป็นลกัษณะของวผูสู้งอายตุอนตน้ แต่งกายสวมเส้ือมี
ปกสีขาวและบริเวณปกเส้ือสีเขียว 2) ผูสู้งอายคุนท่ี 2 เพศหญิง มีรอยเห่ียวยน่ใบหนา้เพียงเลก็นอ้ย 
มีเส้นผมสีดาํสลบักบัสีขาว ซ่ึงลกัษณะเป็นผูสู้งอายุตอนตน้ แต่งกายใส่เส้ือแขนยาวสีขาวและ
บริเวณตรงขอเป็นสีขาว 3) ผูสู้งอายคุนท่ี 3 เพศชายมีรอยเห่ียวยน่ใบหนา้ มีเส้นผมและค้ิวเป็นสีขาว 
และมีศีรษะลา้นบริเวณดา้นหนา้ ซ่ึงลกัษณะเป็นผูสู้งอายุ แต่งกายสวมเส้ือแขนยาวคอวีสีครีมทบั
เส้ือเช้ิตชมพู 4) ผูสู้งอายคุนท่ี 4 เพศหญิงมีรอยเห่ียวย่นใบหนา้เพียงเลก็นอ้ย แต่มีเส้นผมสีดาํ ซ่ึง
ลกัษณะเป็นผูสู้งอายตุอนตน้ แต่งกายใส่เส้ือแขนยาวสีชมพู 5) ผูสู้งอายคุนท่ี 5 เพศชาย มีรอยเห่ียว
ยน่ใบหนา้ มีเสน้ผมและค้ิวเป็นสีขาว และมีศีรษะลา้นบริเวณดา้นหนา้ ซ่ึงลกัษณะเป็นผูสู้งอาย ุแต่ง
กายใส่เส้ือเช้ิตสีขาว 6) ผูสู้งอายคุนท่ี 6 เพศหญิง เพศหญิงมีรอยเห่ียวยน่ใบหนา้เพียงเลก็นอ้ย แต่มี
เสน้ผมสีดาํซ่ึงลกัษณะเป็นผูสู้งอายตุอนตน้ แต่งกายใส่เส้ือเช้ิตแขนยาวสีขาวและใส่แวน่ตา 
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ผูสู้งอายุทั้ งหมดกําลังยืนยิ้มแยม้อย่างมีความสุข เป็นการนําเสนอว่า 
ประกนัอาวโุสโอเคโฉมใหม่นั้น คุณ เศรษฐา ศิระฉายา ท่ีมีความเช่ือถือนั้นรบรองว่ามีการปรับปรุง
ให้เหมาะสมกบัผูสู้งอายมุากยิ่งข้ึน และมีกลุ่มผูสู้งอายทุุกช่วงวยัมาช่วยยืนยนัว่ามีความสุขท่ีไดท้าํ
ประกนัอาวโุสโอเค 

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี ไม่มีการปรากฏของวตัถุในโฆษณา 
3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี  คือ สีแดง เป็นสีประจาํของบริษทัและสีของตรา

บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุก
องคป์ระกอบของโฆษณา เพื่อนาํเสนอวา่ผลิตภณัฑอ์าวโุสโอเคสาํหรับผูสู้งอายช้ิุนน้ีเป็นของบริษทั 
อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ)และยงัช่วยสร้างความโดดเด่นให้กบั
โฆษณา 

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร ในโฆษณาช้ินน้ีไดน้าํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใช้

ในส่วนของขอ้ความพาดหวัโฆษณาว่า “ประกนัอาวุโสโอเค โฉมใหม่ !” เพื่อใชเ้นน้เด่นชดัให้เห็น
ไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบว่าไดน้าํสีแดงเป็นสีประจาํของบริษทั อเมริกนั 
อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) มาใชใ้นส่วนของตวัอกัษรและพ้ืนหลงัของสี
ตวัอกัษร เพื่อนาํเสนอวา่ประกนัชีวิตอาวโุสโอเคช้ินน้ีเป็นของบริษทัอเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล
แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกนัชีวิต อาวุโสโอเค โฉมใหม่ ของ
บริษทั เอไอเอ จาํกัด  สําหรับผูสู้งอายุนั้ นท่ีได้ช่วยผูสู้งอายุในการลดลดขอ้กังวลของผูสู้งอายุ
เก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต คือ ไม่ตอ้งตรวจและตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพ และมีการไดมี้การ
ปรับปรุงรูปแบบใหม่ขยายช่วงอายุในการรับประกนัเป็น 50-70 ปี ลดเบ้ียประกนัภยัเร่ิมตน้เหลือ
เพียง 6 บาทต่อวนั และเพิ่มผลประโยชน์ในกรณีท่ีเสียชีวิตในปีท่ี 1-2 เป็น 102% เพื่อเพิ่มโอกาส
ใหก้บัผูสู้งอายทุุกช่วงวยัสามารถทาํประกนัไดม้ากยิง่ข้ึน 
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ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี

ความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีความมัน่คงจากการทาํประกนั
อาวโุสโอเค 

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ความสุขและความมัน่คงในชีวิตของผูสู้งอาย ุซ่ึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจาก
มีความมัน่คงจากการทาํประกนัอาวโุสโอเคท่ีช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพสามารถทาํประกนัได ้
 
ตารางที ่4.95  แสดงถึงสญัญะในโฆษณาประกนัชีวิต“อาวโุสโอเค โฉมใหม่” ของบริษทั อเมริกนั  
                       อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายเุพศชาย ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็น

เตอร์ท่ีมีช่ือเสียง คือ คุณเศรษฐา 
ศิระฉายา 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ
ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจาก
ความมัน่คงในชีวิต 

กลุ่มผูสู้งอาย ุ ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็น
เตอร์ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ไดแ้ก่ 
ผูสู้งอายผุูช้าย 3 คนและผูห้ญิง 3 
คน 

ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจาก
ความมัน่คงในชีวิต 

สีแดง สีของตวัอกัษรและรูปภาพใน
โฆษณา 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

 
4.1.24.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพท่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ประกนัชีวิต อาวโุสโอเค โฉมใหม่ ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั  ช่วยผูสู้งอายใุนการลดลดขอ้
กงัวลของผูสู้งอายเุก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต คือ ไม่ตอ้งตรวจและตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพ และ
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มีการไดมี้การปรับปรุงรูปแบบใหม่ขยายช่วงอายใุนการรับประกนัเป็น 50-70 ปี ลดเบ้ียประกนัภยั
เร่ิมตน้เหลือเพียง 6 บาทต่อวนั และเพิ่มผลประโยชน์ในกรณีท่ีเสียชีวิตในปีท่ี 1-2 เป็น 102%  

แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ หมายถึง ผูสู้งอายสุามารถทาํท่ีจะทาํประกนัอาวุโส
โอเคชุด 3 เหตุผลไดเ้น่ืองจากมีเบ้ิยประกนัวนัละ 6 บาทและยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในค่าพยาบาลท่ีเกิด
จากอุบติัเหตุ เน่ืองจากไดรั้บความคุม้ครองจากประกนัอาวโุสโอเค 

แก่นท่ี 3 ความสุขของผูสู้งอายุเน่ืองจากความมั่นคงในชีวิต หมายถึง ผูสู้งอายุ
สามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีความ
มัน่คงในการทาํประกนัอาวโุสโอเคชุด 3 เหตุผล 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในประเด็น “ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอายุ” แต่วจันภาษาจะให้ความสําคญัเพิ่มเติมในเร่ืองของ 
“ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอายุ” และ อวจันภาษาจะให้ความสําคญัเพิ่มเติมในเร่ืองของ “ความสุขของ
ผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต”  
 
ตารางที ่4.96  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาประกนัชีวิต“อาวโุสโอเค  
  โฉมใหม่” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

สรุปแก่นในโฆษณาประกนัชีวิต“อาวโุสโอเค โฉมใหม่”ของบริษทัอเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวั
รันส์ จาํกดั 

ลาํดบัแก่นและ
ตวัหมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาประกนั
ชีวิต“อาวโุสโอเค โฉมใหม่”
ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั 

1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 1 ค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

- แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

3. - ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 3 
ความสุขของผูสู้งอายุ
เน่ืองจากความมัน่คงใน
ชีวิต 

แก่นท่ี 3 ความสุขของ
ผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คง
ในชีวติ 
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4.1.25  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 25      (ธุรกจิ
ประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพช้ินที่ 5) คือ โฆษณาประกันอุบัติเหตุ“อุ่นใจ...วัย
แห่งความสุข”ของ บริษัทอเมริกนั อนิเตอร์ แนชช่ันแนลแอสชัวรันส์ จํากดั (เอไอเอ) 

 

 
 
ภาพที ่4.25  ภาพโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์  
                    แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
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4.1.25.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอประกนัอุบติัเหตุสาํหรับผูสู้งอาย ุ“อุ่นใจ...วยั

แห่งความสุข”สามารถทาํประกนัโดยไม่ตอ้งตรวจหรือตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพก่อน มีค่าใชจ่้าย
เร่ิมตน้เพียงวนัละ 10 บาทแต่คุม้ครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท และมีบตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด ท่ีใช้
จ่ายแทนค่ารักษาพยาบาลไดถึ้งโรงพยาบาล 240 แห่งทัว่ประเทศ 

4.1.25.2  การนาํเสนอประกนัชีวิตสาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอประกนัชีวิต เน่ืองจากมีความสาํคญั 2 ประเด็นดงัน้ี 1) การช่วยออม

ค่าใชจ่้ายไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน และ 2) การช่วยชดใชค้่าสินไหมทดแทนเม่ือเกิดความเสียหาย  
สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีควรทาํประกนัชีวิต สาเหตุเน่ืองจากดงัน้ี 1) จาํนวนอายุ

ท่ีเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของร่างกายทาํให้เส่ียงต่อการเจ็บป่วยไดง่้าย 2) การเก็บ
เป็นมรดกไวใ้ห้บุตรหลาน 3) การเก็บเป็นเงินออมให้แก่ตนเองและครอบครัว 4) การช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย เป็นตน้ ดงันั้นประกนัชีวิตจึงมีความจาํเป็นต่อผูสู้งอาย ุ 

4.1.25.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ เร่ิมตน้เพียง 10 บาทต่อวนั* หรือเลือกคุม้ครอง

สูงสุดถึง 1,000,00 บาท 
(2)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2 
พิเศษ รับบัตร เอไอเอ แคร์ การ์ด บัตรท่ีใช้แทนค่ารักษาพยาบาล

เน่ืองจากอุบติัเหตุโดยไม่ตอ้งสํารองจ่ายล่วงหน้าใชไ้ดก้บัสถานพยาบาลประมาณ 240 แห่งทัว่
ประเทศ 

(3)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 3 
คุม้ครองผูมี้อาย ุ40-75 ปี 

2)  เน้ือความโฆษณา 
(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
แผนประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” 
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ผลประโยชน์แผนประกันอุบัติเหตุ 
“อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” 

ประเภทของการสมคัร 
บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด ์

เ บ้ียประกันภัยรายเ ดือนสําหรับ
ผูส้มคัร 

299 399 499 

ประเภทความคุม้ครอง 
1.เสียชีวติ สูญเสียอวยัวะหรือสายตา 

ทุนประกนัภยัสูงสุด(บาท) 
500,000 700,000 1,000,000 

2. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 500,000 700,000 1,000,000 
3.ค่ารักษาพยาบาล 30,000 40,000 50,000 
4.การถกูฆาตกรรมและถกูทาํร้าย 250,000 350,000 500,000 
5.ผลประโยชน์การชดเชยกระดูก
แตกหกั รวมกนัสูงสุดไม่เกิน 

50,000 60,000 70,000 

เอกสารน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหน่ึงของสัญญาประกนัภยั หรือเป็น
เอกสารผกูผนับริษทัฯ ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขความคุม้ครองจะระบุไวไ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีออกให ้

* อตัราเฉล่ียจากแผนประกนัอุบติัเหตุประเภทบรอนซ์ สาํหรับผูส้มคัรแบบรายบุคคลกรมธรรมจ์ะ
จดัส่งให้หลงัจากบริษทัฯ ไดรั้บเบ้ียประกนัภยังวดแรกจากท่านแลว้ สามารถชาํระเบ้ียประกนัภยั
ดว้ยการหกับตัร VISA MasterCard หรือหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั 
 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
* อตัราเฉล่ียจากแผนประกนัอุบติัเหตุประเภทบรอนซ์ สาํหรับผูส้มคัร

แบบรายบุคคลกรมธรรมจ์ะจดัส่งใหห้ลงัจากบริษทัฯ ไดรั้บเบ้ียประกนัภยังวดแรกจากท่านแลว้ 
สามารถชาํระเบ้ียประกนัภยัดว้ยการหักบตัร VISA MasterCard หรือ

หกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั 
(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
โทรฟรี ! ทุกวนั 8.00 น. ถึง 21.00 น. 1-800-29-9900 สาํหรับมือถือโทร 

0-2638-6700 
(4) เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 1) ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 

50,000 บาทต่อคร้ัง เพียงแสดงบตัรเอไอเอ แคร์ การ์ด ณ สถานพยาบาล กว่า 240 แห่งทัว่ไทย 2) 
คุม้ครองกระดูกแตกหกัสูงสุดถึง 70,000 บาท 3) เลือกชาํระเบ้ียประกนัภยัไดท้ั้งรายเดือนและรายปี 
4) ภายใน 15 วนัหลงัไดรั้บกรมธรรมห์ากไม่พอใจขอรับเบ้ียประกนัภยัคืนได ้

(5)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 5 
บตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด สีทองสาํหรับผูช้าํระเบ้ียประกนัภยัรายปี 
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3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
ตราบริษทัไทยประกนัชีวิต เป็นขอ้ความ AIG r A Member of American 

International Group, Inc 
(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ตราบริษัทบริษทัอเมริกัน อินเตอร์ แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จาํกัด    

(เอไอเอ) เป็นขอ้ความ AIA แลว้มีคาํว่า AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE เช่ือต่อ
เป็นวงกลม โดยดา้นในเป็นรูปของภูเขาและมีคาํวา่ EVERLASTING ดา้นล่างของวงกลมมีขอ้ความว่า 
หลกัประกนัท่ีมัน่คงตลอดไป 

4)  ภาพ 
ภาพของผูน้าํเสนอหรือพรีเซนเตอร์ คือคุณจุรี โอศิริ ซ่ึงเป็นนักแสดงท่ีมี

ช่ือเสียงนั้นไดท้าํประกนั อุบติัเหตุชุด อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข ซ่ึงไดรั้บบตัร เอไอเอ แคร์การ์ด ท่ี
สามารถใช้แทนค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุได้โรงพยาบาลถึง 240 แห่งทัว่ประเทศ เป็นของ
ตนเอง ไดแ้สดงสีหนา้ยิ้มแยม้และยกมือข้ึนมาหน่ึงขา้งและชูน้ิวโป้ง 1 น้ิว เพื่อเป็นการยืนยนัว่า
ประกนัช้ินน้ีนั้นยอดเยีย่มสาํหรับผูสู้งอาย ุ

4.1.25.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยคุม้ครองสุขภาพ แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเดน็ท่ีหน่ึง  ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษทัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ปรากฏ

ในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “AIA AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE EVERLASTING 
หลกัประกนัท่ีมัน่คงตลอดไป”   2)  “AIG r A Member of American International Group, Inc”    

ประเด็นท่ีสอง  ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “แผนประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” 2)  “บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด”์  
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ประเด็นท่ีสาม  ความหมายท่ีแสดงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1 ) “เร่ิมตน้เพียง 10 บาทต่อวนั*”  2)  “ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ” 3 )  “เลือก
คุม้ครองสูงสุดถึง 1,000,00 บาท” 4)  “พิเศษ รับบตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด บตัรท่ีใช้แทนค่า
รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุโดยไม่ตอ้งสํารองจ่ายล่วงหน้าใชไ้ดก้บัสถานพยาบาลประมาณ 
240 แห่งทัว่ประเทศ” 5)  “เลือกชาํระเบ้ียประกนัภยัไดท้ั้งรายเดือนและรายปี” 6)  “ภายใน 15 วนั
หลงัไดรั้บกรมธรรมห์ากไม่พอใจขอรับเบ้ียประกนัภยัคืนได”้  7)  “คุม้ครองกระดูกแตกหกัสูงสุด
ถึง 70,000 บาท” 8)  “ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 50,000 บาทต่อคร้ัง” 9)  “โทรฟรี ! ทุกวนั 
8.00 น. ถึง 21.00 น. 1-800-29-9900 สาํหรับมือถือโทร 0-2638-6700” 10)  “เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ
หรือสายตา” 11)  “ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง” 12)  “ค่ารักษาพยาบาล” 13)  “การถูกฆาตกรรมและถูก
ทาํร้าย” 14)  “ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหกั รวมกนัสูงสุดไม่เกิน”  

ประเด็นท่ีส่ี  ความหมายท่ีแสดงถึงเง่ือนไขของผลิตภณัฑ์ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เอกสารน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหน่ึงของ
สัญญาประกนัภยัหรือเป็นเอกสารผกูพนับริษทั” 2)  “*อตัราเฉล่ียจากแผนประกนัอุบติัเหตุประเภท
บรอนซ์ สาํหรับผูส้มคัรแบบรายบุคคลกรมธรรมจ์ะจดัส่งให้หลงัจากบริษทัฯ ไดรั้บเบ้ียประกนัภยั
งวดแรกจากท่านแลว้” 3  “ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของความคุม้ครองจะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ี
ออกให”้ 

(2) ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใช้จ่ายของผูสู้งอายุ ปรากฏในขอ้ความ
โฆษณาดงัน้ี  “เร่ิมตน้เพียง 10 บาทต่อวนั*”  2)  “ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ” 

(3) ความหมายท่ีแสดงถึงปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุปรากฏในขอ้ความ
โฆษณาดงัน้ี 1)  “ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ” 2)  “พิเศษ รับบตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด บตัรท่ีใชแ้ทนค่า
รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุโดยไม่ตอ้งสํารองจ่ายล่วงหน้าใชไ้ดก้บัสถานพยาบาลประมาณ 
240 แห่งทัว่ประเทศ” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.97 
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ตารางที ่4.97  แสดงการทาํซํ้าในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของ 
  บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1 บตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด 3 

2 
แผนประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยั
แห่งความสุข” 

2 

3 240 แห่งทัว่ประเทศ 2 
 

ในโฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 3 คาํ โดยและคาํท่ีมีความถ่ี
มากท่ีสุด คือ คาํวา่ “บตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด” ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ากนั 3 คร้ัง เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ี
แสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ” 

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรใหใ้หญ่ข้ึนและใชสี้โทนเขม้เพื่อใหเ้ห็นไดช้ดัในขอ้ความ คือ “ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ 
เร่ิมตน้เพียง 10 บาทต่อวนั* หรือเลือกคุม้ครองสูงสุดถึง 1,000,00 บาท” เป็นการส่ือถึง “ความหมาย
ท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ”   

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.98 
 
ตารางที ่4.98  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข”  
                       ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

-ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

- ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ



277 
 

ตารางที ่4.98  (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

 - ความหมายท่ีแสดงถึงปัญหาสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“บตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ เร่ิมตน้เพียง 10 
บาทต่อวนั* หรือเลือกคุม้ครองสูงสุดถึง 
1,000,00 บาท” 
 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกันอุบัติเหตุ “อุ่นใจ...วัยแห่ง

ความสุข” ของบริษทั เอไอเอจาํกดั  ช่วยผูสู้งอายใุนการลดลดขอ้กงัวลเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต 
คือ ไม่ตอ้งตรวจและตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพ มีค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้เพียง 10 บาทต่อวนัและเลือก
คุม้ครองสูงสุดถึง 1,000,00 บาท เพื่อเพิ่มโอกาสใหก้บัผูสู้งอายทุุกช่วงวยัสามารถทาํประกนัไดม้าก
ยิง่ข้ึน 

แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายสาํหรับผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอวา่ ผูสู้งอายทุัว่ไปนั้นจะมีปัญหาในเร่ืองของ

ค่าใช้จ่ายเน่ืองจากอยู่ในวยัเกษียณจากการทาํงานหรืออายุมากสภาพร่างกายไม่แข็งแรงจนไม่
สามารถทาํงานไดด้งัเดิมจึงทาํให้ขาดรายไดห้รือรายไดล้ดลงสามารถทาํประกนัอาวุโสโอเคได้
เน่ืองจากมีเบ้ิยประกนัวนัละ 10 บาทและยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุสูงสุดถึง 1,000,00 บาท 
และยงับตัร เอไอเอ แคร์ การ์ดท่ีใชแ้ทนค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุโดยไม่ตอ้งสาํรองจ่าย
ล่วงหน้าใชไ้ดก้บัสถานพยาบาลประมาณ 240 แห่งทัว่ประเทศจึงช่วยสร้างความมัน่คงให้กบั
ผูสู้งอายใุนวยัเกษียณ 
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แก่นท่ี 3 ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุมีความเส่ือมของสภาพของ

ร่างกาย เพราะผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาทาํให้เกิดการเจ็บป่วยไดง่้าย สามารถทาํท่ีจะทาํ
ประกนัประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่งความสุขไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองปัญหาสุขภาพ 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยั
แห่งความสุข ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั  สาํหรับผูสู้งอายนุั้นช่วยผูสู้งอายใุนการลดลดขอ้กงัวลของ
ผูสู้งอายุเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต คือ ไม่ตอ้งตรวจและตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพใดๆทั้งส้ิน 
และมีค่าใช้จ่ายเร่ิมตน้เพียง 10 บาทต่อวนั* และยงับตัร เอไอเอ แคร์ การ์ดท่ีใช้ แทนค่า
รักษาพยาบาล จึงช่วยสร้างความมัน่คงใหก้บัผูสู้งอายใุนวยัเกษียณซ่ึงจะทาํใหข้อ้กงัวลของผูสู้งอายุ
เก่ียวกบัเง่ือนไขของการทาํประกนัและเร่ืองของค่าใชจ่้ายหมดไป 

4.1.25.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะวิทยา 
(Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล  
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ์ คือ ผูสู้งอายุเพศหญิงท่ีเป็นบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงจาํนวน 1 คน คือ คุณ จุรี โอศิริ หรือช่ือเล่นว่า “ป้าจุ๊” ซ่ึงเป็นนกัแสดงและนกัพากย ์มี
ผลงานเป็นผูป้ระกาศของสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย พากยภ์าพยนตร์แสดงภาพยนตร์ 
ตลอดจนแสดงละครเวที และโทรทศัน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของละครโทรทศัน์นั้นยงัคงแสดง
มาจนถึงปัจจุบนัเป็นจาํนวนมาก   

สาํหรับคุณ จุรี พบว่ามีรอยเห่ียวย่นบริเวณใบหน้า ลาํคอ และแขน มีเส้น
ผมสีขาว ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอาย ุการแต่งกายสุภาพสวมเส้ือผา้ไหมสีนํ้ าตาลอ่อน บริเวณ
ปกและบริเวณกระดุมเป็นสีนํ้ าตาลเขม้ มีการทาลิปสติกสีชมพู ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูห้ญิงท่ี
จะตอ้งมีการแต่งหนา้ แสดงสีหนา้ยิม้แยม้และยกมือข้ึนมาหน่ึงขา้งและชูน้ิวโป้ง 1 น้ิว ป็นการการ
นาํเสนอความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์และผูสู้งอายท่ีุสามารถทาํประกนัอาวโุสโอเค 

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ บัตร เอไอเอ แคร์การ์ด ของบริษัท อเมริกัน 

อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั ของคุณ จุรี โอศิริ เป็นการนาํเสนอว่าประกนัอุบติัเหตุชุด 
อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข นั้นดีและเหมาะสมกับผูสู้งอายุ  ป้าจุ๊ซ่ึงเป็นผูสู้งอายุท่ีมีช่ือเสียงยงัทาํ
ประกนัช้ินน้ี  
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3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี  คือ สีเขียว ถูกนํามาใช้อย่างเห็นได้ชัดในทุกๆ

องคป์ระกอบของโฆษณา เพื่อสร้างความโดดเด่นใหแ้ก่โฆษณา 
4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร ในโฆษณาช้ินน้ีไดน้าํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใช้

ในส่วนของขอ้ความพาดหวัโฆษณาวา่ “ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ เร่ิมตน้เพียง 10 บาทต่อวนั* หรือเลือก
คุม้ครองสูงสุดถึง 1,000,00 บาท” และ “แผนประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ” เพื่อใช้
เนน้เด่นชดัใหเ้ห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบว่าไดน้าํสีแดงเป็นสีประจาํของบริษทั อเมริกนั 
อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) มาใชใ้นส่วนของตวัอกัษรและพ้ืนหลงัของสี
ตวัอกัษร เพื่อนาํเสนอว่าประกนัชีวิตช้ินน้ีเป็นของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวั
รันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพ  

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกันอุบัติเหตุ “อุ่นใจ...วัยแห่ง
ความสุข” ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั  ช่วยผูสู้งอายใุนการลดลดขอ้กงัวลเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต 
คือ ไม่ตอ้งตรวจและตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพใดๆทั้งส้ิน มีค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้เพียง 10 บาทต่อวนั 
และเลือกคุม้ครองสูงสุดถึง 1,000,00 บาท  

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี

ความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีความมัน่คงจากการทาํประกนั
อุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” 

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ความสุขและความมัน่คงในชีวิตของผูสู้งอาย ุซ่ึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจาก
มีความมัน่คงจากการทาํประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่งความสุขท่ีช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพ
สามารถทาํประกนัได ้
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ตารางที ่4.99  แสดงถึงสญัญะในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของ  
  บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายเุพศหญิง ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรี

เซ็นเตอร์ท่ีมีช่ือเสียง คือ 
คุณจุรี โอศิริ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความ
มัน่คงในชีวิต 

สีแดง สีของตวัอกัษรและรูปภาพ
ในโฆษณา 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ยกมือข้ึนมาหน่ึงขา้ง
และชูน้ิวโป้ง 1 น้ิว 

ลกัษณะท่าทางของพรีเซ็น
เตอร์ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

บตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด
ของคุณจุรี โอศิริ 

วตัถุในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

  
4.1.25.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพท่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุหมายถึง ประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่งความสุขของบริษทั เอไอเอจาํกดั  ช่วยผูสู้งอายใุน
การลดลดขอ้กงัวลเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต คือ ไม่ตอ้งตรวจและตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพใดๆ
ทั้งส้ิน มีค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้เพียง 10 บาทต่อวนั และเลือกคุม้ครองสูงสุดถึง 1,000,00 บาท 

แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ หมายถึง ผูสู้งอายทุัว่ไปนั้นจะมีปัญหาใน
เร่ืองของค่าใชจ่้ายเน่ืองจากอยูใ่นวยัเกษียณจากการทาํงานหรืออายมุากสภาพร่างกายไม่แขง็แรงจน
ไม่สามารถทาํงานไดด้งัเดิมจึงทาํให้ขาดรายไดห้รือรายไดล้ดลงสามารถทาํประกนัอาวุโสโอเคได้
เน่ืองจากมีเบ้ิยประกนัวนัละ 10 บาทและยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุสูงสุดถึง 1,000,00 บาท 
และยงับตัร เอไอเอ แคร์ การ์ดท่ีใชแ้ทนค่ารักษาพยาบาล 

แก่นท่ี 3 ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูสู้งอายุมีความเส่ือมของ
สภาพของร่างกาย เพราะผา่นการใชง้านมาเป็นระยะเวลาทาํใหเ้กิดการเจบ็ป่วยไดง่้าย สามารถทาํท่ี
จะทาํประกนัประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่งความสุขไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองปัญหาสุขภาพ 
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แก่นท่ี 4 ความสุขของผูสู้งอายุเน่ืองจากความมั่นคงในชีวิต หมายถึง 
ผูสู้งอายสุามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจาก
มีความมัน่คงจากการทาํประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่งความสุข 

วจันภาษาและอวจันภาษาใหค้วามสาํคญัในประเดน็ “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ แต่วจันภาษาจะให้ความสาํคญัเพิ่มเติมในเร่ืองของ 
“ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอายุ”  และ “ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายุ” และ อวจันภาษาจะให้ความสาํคญั
เพิ่มเติมในเร่ืองของ “ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต”  
 
ตารางที ่4.100  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่ง 
  ความสุข” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

สรุปแก่นในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั 
ลาํดบัแก่นและ
ตวัหมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal 

Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นสรุปแก่นในโฆษณา
ประกนัอุบติัเหตุ“อุ่นใจ...วยัแห่ง
ความสุข”ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั 

1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 
1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้าย
ของผูสู้งอาย ุ

- แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

3. แก่นท่ี 3 ปัญหา
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

- แก่นท่ี 3 ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

4. - ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 
3 ความสุขของผูสู้งอายุ
เน่ืองจากความมัน่คงใน
ชีวิต 

แก่นท่ี 3 ความสุขของผูสู้งอายุ
เน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 
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4.1.26  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที ่26   (ธุรกจิ
ประกนัชีวติ อุบัติเหตุและสุขภาพช้ินที ่6) คอื โฆษณาประกนัชีวติ “เงินฝาก
คุ้มครองผู้สูงอายุ” ของ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   

 

 
 
ภาพที ่4.26  ภาพโฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย  
                    จาํกดั (มหาชน) 
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4.1.26.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอเงินฝากคุม้ครองและประกนัอุบติัเหตุสาํหรับ

ผูสู้งอาย ุ“เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุ” ท่ีเปิดบญัชีก็สามารถรับเงินดอกเบ้ียทุกๆ เดือน และไดรั้บฟรี
ประกนัอุบติัเหตุโดยไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ  ผูสู้งอายจึุงไม่ตอ้งกลวัถึงแมจ้ะเขา้วยัเกษียณอายจุากการ
ทาํงาน  

4.1.26.2  การนาํเสนอประกนัชีวิตสาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอประกนัชีวิต เน่ืองจากมีความสาํคญั 2 ประเด็นดงัน้ี 1) การช่วยออม

ค่าใชจ่้ายไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน และ 2) การช่วยชดใชค้่าสินไหมทดแทนเม่ือเกิดความเสียหาย  
สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีควรทาํประกนัชีวิต สาเหตุเน่ืองจากดงัน้ี 1) จาํนวนอายุ

ท่ีเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของร่างกายทาํให้เส่ียงต่อการเจ็บป่วยไดง่้าย 2) การเก็บ
เป็นมรดกไวใ้ห้บุตรหลาน 3) การเก็บเป็นเงินออมให้แก่ตนเองและครอบครัว 4) การช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย เป็นตน้ ดงันั้นประกนัชีวิตจึงมีความจาํเป็นต่อผูสู้งอาย ุ 

4.1.26.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอาย ุ
(2)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2 
กลวัทาํไม ? วยัเกษียณ 
(3)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 3 
เปิดบญัชีเดียว • รับดอกเบ้ียใชทุ้กเดือน • พร้อมประกนัอุบติัเหตุ ฟรี ไม่

ตอ้งตรวจสุขภาพ 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 1) ดอกเบ้ียสูง ไม่เสียภาษี* และสูงกว่า
เงินฝากประจาํ 24 เดือน 0.15 % ต่อปี 2) ระยะเวลาฝาก 30 เดือน สาํหรับผูมี้อาย ุ55 ปีข้ึนไป 3) ฝาก
ขั้นตํ่า 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
ฟรี ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล คุม้ครองเท่ากบัยอดเงินในบญัชี สูงสุด

1,000,000 พร้อมประกนักระดูกแตกหกัสูงสุด 10,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุสูงสุด 
5,000 บามต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 
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(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
www.kasikornbankgroup.com 
K-Contact Center 0 2888 8888 
(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
ผลตอบแทนจากดอกเบ้ียไม่เสียภาษี เม่ือดอกเบ้ียท่ีคาํณวนไดจ้ากเงิน

ฝากประจาํทุกประเภท ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 
อตัราดอกเบ้ียฝากประจาํ 24 เดือน (วงเงินตํ่าสุดของบุคคลธรรมดา) ณ 

วนัท่ีทาํรายการฝาก 
รายละเอียดและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีกาํหนด 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
ขอ้ความช่ือธนาคารวา่ ธนาคารกสิกรไทย ขีดเสน้ใตด้ว้ยเสน้สีแดง และ

มีช่ือธนาคารกสิกรดา้นล่างเป็นภาษาองักฤษและภาษาจีน คือ KASIKORNBANK ส่วนดา้นขวามีตรา
ของธนาคารกสิกรไทยรูปรวงขา้วสีเขียวดา้นล่างมีเสน้ยกัคลา้ยกบันํ้าแลว้รอบลอ้มดว้ยวงกลมสีแดง 

(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ตราเป็นอกัษรตวั K ขนาดใหญ่ตามดว้ยคาํวา่ DEPOSIT ภายใตข้อ้ความ

มีแทบสีแดงและสีเขียวอยู่ติดกนั ในส่วนของแทบสีแดงมีคาํว่า EXCELLENCE อยู่ดา้นใน ส่วน
แทบสีเขียวมีคาํว่า Created by Kbank ดา้นล่างแทบสีแดงและสีเขียวมีแทบสีเทาซ่ึงดา้นในเขียน
ขอ้ความภาษาไทยวา่ คือความเป็นเลิศทางการเงิน 

(3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 3 
ช่ือธนาคารกสิกรไทยโดยเขียนจาํนวน 3 ภาษา คือ จีน ไทย และองักฤษ 

ซ่ึงขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงด้านล่างมีคาํขวญัของธนาคารท่ีเขียนด้วยภาษา จีน ไทย และอังกฤษ 
เช่นเดียวกนั 

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีนั้นคือ ภาพของผูน้าํเสนอหรือพรีเซ็นเตอร์ในโฆษณา

ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา คือ ผูช้ายและผูห้ญิงวยัสูงอายจุาํนวน 1 คู่ โดยทั้งดูกาํลงัตกแต่งสวนในบา้น
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนิยมของคนในวยัเกษียณ อยา่งมีความสุขและสนุกสนาน เน่ืองจากมีเงินออกเก็บ
ไวใ้ชย้ามจาํเป็นและประกนัอุบติัเหตุจึงทาํใหไ้ม่มีความกงัวล 

4.1.26.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 
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ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication)จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเน้นความหมายผ่านขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยคุม้ครองสุขภาพ แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง  ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เครือธนาคารกสิกรสิกรไทย KASIKORNBASNKGROUP”   
2)  “K DEPOSIT EXCELLENCE Created by คือความเป็นเลิศทางการเงิน”   3) “ธนาคารกสิกรไทย  
KASIKORNBANK”  4)  “K-Deposit(บริการเงินฝากกสิกรไทย)” 5)  “เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอาย”ุ   

ประเด็นท่ีสอง  ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เปิดบญัชีเดียว • รับดอกเบ้ียใชทุ้กเดือน • พร้อมประกนั
อุบติัเหตุ ฟรี ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ”   2)  “ฟรี ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล คุม้ครองเท่ากบัยอดเงินใน
บญัชี สูงสุด1,000,000 พร้อมประกนักระดูกแตกหกัสูงสุด 10,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจาก
อุบติัเหตุสูงสุด 5,000 บามต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง” 3)  “ดอกเบ้ียสูง ไม่เสียภาษี* และสูงกว่าเงินฝาก
ประจาํ 24 เดือน 0.15 % ต่อปี”  4)  “ฝากขั้นตํ่า 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อ
รายบุคคล 

ประเด็นท่ีสาม  ความหมายท่ีแสดงถึงเง่ือนไขของผลิตภณัฑ ์ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ผลตอบแทนจากดอกเบ้ียไม่เสียภาษี เม่ือดอกเบ้ียท่ีคาํณวนไดจ้ากเงินฝาก
ประจาํทุกประเภท ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี” 2)  “อตัราดอกเบ้ียฝากประจาํ 24 เดือน (วงเงินตํ่าสุด
ของบุคคลธรรมดา)ณ วนัท่ีทาํรายการฝาก รายละเอียดและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีกาํหนด” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.101 
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ตารางที ่4.101  แสดงการทาํซํ้ าในโฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั  
                         ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
 
 

 
ในโฆษณาช้ินน้ีพบการทาํซํ้ าคาํจาํนวนทั้งหมด 5 คาํ โดย ซ่ึงทั้ง 5 คาํมี

ความถ่ีในการทาํซํ้ าจาํนวนเท่ากนัคือ 2 คร้ัง ซ่ึงไดแ้ก่ “ประกนัอุบติัเหตุ” “ฟรี” “ฝากประจาํ 24 
เดือน” “ไม่เสียภาษี” และ “ธนาคารกสิกรไทย” เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ”   

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนและใชสี้โทนเขม้เพื่อให้เห็นไดช้ดัในขอ้ความ คือ “กลวัทาํไม ? วยั
เกษียณ” เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพ”   

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.102 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. ประกนัอุบติัเหตุ 2 
2. ฝากประจาํ 24 เดือน 2 
3. ธนาคารกสิกรไทย 2 
4. ฟรี 2 
5. ไม่เสียภาษี 2 
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ตารางที ่4.102  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอาย”ุ  
                         ของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
 

การวเิคราะห์ตีความแก่น แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

- “ฟรี” 
- “ฝากประจาํ 24 เดือน” 
- “ธนาคารกสิกรไทย ” 
- “ประกนัอุบติัเหตุ” 
- “ไม่เสียภาษี” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“กลวัทาํไม ? วยัเกษียณ” 
 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุของบริษัท 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สามารถท่ีจะช่วยผูสู้งอายุออมเงินไวใ้ชย้ามเกษียณและยงัมี
ประกนัอุบติัเหตุในการช่วยออกค่ารักษาพยาบาลแก่ผูสู้งอาย ุ

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายขุอง
บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สามารถท่ีจะช่วยผูสู้งอายอุอมเงินไวใ้ชย้ามเกษียณและ
ยงัมีประกนัอุบติัเหตุในการช่วยออกค่ารักษาพยาบาลแก่ผูสู้งอาย ุซ่ึงจะทาํให้ขอ้กงัวลของผูสู้งอายุ
เก่ียวกบัเง่ือนไขของการทาํประกนัหมดไป 

4.1.26.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วเิคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 
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1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายชุายหญิงทัว่ไปจาํนวน 1 คู่  
สาํหรับผูช้ายสูงอาย ุพบว่ามีรอยเห่ียวยน่บริเวณใบหนา้ ผวิหนงั และลาํคอ 

มีเส้นผมสีขาวผสมกบัสีดาํ และมีลกัษณะอว้นลงพุงเล็กน้อย ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอาย ุ 
การแต่งกายสวมใส่เส้ือยดืดา้นในสีขาว ทบัดว้ยเส้ือคลุมแขนยาวสีฟ้า กางเกงขายาวสีคลีม และใส่
หมวกสีคลีม 

สาํหรับผูห้ญิงสูงอายุ พบว่าใบหนา้มีรอยเห่ียวย่นและรอยตีนกาตรงรอบ
ดวงตา แต่ส่วนของเส้นผมยงัคงเป็นสีดาํซ่ึงน่าจะเกิดจากการยอ้มกลบเส้นผมสีขาว ลกัษณะทว้ม
เล็กน้อย และแต่งกายสวมเส้ือดา้นในสีขาว ทบัดว้ยเส้ือคลุมแขนยาวสีชมพู่ กางเกงขายาวสีขาว 
และใส่หมวกสีนํ้าตาล นอกจากน้ีใส่ตุม้หูแสดงถึงความเป็นผูห้ญิง  

ผู ้สูงอายุทั้ งคู่กําลังเต้นกําลังทําสวนในบริเวณบ้านอย่างสนุกสนาน 
เน่ืองจากไดมี้เงินออมเก็บไวใ้ช้ยามสูงอายุและประกนัอุบติัเหตุจึงทาํให้ไม่มีความกงัวลในเร่ือง
ค่าใชจ่้าย จึงสามารถทาํกิจกรรมท่ีตนเองชอบไดอ้ยา่งมีความสุข 

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์ช้ินน้ี คือ กรรไกรตดัหญา้ และ ฝักบวัรดนํ้ า

ตน้ไมเ้ป็นอุปกรณ์ท่ีไวท้าํสวนและตกแต่งสวน เป็นการตอ้งการนําเสนอถึงความสุขในการทาํ
กิจกรรมของผูสู้งอายใุนวยัเกษียณ  

3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี  คือ สีเขียว เป็นสีประจาํของบริษทัและสีของตรา

ธนาคารกสิกรไทย ถูกนาํมาใชอ้ย่างเห็นไดช้ดัในทุกองคป์ระกอบของโฆษณา เพื่อนาํเสนอว่าเงิน
ฝากประจาํสาํหรับผูสู้งอายสุาํหรับผูสู้งอายช้ิุนน้ีเป็นของธนาคารกสิกรและสีเขียวยงัช่วยสร้างความ
โดดเด่นใหก้บัโฆษณา     

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร ในโฆษณาช้ินน้ีไดน้าํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใช้

ในส่วนของขอ้ความพาดหวัโฆษณาวา่ เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอาย”ุ และ“กลวัทาํไม ? วยัเกษียณ” เพื่อ
ใชเ้นน้เด่นชดัใหเ้ห็นไดง่้าย เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบวา่ไดน้าํสีขาวและสีเขียวมาใช ้ 1) สีขาวนาํมาใช้
ในส่วนท่ีเป็นพื้นสีแดงคือ คาํว่า “ฟรี” เพื่อเนน้ย ํ้าว่าฟรีประกนัอุบติัเหตุและกระดูก 2) สีเขียว
นาํมาใชเ้พื่อส่ือวา่เป็นโฆษณาของธนาคารกสิกรไทย 
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สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายุของบริษัท 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สามารถท่ีจะช่วยผูสู้งอายุออมเงินไวใ้ชย้ามเกษียณและยงัมี
ประกนัอุบติัเหตุในการช่วยออกค่ารักษาพยาบาลแก่ผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถทาํกิจกกรรมเช่น ทาํ

สวน ไดอ้ย่างมีความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวล เน่ืองจากมีเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายขุองบริษทั ธนาคาร
กสิกรไทย จาํกดั  

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ความสุขในการทาํกิจกกรรมของผูสู้งอายุ ซ่ึงไม่ตอ้งกงัวลเน่ืองจากมีเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายขุอง
บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สามารถท่ีจะช่วยผูสู้งอายอุอมเงินไวใ้ชย้ามเกษียณและ
ยงัมีประกนัอุบติัเหตุในการช่วยออกค่ารักษาพยาบาลแก่ผูสู้งอาย ุ
 
ตารางที ่4.103  แสดงถึงสญัญะในโฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั  
                         ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายชุายและ
หญิงจาํนวน 1 คู่ 

ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรี
เซ็นเตอร์ คือ ผูสู้งอายเุพศชาย
และเพศหญิงท่ีเป็นบุคคล
ทัว่ไปจาํนวน 1 คู่ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

สีเขียว สีของตวัอกัษรและรูปภาพใน
โฆษณา 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

การทาํสวน กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
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4.1.26.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพท่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายขุองบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สามารถท่ีจะช่วย
ผูสู้งอายุออมเงินไวใ้ช้ยามเกษียณและยงัมีประกนัอุบติัเหตุในการช่วยออกค่ารักษาพยาบาลแก่
ผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูสู้งอายุสามารถทาํ
กิจกกรรมเช่น ทาํสวน ไดอ้ยา่งมีความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวล เน่ืองจากมีเงินฝากคุม้ครองผูสู้งอายขุอง
บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

ทั้งวจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในประเด็น “ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอายุ” แต่อวจันภาษาจะให้ความสาํคญัเพิ่มเติมในเร่ืองของ 
“ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย”ุ   
 
ตารางที ่4.104  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือด 
   สมอง” ของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 
 

สรุปแก่นในโฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 

ลาํดบัแก่นและ
ตวัหมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal 

Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาประกนัชีวติ “เงิน
ฝากคุม้ครองผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) 
ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

2. - ตวัหมายถึง (Signified) 
ท่ี 2 ความสุขของ
ผูสู้งอายเุน่ืองจากความ
มัน่คงในชีวิต 

แก่นท่ี 2 ความสุขในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ
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4.1.27  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 27      (ธุรกจิ
ประกนัชีวติ อุบัติเหตุและสุขภาพช้ินที่ 7) คือ โฆษณาประกนัอุบัติเหตุ “อุ่นใจ…วัย
แห่งความสุข”ของ บริษัท อเมริกนั อนิเตอร์ แนชช่ันแนล แอสชัวรันส์ จํากดั (เอไอเอ) 

 

 
 
ภาพที ่4.27  ภาพโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ…วยัแห่งความสุข” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์  
                     แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
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4.1.27.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอประกนัอุบติัเหตุสาํหรับผูสู้งอาย ุ“อุ่นใจ…วยั

แห่งความสุข” ท่ีไม่ตอ้งตอบคาํถามหรือตรวจสุขภาพในการทาํประกนั ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายเบ้ียประกนัวนัละ 
17 บาท แต่ไดรั้บความคุม้ครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท  

4.1.27.2  การนาํเสนอประกนัชีวิตสาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอประกนัชีวิต เน่ืองจากมีความสาํคญั 2 ประเด็นดงัน้ี 1) การช่วยออม

ค่าใชจ่้ายไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน และ 2) การช่วยชดใชค้่าสินไหมทดแทนเม่ือเกิดความเสียหาย  
สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีควรทาํประกนัชีวิต สาเหตุเน่ืองจากดงัน้ี 1) จาํนวนอายุ

ท่ีเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของร่างกายทาํให้เส่ียงต่อการเจ็บป่วยไดง่้าย 2) การเก็บ
เป็นมรดกไวใ้ห้บุตรหลาน 3) การเก็บเป็นเงินออมให้แก่ตนเองและครอบครัว 4) การช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย เป็นตน้ ดงันั้นประกนัชีวิตจึงมีความจาํเป็นต่อผูสู้งอาย ุ 

4.1.27.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
ใหค้วามคุม้ครองสูงถึง 3,000,000 บาท* เบ้ียประกนัเร่ิมตน้เพียงวนัละ 

17 บาท 
(2)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2  
เจบ็เลก็ เอไอเอจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อคร้ัง 50,000 บาทต่อคร้ัง*** 
ไม่จาํกดัจาํนวนคร้ังตลอดปีดว้ยบตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด 
คุณไม่ตอ้งสาํรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหนา้ 
(3)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 3 
เจบ็ใหญ่ เอไอเอจ่าย 
คุม้ครองอุบติัเหตุสูงสุดต่อถึง 3,000,000 บาท* 
ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหกั รวมสูงสุด 70,000 บาท 

2)  เน้ือความโฆษณา 
(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1  
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ผลประโยชน์แผนประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ประเภทของการสมคัร 
บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด ์

อตัราเบ้ียประกนัภยัรายเดือน(บาท) 
อตัราเบ้ียประกนัภยัรายปี(บาท) 

319 
3,545 

419 
4,655 

519 
5,766 

แผนความคุม้ครอง จาํนวนเอาเงินประกนัภยั 

1. เสียชีวติ สูญเสียอวยัวะหรือสายตา 
    หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
2. การถกูฆาตกรรมและถกูทาํร้าย 
3. คุม้ครองอุบติัเหตุ ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ 
4. คุม้ครองอุบติัเหตุในวนัหยดุนดัขตัฤกษ ์
5. ค่ารักษาพยาบาลโดย เอไอเอ แคร์ การ์ด (ต่อคร้ัง) 
6. ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหกั รวมกนัสูงสุดไม่เกิน 

500,000       700,000         1,000,000* 
 

250,000        350,000         500,000 
500,000        700,000        1,000,000* 
500,000        700,000        1,000,000* 

30,000          40,000             50,000 
50,000          60,000             70,000 

 
(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 1) สมคัรง่าย สามารถชาํระเบ้ียประกนัภยั 

ดว้ยบตัร Master Card VISA หรือหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั 2) รับส่วนลดเพ่ิมเม่ือชาํระเบ้ียรายปี 
(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
พิเศษสาํหรับผูท่ี้มีอาย ุ40-74 ปี ไม่ตอ้งตอบคาํถามสุขภาพ  0-2305-5100 
(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
หมายเหตุ 
*ความคุม้ครองจากอุบติัเหตุ 3,000,000 บาท เม่ือเกิดเหตุในวนัหยุด

นกัขตัฤกษแ์ละขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ เป็นไปตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัขอ้ 1 ขอ้ 3 
ขอ้ 4 ในตารางผลประโยชน์ 

**ประกันน้ีเป็นประกันอุบัติเหตุสําหรับผูสู้งอายุ “อุ่นใจ…วยัแห่ง
ความสุข” ให้ความคุม้ครองเฉพาะอุบติัเหตุ สาํหรับค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุจะตอ้งใชคู่้กบั
บตัรเอไอเอ แคร์ การ์ด ซ่ึงเป็นบตัรท่ีใชแ้ทนค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ โดยไม่ตอ้งสาํรองจ่ายค่า
รักษาล่วงหนา้ ความคุม้ครองเป็นไปตามบตัรแต่ละประเภท 

***เอกสารน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วน
หน่ึงของสญัญาประกนัภยั หรือเป็นเอกสารผกูพนับริษทั ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของความคุม้ครอง
จะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีบริษทัฯออกให้เท่านั้น โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี 0-2305-
501/ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณารับประกนัและต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัในปีต่อๆไป 
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3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
หลกัประกันรายได้ของครอบครัว ประกันอุบติัเหตุ อุ่นใจ…วยัแห่ง

ความสุข 
(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ขอ้ความ The Power of We  AIA.CO.TH โดยตรา The Power of We 

วางอยูด่า้นบนคาํวา่ AIA.CO.TH และดา้นขวามีตราของบริษทั เอไอเอ รูปภูเขาและมีอกัษรภาษาองักฤษ
ว่า AIA อยู่ด้านใตแ้ละมีวงกลมลอ้มรอบภูเขาและขอ้ความ  เพื่อส่ือความหมายถึงความมัน่คง
ทางการเงินและเป็นผูน้าํตลาดธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย 

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีคือ ภาพผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ์ในโฆษณา คุณ พิสมยั 

วิไลศักด์ิ  ซ่ึงเป็นนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงในวยัสูงอายุได้ทาํประกัน อุบัติเหตุชุด อุ่นใจ...วยัแห่ง
ความสุข และแสดงใบหน้ายิ้มแยม้และยกมือข้ึนมาทั้งสองขา้งอยู่ขา้งลาํตวัเป็นการนําเสนอว่า 
ประกนัประกนั อุบติัเหตุชุด อุ่นใจ...วยัแห่งความสุขนั้นมีความน่าเช่ือถือ 

4.1.27.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นไดน้าํ
การวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ี
เป็นการส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเน้นความหมายผ่านขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1)  ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยคุม้ครองสุขภาพ  แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง  ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาดังน้ี 1)  “หลกัประกันรายได้ของครอบครัว ประกันอุบติัเหตุ อุ่นใจ…วยัแห่ง
ความสุข”  2)  “ผลประโยชน์แผนประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” 3)  “บรอนซ์ ซิลเวอร์ 
โกลด”์ 

ประเด็นท่ีสอง  ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ให้ความคุม้ครองสูงถึง 3,000,000 บาท* เบ้ียประกนัเร่ิมตน้



295 
 

เพียงวนัละ 17 บาท”  2)  “ไม่ตอ้งตอบคาํถามสุขภาพ” 3)  “สมคัรง่าย สามารถชาํระเบ้ียประกนัภยั 
ดว้ยบตัร Master Card VISA หรือหกับญัชีเงินฝาก  อตัโนมติั” 4)  “รับส่วนลดเพิ่มเม่ือชาํระเบ้ียรายปี” 
5)  “เจ็บเล็ก เอไอเอจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อคร้ัง 50,000 บาทต่อคร้ัง***ไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง
ตลอดปีดว้ยบตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด คุณไม่ตอ้งสาํรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหนา้” 6)  “เจ็บใหญ่ 
เอไอเอจ่าย คุม้ครองอุบติัเหตุสูงสุดต่อถึง 3,000,000 บาท* ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก 
รวมสูงสุด 70,000 บาท” 7)  “เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะหรือสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง” 8)  
“การถูกฆาตกรรมและถูกทาํร้าย” 9)  “คุม้ครองอุบติัเหตุ ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ” 10)  
“คุม้ครองอุบติัเหตุในวนัหยดุนกัขตัฤกษ”์ 11)  “ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก รวมกนั
สูงสุดไม่เกิน” 12)  “ค่ารักษาพยาบาลโดย เอไอเอ แคร์ การ์ด (ต่อคร้ัง)” 

ประเด็นท่ีสาม  ความหมายท่ีแสดงถึงเง่ือนไขของผลิตภณัฑ ์ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “*ความคุม้ครองจากอุบติัเหตุ 3,000,000 บาท เม่ือเกิดเหตุในวนัหยุด
นกัขตัฤกษแ์ละขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ เป็นไปตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัขอ้ 1 ขอ้ 3 
ขอ้ 4 ในตารางผลประโยชน์” 2)  “**ประกนัน้ีเป็นประกนัอุบติัเหตุสาํหรับผูสู้งอาย ุ“อุ่นใจ…วยั
แห่งความสุข” ให้ความคุม้ครองเฉพาะอุบติัเหตุ สาํหรับค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุจะตอ้งใชคู่้
กบับตัรเอไอเอ แคร์ การ์ด ซ่ึงเป็นบตัรท่ีใชแ้ทนค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ โดยไม่ตอ้งสํารอง
จ่ายค่ารักษาล่วงหนา้ ความคุม้ครองเป็นไปตามบตัรแต่ละประเภท” 3)  “***เอกสารน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อ
เสริมสร้างความเขา้ใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหน่ึงของสัญญาประกนัภยั หรือเป็นเอกสารผกูพนับริษทั 
ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของความคุม้ครองจะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีบริษทัฯออกใหเ้ท่านั้น 
โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี 0-2305-501/ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณารับประกนัและ
ต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัในปีต่อๆไป” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.105 
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ตารางที ่4.105  แสดงการทาํซํ้ ากนัในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของ  
  บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. อุ่นใจ…วยัแห่งความสุข 3 
2. เอไอเอ แคร์ การ์ด 3 
3. 3,000,000 บาท 3 
4. 
 

ผลประโยชน์การชดเชยกระดูก
แตกหกั 

2 

5. ไม่ตอ้งสาํรองจ่ายค่ารักษาล่วงหนา้ 2 
 

โฆษณาช้ินน้ี พบว่ามีคาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 5 คาํ และมีจาํนวน 3 คาํ ท่ีมี
ความถ่ีมากท่ีสุด คือ คาํว่า “อุ่นใจ…วยัแห่งความสุข” “เอไอเอ แคร์ การ์ด” และ “3,000,000 บาท” 
ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ ากนั 3 คร้ัง เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ” 

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนเพื่อให้เห็นได้ชัดในขอ้ความ คือ “ให้ความคุม้ครองสูงถึง 3,000,000 
บาท* เบ้ียประกนัเร่ิมตน้เพียงวนัละ 17 บาท” เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.106 
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ตารางที ่4.106  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่ง 
  ความสุข” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

- “อุ่นใจ…วยัแห่งความสุข” 
- “เอไอเอ แคร์ การ์ด” 
- “3,000,000” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“ใหค้วามคุม้ครองสูงถึง 3,000,000 บาท* 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้เพียงวนัละ 17 บาท” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่งความสุข

ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั ช่วยผูสู้งอายใุนการลดลดขอ้กงัวลเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต คือ ไม่ตอ้ง
ตรวจและตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพ และมีเบ้ียประกนัเร่ิมตน้เพียงวนัละ 17 บาท เพื่อเพิ่มโอกาส
ใหผู้สู้งอายสุามารถทาํประกนั 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี คือ ประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยั
แห่งความสุขของบริษทั เอไอเอ จาํกดั ช่วยผูสู้งอายุในการลดลดขอ้กงัวลเก่ียวกบัการทาํประกนั
ชีวิต คือ ไม่ตอ้งตรวจและตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพใดๆทั้งส้ิน และมีค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้เบ้ียประกนั
เร่ิมตน้เพียงวนัละ 17 บาท นอกจากน้ียงัไดรั้บบตัร เอไอเอ แคร์ การ์ดท่ีใชแ้ทนค่ารักษาพยาบาล
เน่ืองจากอุบติัเหตุโดยไม่ตอ้งสํารองจ่ายล่วงหน้าใชไ้ดก้บัสถานพยาบาลประมาณ 240 แห่งทัว่
ประเทศ 

4.1.27.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะ
วิทยา (Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 
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1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์คือ ผูสู้งอายหุญิงท่ีมีช่ือเสียงจาํนวน 1 คน 

โดยนาํคุณพิสมยั วิไลศกัด์ิ ซ่ึงเป็นนักแสดงภาพยนตร์ ละครเวที และโทรทศัน์ เฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของละครโทรทศัน์นั้นยงัคงแสดงมาจนทุกวนัน้ี  

คุณพิสมยั เป็นดาราผูสู้งอาย ุพบวา่มีรอยเห่ียวยน่บริเวณใบหนา้ ลาํคอ และ
แขน แต่เสน้ผมสีดาํน่าจะเกิดจากการทาํสีผมมดัผมเรียบร้อย ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอาย ุและ
การแต่งกายสุภาพ สวมใส่เช้ิตเขา้รูปสีนํ้ าเงินเขม้ มีการทาลิปสติกสีชมพ ูซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของ
ผูห้ญิงท่ีจะตอ้งมีการแต่งหนา้แต่เม่ืออยู่ในวยัสูงอายุจึงแต่งหนา้เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น  โดยเป็นการ
ส่ือถึงผูสู้งอายุท่ีเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงไดท้าํประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยั
แห่งความสุข”  จึงมีความสุขและไม่ตอ้งกงัวลในเร่ืองของค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุ  

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ พลาสเตอร์และไมเ้ทา้ เป็นการส่ือถึงการเกิด

อุบติัเหตุของผูสู้งอายไุม่ว่าจะเจบ็เลก็หรือเจบ็มาก เอไอเอ ก็ออกค่ารักษาใหโ้ดยมี บตัรเอไอเอ แคร์
การ์ด ท่ีใชแ้ทนค่ารักษาพยาบาลไดจ้ริง ผูสู้งอายตึุงไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองค่าใชจ่้าย 

3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี  คือ สีแดง เป็นสีประจาํของบริษทัและสีของตรา

บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุก
องคป์ระกอบของโฆษณา เพื่อนาํเสนอวา่ผลิตภณัฑอ์าวโุสโอเคสาํหรับผูสู้งอายช้ิุนน้ีเป็นของบริษทั 
อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ)และยงัช่วยสร้างความโดดเด่นให้กบั
โฆษณา 

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร ในโฆษณาช้ินน้ีไดน้าํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใช้

ในส่วนของขอ้ความพาดหวัโฆษณาว่า “ใหค้วามคุม้ครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท ไม่ว่าจะเจบ็เลก็
หรือเจ็บมากก็คุม้ครอง เพียงแค่เบ้ียประกนัวนัละ 17 บาท เท่านั้น” เพื่อใชเ้นน้เด่นชดัใหเ้ห็นไดง่้าย 
เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว  

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบว่าไดน้าํสีแดงเป็นสีประจาํของบริษทั อเมริกนั 
อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) มาใชใ้นส่วนของตวัอกัษรและพ้ืนหลงัของสี
ตวัอกัษร เพื่อนาํเสนอวา่ประกนัชีวิตอาวโุสโอเคช้ินน้ีเป็นของบริษทัอเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล
แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 



299 
 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่งความสุข 
ของบริษทั เอไอเอ จาํกดัช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพสามารถทาํประกนั เน่ืองจากไม่ตอ้งตรวจ
หรือตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพ มีค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้เพียง 14 บาทต่อวนั และเลือกคุม้ครองสูงสุดถึง 
3,000,00 บาท ซ่ึงจะทาํใหข้อ้กงัวลของผูสู้งอายเุก่ียวกบัเง่ือนไขของการทาํประกนัหมดไป 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี

ความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีความมัน่คงจากการทาํประกนั
อุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่งความสุข 

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ความสุขและความมัน่คงในชีวิตของผูสู้งอาย ุซ่ึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจาก
มีความมัน่คงจากการทาํทาํประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่งความสุขท่ีช่วยให้ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหา
สุขภาพสามารถทาํประกนัได ้
 
ตารางที ่4.107  แสดงถึงสญัญะในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของ 
  บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัว หมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายเุพศหญิง ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพ

รีเซ็นเตอร์ท่ีมีช่ือเสียง คือ 
คุณพิสมยั วิไลศกัด์ิ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 
ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความ
มัน่คงในชีวิต 

ยกมือข้ึนมาทั้งสอง
ขา้งอยูข่า้งลาํตวั 

ภาษามือในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพ 

สีแดง สีในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพ 
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ตารางที ่4.107  (ต่อ) 
 

  

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัว หมายถึง (Signified) 
พลาสเตอร์และไมเ้ทา้ วตัถุในโฆษณา -ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย

คุม้ครองสุขภาพ 
-ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความ
มัน่คงในชีวิต 

 
4.1.27.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพท่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุหมายถึง ประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่งความสุข ของบริษทั เอไอเอ จาํกดัช่วยใหผู้สู้งอายุ
ท่ีมีปัญหาสุขภาพสามารถทาํประกัน เน่ืองจากไม่ตอ้งตรวจหรือตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพ มี
ค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้เพียง 14 บาทต่อวนั และเลือกคุม้ครองสูงสุดถึง 3,000,00 บาท ซ่ึงจะทาํใหข้อ้กงัวล
ของผูสู้งอายเุก่ียวกบัเง่ือนไขของการทาํประกนัหมดไป 

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายุเน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต หมายถึง 
ผูสู้งอายสุามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจาก
มีความมัน่คงจากการทาํประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่งความสุข 

วจันภาษาและอวจันภาษาใหค้วามสาํคญัในประเดน็ “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ” แต่อวจันภาษาจะให้ความสาํคญัเพิ่มเติมในเร่ืองของ “ความสุข
ของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



301 
 

ตารางที ่4.108  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่ง 
  ความสุข” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

สรุปแก่นในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ“อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข”ของ บริษทั เอไอเอ จาํกดั 
ลาํดบัแก่นและตวั

หมายถึง 
ขอ้มูลดา้นวจั
นภาษา (Verbal 

Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ
“อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข”ของ 

บริษทั เอไอเอ จาํกดั 

1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพ 

ตวัหมายถึง (Signified) 
ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพ 

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ 

2. - ตวัหมายถึง (Signified) 
ท่ี 2 ความสุขของ
ผูสู้งอายเุน่ืองจากความ
มัน่คงในชีวิต 

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายุ
เน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 
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4.28  โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์ผลติภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 28      (ธุรกิจ
ประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพช้ินที่ 8) คือ โฆษณาประกันชีวิต ของ บริษัท ไทย
ประกนัชีวติ จํากดั 

 

 
 
ภาพที ่4.28  ภาพโฆษณาประกนัชีวิต ของ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั 
 



303 
 

4.1.28.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอประกนัชีวิตสําหรับผูสู้งอายุของบริษทัไทย

ประกนัชีวิต สามารถทาํโดยไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ เบ้ียประกนัคงท่ีตลอดอายสุัญญา และไดรั้บความ
คุม้ครองสูงถึง 2,000 ,000 บาท 

4.1.28.2  การนาํเสนอประกนัชีวิตสาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอประกนัชีวิต เน่ืองจากมีความสาํคญั 2 ประเด็นดงัน้ี 1) การช่วยออม

ค่าใชจ่้ายไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน และ 2) การช่วยชดใชค้่าสินไหมทดแทนเม่ือเกิดความเสียหาย  
สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีควรทาํประกนัชีวิต สาเหตุเน่ืองจากดงัน้ี 1) จาํนวนอายุ

ท่ีเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของร่างกายทาํให้เส่ียงต่อการเจ็บป่วยไดง่้าย 2) การเก็บ
เป็นมรดกไวใ้ห้บุตรหลาน 3) การเก็บเป็นเงินออมให้แก่ตนเองและครอบครัว 4) การช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย เป็นตน้ ดงันั้นประกนัชีวิตจึงมีความจาํเป็นต่อผูสู้งอาย ุ 

4.1.28.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 
คุม้ครองชีวิตจากโรคร้ายแรง รับประกนัผูสู้งอายุ สมคัรง่ายไม่ตอ้งตรวจ

สุขภาพ ประกนัอุบติัเหตุคุม้ 10 เท่า ช่วยลดหยอ่นภาษีและใหค้วามคุม้ครอง ประกนัโรคมะเร็งวนั
ละ 20 บาท คุม้ครอง 1 ลา้นบาท เลือกจ่ายเบ้ียตามใจคุณ เบ้ียประกนัคงท่ีตลอดอายสุัญญา รับความ
คุม้ครองทนัทีจากอุบติัเหตุถึง 2,000,000 บาท 

2)  เน้ือความโฆษณา 
ถา้น่ีคือมาตรฐานท่ีคุณได้พบกับขอ้เสนอท่ีมากกว่าประกันชีวิตติดต่อ

ตวัแทนไทยประกนัชีวิตทัว่ประเทศหรือโทร. 1124 
3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
ตราบริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั เป็นขอ้ความว่า ไทยประกนัชีวิต มีเส้น

ขีดดา้นใตสี้แดงดา้นใตมี้ขอ้ความว่าดูแลชีวิตคนไทย ดา้นขวาของขอ้ความนั้นเป็นรูปทรงเหล่ียมสี
อนัวางซอ้นกนัคลา้ยรูปบุคคลกาํลงัยนืมีวงกลมสีแดงลอ้มรอบ  

4)  ภาพ 
ในโฆษณาช้ินน้ีไม่ไดมี้การนาํส่วนของภาพมาใชใ้นโฆษณา 
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4.1.28.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยคุม้ครองสุขภาพ แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเดน็ท่ีหน่ึง  ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษทัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ปรากฏ

ในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ตวัแทนไทยประกนัชีวิตทัว่ประเทศ”   2)  “ไทยประกนัชีวิต ดูแลชีวิต
คนไทย”    

ประเด็นท่ีสอง  ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “คุม้ครองชีวิตจากโรคร้ายแรง”  2)  “รับประกนัผูสู้งอาย”ุ 3)  
“สมคัรง่ายไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ” 4)  “ประกนัอุบติัเหตุคุม้ 10 เท่า” 5)  “ช่วยลดหยอ่นภาษีและให้
ความคุม้ครอง” 6)  “ประกนัโรคมะเร็งวนัละ 20 บาท คุม้ครอง 1 ลา้นบาท” 7)  “เลือกจ่ายเบ้ียตามใจคุณ” 
8)  “เบ้ียประกนัคงท่ีตลอดอายสุญัญา” 9)  “รับความคุม้ครองทนัทีจากอุบติัเหตุถึง 2,000,000 บาท” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.109 
 
ตารางที ่4.109  แสดงการทาํซํ้ ากนัในโฆษณาประกนัชีวติ ของ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1 ไทยประกนัชีวิต 2 

 
โฆษณาช้ินน้ี พบวา่มีคาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 1 คาํ และมีความถ่ีจาํนวน 2 คร้ัง 

คือ คาํว่า “ไทยประกนัชีวิต” เป็นการส่ือถึงช่ือบริษทัผลิตภณัฑแ์ละบริการสุขภาพเพ่ือนาํเสนอถึง 
“ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ” 
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3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่าไม่ปรากฎ
ในส่วนของความหนกัแน่น 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.110 
 
ตารางที ่4.110  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัชีวิต ของบริษทั ไทยประกนัชีวิต  
                         จาํกดั 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 
 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition)  

“ไทยประกนัชีวิต” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

- - 

   
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกนัชีวิตสาํหรับผูสู้งอายุ ของบริษทั 

ไทยประกนัชีวิต จาํกดั ช่วยให้ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพนั้นสามารถทาํประกนั เน่ืองจากไม่ตอ้ง
ตรวจหรือตอบคาํถามสุขภาพ และช่วยคุม้ครองโรคภยัต่างๆ ซ่ึงทาํใหข้อ้กงัวลของผูสู้งอายเุก่ียวกบั
เง่ือนไขของการทาํประกนัหมดไป 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี ประกนัชีวิตสาํหรับผูสู้งอาย ุของ 
บริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั ช่วยให้ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพสามารถทาํประกนั เน่ืองจากไม่มี
การตรวจสุขภาพหรือตอบคาํถามสุขภาพ นอกจากน้ีสามารถเลือกจ่ายเบ้ียประกนัไดต้ามตอ้งการ
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และคงท่ีตลอดอายุสัญญา และรับความคุม้ครองทนัทีจากอุบติัเหตุถึง 2,000,000 บาท จึงทาํให้
ผูสู้งอายมีุความมัน่คงในชีวิต 

4.1.28.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะวิทยา 
(Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพช้ินน้ี ไม่มีการนาํบุคคลมาใชใ้น  
2)  วตัถุ 
โฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพช้ินน้ี ไม่มีการนาํวตัถุหรือส่ิงของต่างๆมาใช ้ 
3)  สี 
สีท่ีถูกนํามาใช้ในโฆษณา คือ สีนํ้ าเงิน โดยสีนํ้ าเงิน เป็นสีประจาํของ

บริษทัและสีของตราบริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดัถูกนาํมาใชอ้ย่างเห็นไดช้ดัในทุกองคป์ระกอบ
ของโฆษณา เช่น ช่ือของโรงพยาบาลภาษาองักฤษหรือภาษาไทย ดงันั้นการนาํสีนํ้ าเงินมาใชน้ั้นเพื่อ
นาํเสนอวา่โฆษณาช้ินน้ีเป็นของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั  

4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร ในโฆษณาช้ินน้ีไดน้าํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใช้

ในส่วนของขอ้ความพาดหวัโฆษณาวา่ “คุม้ครองชีวิตจากโรคร้ายแรง รับประกนัผูสู้งอาย ุสมคัรง่าย
ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ ประกนัอุบติัเหตุคุม้ 10 เท่า ช่วยลดหย่อนภาษีและให้ความคุม้ครอง ประกนั
โรคมะเร็งวนัละ 20 บาท คุม้ครอง 1 ลา้นบาท เลือกจ่ายเบ้ียตามใจคุณ เบ้ียประกนัคงท่ีตลอดอายุ
สัญญา รับความคุม้ครองทนัทีจากอุบติัเหตุถึง 2,000,000 บาท” เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหา
ทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว และเพื่อนาํเสนอว่าผูสู้งอายุสามารถมาทาํประกนัของบริษทั 
ไทยประกนัชีวิต จาํกดั เน่ืองจากไม่ตอ้งตรวจสุขภาพและ เบ้ียประกนัท่ีถูก จึงทาํใหง่้ายต่อการสมคัร  

สําหรับสีของตัวอักษร พบว่า ได้นําสีขาวและสีดํา มาใช้ในส่วนของ
ตวัอกัษร เพื่อตดักบัพื้นหลงัท่ีเป็นสีสดเพ่ือสร้างความโดดเด่นของขอ้ความ 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้น ท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
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ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกนัชีวิตสาํหรับผูสู้งอายุ ของบริษทั 
ไทยประกนัชีวิต จาํกดั ช่วยให้ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพนั้นสามารถทาํประกนั เน่ืองจากไม่ตอ้ง
ตรวจหรือตอบคาํถามสุขภาพ และช่วยคุม้ครองโรคภยัต่างๆ ซ่ึงทาํใหข้อ้กงัวลของผูสู้งอายเุก่ียวกบั
เง่ือนไขของการทาํประกนัหมดไป 

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ประกนัชีวิตสาํหรับผูสู้งอายุ ของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั ช่วยให้ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ
นั้นสามารถทาํประกนั คุม้ครองชีวิตจากโรคร้ายแรง และช่วยลดหย่อนภาษีและให้ความคุม้ครอง 
เน่ืองจากไม่ตอ้งตรวจหรือตอบคาํถามสุขภาพ 
 
ตารางที ่4.111  แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาประกนัชีวติ ของ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
สีนํ้ าเงิน สีในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั

สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
4.1.28.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพท่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ประกนัชีวิต ของ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั สามารถช่วยเหลือผูสู้งอายุเน่ืองจากมี
ลกัษณะเด่นคือ คุม้ครองชีวิตจากโรคร้ายแรง รับประกนัผูสู้งอายุ สมคัรง่ายไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ 
ประกนัอุบติัเหตุคุม้ 10 เท่า ช่วยลดหย่อนภาษีและให้ความคุม้ครอง ประกนัโรคมะเร็งวนัละ 20 
บาท คุม้ครอง 1 ลา้นบาท เลือกจ่ายเบ้ียตามใจคุณ เบ้ียประกนัคงท่ีตลอดอายุสัญญา และรับความ
คุม้ครองทนัทีจากอุบติัเหตุถึง 2,000,000 บาท ซ่ึงอาํนวยความสะดวกในเร่ืองการสมคัรและใหค้วาม
คุม้ครองท่ีครอบคลุม 

ทั้งวจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในทั้ ง 1 ประเด็น คือ “ผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ  
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ตารางที ่4.112  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกและขอ้”  
  ของศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี 
 

สรุปแก่นในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกและขอ้” ของ ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี 
ลาํดบัแก่น
และตวั
หมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal 
Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาการรักษา โรค
หลอดเลือดสมองของศนูยส์มอง
และระบบประสาท โรงพยาบาล

พญาไท 
1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑแ์ละ

บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 
1 ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพ 

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพ 
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4.29  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุที ่29  (ธุรกจิประกนั
ชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพช้ินที่ 9) คือ โฆษณาประกันอุบัติเหตุ“อุ่นใจ...วัยแห่ง
ความสุข” ชุด 5 ข้อเสนออุ่นใจสุดพิเศษ ของ บริษัท อเมริกัน อินเตอร์ แนชช่ันแนล 
แอสชัวรันส์ จํากดั (เอไอเอ) 

 

 
 
ภาพที ่4.29  ภาพโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพเิศษ  
  ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
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4.1.29.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอประกนัอุบติัเหตุสาํหรับผูสู้งอาย ุ“อุ่นใจ...วยั

แห่งความสุข”ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ซ่ึงอนุมติัโดยไม่ตอ้งตรวจสุขภาพหรือตอบคาํถาม
สุขภาพก่อนการทาํประกนัค่าใชเ้ร่ิมตน้เพียงวนัละ 10 บาท และคุม้ครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท 
นอกจากน้ีมีบตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด สามารถใชจ่้ายแทนค่ารักษาพยาบาลไดถึ้งโรงพยาบาล 240 
แห่งทัว่ประเทศ 

4.1.29.2  การนาํเสนอประกนัชีวิตสาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอประกนัชีวิต เน่ืองจากมีความสาํคญั 2 ประเด็นดงัน้ี 1) การช่วยออม

ค่าใชจ่้ายไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน และ 2) การช่วยชดใชค้่าสินไหมทดแทนเม่ือเกิดความเสียหาย  
สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีควรทาํประกนัชีวิต สาเหตุเน่ืองจากดงัน้ี 1) จาํนวนอายุ

ท่ีเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของร่างกายทาํให้เส่ียงต่อการเจ็บป่วยไดง่้าย 2) การเก็บ
เป็นมรดกไวใ้ห้บุตรหลาน 3) การเก็บเป็นเงินออมให้แก่ตนเองและครอบครัว 4) การช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย เป็นตน้ ดงันั้นประกนัชีวิตจึงมีความจาํเป็นต่อผูสู้งอาย ุ 

4.1.29.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
 “อนุมติัง่าย รวดเร็ว ไม่ตอ้งตอบคาํถามสุขภาพหรือตรวจสุขภาพ” 
(2)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2 
เร่ิมตน้เพียง 10 บาทต่อวนั* หรือเลือกคุม้ครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท 
(3)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 3 
5 ขอ้เสนอ อุ่นใจสุดพิเศษ 
(4)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 4 
อุ่นใจ…วยัแห่งความสุข คุม้ครองผูมี้อาย ุ50 ถึง75 ปี ประกนัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 
2)  เน้ือความโฆษณา 

(1) เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 1)  ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 
50,000 บาทต่อคร้ัง เพียงแสดงบตัรเอไอเอ แคร์ การ์ด ณ สถานพยาบาล กว่า 230 แห่งทัว่ไทย 2)  
เลือกชาํระเบ้ียประกนัเพียงเดือนละ 299 บาทดว้ย VISA Master Card หรือหักบญัชีธนาคาร 3)  
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คุม้ครองกระดูกแตกหกัสูงสุดถึง 70,000 บาท 4)  ภายใน 15 วนัหลงัไดรั้บกรมธรรมห์ากไม่พอใจ
ขอรับเบ้ียประกนัภยัคืนได ้5) สามารถเบิกเพิ่มใหเ้ตม็จาํนวนดว้ยกรมธรรมข์องเราหากค่ารักษาพยาบาล
ท่ีมีอยูเ่ดิมไม่เพียงพอ 

(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
 

ผลประโยชน์แผนประกันอุบัติเหตุ 
“อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” 

ประเภทของการสมคัร 
บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด ์

เ บ้ียประกันภัยรายเ ดือนสําหรับ
ผูส้มคัร 

299 399 499 

ประเภทความคุม้ครอง 
1.เสียชีวติ สูญเสียอวยัวะหรือสายตา 

ทุนประกนัภยัสูงสุด(บาท) 
500,000 700,000 1,000,000 

2. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 500,000 700,000 1,000,000 
3.ค่ารักษาพยาบาล 30,000 40,000 50,000 
4.การถกูฆาตกรรมและถกูทาํร้าย 250,000 350,000 500,000 
5.ผลประโยชน์การชดเชยกระดูก
แตกหกั รวมกนัสูงสุดไม่เกิน 

50,000 60,000 70,000 

เอกสารน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหน่ึงของสัญญาประกนัภยั หรือเป็น
เอกสารผกูผนับริษทัฯ ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขความคุม้ครองจะระบุไวไ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีออกให ้

 
หมายเหตุ:  * อตัราเฉล่ียจากแผนประกนัอุบติัเหตุประเภทบรอนซ์ สาํหรับผูส้มคัรแบบรายบุคคล

กรมธรรมจ์ะจดัส่งใหห้ลงัจากบริษทัฯ ไดรั้บเบ้ียประกนัภยังวดแรกจากท่านแลว้ 
 

(3)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 3 
บตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด สีทองสาํหรับผูช้าํระเบ้ียประกนัภยัรายปีโดยไม่

ตอ้งสาํรองจ่ายล่วงหนา้ 
(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
โทรด่วน รับความคุม้ครองทนัที โทรฟรี ! ทุกวนั 8.00 - 21.00 น. 1-

800-29-9900 สาํหรับมือถือโทร 0-2638-6700 
3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์

(1)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 1 
ตราบริษทัประกนัชีวิต มีขอ้ความ AIG r A Member of American 

International Group, Inc 
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(2)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑส่์วนท่ี 2 
ตราบริษทัอเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 

เป็นขอ้ความ AIA และมีคาํว่า AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE เช่ือมต่อเป็น
วงกลม โดยดา้นในมีรูปภูเขาและมีคาํว่า EVERLASTING ดา้นล่างของวงกลมมีขอ้ความว่า 
หลกัประกนัท่ีมัน่คงตลอดไป 

4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี ภาพท่ี 1 คือ คุณ จุรี โอศิริ 

ซ่ึงเป็นนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงไดท้าํประกนั อุบติัเหตุชุด อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข ซ่ึงไดรั้บประโยชน์
จาก 5 ขอ้เสนอ อุ่นใจสุดพิเศษ เพื่อนาํเสนอผูสู้งอายท่ีุมีความมัน่คงส่วนภาพท่ี 2 คือ บตัร เอไอเอ 
แคร์การ์ด ท่ีสามารถใชแ้ทนค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุไดโ้รงพยาบาลถึง 240 แห่งทัว่ประเทศ 
นาํเสนอวา่ประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” สามารถช่วยคุม้ครองผูสู้งอาย ุ

4.1.29.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication)จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1)  ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยคุม้ครองสุขภาพ แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเดน็ท่ีหน่ึง  ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษทัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ปรากฏ

ในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี1) “AIA AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE EVERLASTING 
หลกัประกนัท่ีมัน่คงตลอดไป”  2)  “AIG r A Member of American International Group, Inc”    

ประเด็นท่ีสอง  ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือผลิตภณัฑ์สุขภาพ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ผลประโยชน์แผนประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข””  2)  “บรอนซ์ 
ซิลเวอร์ โกลด”์ 3)  “อุ่นใจ…วยัแห่งความสุข คุม้ครองผูมี้อาย ุ50 ถึง75 ปี ประกนัอุบติัเหตุส่วน
บุคคล” 

ประเด็นท่ีสาม  ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “อนุมติัง่าย รวดเร็ว ไม่ตอ้งตอบคาํถามสุขภาพหรือตรวจสุขภาพ”  
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2)  “เร่ิมตน้เพียง 10 บาทต่อวนั* หรือเลือกคุม้ครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท” 3)  “คุม้ครองผูมี้อาย ุ
50 ถึง75 ปี ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล” 4)  “1•ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 50,000 บาทต่อคร้ัง 
เพียงแสดงบตัรเอไอเอ แคร์ การ์ด ณ สถานพยาบาล กว่า 230 แห่งทัว่ไทย”  5)  “2• เลือกชาํระเบ้ีย
ประกนัเพียงเดือนละ 299 บาทดว้ย VISA Master Card หรือหักบญัชีธนาคาร” 6)  “3• คุม้ครอง
กระดูกแตกหกัสูงสุดถึง 70,000 บาท” 7)  “4• ภายใน 15 วนัหลงัไดรั้บกรมธรรมห์ากไม่พอใจขอรับ
เบ้ียประกนัภยัคืนได”้ 8)  “5• สามารถเบิกเพิ่มใหเ้ตม็จาํนวนดว้ยกรมธรรมข์องเราหากค่ารักษาพยาบาล
ท่ีมีอยูเ่ดิมไม่เพียงพอ” 9)  “รับความคุม้ครองทนัที โทรฟรี ! ทุกวนั 8.00 - 21.00 น. 1-800-29-9900 
สาํหรับมือถือโทร 0-2638-6700” 10)  “บตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด สีทองสาํหรับผูช้าํระเบ้ียประกนัภยั
รายปี โดยไม่ตอ้งสาํรองจ่ายล่วงหนา้” 11)  “เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะหรือสายตา” 12)  “ทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง” 13)  “ค่ารักษาพยาบาล” 14)  “การถูกฆาตกรรมและถูกทาํร้าย” 15)  “ผลประโยชน์
การชดเชยกระดูกแตกหกั รวมกนัสูงสุดไม่เกิน”  

ประเด็นท่ีส่ี  ความหมายท่ีแสดงถึงเง่ือนไขของผลิตภณัฑ์ ปรากฏใน
ขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “เอกสารน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหน่ึงของ
สัญญาประกนัภยั หรือเป็นเอกสารผกูผนับริษทัฯ ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขความคุม้ครองจะระบุไว้
ไนกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีออกให้” 2)  “* อตัราเฉล่ียจากแผนประกนัอุบติัเหตุประเภทบรอนซ์ 
สาํหรับผูส้มคัรแบบรายบุคคลกรมธรรมจ์ะจดัส่งให้หลงัจากบริษทัฯ ไดรั้บเบ้ียประกนัภยังวดแรก
จากท่านแลว้” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.113 
 
ตารางที ่4.113  แสดงการทาํซํ้ าในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ชุด 5  
   ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์  
                         จาํกดั (เอไอเอ) 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. บตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด 2 
2. อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข 2 
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โฆษณาช้ินน้ี พบว่ามีคาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 2 คาํ และทั้ง 2 คาํ มีความถ่ี
จาํนวนเท่ากนั คือ คาํว่า “บตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด” และ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ ากนั   
2 คร้ัง เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพ” 

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรใหใ้หญ่ข้ึนและใชสี้โทนเขม้เพื่อใหเ้ห็นไดช้ดัในขอ้ความ คือ “อนุมติัง่าย รวดเร็ว ไม่
ตอ้งตอบคาํถามสุขภาพหรือตรวจสุขภาพ” เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑ์และ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.114 
 
ตารางที ่4.114  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข”     
                         ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล  
                         แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

การวเิคราะห์ตีความแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

“บตัร เอไอเอ แคร์ การ์ด” 

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ เร่ิมตน้เพียง 10 
บาทต่อวนั* หรือเลือกคุม้ครองสูงสุด
ถึง 1,000,00 บาท” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ
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ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า  ประกันอุบัติ เหตุ“อุ่นใจ ...วัยแห่ง

ความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั  ช่วยผูสู้งอายนุั้นในการลดลดขอ้
กงัวลเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต คือ ไม่ตอ้งตรวจและตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพ ค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้
เพียง 10 บาทต่อวนั และยงับตัร เอไอเอ แคร์ การ์ดท่ีใชแ้ทนค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุโดย
ไม่ตอ้งสาํรองจ่ายล่วงหนา้ใชไ้ดก้บัสถานพยาบาลประมาณ 240 แห่งทัว่ประเทศ จึงช่วยสร้างความ
มัน่คงและเพ่ิมโอกาสใหก้บัผูสู้งอายใุนทุกช่วงวยัใหส้ามารถทาํประกนั  

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี ประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่ง
ความสุขชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั  ท่ีช่วยเหลือผูสู้งอายุในการทาํ
ประกนัเน่ืองจากไม่ตอ้งตรวจและตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพ เบ้ียประกนัท่ีถูก และมีบตัร เอไอเอ แคร์ 
การ์ดท่ีใชแ้ทนค่ารักษาพยาบาล 

4.1.29.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะวิทยา 
(Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้ําเสนอผลิตภัณฑ์ คือ คุณ จุรี โอศิริ หรือท่ีรู้จักกัน

โดยทัว่ไปในช่ือเล่นว่า “ป้าจุ๊” ซ่ึงเป็นนักแสดง นักพากยซ่ึ์งมีผลงานเป็นผูป้ระกาศของสถานี
วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย พากยภ์าพยนตร์ แสดงภาพยนตร์ ตลอดจนแสดงละครเวที และ
โทรทศัน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของละครโทรทศัน์นั้นยงัคงแสดงมาจนทุกวนัน้ี จึงสามารถส่ือ
ความหมายถึงผูสู้งอายโุดยไม่ยาก 

สาํหรับป้าจุ๊ พบวา่บริเวณใบหนา้ ลาํคอ และมือนั้นมีรอยเห่ียวยน่ เส้นผมสี
ขาว ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูสู้งอายุ และโฆษณาช้ินน้ีไดแ้บ่งภาพของป้าจุ๊ ออกเป็น 2 ส่วน มี
รายละเอียดดงัน้ี  

ภาพท่ี 1 คือ ภาพป้าจุ๊ แต่งกายสวมเส้ือผา้ไหมมีปกสีนํ้ าตาล แต่งหนา้ดว้ย
การทาลิปสติกสีชมพู ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูห้ญิงท่ีมีการแต่งหน้า แต่เม่ืออยู่ในวยัสูงอายุจึง
แต่งหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  แสดงสีหน้ายิ้มแยม้และยกมือข้ึนมาหน่ึงขา้งและชูน้ิวโป้ง 1 น้ิว 
หมายถึง ป้าจุ๊ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือและความมัน่คงนั้นไดท้าํประกนั จึงช่ืนชม ยนืยนั และ
รับรองวา่ประกนัช้ินน้ีดีมากสามารถตอบสนองความตอ้งการและมีประโยชน์ต่อผูสู้งอาย ุ



316 
 

ภาพท่ี 2 คือ ภาพป้าจุ๊ แต่งกายสวมเส้ือมีกระดุมแขนยาวสีขาว กาํลงัหยิบ
โทรศทัพย์กมาท่ีหูเพื่อเป็นการเชิญชวนใหส้มคัรเพียงแค่โทรมากจ็ะไดรั้บความคุม้ครองและมีความ
มัน่คงในชีวิตเหมือนคุณจุรี โอศิริ 

2)  วตัถุ 
วตัถุในโฆษณาช้ินน้ี คือ บัตร เอไอเอ แคร์การ์ด ของบริษัทอเมริกัน 

อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ของคุณจุรี โอศิริ หมายถึง ประกนัอุบติัเหตุชุด 
อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข นั้นเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ แมแ้ต่ป้าจุ๊เป็นผูสู้งอายุท่ีมีช่ือเสียงยงัทาํประกนั
ช้ินน้ี ซ่ึงบตัรน้ีสามารถท่ีจะใชแ้ทนค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ โดยไม่ตอ้งสาํรองจ่ายและใชไ้ด้
กบัสถานพยาบาล 240 แห่งทัว่ประเทศ 

3)  สี 
สีท่ีถูกนาํมาใชใ้นโฆษณาช้ินน้ีคือ สีส้ม ถูกนาํมาใชอ้ย่างเห็นไดช้ดัในทุก

องคป์ระกอบของโฆษณา ซ่ึงเป็นสีโทนสวา่งซ่ึงช่วยสร้างสะบายตาและความโดดเด่นใหโ้ฆษณา 
4)  ตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร ในโฆษณาช้ินน้ีไดน้าํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใช้

ในส่วนของขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “อนุมติัง่าย รวดเร็ว ไม่ตอ้งตอบคาํถามสุขภาพหรือตรวจ
สุขภาพ” และ “5 ขอ้เสนอ อุ่นใจสุดพิเศษ” เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตา และ
เพื่อนาํเสนอว่าผูสู้งอายปุระกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนอ อุ่นใจสุดพิเศษ 
ช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพสามารถท่ีจะทาํประกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งคาํถาม และค่าใชจ่้ายในการ
ทาํประกนักไ็ม่สูงมาก 

สําหรับสีของตวัอกัษร พบว่าไดน้าํสีสัมมามาใชใ้นในประโยค  “อนุมติั
ง่าย รวดเร็ว ไม่ตอ้งตอบคาํถามสุขภาพหรือตรวจสุขภาพ”และ “โทรด่วน รับความคุม้ครองทนัที 
โทรฟรี ! ทุกวนั 8.00 - 21.00 น. 1-800-29-9900 สาํหรับมือถือโทร 0-2638-6700” เพื่อตอ้งการเนน้
ว่าผูสู้งอายุนั้นสามารถทาํประกนัช้ินน้ีโดยไม่ตอ้งตรวจสุขภาพและอนุมติัอย่างรวดเร็วจึงทาํให้
ไดรั้บความคุม้ครองทนัทีเม่ือโทรมาสมคัร นอกจากน้ีสีสม้ยงัช่วยสร้างความโดดเด่นใหก้บัขอ้ความ  

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกนัชีวิตประกนัอุบติัเหตุ“อุ่นใจ...วยั
แห่งความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั ช่วยให้ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหา
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สุขภาพสามารถทาํประกนั เน่ืองจากไม่ตอ้งตรวจหรือตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพ เบ้ียประกนัท่ีถูก 
และมีบตัร เอไอเอ แคร์ การ์ดท่ีใชแ้ทนค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุโดยไม่ตอ้งสํารองจ่าย
ล่วงหน้าใชไ้ดก้บัสถานพยาบาลประมาณ 240 แห่งทัว่ประเทศ ซ่ึงจะทาํให้ขอ้กงัวลของผูสู้งอายุ
เก่ียวกบัเง่ือนไขของการทาํประกนัหมดไป 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี

ความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากการทาํประกนัอุบติัเหตุ“อุ่นใจ...วยั
แห่งความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ช่วยสร้างความมัน่คงใหก้บัผูสู้งอายใุนวยัเกษียณ 

ดังนั้ น การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีเป็นการเสริมความหมายว่า 
ความสุขและความมัน่คงในชีวิตของผูสู้งอาย ุซ่ึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจาก
มีความมัน่คงจากการทาํประกนัอุบติัเหตุ“อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ท่ี
ช่วยใหผู้สู้งอายสุามารถทาํประกนัไดง่้ายข้ึน 
 
ตารางที ่4.115  แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุอุ่นใจ...วยัแห่งความสุขชุด 5 
  ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์  
                        จาํกดั (เอไอเอ) 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายเุพศหญิง ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรี

เซ็นเตอร์ท่ีมีช่ือเสียง คือ คุณ
จุรี โอศิริ 

- ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
- ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความ
มัน่คงในชีวิต 

ยกมือข้ึนมาหน่ึง
ขา้งและชูน้ิวโป้ง 
1 น้ิว 

ลกัษณะท่าทางของพรีเซ็น
เตอร์ 

- ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
- ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความ
มัน่คงในชีวิต 

บตัร เอไอเอ แคร์ 
การ์ดของคุณจุรี 
โอศิริ 

วตัถุในโฆษณา - ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
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4.1.29.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพท่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ประกนัชีวิตประกนัอุบติัเหตุ“อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ของ
บริษทั เอไอเอ จาํกดั ช่วยให้ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพสามารถทาํประกนั เน่ืองจากไม่ตอ้งตรวจ
หรือตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพ เบ้ียประกนัท่ีถูก และมีบตัร เอไอเอ แคร์ 

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายุเน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต หมายถึง ผูสู้งอายุ
สามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างมีความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากการทาํ
ประกนัอุบติัเหตุ“อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ช่วยสร้างความมัน่คง
ใหก้บัผูสู้งอายใุนวยัเกษียณ 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในประเด็น “ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอายุ” แต่อวจันภาษาจะให้ความสาํคญัเพิ่มเติมในเร่ืองของ 
“ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต”  
 
ตารางที ่4.116  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่ง 
   ความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพิเศษ ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล  
                         แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 
สรุปแก่นในโฆษณาประกนัอุบติัเหตุ“อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพเิศษของบริษทั เอไอเอ จาํกดั 

ลาํดบัแก่นและ
ตวัหมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal 

Communication) 

สรุปแก่นโฆษณาประกนั
อุบติัเหตุ“อุ่นใจ...วยัแห่ง

ความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจ
สุดพิเศษของบริษทั เอไอเอ 

จาํกดั 
1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ
 

ตวัหมายถึง (Signified) 
ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2. - ตวัหมายถึง (Signified) 
ท่ี 2 ความสุขของ
ผูสู้งอายเุน่ืองจากความ
มัน่คงในชีวิต 

แก่นท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายุ
เน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 
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4.30  โฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุช้ินที่ 30   (ธุรกิจ
ประกนัชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพช้ินที่ 10) คือ โฆษณาประกนัชีวิต“อาวุโสโอเค” ชุด
คร้ังแรกในเมืองไทย ของ บริษัท อเมริกัน อินเตอร์ แนชช่ันแนล แอสชัวรันส์ จํากัด    
(เอไอเอ) 

 

 
 
ภาพที ่4.30  ภาพโฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเค” ชุดคร้ังแรกในเมืองไทย ของบริษทั อเมริกนั  
                     อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
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4.1.30.1  ลกัษณะทัว่ไปของโฆษณา 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการนาํเสนอประกนัชีวิตอาวโุสโอเค สามารถทาํไดโ้ดยไม่

ตอ้งตรวจสุขภาพ ค่าใชจ่้ายในการสมคัรเพียง 7 บาทต่อวนั และใหค้วามคุม้ครองตลอดชีพ ซ่ึงทาํให้
เหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ

4.1.30.2  การนาํเสนอประกนัชีวิตสาํหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ
การนาํเสนอประกนัชีวิต เน่ืองจากมีความสาํคญั 2 ประเด็นดงัน้ี 1) การช่วยออม

ค่าใชจ่้ายไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน และ 2) การช่วยชดใชค้่าสินไหมทดแทนเม่ือเกิดความเสียหาย  
สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีควรทาํประกนัชีวิต สาเหตุเน่ืองจากดงัน้ี 1) จาํนวนอายุ

ท่ีเพิ่มมากข้ึนสัมพนัธ์ต่อความเส่ือมสภาพของร่างกายทาํให้เส่ียงต่อการเจ็บป่วยไดง่้าย 2) การเก็บ
เป็นมรดกไวใ้ห้บุตรหลาน 3) การเก็บเป็นเงินออมให้แก่ตนเองและครอบครัว 4) การช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย เป็นตน้ ดงันั้นประกนัชีวิตจึงมีความจาํเป็นต่อผูสู้งอาย ุ 

4.1.30.3  การนาํเสนอองคป์ระกอบโฆษณาตามแนวทางของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์
การนาํเสนอเน้ือสารในโฆษณาส่วนท่ีเป็นวจันภาษาและอวจันภาษามาแจกแจงตาม

องคป์ระกอบของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพด์งัน้ี (Duncan, 2005) 
1)  พาดหวัโฆษณา 

(1)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 1 
ไม่ว่าสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไร ก็ทาํประกันกับเราได้ ไม่ตอ้งตรวจ

สุขภาพ 
(2)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 2 
คร้ังแรกในเมืองไทย ท่ีใหคุ้ณทาํประกนัชีวิต คุม้ครองตลอดชีพได ้
(3)  ขอ้ความพาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 3 
ประกนัชีวิตอาวโุสโอเค จากเอไอเอ 
(4)  ขอ้ความ พาดหวัโฆษณาส่วนท่ี 4 
ไดเ้งินคืนแน่นอน 

2)  เน้ือความโฆษณา 
(1)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 1 
เร่ิมตน้เพียง 7 บาท/วนั หรือเลือกรับความคุม้ครองสูงสุด 200,000 บาท 
รับประกนัชีวิตผูสู้งอาย ุ55-70 ปี 
ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ 
ไม่แพงอยา่งท่ีคิด เลือกจ่ายเบ้ียไดต้ามใจคุณ 
เบ้ียประกนัคงท่ีตลอดอายสุญัญา 
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(2)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 2 
 

เง่ือนไขในการรับประกนั 
อาย ุ     55-70 ปี 

ผลประโยชน์    
 

ปีท่ี1-2 
กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ : 101% ของเบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระ
แลว้ 
กรณีเสียชีวิตโดยอุบติัเหตุ : 101% ของเบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระ
แลว้บวกกบัจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป รับจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  ตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท 
การพิจารณารับประกนั การรับประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตอบคาํถาม

สุขภาพใดๆ 
ระยะเวลาคุม้ครอง  คุม้ครองตลอดชีวติหรือครบอาย ุ99 ปี 
ระยะเวลาชาํระเบ้ียประกนั  ครบอาย ุ99 ปี 
คุม้ครอง   การเสียชีวติ 
ครบกาํหนดสัญญา   100% ของทุนประกนัภยั 

 
(3)  เน้ือความโฆษณาส่วน 3 
เอกสารน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจเท่านั้น จึงมิใช่ส่วนหน่ึง

ของสัญญาประกนัภยั หรือเป็นเอกสารผกูพนับริษทั ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของความคุม้ครองจะ
ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีออกให ้

(4)  เน้ือความโฆษณาส่วนท่ี 4 
อยา่ปล่อยใหโ้อกาสดีๆในชีวิตคร้ังน้ี หลุดลอยไป 
(5)  เน้ือความโฆษณาส่วน 5 
โทรฟรี โทรเลย 1800-444-444 สาํหรับมือถือโทร 0-2353-8800 

3)  ช่ือหรือตราผูโ้ฆษณาและช่ือหรือตราผลิตภณัฑ ์
ตราบริษทับริษทัอเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 

คือ ขอ้ความ AIA วางอยูต่รงกลางและมีคาํว่า AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE 
ลกัษณะวงกลมลอ้ม ดา้นในมีรูปภูเขาและมีคาํวา่ EVERLASTING ดา้นล่างของวงกลมมีขอ้ความวา่ 
หลกัประกนัท่ีมัน่คงตลอดไป 
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4)  ภาพ 
ภาพในโฆษณาช้ินน้ีนั้นคือ ภาพผูน้าํเสนอผลิตภณัฑใ์นโฆษณา คุณ เศรษฐา 

ศิระฉายา ซ่ึงเป็นนักแสดงช่ือดงั พิธีกร และอดีตนักร้องนาํวง ดิอิมพอสซิเบ้ิล อยู่ในวยัสูงอายุมา
ท่าทางทาํมือเป็นลกัษณะโอเค (มีท่าทางการทาํมือโดยการทาํน้ิวโป้งและน้ิวช้ีจรดกนั ส่วนอีก 3 น้ิว
ท่ีเหลือช้ีข้ึน) และทาํมือเป็นรูปโทรศพัท ์(กาํมือแลว้ชูน้ิวโป้งกบัน้ิวกอ้ยออกมา) เอามาไวข้า้งหูเป็น
การเชิญชวนใหโ้ทรมาสมคัร  

4.1.30.4 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นวจันภาษา (Verbal Communication) และวิเคราะห์
โดยผา่นการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ของโฆษณา 

ในส่วนของวจันภาษา (Verbal Communication) จากโฆษณาส่ือส่ิงพิมพน์ั้นใชก้าร
วิเคราะห์ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis) มาวิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนท่ีเป็น
การส่ือสารดา้นวจันภาษา ดงัน้ี 

1)  การเกิดซํ้า (Recurrence)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ีมีการเนน้ความหมายผา่นขอ้ความท่ีรูปแตกต่างกนั 

แต่มีความหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ในโฆษณาช้ินน้ีมีประเดน็ดงัน้ี 
(1) ความหมายท่ีแสดงถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี

ช่วยคุม้ครองสุขภาพ แบ่งออกเป็นประเดน็ดงัน้ี 
ประเดน็ท่ีหน่ึง  ความหมายท่ีแสดงถึงช่ือบริษทัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  ปรากฏ

ในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1) “AIA AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE EVERLASTING
หลกัประกนัท่ีมัน่คงตลอดไป”   2)  “เอไอเอ”  3)  “ประกนัชีวิตอาวโุสโอเค” 

ประเด็นท่ีสอง  ความหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
ปรากฏในขอ้ความโฆษณาดงัน้ี 1)  “ผลประโยชน์ ปีท่ี1-2กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ : 101% ของ
เบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระแลว้กรณีเสียชีวิตโดยอุบติัเหตุ : 101% ของเบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระแลว้บวกกบั
จาํนวนเงินเอาประกนัภยัปีท่ี 3 เป็นตน้ไป รับจาํนวนเงินเอาประกนัภยั” 2)  “จาํนวนเงินเอาประกนัภยั
ตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท” 3)  “ครบกาํหนดสัญญา 100% ของทุนประกนัภยั” 4)  “การพิจารณา
รับประกนั การรับประกนัโดยไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ และตอบคาํถามสุขภาพใดๆ”  5)  “ระยะเวลา
คุม้ครอง คุม้ครองตลอดชีวิตหรือครบอาย ุ99 ปี” 6)  “ระยะเวลาชาํระเบ้ียประกนัครบอาย ุ99 ปี” 7)  
“คุม้ครอง การเสียชีวิต” 8)  “ไม่ว่าสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไร ก็ทาํประกนักบัเราได ้ไม่ตอ้งตรวจ
สุขภาพ”  9)  “คร้ังแรกในเมืองไทย ท่ีใหคุ้ณทาํประกนัชีวิต คุม้ครองตลอดชีพได”้ 10)  “ไม่ตอ้งตรวจ
สุขภาพ” 11)  “ไม่แพงอยา่งท่ีคิด เลือกจ่ายเบ้ียไดต้ามใจคุณ” 12)  “ไดเ้งินคืนแน่นอน“  13)  “เบ้ีย
ประกนัคงท่ีตลอดอายสุัญญา”  14)  “เร่ิมตน้เพียง 7 บาท/วนั หรือเลือกรับความคุม้ครองสูงสุด 
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200,000 บาท” 15) “โทรฟรี โทรเลย 1800-444-444 สาํหรับมือถือโทร 0-2353-8800” 16)  “รับ 
ประกนัชีวิตผูสู้งอาย ุ55-70 ปี” 17)  “ประกนัชีวิตอาวุโสโอเค” 18)  “ท่ีใหคุ้ณทาํประกนัชีวิต คุม้ครอง
ตลอดชีพได”้  

(2)  ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุแบ่งออกเป็นประเด็น
ดงัน้ี 1)  “เร่ิมตน้เพียง 7 บาท/วนั หรือเลือกรับความคุม้ครองสูงสุด 200,000 บาท” 2)  “ไม่แพงอยา่ง
ท่ีคิด เลือกจ่ายเบ้ียไดต้ามใจคุณ” 3)  “ไดเ้งินคืนแน่นอน” 

(3)  ความหมายท่ีแสดงถึงปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายุ แบ่งออกเป็น
ประเด็นดงัน้ี 1)  “ไม่ว่าสุขภาพคุณจะเป็นอยา่งไร ก็ทาํประกนักบัเราได ้ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ” 2) 
“ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ” 

2)  การทาํซํ้ า (Repetition)  
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี พบว่ามีรูปขอ้ความ ถอ้ยคาํ วลีหรือประโยค (รูป

ของขอ้ความ) 2 คร้ังข้ึนไป ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4.117 
 
ตารางที ่4.117  แสดงการทาํซํ้ าในโฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเค” ชุดคร้ังแรกในเมืองไทย  
  ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

ลาํดับ คาํหรือข้อความ การทาํซ้ํา (คร้ัง) 
1. ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ 3 
2. 55-70 ปี 2 
3. 101% ของเบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระ 2 
4. ครบอาย ุ99 ปี 2 

 
โฆษณาช้ินน้ี พบวา่มีคาํซํ้ าจาํนวนทั้งหมด 4 คาํ และคาํท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด 

คือ คาํว่า “ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ” ซ่ึงมีจาํนวนซํ้ ากนั 3 คร้ัง เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ” 

3)  ความหนกัแน่น (Forcefulness) 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่ามีขอ้ความดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน สังเกตได้

จากการวางตาํแหน่งของคาํ ลกัษณะของคาํมีการขีดเส้นใตเ้นน้ย ํ้า ในโฆษณาช้ินน้ีพบว่ามีการเพิ่ม
ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่ข้ึนและใชสี้โทนเขม้เพื่อให้เห็นไดช้ดัในขอ้ความ คือ “ไม่ว่าสุขภาพคุณจะ
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เป็นอย่างไร ก็ทาํประกนักบัเราได ้ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ” เป็นการส่ือถึง “ความหมายท่ีแสดงถึง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ” 

สรุป โดยจากการวิเคราะห์ตีความแก่นเร่ืองทั้ง 3 ดา้น ในโฆษณาช้ินน้ีพบ
แก่นสาํคญัในดา้นอวจันภาษา มีดงัน้ี ดงัตารางท่ี 4.118 
 
ตารางที ่4.118  แสดงแก่นในส่วนวจันภาษาของโฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเค”  
  ชุดคร้ังแรกในเมืองไทย ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์  
                        จาํกดั (เอไอเอ) 
 

การวเิคราะห์ตคีวามแก่นเร่ือง แก่น 

การเกดิซ้ํา 
(Recurrence) 

- ความหมายท่ีแสดงถึง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

- ความหมายท่ีแสดงถึงค่าใชจ่้าย
ของผูสู้งอาย ุ

ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

- ความหมายท่ีแสดงถึงปัญหา
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

การทาํซ้ํา 
(Repetition) 

“ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ” ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความหนักแน่น 
(Forcefulness) 

“ไม่วา่สุขภาพคุณจะเป็นอยา่งไร 
กท็าํประกนักบัเราได ้ไม่ตอ้ง
ตรวจสุขภาพ” 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 
ซ่ึงแบ่งแก่นในโฆษณาออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกนัชีวิต “อาวุโสโอเค” ชุดคร้ังแรก

ในเมืองไทย ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั ช่วยทาํให้ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพนั้นสามารถทาํประกนั 
เน่ืองจากไม่ตอ้งตรวจหรือตอบคาํถามสุขภาพ และรับประกนัแมว้่าจะมีปัญหาสุขภาพ ซ่ึงทาํให้ขอ้
กงัวลของผูสู้งอายเุก่ียวกบัเง่ือนไขของการทาํประกนัหมดไป 
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แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายสาํหรับผูสู้งอาย ุ
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอวา่ ผูสู้งอายทุัว่ไปนั้นจะมีปัญหาในเร่ืองของ

ค่าใช้จ่ายเน่ืองจากอยู่ในวยัเกษียณจากการทาํงานหรืออายุมากสภาพร่างกายไม่แข็งแรงจนไม่
สามารถทาํงานไดด้งัเดิมจึงทาํใหข้าดรายไดห้รือรายไดล้ดลงสามารถทาํประกนัชีวิตอาวุโสโอเคชุด
คร้ังแรกในเมืองไทยได้เน่ืองจากมีเบ้ิยประกันวนัละ 7 บาทและเลือกรับความคุม้ครองสูงสุด 
200,000 บาท  

แก่นท่ี 3 ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุมีความเส่ือมของสภาพของ

ร่างกาย เพราะผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาทาํให้เกิดการเจ็บป่วยไดง่้าย สามารถทาํท่ีจะทาํ
ประกนัชีวิตอาวโุสโอเคชุดคร้ังแรกในเมืองไทยไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองปัญหาสุขภาพ 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าแก่นในโฆษณาช้ินน้ี ประกนัชีวิต“อาวุโสโอเค”ชุดคร้ัง
แรกในเมืองไทย ของ บริษทั เอไอเอจาํกดัสําหรับผูสู้งอายุจทาํให้ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพนั้น
สามารถทาํประกนัไดเ้น่ืองจากไม่มีการตรวจสุขภาพหรือตอบคาํถามสุขภาพ และรับประกนัไม่ว่า
สุขภาพคุณจะเป็นอย่างไร นอกจากน้ีมีเบ้ียประกนัเพียงวนัละ 7 บาทหรือเลือกจ่ายเบ้ียประกนัได้
ตามตอ้งการ และเม่ือครบกาํหนดไดรั้บเงินคืนแน่นอน จึงทาํใหผู้สู้งอายมีุความมัน่คงในชีวิต 

4.1.30.5 การจดัระเบียบขอ้มูลดา้นอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) และ
วิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiologyหรือ Semiotics)  

ในส่วนของอวจันภาษา (Non-Verbal Communication) ตามแนวทางทฤษฎีสัญญะวิทยา 
(Semiology หรือ Semiotics) แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  บุคคล 
โฆษณาช้ินน้ีมีผูน้ําเสนอผลิตภัณฑ์ คือ คุณ เศรษฐา ศิระฉายา ซ่ึงเป็น

นกัแสดงและพิธีกรท่ีมีช่ือเสียง  นอกจากน้ียงัเป็นอดีตนกัร้องนาํวง ดิอิมพอสซิเบ้ิล ท่ีเคยโด่งดงัใน
อดีต ปัจจุบนัแมคุ้ณ เศรษฐา จะเขา้สู่วยัสูงอายุก็ยงัมีผลงานต่างๆเป็นจาํนวนมาก  จึงสามารถส่ือ
ความหมายถึงผูสู้งอายโุดยไม่ยาก 

สาํหรับคุณ เศรษฐา พบว่าบริเวณใบหน้า ลาํคอ และแขนมีรอยเหยี่ยวย่น 
ศีรษะดา้นหน้าลา้นเล็กน้อย ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของผูว้ยัสูงอายุ  ส่วนการแต่งกายนั้น สวมใส่
เส้ือเช้ิตสีฟ้าและทบัดว้ยเส้ือสูทสีดาํ 

โฆษณาช้ินน้ีไดแ้บ่งภาพของคุณ เศรษฐา ออกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียด
ดงัน้ี  

ภาพท่ี 1 คือ ภาพคุณเศรษฐา ทาํมือลกัษณะท่าทางโอเค (มีท่าทางการทาํมือ
โดยการทาํน้ิวโป้งและน้ิวช้ีจรดกนั ส่วนอีก 3 น้ิวท่ีเหลือช้ีข้ึน) หมายถึง ประกนัชีวิตท่ีน่าเช่ือถือ 
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เน่ืองจากไดรั้บการยืนยนั คุณ เศรษฐา ซ่ีงมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของคนในสังคม และเป็นบุคคลมี
ฐานะมัน่คงไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองค่าใชจ่้ายเน่ืองจากไดท้าํประกนัอาวโุสโอเค 

ภาพท่ี 2 คือ ภาพคุณ เศรษฐา ทาํมือเป็นรูปโทรศพัท ์ (กาํมือแลว้ชูน้ิวโป้ง
กบัน้ิวกอ้ยออกมา) เอามาไวข้า้งหู หมายถึงการเชิญชวนให้โทรมาสมคัรประกนัชีวิตโดยบุคคลท่ี
น่าเช่ือถือ 

2)  วตัถุ 
โฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพช้ินน้ีไม่มีการนาํวตัถุหรือส่ิงของต่างๆมาใช ้
3)  สี 
สีท่ีพบในโฆษณาช้ินน้ี  คือ สีแดง เป็นสีประจาํของบริษทัและสีของตรา

บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ถูกนาํมาใชอ้ยา่งเห็นไดช้ดัในทุก
องคป์ระกอบของโฆษณา เพื่อนาํเสนอวา่ผลิตภณัฑอ์าวโุสโอเคสาํหรับผูสู้งอายช้ิุนน้ีเป็นของบริษทั 
อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ)และยงัช่วยสร้างความโดดเด่นให้กบั
โฆษณา 

4)  ลกัษณะตวัอกัษร 
ลกัษณะของตวัอกัษรในโฆษณาช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
สาํหรับขนาดของตวัอกัษร ในโฆษณาช้ินน้ีไดน้าํตวัอกัษรขนาดใหญ่มาใช้

ในส่วนของขอ้ความพาดหัวโฆษณาว่า “ไม่ว่าสุขภาพคุณจะเป็นอยา่งไร ก็ทาํประกนักบัเราได ้ไม่
ตอ้งตรวจสุขภาพ” “คร้ังแรกในเมืองไทย ท่ีใหคุ้ณทาํประกนัชีวิต คุม้ครองตลอดชีพได”้ “ไดเ้งินคืน
แน่นอน” “ประกนัชีวิตอาวุโสโอเค จากเอไอเอ” และในส่วนของเน้ือสาร “โทรฟรี โทรเลย 1800-
444-444 สาํหรับมือถือโทร 0-2353-8800” 

เน่ืองจากผูสู้งอายุส่วนมากมีปัญหาทางดา้นสายตาโดยเฉพาะสายตายาว 
และเพื่อนาํเสนอว่าผูสู้งอายุสามารถมาทาํประกนัอาวุโสโอเค เน่ืองจากไม่สนใจในเร่ืองปัญหา
สุขภาพ จึงทาํใหง่้ายต่อการสมคัรเพียงแค่โทรศพัทก์ส็มคัรได ้  

สาํหรับสีของตวัอกัษร พบว่าไดน้าํสีแดงเป็นสีประจาํของบริษทั อเมริกนั 
อินเตอร์ แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) มาใชใ้นส่วนของตวัอกัษรและพื้นหลงัของสี
ตวัอกัษร เพื่อนาํเสนอวา่ประกนัชีวิตอาวโุสโอเคช้ินน้ีเป็นของบริษทัอเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล
แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 

สรุป องคป์ระกอบอวจันภาษาทั้ง 4 ดา้นท่ีกล่าวมาสามารถนาํมาสรุปผา่น
ระบบ “สญัญะ” ตามทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
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ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ประกนัชีวิตอาวุโสโอเคชุดคร้ังแรกใน
เมืองไทย ของบริษทั เอไอเอ จาํกดัช่วยใหผู้สู้งอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพสามารถทาํประกนั เน่ืองจากไม่
ตอ้งตรวจหรือตอบคาํถามเก่ียวกบัสุขภาพ ซ่ึงจะทาํใหข้อ้กงัวลของผูสู้งอายเุก่ียวกบัเง่ือนไขของการ
ทาํประกนัหมดไป 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 
ในภาพรวมโฆษณาช้ินน้ีเสนอว่า ผูสู้งอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี

ความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีความมัน่คงจากการทาํประกนั
อาวโุสโอเคชุดคร้ังแรกในเมืองไทย 

การใช้อวจันภาษาในโฆษณาช้ินน้ีตอ้งการนําเสนอความสุขและความ
มัน่คงในชีวิตของผูสู้งอาย ุซ่ึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีความมัน่คงจาก
การทาํประกนัอาวุโสโอเคชุดคร้ังแรกในเมืองไทย ท่ีช่วยให้ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพสามารถทาํ
ประกนัได ้
 
ตารางที ่4.119  แสดงสญัญะท่ีพบในโฆษณาประกนัชีวติ“อาวโุสโอเค” ชุดคร้ังแรกในเมืองไทย  
                         ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

สัญญะ(Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัว หมายถึง (Signified) 
ผูสู้งอายเุพศชาย ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพ

รีเซ็นเตอร์ คือ คุณเศรษฐา 
ศิระฉายา 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คง
ในชีวิต 

มือลกัษณะท่าทาง
โอเค(มีท่าทางการ
ทาํมือโดยการทาํ
น้ิวโป้งและน้ิวช้ีจรด
กนั ส่วนอีก 3 น้ิวท่ี
เหลือช้ีข้ึน) 

ภาษามือในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

สีแดง สีในโฆษณา ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วย
คุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
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4.1.30.6  สรุปแก่นโฆษณาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษา 
ในส่วนของวจันภาษาและอวจันภาษาพบแก่นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
แก่นท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพท่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

หมายถึง ประกนัชีวิต “อาวุโสโอเค” ชุดคร้ังแรกในเมืองไทย ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั ช่วยทาํให้
ผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพนั้นสามารถทาํประกนั เน่ืองจากไม่ตอ้งตรวจหรือตอบคาํถามสุขภาพ 
และรับประกนัแมว้่าจะมีปัญหาสุขภาพ ซ่ึงทาํให้ขอ้กงัวลของผูสู้งอายเุก่ียวกบัเง่ือนไขของการทาํ
ประกนัหมดไป 

แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ หมายถึง ผูสู้งอายทุัว่ไปนั้นจะมีปัญหาในเร่ืองของ
ค่าใช้จ่ายเน่ืองจากอยู่ในวยัเกษียณจากการทาํงานหรืออายุมากสภาพร่างกายไม่แข็งแรงจนไม่
สามารถทาํงานไดด้งัเดิมจึงทาํใหข้าดรายไดห้รือรายไดล้ดลงสามารถทาํประกนัชีวิตอาวุโสโอเคชุด
คร้ังแรกในเมืองไทยได้เน่ืองจากมีเบ้ิยประกันวนัละ 7 บาทและเลือกรับความคุม้ครองสูงสุด 
200,000 บาท  

แก่นท่ี 3 ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูสู้งอายมีุความเส่ือมของสภาพของ
ร่างกาย เพราะผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาทาํให้เกิดการเจ็บป่วยไดง่้าย สามารถทาํท่ีจะทาํ
ประกนัชีวิตอาวโุสโอเคชุดคร้ังแรกในเมืองไทยไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองปัญหาสุขภาพ 

แก่นท่ี 4 ความสุขของผูสู้งอายุเน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต หมายถึง ผูสู้งอายุ
สามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีความสุข โดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัโรคภยัและค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีความ
มัน่คงจากการทาํประกนัอาวโุสโอเคชุดคร้ังแรกในเมืองไทย 

วจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในประเด็น “ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอายุ” แต่วจันภาษาจะให้ความสําคญัเพิ่มเติมในเร่ืองของ 
“ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอายุ”  และ “ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายุ” และ อวจันภาษาจะให้ความสาํคญั
เพิ่มเติมในเร่ืองของ “ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต”  
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ตารางที ่4.120  สรุปแก่นดา้นวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาประกนัชีวิต“อาวโุสโอเค”  
   ชุดคร้ังแรกในเมืองไทย ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์  
                          จาํกดั (เอไอเอ) 
 

สรุปแก่นในโฆษณาประกนัชีวิต“อาวโุสโอเค” ชุดคร้ังแรกในเมืองไทย ของบริษทั เอไอเอ จาํกดั 
ลาํดบัแก่น
และตวั
หมายถึง 

ขอ้มูลดา้นวจันภาษา 
(Verbal 

Communication) 

ขอ้มูลดา้นอวจันภาษา 
(Non-Verbal Communication) 

สรุปแก่นในโฆษณาประกนั
ชีวิต“อาวโุสโอเค” ชุดคร้ังแรก
ในเมืองไทย ของบริษทั เอไอเอ 

จาํกดั 
1. แก่นท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

แก่นท่ี 1ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครอง
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2. แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ

- แก่นท่ี 2 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

3. แก่นท่ี 3 ปัญหาสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

- แก่นท่ี 3 ปัญหาสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

4. - ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 3 
ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจาก
ความมัน่คงในชีวติ 

แก่นท่ี 3 ความสุขของผูสู้งอายุ
เน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 
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4.2  การสรุปข้อมูลเนือ้หาวจันภาษาและอวจันภาษาในโฆษณาผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบั
สุขภาพของผู้สูงอายุในส่ือส่ิงพมิพ์ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2554) 

 
การสรุปขอ้มูลเน้ือสารในส่วนท่ีเป็นวจันภาษา (Verbal Communication) และอวจันภาษา 

(Nonverbal Communication) ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับสุขภาพของผู ้สูงอายุในส่ือ
ส่ิงพิมพจ์าํนวน 30 ช้ินมีรายละเอียดดงัน้ี 

  
4.2.1 การสรุปข้อมูลในส่วนวจันภาษา (Verbal Communication) จากการวิเคราะห์

ตีความแก่นเร่ือง (Interpretive Theme Analysis)  
การสรุปขอ้มูลเน้ือสารในส่วนวจันภาษา (Verbal Communication) ของโฆษณาผลิตภณัฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพจ์าํนวน 30 ช้ิน ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ตีความแก่น
เร่ือง (Interpretive Theme Analysis) ผูว้ิจยัคน้พบแก่น (Theme) ท่ีถูกนาํมาใชโ้ดยสามารถนาํมาสรุป
ในภาพรวมไดด้งัน้ี 
 แก่น (Theme) ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 แก่น (Theme) ท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 แก่น (Theme) ท่ี 3 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
 แก่น (Theme) ท่ี 4 ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
 แก่น (Theme) ท่ี 5 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
 แก่น (Theme) ท่ี 6 ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ 
 แก่น (Theme) ท่ี 7 ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 
 
 
 



 
 

ตารางที ่4.121  แสดงความถี่ส่วนวจันภาษาในโฆษณาของผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนสื่อสิ่งพิมพต์ั้งแต่ปี 2550-2554  
 จาํนวน 30 ชิ้น 

สรุปแก่นในส่วนวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนสื่อสิ่งพิมพต์ั้งแตป่ี 2550-2554 จาํนวน 30 ชิ้น 

แก่นที่ โฆษณาผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพชิ้นที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 จาํนวน/

ชิ้น 

1 ผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง

กบัสุขภาพสามารถ

ช่วยเหลือสุขภาพ

ของผูสู้งอาย ุ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          
 

20 

2 ผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง

กบัสุขภาพที่ช่วย

คุม้ครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ

                     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

10 

3 ความสุขในการทาํ

กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

 

 
 

           

 
 

                  
2 

4 ความแขง็แรงในการ

ทาํกิจกรรมของ

ผูสู้งอาย ุ

  

 
 

         

 
 

    

 
 

               
3 

5 ความสุขของ

ผูสู้งอายแุละ

ครอบครัว 

    

 
 

   

 
 

   

 
 

      

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

          
7 

6 ค่าใชจ้่ายของ

ผูสู้งอาย ุ
   

 
 

    

 
 

  

 
 

            

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

     

 
 

8 

7 ปัญหาสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ
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4.2.2  การสรุปข้อมูลในส่วนอวจันภาษา (Nonverbal Communication) จากการวเิคราะห์
ตามทฤษฎสัีญญะวทิยา (Semiology หรือ Semiotics) ของโฆษณาส่ือส่ิงพมิพ์ในแต่
ละช้ิน 

 
การสรุปขอ้มูลเน้ือสารในส่วนอวจันภาษา (Nonverbal Communication) ของโฆษณาผลิตภณัฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพจ์าํนวน 30 ช้ิน ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ตามทฤษฎี
สัญญะวิทยา (Semiology หรือ Semiotics) ผูว้ิจยัคน้พบ ตวัหมายถึง (Signified) ท่ีถูกนาํมาใชโ้ดย
สามารถนาํมาสรุปในภาพรวมไดด้งัน้ี 

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 2 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 3 ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 4 ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 5 ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ตวัหมายถึง (Signified) ท่ี 6 ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 

 

 



ตารางที ่4.122  แสดงความถี่ส่วนวจันภาษาในโฆษณาของผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนสื่อสิ่งพิมพต์ั้งแต่ปี 2550-2554  
 จาํนวน 30 ชิ้น 

สรุปตวัหมายถึงหลกั (Signified) ในส่วนอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนสื่อสิ่งพิมพต์ั้งแต่ปี 2550-2554 จาํนวน 30 ชิ้น 

แก่นที่ โฆษณาผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพชิ้นที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 จาํนวน/

ชิ้น 

1 ผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง

กบัสุขภาพสามารถ

ช่วยเหลือสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

20 

2 ผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง

กบัสุขภาพที่ช่วย

คุม้ครองสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ

                     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
10 

3 ความสุขในการทาํ

กิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

 

 

  

 

  

 

    

 

    

 

          

 

   

 

    
7 

4 ความแขง็แรงในการ

ทาํกิจกรรมของ

ผูสู้งอาย ุ

  

 

         

 

   

 

    

 

            

4 

5 ความสุขของผูสู้งอายุ

และครอบครัว 

    

 

   

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          
10 

6 ความสุขของผูสู้งอายุ

เนื่องจากความมัน่คง

ในชีวิต 
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4.3  การสรุปผลแก่น (Theme) ในส่วนวจันภาษา และตวัหมายถงึหลกั (Signified) 
ของสัญญะในส่วนอวจันภาษาทีพ่บในโฆษณาของผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพ
ของผู้สูงอายุจาํนวน 30 ช้ินในส่ือส่ิงพมิพ์ตั้งแต่ปี 2550-2554  

 
 ในการศึกษาโฆษณาของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่
ปี 2550-2554 จาํนวน 30 ช้ิน ผูว้ิจยัไดน้าํแก่น (Theme) ท่ีพบในส่วนวจันภาษา (Verbal Communication) 
จํานวน  8 ประเด็น  และตัวหมายถึง  (Signified) ของสัญญะในส่วนอวัจนภาษา  (Nonverbal 
Communication) จาํนวน 6 ประเดน็สามารถนาํมาสรุปเป็นแก่นหลกัไดด้งัน้ี 
 แก่นหลกัประเดน็ท่ี 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 แก่นหลกัประเดน็ท่ี 2 ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพ 
 แก่นหลกัประเดน็ท่ี 3 ขอ้กงัวลของผูสู้งอาย ุ
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ตารางที ่4.123  สรุปผลแก่น (Theme) และตวัหมายถึงหลกั (Signified) ของสญัญะพบในโฆษณา
ของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่ปี 2550-2554 

 
4.3.1 ประเด็นหลกัที ่1 คอื การโน้มน้าวใจในเร่ืองของผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพช่วย

ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 เน้ือสารในโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุให้ความสําคญัการโน้ม
นา้วใจในประเด็น “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ พบไดจ้ากแก่น
(Theme) ในส่วนวจันภาษาและตวัหมายถึง (Signified) ในส่วนอวจันภาษาจาํนวน 2 ประเดน็ คือ 

4.3.1.1  ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
4.3.1.2  ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุ นั้นมีส่วนสาํคญัในการช่วยเหลือและ
ป้องกนัปัญหาต่างๆเก่ียวกบัสุขภาพ เน่ืองจากผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย 
คือ อวยัวะต่างๆ ของร่างกายจะเร่ิมเส่ือมสภาพลงไปตามอายุของผูสู้งอายุ ทาํให้ผูสู้งอายุ มีปัญหา
ดา้นสุขภาพมากกวา่ช่วงวยัอ่ืนๆ   

ตารางสรุปแก่น (Theme) และตวัหมายถึง (Signified) ในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพจ์าํนวน 30 ช้ิน 

แก่น (Theme) และ ตวัหมายถึง (Signified) ท่ีคน้พบ สรุปแก่นหลกั 

ลาํดบั ประเดน็แก่น (Theme) และตวัหมายถึง (Signified)  ความถ่ี/

คร้ัง 

ลาํ

ดบั 

ประเดน็ของแก่นหลกั 

1. ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือ

สุขภาพของผูสู้งอาย ุ

20  30 1 ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง

กบัสุขภาพช่วยดูแล

สุขภาพของผูสู้งอาย ุ2. ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพ

ของผูสู้งอาย ุ

10 

3. ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ 8 30 2 ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายุ

ไดรั้บจากการใช้

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง

กบัสุขภาพ 

4. ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ 5 

5. ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 10 

6. ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 7 

7. ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ 8 11 3 ขอ้กงัวลของผูสู้งอาย ุ

8. ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 3 
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 เน้ือหาทั้ งส่วนวจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัเท่ากันในประเด็นของ 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุซ่ึงจะเนน้รายละเอียด ประโยชน์ สรรพคุณ หรือขอ้ดี
ของผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถือ สามารถช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุเป็นวยัท่ีมีโอกาสเส่ียง
ต่อปัญหาสุขภาพ 
 

4.3.2 ประเด็นหลกัที่ 2 คือ การโน้มน้าวใจในเร่ืองของผลพลอยได้ที่ผู้สูงอายุได้รับจากการ
ใช้ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพ 

 เน้ือสารในโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุให้ความสําคญัการโน้ม
นา้วใจในประเด็น “ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ” พบได้
จากแก่น (Theme) ในส่วนวจันภาษาและตวัหมายถึง (Signified) ในส่วนอวจันภาษาจาํนวน 4 
ประเดน็คือ 

4.3.2.1  ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
4.3.2.2  ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
4.3.2.3  ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
4.3.2.4  ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต 

 ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพแบ่งออกเป็น
ดงัน้ี  

1) สุขภาพ คือ ผูสู้งอายุเป็นช่วงวยัท่ีมีปัญหาสุขภาพ เน่ืองจากอวยัวะต่างๆ
ในร่างกายจะค่อยๆเส่ือมสภาพลงซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ แต่ผูสู้งอายุก็สามารถท่ีจะ
ชะลอความเส่ือมสภาพด้วยการดูแลบาํรุงรักษาสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอ การออกกําลังกายให้
เหมาะสมกบัเพศกบัวยั การทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ก็จะช่วยให้มีสุขภาพท่ีแขง็แรงและสุขใจไดแ้ม้
อยูใ่นวยัสูงอาย 

2) ครอบครัว คือ สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัหลกัท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต
ของมนุษยเ์ม่ือช่วงชีวิตเร่ิมเขา้สู่วยัสูงอายนุั้น ผูสู้งอายจุะเร่ิมสูญเสียบทบาทจากหนา้ท่ีการทาํงาน จึง
หันเหความสนใจไปยงัครอบครัว ดงันั้น ครอบครัวจึงมีส่วนสาํคญัท่ีจะช่วยทาํให้ผูสู้งอายุเห็นว่า
ตนเองสําคญัเพราะผูสู้งอายุมีความตอ้งการกาํลงัใจและแรงสนับสนุนจากครอบครัว รวมทั้งการ
ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากคนในครอบครัวซ่ึงความสัมพนัธ์ท่ีดีน้ีจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
ชีวิตของผูสู้งอาย ุ

3) ความมัน่คง คือ ปัญหาดา้นเศรษฐกิจของผูสู้งอายเุป็นส่ิงท่ีพบไดม้ากใน
ผูสู้งอายุ  ซ่ึงมกัท่ีจะเป็นไปในเร่ืองของรายรับท่ีมีจาํนวนลดลงและรายจ่ายท่ีมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน
ของผูสู้งอาย ุ  เน่ืองจากการเกษียณอายทุาํงาน และไม่ไดมี้การประกอบอาชีพท่ีแน่นอนในวยัทาํงาน
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ทาํให้เกิดปัญหาทางดา้นการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูสู้งอายุนั้นเป็นวยัท่ีตอ้งใชค่้าใชจ่้ายเก่ียวกบั
สุขภาพ แต่การท่ีผูสู้งอายมีุการดูแลสุขภาพหรือการช่วยเหลือค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสุขภาพก็ช่วยสร้าง
ความมัน่คงในช่วงชีวิตบั้นปลายทาํใหมี้ความพึงพอใจกบัชีวิตมากยิง่ข้ึน 

เน้ือหาทั้งส่วนวจันภาษาและอวจันภาษาใหค้วามสาํคญัในประเด็นผลพลอย
ไดท่ี้ผูสู้งอายุไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ แต่ในส่วนของอวจันภาษาจะให้
ความสาํคญัในประเดน็น้ีมากกวา่อวจันภาษา 
 
 4.3.4 ประเด็นหลกัที ่3 คอื การโน้มน้าวใจในเร่ืองของข้อกงัวลของผู้สูงอายุ 
 เน้ือสารในโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุให้ความสําคญัการโน้ม
นา้วใจในประเด็น “ขอ้กงัวลของผูสู้งอาย”ุ พบไดจ้ากแก่น (Theme) ในส่วนวจันภาษาจาํนวน 2 
ประเดน็คือ 

4.3.4.1  ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ 
4.3.4.2  ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 ขอ้กงัวลของผูสู้งอาย ุแบ่งออกเป็นดงัน้ี 1) ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุเน่ืองจาก 2 สาเหตุ 
คือ สาเหตุท่ี 1 คือ ผูสู้งอายนุั้นมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของการประกอบอาชีพจากทั้งภาครัฐและเอกชน
ส่วนใหญ่ท่ีกาํหนดว่าผูท่ี้อาย ุ 55 ถึง 60 ปีข้ึนไป เป็นวยัท่ีอยูใ่นช่วงตอ้งเกษียณอายกุารทาํงาน และ 
สาเหตุท่ี 2 คือ ความมีอายุและสภาพร่างกายนั้นไม่เอ้ืออาํนวยต่อการประกอบอาชีพในหลายๆ 
อาชีพ และผูสู้งอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมิไดมี้การประกอบอาชีพท่ีแน่นอนทาํให้ผูสู้งอายุ
นั้นจะประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 2) ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุเน่ืองจากอวยัวะต่างๆ ในร่างกาย
ต่างๆท่ีถูกใชม้าเป็นระยะเวลานาน จะค่อยๆ เส่ือมสภาพลง ร่างกายจึงเกิดการสึกหรอและเส่ือมสภาพ 
ทาํใหผู้สู้งอายนุั้นมีสุขภาพอ่อนแอ เช่ืองชา้ลง อ่อนแรง ซ่ึงจะทาํใหร่้างกายเส่ียงต่อการเจบ็ป่วยหรือ
เกิดอุบติัเหตุไดง่้ายกวา่ช่วงวยัอ่ืนๆ ทั้ง 2 ประเดน็จึงเป็นขอ้กงัวลสาํหรับผูสู้งอาย ุ
 เน้ือหาในส่วนวจันภาษาจะใหค้วามสาํคญัในประเด็นผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจากการ
ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ แต่ในส่วนอวจันภาษาไม่ใหค้วามสาํคญัในประเดน็น้ี 
 
4.4  การจดัระเบียบและสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ผลติสารโฆษณาผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้อง

กบัสุขภาพของผู้สูงอายุในส่ือส่ิงพมิพ์จาํนวน 6 บริษทั  
 

เป็นการนําเสนอการสรุปการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตสารในโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สุขภาพของผูสู้งอายุในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพของผูสู้งอายจุาํนวน 8 คน จาก 6 บริษทัไดแ้ก่ 
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 1) ผูผ้ลิตสารผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของผูสู้งอายุบริษัทท่ี 1 (ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนจาํนวน 1 คน) 
 2) ผูผ้ลิตสารผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของผูสู้งอายุบริษัทท่ี 2 (ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนจาํนวน 2 คน) 
 3) ผูผ้ลิตสารผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของผูสู้งอายุบริษัทท่ี 3 (ธุรกิจ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมจาํนวน 1 คน) 
 4) ผูผ้ลิตสารผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของผูสู้งอายุบริษัทท่ี 4 (ธุรกิจ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมจาํนวน 1 คน) 
 5) ผูผ้ลิตสารผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายบุริษทัท่ี 5 (ธุรกิจประกนั
ชีวิตและอุบติัเหตุจาํนวน 1 คน) 
 6) ผูผ้ลิตสารผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายบุริษทัท่ี 6 (ธุรกิจประกนั
ชีวิตและอุบติัเหตุจาํนวน 2 คน) 
 จากการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตสารผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพของผูสู้งอายุทั้ ง 6 บริษัท
สามารถท่ีจะนาํมาแบ่งและสรุปเป็นประเดน็ต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 

4.4.1  ด้านประชากร 
 ดา้นระดบัการศึกษา ผูผ้ลิตสารจบการศึกษาระดบัปริญญาระดบัโทการศึกษา (จาํนวน 5 คน 
จาก 6 บริษทั) และระดบัปริญญาตรี (จาํนวน 3 คน จาก 6 บริษทั) ดา้นสาขาของคณะหรือวิชาความรู้ 
ผูผ้ลิตสารจบดา้นบริหารธุรกิจ (MBA) (จาํนวน 4 คน จาก 6 บริษทั) และดา้นนิเทศศาสตร์และดา้น
การตลาด (จาํนวน 4 คน จาก 6 บริษทั)  
 ด้านตําแหน่งการทํางาน ผูผ้ลิตสารมีการทํางานในตาํแหน่งทางด้านท่ีเก่ียวกับฝ่าย
ผลิตภณัฑ ์(จาํนวน 4 คน จาก 6 บริษทั) และ ตาํแหน่งทางดา้นท่ีเก่ียวกบัฝ่ายการส่ือสาร (จาํนวน 3 คน 
จาก 6 บริษทั)  
 ด้านความรู้และประสบการณ์การทาํงาน ผูผ้ลิตสารมีความรู้และประสบการด้านการ
โฆษณา (จาํนวน 6 คน จาก 6 บริษทั) และมีความรู้และประสบการณ์ดา้นผลิตภณัฑท่ี์ขอ้งเก่ียวกบั
สุขภาพ และมีความรู้และประสบการณ์ดา้นผูสู้งอาย ุ(จาํนวน 5 คน จาก 6 บริษทั)  
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ตารางที ่4.124  แสดงขอ้มูลดา้นประชากรของผูผ้ลิตสารในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
                         ของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่ปี 2550-2554 จาํนวน 6 บริษทั 
 
ขอ้มูลดา้นประชากรของผูผ้ลิตสารในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่
ปี 2550-2554 จาํนวน 6 บริษทั 
ดา้นประชากร ผูผ้ลิตสารจาํนวน 8 คนจาก 6 บริษทั 
การศึกษา ระดบัการศึกษา 1. ผูผ้ลิตสารจบการศึกษาระดบัปริญญาโทจาํนวน 4 คน 

2. ผูผ้ลิตสารจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 3 คน 
สาขาของ
คณะ หรือ 
วชิา
ความรู้ 

ระดบัปริญญา
ตรี 

1. ผูผ้ลิตสารจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
      1.1  ดา้นนิเทศศาสตร์จาํนวน 2 คน 
      1.2 ดา้นการตลาดจาํนวน 2 คน 
2. ผูผ้ลิตสารจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
      2.1 ดา้นศิลปะศาสตร์ จาํนวน 1 คน 
      2.2 ดา้นเภสัชศาสตร์จาํนวน 1 คน  
      2.3 ดา้นวทิยาศาสตร์ จาํนวน 1 คน  
      2.4 ดา้นสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบผลิตภณัฑจ์าํนวน 1 
คน 

ระดบัปริญญา
โท 

1. ผูผ้ลิตสารจบการศึกษาระดบัปริญญาโทดา้นบริหารธุรกิจ 
(MBA) จาํนวน 4 คน 
2. ผูผ้ลิตสารจบการศึกษาระดบัปริญญาโทดา้นการตลาดจาํนวน 
1 คน 

การ
ทาํงาน 

ตาํแหน่ง 1. ผูผ้ลิตสารตาํแหน่งทางดา้นเก่ียวกบัฝ่ายผลิตภณัฑจ์าํนวน 4 
คน  
2. ผูผ้ลิตสารตาํแหน่งทางดา้นเก่ียวกบัฝ่ายการส่ือสารจาํนวน 3 
คน 
3. ผูผ้ลิตสารตาํแหน่งทางดา้นท่ีเก่ียวกบัฝ่ายกราฟฟิคจาํนวน 1 
คน 

ความรู้และประสบการณ์การ
ทาํงาน 

1. ผูผ้ลิตสารมีความรู้และประสบการดา้นการโฆษณาคือจาํนวน 
6 คน  
2. ผูผ้ลิตสารเคยมีความรู้และประสบการณ์ 
       2.1 ดา้นผลิตภณัฑท่ี์ขอ้งเก่ียวกบัสุขภาพ จาํนวน 5 คน 
       2.2 ดา้นผูสู้งอายจุาํนวน 5 คน 
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4.4.2  ด้านการเลอืกส่ือโฆษณาผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 ผูผ้ลิตสารโฆษณาส่ือส่ิงพิมพข์องผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพมีการดาํเนินการโดย
นาํเอากระบวนการวิจยัเขา้มาเก่ียวขอ้งในการผลิตโฆษณาส่ือส่ิงพิมพข์องผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพ (จาํนวน 5 บริษทั จากจาํนวน 6 บริษทั) และเลือกท่ีจะทาํการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพม์ากกว่า
ส่ือโฆษณาประเภทต่างๆ เน่ืองจากมีราคาท่ีถูกและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้(จาํนวน 6 บริษทั 
จากจาํนวน 6 บริษทั) ทาํการลงทั้งส่ือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร วารสาร แต่เลือกให้ความสาํคญัท่ี
จะลงในหนังสือพิมพ์มากกว่านิตยสาร วารสาร และจะเลือกหนังสือพิมพ์ท่ีเขา้ถึงผูค้นได้เป็น
จาํนวนมาก คือ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและเดลินิวส์ ในส่วนการลงในนิตยสาร วารสารนั้นกเ็ลือกโดย
ดูจากกลุ่มเป้าหมายซ่ึงไดแ้ก่ หนังสือท่ีมีมานานและหนังสือท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ (จาํนวน 5 บริษทั 
จากจาํนวน 6 บริษทั) และกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพของ
ผูสู้งอายุผูผ้ลิตสารตอ้งการเน้นไปท่ีญาติหรือเน้นท่ีตวัผูสู้งอายุ (จาํนวน 5 บริษทั จากจาํนวน 6 
บริษทั) 
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ตารางที ่4.125  แสดงดา้นการเลือกส่ือโฆษณาของผูผ้ลิตสารในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั 
                         สุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่ปี 2550-2554 จาํนวน 6 บริษทั 
 

ดา้นการเลือกส่ือโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ประเดน็ดา้นการ
คดัเลือกส่ือ 

ผูผ้ลิตสาร จาํนวน 6 บริษทั 

การทาํวจิยัในการ
ผลิตโฆษณา 

1. ผูผ้ลิตสารมีการนาํกระบวนการวจิยัมาใช ้จาํนวน 5 บริษทั 
2. ผูผ้ลิตสารไม่ไดมี้การนาํกระบวนการวจิยัมาใช ้จาํนวน 1 บริษทั 

การเลือกลง
โฆษณาใน
ส่ือมวลชน 

ผูผ้ลิตสาร จาํนวน 6 บริษทันั้น เลือกท่ีจะทาํการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพม์ากกวา่ส่ือ
โฆษณาประเภทอ่ืนๆ 

การเลือกลง
โฆษณาในส่ือ
ส่ิงพิมพ ์

1. ผูผ้ลิตสารมีการลง
ทั้งหนงัสือพิมพแ์ละ
นิตยสารจาํนวน 5 
บริษทันั้น 
2. ผูผ้ลิตสารมีการลง
หนงัสือพิมพเ์พียง
อยา่งเดียวจาํนวน 1 
บริษทั 

หนงัสือ
พิมพ ์

1. ผูผ้ลิตสารมีการลงหนงัสือพิมพท์ัว่ไป 
จาํนวน 6 บริษทั 
2. ผูผ้ลิตสารมีการลงหนงัสือพิมพก์ารเมืองและ
ธุรกิจ จาํนวน 2 บริษทั 

นิตยสาร
และ
วารสาร 

1. ผูผ้ลิตสารมีการลงนิตยสารและวารสาร 
       1.1 นิตยสารและวารสารทัว่ไป จาํนวน 4 
บริษทั 
       1.2 นิตยสารและวารสารสุขภาพ จาํนวน 4 
บริษทั 

กลุ่มเป้าหมายของ
การโฆษณา 

1. ใหค้วามสาํคญัท่ีญาติของผูสู้งอาย ุจาํนวน  5 บริษทั 
2. ใหค้วามสาํคญัทั้งผูสู้งอาย ุจาํนวน 2 บริษทั 

 
4.4.3  ด้านประเด็นการโน้มน้าวใจในโฆษณาผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุ 

 ผูผ้ลิตสารมีการใหค้วามสาํคญัการโนม้นา้วใจในประเด็น ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ และข้อกังวลของผูสู้งอายุ ซ่ึงตรงกับแก่นท่ีค้นพบในเน้ือสารส่วนท่ีเป็นวจันภาษา
และอวจันภาษา 
 ผูผ้ลิตสารเนน้ให้ความสาํคญัในประเด็นผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ พบไดจ้ากในประเด็นยอ่ย คือ ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
(จาํนวน 5 บริษทั จาก 6 บริษทั) และ ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ(จาํนวน 4 บริษทั จาก 
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6 บริษทั) และยงัให้ความสําคญัในประเด็นผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ(จาํนวน 4 บริษทั จาก 6 บริษทั)  
 ผูผ้ลิตสารไม่ไดใ้ห้ความสําคญัในประเด็นขอ้กงัวลของผูสู้งอายุ เน่ืองจากไม่ตอ้งการนาํ
ประเดน็ในดา้นลบ ความกงัวล หรือความกลวัท่ีจะสร้างความหดหู่ใจมาโนม้นา้วใจผูสู้งอาย ุ
 
ตารางที ่4.126  การสมัภาษณ์ผูผ้ลิตสารดา้นการโนม้นา้วใจในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
  กบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพจ์าํนวน 6 บริษทักบัแก่นในโฆษณา 
 
การสัมภาษณ์ผูผ้ลิตสารดา้นการโนม้นา้วใจโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพ์
จาํนวน 6 บริษทั  
ประเดน็ของแก่น
หลกั 

ประเดน็ของแก่นยอ่ย ผูผ้ลิตสารจาํนวน 6 บริษทั 
จาํนวน 
1 2 3 4 5 6 ต่อ

คน 
รวม 

1. ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพช่วย
ดูแลสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถช่วยเหลือสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

      4 4 

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ี
ช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2. ผลพลอยได้
ท่ีผูสู้งอายุ
ไดรั้บจาก
การใช้
ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพ 
 

ความสุขในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

      4 14 

ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ

      5 

ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว       3 
ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความ
มัน่คงในชีวิต 

      2 

3. ขอ้กงัวลของ
ผูสู้งอาย ุ
 

ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ       2 5 

ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ       3 
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4.4.4  ด้านนิยามคาํว่าสุขภาพ 
 ผูผ้ลิตสารโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพมีการให้ความสาํคญันิยามคาํว่าสุขภาพ
ในประเด็น ความแข็งแรงทางร่างกาย และสุขภาพจิตและอารมณ์ท่ีดีหลายราย (จาํนวน 3 บริษทั 
จาก 6 บริษทั) รองลงมาคือประเด็น ความมัน่คง (จาํนวน 2 บริษทั จาก 6 บริษทั) และประเด็นการ
ป้องกนัดูแลตนเอง (จาํนวน 1 บริษทั จาก 6 บริษทั) 
 
ตารางที ่4.127  แสดงขอ้มูลนิยามคาํวา่สุขภาพของผูผ้ลิตสารในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั 
 สุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่ปี 2550-2554 จาํนวน 6 บริษทั 
 

นิยามคาํวา่สุขภาพของผูผ้ลิตสารโฆษณาส่ือส่ิงพิมพข์องผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจาํนวน 6 บริษทั 
นิยาม ผูผ้ลิตสารจาํนวน 6 บริษทั สรุป 

นิยามของคาํวา่
สุขภาพ 

1. ผูผ้ลิตสารนิยามคาํวา่สุขภาพ คือ    
    1.1 ความแขง็แรงทางร่างกาย จาํนวน 
3 บริษทั  
    1.2 สุขภาพจิตและอารมณ์ท่ีดีจาํนวน 
3 บริษทั 
2. ความมัน่คง จาํนวน 2 บริษทั 
3. การป้องกนัดูแลตนเอง จาํนวน 1 
บริษทั 

ผูผ้ลิตสารนิยามคาํวา่สุขภาพในเร่ือง ความ
แขง็แรงทางร่างกายและสุขภาพจิตและ
อารมณ์ท่ีดี 

 

4.5  การจดัระเบียบและสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้รับสารโฆษณาผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้อง
กบัสุขภาพของผู้สูงอายุในส่ือส่ิงพมิพ์จาํนวน 30 คน 

 
 การนําเสนอการสรุปเน้ือสารท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูรั้บสารในโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุจาํนวน 30 คน  
 

4.5.1  ด้านประชากร 
 การศึกษาคร้ังน้ีทาํการสัมภาษณ์ผูรั้บสารผูสู้งอายจุาํนวน 30 คน แบ่งเป็นเพศชาย จาํนวน 
15 คน และเพศหญิงจาํนวน 15 คน อายตุั้งแต่ 55 ปี ถึงอาย ุ80 ปี โดยอายเุฉล่ียของผูสู้งอายนุั้นอยูท่ี่ 
65.2 ปี (ผูสู้งอายุเพศชาย อายุเฉล่ียุ 63.4 ปี ผูสู้งอายุเพศหญิง อายุเฉล่ีย 67 ปี) จบการศึกษาระดบั
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ประถมศึกษา (จาํนวน 11 คน จาก 30 คน แบ่งเป็นผูสู้งอาย ุเพศหญิง จาํนวน 6 คน และผูสู้งอาย ุ
เพศชาย จาํนวน 5 คน) ผูรั้บสารผูสู้งอายอุยูใ่นสถานะสมรส (จาํนวน 24 คน จาก 30 คน แบ่งเป็น
ผูสู้งอายเุพศหญิง และเพศชาย จาํนวน 12 คน เท่ากนั)  
 การประกอบอาชีพ ผูสู้งอายไุม่ไดมี้การประกอบอาชีพ (จาํนวน 15 คน จาก 30 คนแบ่งเป็น
ผูห้ญิง จาํนวน 11 คน และ ผูช้าย จาํนวน 4 คน) แหล่งของรายไดม้าจากบุตรและเงินเก็บส่วนตวั 
(จาํนวน 15 คน จาก 30 คน แบ่งเป็นผูห้ญิง จาํนวน 11 คน และ ผูช้าย จาํนวน 4 คน) รายไดต่้อเดือน
อยูท่ี่ประมาณ 5,000-10,000 บาท (จาํนวน  9 คน แบ่งเป็นผูห้ญิง จาํนวน 5 คน และผูช้าย จาํนวน 4 คน)    
 
ตารางที ่4.128  ดา้นประชากรของผูรั้บสารในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
                         ในส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่ปี 2550-2554 จาํนวน 30 คน               
                           

ดา้นประชากร 

ผูรั้บสาร ผูสู้งอาย ุจาํนวน 30 คน ผูสู้งอาย ุเพศชาย จาํนวน  

15 คน 

ผูสู้งอาย ุเพศหญิง จาํนวน  

15 คน 

อายผุูสู้งอายท่ีุ

มีอายตุั้งแต่ 55 

ปีถึงอาย ุ80 ปี 

อายเุฉล่ียของผูสู้งอายอุยูท่ี่ 

65.2 ปี 

ผูสู้งอายเุพศชายอายเุฉล่ีย ุ

63.4 ปี 

ผูสู้งอายเุพศหญิงอายเุฉล่ีย  

67 ปี 

ระดบั

การศึกษา 

1. ประถมศึกษา จาํนวน  

11 คน 

2. ปริญญาตรี จาํนวน 9 คน 

3. มธัยมศึกษา จาํนวน 7 คน 

4. อนุปริญญา จาํนวน 2 คน 

5. ปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน  

1 คน 

1. ปริญญาตรี จาํนวน 6 คน 

2. ประถมศึกษา จาํนวน  

5 คน 

3. มธัยมศึกษา จาํนวน  

4 คน 

1. ประถมศึกษา จาํนวน 6 คน 

2. ระดบัการศึกษา 

 2.1 มธัยมศึกษา จาํนวน 3 คน 

 2.2 ปริญญาตรี จาํนวน 3 คน 

3. อนุปริญญา จาํนวน 2 คน 

4. ปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน  

1 คน 

สถานะ 1.สมรส จาํนวน 24 คน 

2.โสด จาํนวน 4คน 

3.หยา่ร้าง จาํนวน 1 คน, 

หมา้ย จาํนวน 1 คน 

1.สมรส จาํนวน 12 คน 

2.โสด จาํนวน 3 คน 

 

1. สมรส จาํนวน 12 คน 

2. หยา่ร้าง จาํนวน 1 คน, โสด 

จาํนวน 1 คน,   หมา้ยจาํนวน  

1 คน 

การประกอบ

อาชีพ 

1. ไม่ไดมี้การประกอบอาชีพ 

จาํนวน 15 คน 

1.ประกอบอาชีพ จาํนวน 

10 คน 

1. ไม่ไดมี้การประกอบอาชีพ 

จาํนวน 11 คน 
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ตารางที ่4.128 (ต่อ)   
 

ดา้นประชากร 

 2. ประกอบอาชีพ จาํนวน 11 คน 
3. ไม่ไดมี้การประกอบอาชีพ
ขา้ราชการเกษียณบาํนาญบาํเหน็จ 
จาํนวน 4 คน 

2.ไม่ไดมี้การประกอบ
อาชีพ จาํนวน 4 คน 
3.ไม่ไดมี้การประกอบ
อาชีพขา้ราชการ
เกษียณบาํนาญบาํเหน็จ 
จาํนวน 1 คน 

2. ไม่ไดมี้การประกอบอาชีพ
ขา้ราชการเกษียณบาํนาญ
บาํเหน็จ จาํนวน 3 คน 
3. การประกอบอาชีพ จาํนวน  

1 คน 

ผูรั้บสาร ผูสู้งอาย ุจาํนวน 30 คน ผูสู้งอาย ุเพศชาย 
จาํนวน 15 คน 

ผูสู้งอาย ุเพศหญิง จาํนวน 15 
คน 

อายผุูสู้งอายท่ีุ
มีอายตุั้งแต่ 55 
ปีถึงอาย ุ80 ปี 

อายเุฉล่ียของผูสู้ง อายอุยูท่ี่ 65.2 ปี ผูสู้งอายเุพศชาย อายเุฉ
ล่ีย ุ63.4 ปี 

ผูสู้งอายเุพศหญิง อายเุฉล่ีย 
67 ปี 

รายได ้
 

แหล่ง
ของ
รายได ้

1. บุตรและเงินเกบ็
ส่วนตวั จาํนวน 15 คน 
2. การประกอบอาชีพ 
จาํนวน 11 คน 
3. บุตรและขา้ราชการ
บาํนาญบาํเหน็จ จาํนวน 
4 คน 

1. การประกอบอาชีพ 
จาํนวน 10 คน 
2. บุตรและเงินเกบ็
ส่วนตวั จาํนวน 4 คน 
3. บุตรและขา้ราชการ
บาํนาญบาํเหน็จ 
จาํนวน 1 คน 

1. บุตรและเงินเกบ็ส่วนตวั
จาํนวน 11 คน 
2. บุตรและขา้ราชการบาํนาญ
บาํเหน็จ จาํนวน 3 คน 
3. การประกอบอาชีพ   
จาํนวน 1 คน 

รายได้
ต่อ
เดือน 

1. 5,000-10,000 บาท 
จาํนวน  9 คน 
2. 10,001-20,000บาท 
จาํนวน 8 คน 
3. 20,001-30,000บาท
จาํนวน 6 คน 
4. 50,000 บาท ข้ึนไป
จาํนวน 4 คน 
5. ตํ่ากวา่ 5,000 บาท
จาํนวน 1 คน,   
30,0001-40,000 บาท
จาํนวน 1 คน,     
40,001-50,000 บาท
จาํนวน 1 คน 

1. 5,000-10,000 บาท
จาํนวน 4 คน และ
50,000 บาท ข้ึนไป
จาํนวน 4 คน 
2. 20,001-30,000 บาท
จาํนวน  3 คน 
3. 10,001-20,000 บาท
จาํนวน  2 คน 
4. 30,0001 -40,000 
บาท จาํนวน 1 คน, 
40,001-50,000 บาท
จาํนวน 1 คน 

1. 10,001-20,000 บาท 
จาํนวน 6 คน 
2. 5,000-10,000 บาท   
จาํนวน 5 คน 
3. 20,001-30,000 บาท 
จาํนวน 3 คน 
4. ตํ่ากวา่ 5,000 บาท    
จาํนวน 1 คน 
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4.5.2  ด้านสุขภาพ 
 ผูรั้บสารผูสู้งอายนุั้นมีโรคประจาํตวัจาํนวน 1 โรค (จาํนวน 16 คน แบ่งเป็น ผูห้ญิง จาํนวน 
5 คน และ ผูช้าย จาํนวน 10 คน) โดยพบวา่ เป็นผูสู้งอายเุพศชายในหลายราย (ผูสู้งอายเุพศชาย ไม่มี
โรคประจาํตวั จาํนวน 4 คน และเพศหญิง มีโรคประจาํตวั จาํนวน 2 โรค ข้ึนไป จาํนวน 5 คน) โรค
ประจาํตวัของผูรั้บสารผูรั้บสารผูสู้งอาย ุจาํนวน 30 คน นั้น ไดแ้ก่ โรคความดนั (จาํนวน 13 คน) 
และรองลงมา คือ โรคคอเลสเตอรอล (จาํนวน 9 คน)  
 การดูแลสุขภาพดว้ยตนเอง ผูรั้บสารผูสู้งอายมีุการดูแลสุขภาพตนเองดว้ยการออกกาํลงักาย 
(จาํนวน 18 คน แบ่งเป็น เพศชาย จาํนวน 13 คน และ เพศหญิง จาํนวน 5 คน) รองลงมา คือ มีการ
ดูแลสุขภาพตนเองดว้ยการควบคุมและเลือกรับประทานอาหาร (จาํนวน 17 คน แบ่งเป็น เพศชาย 
จาํนวน 7 คน และ เพศหญิง จาํนวน 10 คน)  
 การดูแลสุขภาพโดยคนในครอบครัว ผูรั้บสารผูสู้งอายไุดรั้บการดูแลจากลูกหลาน(จาํนวน 
16 คน จากจาํนวน 30 คน) โดยผูสู้งอายเุพศหญิงนั้นไดรั้บการดูแลจากลูกหลานมากกว่าเพศชาย 
(จาํนวน 10 คน ซ่ึงมากกวา่ผูสู้งอายเุพศชายท่ีมีจาํนวน 6คน) 
 การพูดคุยเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ ผูรั้บสารผูสู้งอายมีุการพูดคุยเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาพหลายราย 
(จาํนวน 17 คน โดยแบ่งเป็นผูสู้งอายุเพศชาย จาํนวน 9 คน และผูสู้งอายเุพศหญิง จาํนวน 8 คน) 
เม่ือเกิดการเจ็บป่วยนั้นไม่มีผลต่อการทาํใหค้วามสุขในชีวิต (จาํนวน 17 คน แบ่งเป็นผูสู้งอายเุพศ
หญิง จาํนวน 9 คน และ เพศชาย จาํนวน 8 คน) 
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ตารางที ่4.129  ดา้นสุขภาพของผูรั้บสารในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุน 
                         ส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่ปี 2550-2554 จาํนวน 30 คน 
 

ดา้นสุขภาพ 
ประเดน็ดา้นสุขภาพ ผูสู้งอาย ุจาํนวน 30 คน ผูสู้งอายเุพศชาย จาํนวน 

15 คน 
ผูสู้งอายเุพศหญิง จาํนวน 
15 คน 

โรค
ประจาํตวั 

จาํนวน
ของโรค 

1.โรคประจาํตวั จาํนวน 1 
โรค จาํนวน 16 คน 
2. ไม่มีโรคประจาํตวั
จาํนวน 6 คน ,            
โรคประจาํตวั จาํนวน 2 
โรค จาํนวน 6 คน 
3. โรคประจาํตวั จาํนวน 
3 โรค ข้ึนไป จาํนวน  
2 คน 

1. โรคประจาํตวั จาํนวน 
1 โรค จาํนวน 10 คน 
2. ไม่มีโรคประจาํตวั
จาํนวน 4 คน 
3. โรคประจาํตวั จาํนวน 
2 โรค จาํนวน 1 คน 
 

1. โรคประจาํตวั จาํนวน 
1 โรค จาํนวน 6 คน 
2.โรคประจาํตวั จาํนวน 2 
โรค จาํนวน 5 คน 
3. ไม่มีโรคประจาํตวั
จาํนวน 2 คน,             
โรคประจาํตวั จาํนวน 3 
โรค ข้ึนไป จาํนวน 2 คน 
 

ประเภท
ของโรค 

1. ความดนั จาํนวน  
13 คน 
2. คอเลสเตอรอล จาํนวน 
9 คน 
3. หวัใจ จาํนวน 4 คน,
กระดูกทบั จาํนวน 4 คน
เส้นประสาท 
4. ติดเช้ือในตบั จาํนวน  
1 คน, เส้นเลือดในสมอง
ตีบ จาํนวน 1 คน ,
เบาหวาน จาํนวน 1 คน ,
กระเพราะอาหาร   
จาํนวน 1 คน 

1. ความดนั จาํนวน 7 คน 
2. หวัใจ จาํนวน 2 คน 
3. คอเลสเตอรอล จาํนวน 
1 คน, เบาหวาน จาํนวน 1 
คน, กระเพราะอาหาร 
จาํนวน 1 คน 

1. คอเลสเตอรอล จาํนวน 
8 คน 
2. ความดนั จาํนวน 6 คน 
3. กระดูกทบั
เส้นประสาท จาํนวน  
4 คน 
4.หวัใจ จาํนวน 2 คน 
5.ติดเช้ือในตบั จาํนวน 1 
คน, เส้นเลือดในสมอง
ตีบ จาํนวน 1 คน 
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ตารางที ่4.129 (ต่อ)   
 

ดา้นสุขภาพ 
ประเดน็ดา้นสุขภาพ ผูสู้งอาย ุจาํนวน 30 คน ผูสู้งอายเุพศชาย จาํนวน 

15 คน 
ผูสู้งอายเุพศหญิง จาํนวน 
15 คน 

การดูแล
สุขภาพ 

ดูแล
สุขภาพ
ดว้ยตนเอง 

1. การออกกาํลงักาย
จาํนวน 18 คน 
2. การควบคุมและเลือก
รับประทานอาหาร
จาํนวน 17 คน 
3. การไปพบแพทยเ์ป็น
ประจาํ จาํนวน 8 คน 

1. การออกกาํลงักาย
จาํนวน 13 คน 
2. การควบคุมและเลือก
รับประทานอาหาร
จาํนวน 7 คน 
3. การไปพบแพทยเ์ป็น
ประจาํ จาํนวน 1 คน 

1. การควบคุมและเลือก
รับประทานอาหาร
จาํนวน 10 คน 
2. การไปพบแพทยเ์ป็น
ประจาํ จาํนวน 7 คน 
3. การออกกาํลงักาย
จาํนวน 5 คน 

การดูแล
สุขภาพ
โดยคนใน
ครอบครัว 

1. มีการไดรั้บการดูแล
จากลกูหลาน จาํนวน 16 
คน 
2. ไม่ไดมี้การดูแลจาก
ลกูหลาน จาํนวน 14 คน 

1. ไม่ไดมี้การดูแลจาก
ลกูหลาน จาํนวน 9 คน 
2. มีการไดรั้บการดูแล
จากลกูหลาน จาํนวน 6 
คน 

1. มีการไดรั้บการดูแล
จากลกูหลาน จาํนวน 10 
คน 
2. ไม่ไดมี้การดูแลจาก
ลกูหลาน จาํนวน 5 คน 

การพดูคุยเก่ียวกบัเร่ือง
สุขภาพ 

1. มีการพดูคุยเร่ือง
เก่ียวกบัสุขภาพ จาํนวน 
17 คน 
2. ไม่ไดมี้การพดูคุยเร่ือง
เก่ียวกบัสุขภาพ จาํนวน 
13 คน 

1. มีการพดูคุยเร่ือง
เก่ียวกบัสุขภาพ จาํนวน 9 
คน 
2. ไม่ไดมี้การพดูคุยเร่ือง
เก่ียวกบัสุขภาพ จาํนวน 6 
คน 

1. มีการพดูคุยเร่ือง
เก่ียวกบัสุขภาพ จาํนวน 8 
คน 
2. ไม่ไดมี้การพดูคุยเร่ือง
เก่ียวกบัสุขภาพ จาํนวน 7
คน 

อาการเจบ็ป่วยกบั
ความสุข 
 

1. ไม่มีผลต่อการทาํให้
ความสุขในชีวิตลดลง
จาํนวน 17 คน 
2. มีผลต่อการทาํให้
ความสุขในชีวิตลดลง
จาํนวน 13 คน 

1. ไม่มีผลต่อการทาํให้
ความสุขในชีวิตลดลง
จาํนวน 8 คน 
2. มีผลต่อการทาํให้
ความสุขในชีวิตลดลง
จาํนวน 7 คน 

1. ไม่มีผลต่อการทาํให้
ความสุขในชีวิตลดลง
จาํนวน 9 คน 
2. มีผลต่อการทาํให้
ความสุขในชีวิตลดลง
จาํนวน 6 คน 

 
4.5.3  ด้านการรับส่ือส่ิงพมิพ์ 

 ส่ือหนงัสือพิมพ ์ผูรั้บสารผูสู้งอายอุ่านหนงัสือพิมพเ์ป็นประจาํและเลือกอ่านหนงัสือพิมพ์
ประเภททัว่ไป (จาํนวน 18 คน จากผูสู้งอายเุพศชาย จาํนวน 11 คน และ เพศหญิง จาํนวน 7 คน) 
โดยพบวา่ ในหลายรายเป็นผูสู้งอายเุพศชาย  
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 ส่วนส่ือนิตยสารและวารสาร ผูสู้งอายมีุการอ่านนิตยสารและวารสารบางคร้ังและเลือกอ่าน
ประเภทนิตยสารและวารสารสุขภาพ (จาํนวน 13 คน จากผูสู้งอายเุพศชาย จาํนวน 6 คน และเพศ
หญิงจาํนวน 7 คน) โดยพบวา่ ในหลายรายเป็นผูสู้งอายเุพศหญิง 
 
ตารางที ่4.130  ดา้นการรับส่ือส่ิงพิมพข์องผูรั้บสารในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของ 
                         ผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพต์ั้งแต่ปี 2550-2554 จาํนวน 30 คน 
 

การรับส่ือส่ิงพิมพ ์
ประเภทของ  
ส่ือส่ิงพิมพ ์

ผูสู้งอาย ุ                      
จาํนวน 30 คน 

ผูสู้งอายเุพศชาย           
จาํนวน 15 คน 

ผูสู้งอายเุพศหญิง     
จาํนวน 15 คน 

หนงัสือพิมพ ์ 1. อ่านหนงัสือพิมพเ์ป็น
ประจาํ :หนงัสือพิมพท์ัว่ไป
จาํนวน 18 คน 
2. ไม่อ่านหนงัสือพิมพ์
จาํนวน 5 คน, อ่าน
หนงัสือพิมพเ์ป็นประจาํ :
หนงัสือพิมพธุ์รกิจการเมือง
จาํนวน 5 คน, อ่าน
หนงัสือพิมพบ์างคร้ัง:
หนงัสือพิมพท์ัว่ไป จาํนวน 5 
คน 

1. อ่านหนงัสือพิมพเ์ป็น
ประจาํ :หนงัสือพิมพท์ัว่ไป 
จาํนวน 11 คน 
2. อ่านหนงัสือพิมพเ์ป็น
ประจาํ :หนงัสือพิมพธุ์รกิจ
การเมืองจาํนวน 4 คน 
3. อ่านหนงัสือพิมพบ์างคร้ัง:
หนงัสือพิมพท์ัว่ไป จาํนวน 2 
คน 
 
 

1. อ่านหนงัสือพิมพเ์ป็น
ประจาํ :หนงัสือพิมพ์
ทัว่ไป จาํนวน 7 คน 
2. ไม่อ่านหนงัสือพิมพ์
จาํนวน 5 คน 
3. อ่านหนงัสือพิมพ์
บางคร้ัง:หนงัสือพิมพ์
ทัว่ไป จาํนวน 3 คน 
4. อ่านหนงัสือพิมพเ์ป็น
ประจาํ :หนงัสือพิมพธุ์รกิจ
การเมือง จาํนวน 1คน 

นิตยสารและ
วารสาร 

1. อ่านนิตยสารและวารสาร
บางคร้ัง:นิตยสารและวารสาร
สุขภาพ จาํนวน 13 คน 
2.ไม่อ่านอ่านนิตยสารและ
วารสาร จาํนวน 9 คน 
3. อ่านนิตยสารและวารสาร
บางคร้ัง:นิตยสารและวารสาร
ทัว่ไป จาํนวน 7 คน 
4. อ่านนิตยสารและวารสาร
เป็นประจาํ:นิตยสารและ
วารสารสุขภาพ จาํนวน 5 คน 
5. อ่านนิตยสารและวารสาร
เป็นประจาํ:นิตยสารและ
วารสารทัว่ไป จาํนวน 4 คน 

1. อ่านนิตยสารและวารสาร
บางคร้ัง:นิตยสารและวารสาร
สุขภาพ จาํนวน 6 คน 
2. ไม่อ่านอ่านนิตยสารและ
วารสาร จาํนวน 5 คน 
3. อ่านนิตยสารและวารสาร
เป็นประจาํ:นิตยสาร และ
วารสารทัว่ไป จาํนวน 4 คน 
4. อ่านนิตยสารและวารสาร
เป็นประจาํ:นิตยสารและ
วารสารสุขภาพ จาํนวน 3 คน,
อ่านนิตยสารและวารสาร
บางคร้ัง:นิตยสารและวารสาร
ทัว่ไป จาํนวน 3 คน 

1. อ่านนิตยสารและ
วารสารบางคร้ัง:นิตยสาร
และวารสารสุขภาพจาํนวน 
7 คน 
2. ไม่อ่านอ่านนิตยสารและ
วารสาร จาํนวน 4 คน, อ่าน
นิตยสารและวารสาร
บางคร้ัง:นิตยสารและ
วารสารทัว่ไป จาํนวน  
4 คน 
3. อ่านนิตยสารและ
วารสารเป็นประจาํ:
นิตยสารและวารสาร
สุขภาพ จาํนวน 2 คน 
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4.5.4  ด้านประเด็นการโน้มน้าวใจในโฆษณาผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 ผูรั้บสารในโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับสุขภาพของผู ้สูงอายุในส่ือส่ิงพิมพ์ให้
ความสาํคญัในประเด็นของผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
คือ ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ(จาํนวน 17 คน) ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรมของ
ผูสู้งอาย ุ(จาํนวน 15 คน)  และ ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คงในชีวิต (จาํนวน 15 คน) 
และประเด็นรองลงมาคือ ขอ้กงัวลของผูสู้งอายุ พบไดจ้ากประเด็นย่อยค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ
(จาํนวน 10 คน) และ ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ(จาํนวน 11 คน) แต่กลบัใหค้วามสาํคญัผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอายคุ่อนขา้งนอ้ย (จาํนวน 9 คน)    



 
บทที ่5 

 
สรุปและอภปิรายผลการวจิัย 

 
 การศึกษาเร่ือง เน้ือสารของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพผูสู้งอาย ุ
และความหมายของ “สุขภาพ” นั้นมีวตัถุประสงคศึ์กษาเพื่อทราบถึงรูปแบบกลยทุธ์การโนม้นา้วใจ
ในโฆษณาธุรกิจผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายนุั้นเป็นอยา่งไร และศึกษาความหมาย
ของคาํวา่สุขภาพในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายนุั้นเป็นอยา่งไร โดยนาํการ
วิจยัเชิงคุณภาพ ประเภทการวิเคราะห์ตวับท (Text Analysis) มาใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นเน้ือสาร 2) ดา้นผูผ้ลิตสาร และ 3) ดา้นผูรั้บสาร ตามกรอบแนวคิดการวิจยัเพื่อตอบปัญหานาํ
วิจยั โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
 5.1  ตอบคาํถามนําวิจยัขอ้ท่ี 1 เน้ือสารในโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพของ
ผูสู้งอายุมีกลยุทธ์การโน้มน้าวใจอย่างไร (ตามหลกัทฤษฎีการคิดขยายรายละเอียด (Elaborate 
Likelihood Model)) โดยแบ่งออกเป็น 3 มุมมอง 
  1)  ในมุมมองของผูว้ิจยั 
  2)  ในมุมมองของผูรั้บสาร 
  3)  ในมุมมองของผูผ้ลิตสาร 
  5.1.1  การนาํแก่นในดา้นเน้ือสารมาสรุปตามหลกัตามหลกัทฤษฎีการโนม้นา้วโดยคิด
ขยายรายละเอียด (Elaborate Likelihood Model) 
   5.1.1.1 การโนม้นา้วใจโดยใชเ้สน้ทางหลกั (Central Route) ในโฆษณาผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
   5.1.1.2 การโนม้นา้วใจโดยใชเ้ส้นทางริม (Peripheral Route) ในโฆษณาผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายมีุประเดน็ดงัน้ี 
  5.1.2  การนาํสรุปและอภิปรายผลการโน้มน้าวใจดา้นเน้ือสาร ดา้นผูผ้ลิตสาร และ
ดา้นผูรั้บสารในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุตามหลกัตามหลกัทฤษฎีการ
โนม้นา้วโดยคิดขยายรายละเอียด (Elaborate Likelihood Model) 
 5.2  ตอบคาํถามนาํวิจยัขอ้ท่ี 2 การนิยามความหมายของคาํว่าสุขภาพในโฆษณาผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายนุั้นเป็นอยา่งไร 
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  5.2.1  การสรุปและอภิปรายผลนิยามความหมายของคาํว่าสุขภาพในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายนุั้นเป็นอยา่งไร 
 5.3  ขอ้เด่นของการวิจยั 
 5.4  ขอ้ควรปรับปรุงของการวิจยั 
 5.5  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 

5.1  ตอบคาํถามนําวจิยัข้อที ่1 เนือ้สารในโฆษณาผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของ
ผู้สูงอายุมีกลยุทธ์การโน้มน้าวใจอย่างไร (ตามหลกัทฤษฎกีารคดิขยายรายละเอยีด 
(Elaborate Likelihood Model)) 

  
 โดยแบ่งออกเป็น 3 มุมมอง 
 การศึกษากลยุทธ์การโนม้น้าวใจในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุ
ในส่ือส่ิงพิมพท์ั้ง 3 ดา้นคือ เน้ือสารในโฆษณา ผูผ้ลิตสารโฆษณา และ ผูรั้บสารโฆษณา เพื่อนาํมา
เปรียบเทียบตามหลกัทฤษฎีการโนม้นา้วโดยคิดขยายรายละเอียด (Elaborate Likelihood Model 
หรือ ELM) ท่ีถูกสร้างข้ึนโดย Petty และ Cacioppo (1986: 124) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงหลกัท่ีสาํคญั
ของการโนม้นา้วใจ คือ การมองวา่ผูรั้บสารจะมีกระบวนการคิดโตแ้ยง้ขยายรายละเอียดของขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นในการโนม้นา้วใจโดยการคิดโตแ้ยง้จะข้ึนอยูก่บัระดบัความละเอียดในการคิด
ไตรตรองขอ้มูลนั้นว่ามีระดบัสูงหรือตํ่า โดยกระบวนการโน้มน้าวใจโดยคิดขยายรายละเอียดได้
แบ่งออกเป็น 2 เสน้ทาง (Route) ดงัน้ี 

1) การโน้มน้าวใจโดยใชเ้ส้นทางหลกั (Central Route) คือ การโน้มน้าวใจโดยใช้
กระบวนการทางความคิดท่ีละเอียดสูง ใชข้อ้มูลเป็นจาํนวนมาก และใชข้อ้มูลท่ีเป็นเหตุและผล   
การโน้มน้าวใจโดยใช้เส้นทางสายหลักนั้ นจะประสบผลสําเร็จนั้ นถ้าใช้กับ กลุ่มผู ้รับสารท่ีมี
กระบวนการพินิจพิจารณาขยายความของเน้ือสารท่ีมีความละเอียดสูง มีความพยายามคน้ควา้ขอ้มูล 
มีความคิดเป็นเหตุและผล  

2) การโนม้นา้วใจโดยใชเ้ส้นทางริม (Peripheral Route) คือ การโนม้นา้วใจโดยใช้
กระบวนการทางความคิดค่อนขา้งนอ้ย ใชข้อ้มูลกระตุน้อารมณ์และความรู้สึก การโนม้นา้วใจโดย
ใชเ้ส้นทางสายริมนั้นจะประสบผลสาํเร็จนั้นถา้ใชก้บักลุ่มผูรั้บสารท่ีมีกระบวนการพินิจพิจารณา
ขยายความของเน้ือสารท่ีมีความละเอียดตํ่า ไม่สนใจขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียด แต่จะใชอ้ารมณ์
และความรู้สึกในการตดัสินใจ 
 



353 

 

5.1.1 การนําแก่นในด้านเนื้อสารมาสรุปตามหลักทฤษฎีการโน้มน้าวโดยคิดขยาย
รายละเอยีด (Elaborate Likelihood Model) 

 การนาํประเด็นท่ีไดจ้ากแก่น (Theme) ในส่วนวจันภาษา (Verbal Communication) และตวั
หมายถึง (Signified) ของสัญญะในส่วนอวจันภาษา (Nonverbal Communication) มาเปรียบเทียบ
ตามหลกัทฤษฎีการโนม้นา้วโดยคิดขยายรายละเอียด (Elaborate Likelihood Model)ไดด้งัน้ี 

5.1.1.1 การโนม้นา้วใจโดยใชเ้ส้นทางหลกั (Central Route) ในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
  การโนม้นา้วใจโดยใชเ้ส้นทางหลกัในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ คือ การโนม้นา้วใจให้ผูรั้บสารสนใจผลิตภณัฑโ์ดยการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุและผลเป็น
หลกั  เช่นรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์เพื่อเป็นการจูงใจความคิด จะประสบผลสาํเร็จกบักลุ่มผูรั้บสาร
ท่ีมีความคิดค่อนขา้งละเอียด โฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายพุิมพน์ั้นมีการนาํ
ประเดน็การโนม้นา้วใจเสน้ทางหลกัมาใชด้งัน้ี 

1) การโนม้น้าวใจโดยใชเ้ส้นทางหลกัประเด็นท่ี 1 คือ การโน้มน้าวใจใน
เร่ืองของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
   ดา้นเน้ือสารในโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพของผูสู้งอายุให้
ความสาํคญัการโนม้นา้วใจในประเด็น “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
พบไดจ้ากแก่น (Theme) ในส่วนวจันภาษาและตวัหมายถึง (Signified) ในส่วนอวจันภาษาจาํนวน 2 
ประเด็นคือ 1) ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 2) ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพท่ีช่วยคุม้ครองสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
   ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของผูสู้งอายุ นั้ นมีส่วนสําคัญในการ
ช่วยเหลือและป้องกนัปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพของผูสู้งอายุ เน่ืองจากผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย คือ อวยัวะต่างๆ ของร่างกายจะเร่ิมเส่ือมสภาพลงไปตามอายุ ทาํให้
ผูสู้งอายมีุปัญหาทางดา้นสุขภาพมากกวา่ช่วงวยัอ่ืนๆ   
   ตวัอยา่ง : เน้ือสารท่ีเป็นวจันภาษาพบการโนม้นา้วใจในประเด็นผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพดงัน้ี 
   ขอ้ความ “ศูนยโ์รคกระดูกและขอ้ โรงพยาบาลธนบุรี ทุกขอ้ทุกปัญหา เรา
รักษาอย่างใส่ใจ” ในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกและข้อ” ของศูนย์โรคกระดูกและข้อ
โรงพยาบาลธนบุรีเพื่อเป็นการนาํเสนอถึงความสามารถในการรักษาโรคเก่ียวกบัขอ้และกระดูกของ
ผูสู้งอายท่ีุมีประสิทธิภาพและบริการท่ีเอาใจใส่ซ่ึงแตกต่างจากผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  
   ขอ้ความ “มิติใหม่ ในการรักษาดว้ยการส่องกลอ้ง MINIMAL INVASIVE 
SURGERY” ในโฆษณาการรักษา “โรคกระดูกสันหลงัทรุด-เส่ือม” ของศูนยศ์ลัยกรรมกระดูก 
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กลา้มเน้ือ ขอ้เข่า ขอ้ไหล่ และสะโพก โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นการนาํเสนอ
ถึงผลิตภณัฑท่ี์มีเทคโนโลยใีนการรักษาท่ีทนัสมยั 
   ข้อความ  “ด่ืมง่าย . . . รักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุน” ในโฆษณา
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แคลเซียม แซนดอส (Calcium Sandoz)” ของบริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศ
ไทย) จาํกดั เพื่อเป็นการนาํเสนอถึงผลิตภณัฑท่ี์สามารถช่วยป้องกนัโรคกระดูกและรับประทานได้
ง่ายเพียงแค่ละลายในนํ้า 
   ตวัอยา่ง เน้ือสารท่ีเป็นอวจันภาษาพบการโนม้นา้วใจในประเด็นผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ดงัน้ี  
   การใชส้ัญญะ (Sign) “สีแดง” ในโฆษณาประกนัชีวิต “อาวุโสโอเค โฉมใหม่” 
ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ซ่ึงเป็นสีของผลิตภณัฑเ์พื่อ
เป็นการนาํเสนอตราผลิตภณัฑ ์ 
   การใชส้ัญญะ (Sign) “การแสดงท่าท่างของพรีเซ็นเตอร์ยกมือข้ึนมาหน่ึง
ขา้งและชูน้ิวโป้ง 1 น้ิว” ในโฆษณาประกนัภยัอุบติัเหตุ ยิ่งคิด ยิ่งคุม้ของ บริษทัอเมริกนั อินเตอร์ 
แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) เพื่อนาํเสนอถึงความยอดเยีย่มของผลิตภณัฑ ์ 
   การใช้สัญญะ  (Sign) “สีเขียว” ในโฆษณาของศูนย์สมองและระบบ
ประสาทของโรงพยาบาลพญาไทซ่ึงเป็นสีของผลิตภณัฑเ์พื่อเป็นการนาํเสนอตราผลิตภณัฑ ์
   ดา้นเน้ือหาในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสําคญัในประเด็น 
ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการใชจุ้ดจูงใจใน
การโนม้นา้วใจดา้นเหตุผล (Rational Appeals) ประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี (Weibacher, 1978) 

(1) การใชจุ้ดจูงใจดา้นคุณลกัษณะ (Feature Appeals) คือ การนาํเสนอ
ขอ้มูลท่ีเป็นคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของผลิตภณัฑ ์ เช่น โฆษณาประกนัชีวิต “อาวุโสโอเค โฉมใหม่” ของ 
บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) สามารถทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งตรวจ
สุขภาพ นอกจากน้ี มีการขยายช่วงอายุท่ีรับประกัน ปรับค่าใช้จ่ายในการสมคัรลดลง และเพิ่ม
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงทาํใหเ้หมาะสมกบัผูสู้งอายยุิง่ข้ึน 

(2) จุดจูงใจดา้นข่าวสาร (News Appeals) คือ การนาํเสนอข่าวสารของ
ผลิตภณัฑ์ เช่น เปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ในตลาด เช่น โฆษณาผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม “แคลเซียม แซนดอส (Calcium Sandoz)” ของ บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั 
(Novartis (Thailand) Ltd.) ท่ีนาํเสนอรักษาและป้องกนัโรคกระดูกพรุนดว้ยแคลเซียม แซนดอส 
ฟอร์ทและวิตามินดี สูตรใหม่ ท่ีเพียงละลายในนํ้ าก็พร้อมด่ืม ปราศจากนํ้ าตาล และรับประทาน
พร้อมหือไม่พร้อมอาหารกไ็ด ้
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  5.1.1.2  การโนม้นา้วใจโดยใชเ้ส้นทางริม (Peripheral Route) ในโฆษณาผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายมีุประเดน็ ดงัน้ี 
  การโน้มน้าวใจโดยใชเ้ส้นทางริมในโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุคือ การโนม้นา้วใจใหผู้รั้บสารสนใจโดยใชใ้ชข้อ้มูลกระตุน้อารมณ์และความรู้สึก ไม่เนน้
ขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียด เช่น ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุ จะประสบผลสําเร็จกบั
กลุ่มผูรั้บสารท่ีใชอ้ารมณ์และความรู้สึกในการตดัสินใจ โฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ของผูสู้งอายพุิมพน์ั้นมีการนาํประเดน็การโนม้นา้วใจเสน้ทางริมมาใชด้งัน้ี 

1) การโนม้นา้วใจโดยใชเ้สน้ทางริมประเดน็ท่ี 1 คือ การโนม้นา้วใจในเร่ือง
ของผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
   ดา้นเน้ือสารในโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพของผูสู้งอายุให้
ความสาํคญัการโนม้นา้วใจในประเด็น “ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายุไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพ” พบไดจ้ากแก่น (Theme) ในส่วนวจันภาษา และ ตวัหมายถึง (Signified) ในส่วนอวจันภาษา
จาํนวน 4 ประเด็น คือ 1)  ความสุขในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ 2)  ความแขง็แรงในการทาํกิจกรรม
ของผูสู้งอาย ุ3)  ความสุขของผูสู้งอายแุละครอบครัว 4)  ความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากความมัน่คง
ในชีวิต 
   ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพแบ่ง
ออกเป็นดงัน้ี  

(1) สุขภาพ คือ ผูสู้งอายุเป็นช่วงวยัท่ีมีปัญหาสุขภาพ เน่ืองจากอวยัวะ
ต่างๆในร่างกายจะค่อยๆเส่ือมสภาพลงซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ แต่ผูสู้งอายุก็สามารถท่ี
จะชะลอความเส่ือมสภาพดว้ยการดูแลบาํรุงรักษาสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอ การออกกาํลงักายให้
เหมาะสมกบัเพศกบัวยั การทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ก็จะช่วยให้มีสุขภาพท่ีแขง็แรงและสุขใจได้
แมอ้ยูใ่นวยัสูงอาย 

(2) ครอบครัว คือ สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัหลกัท่ีสําคญัต่อการ
ดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ม่ือช่วงชีวิตเร่ิมเขา้สู่วยัสูงอายนุั้น ผูสู้งอายจุะเร่ิมสูญเสียบทบาทจากหนา้ท่ีการ
ทาํงาน จึงหนัเหความสนใจไปยงัครอบครัว ดงันั้น ครอบครัวจึงมีส่วนสาํคญัท่ีจะช่วยทาํใหผู้สู้งอายุ
เห็นว่าตนเองสาํคญัเพราะผูสู้งอายมีุความตอ้งการกาํลงัใจและแรงสนบัสนุนจากครอบครัว รวมทั้ง
การไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากคนในครอบครัวซ่ึงความสมัพนัธ์ท่ีดีน้ีจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในชีวิตของผูสู้งอาย ุ

(3)  ความมัน่คง คือ ปัญหาดา้นเศรษฐกิจของผูสู้งอายุเป็นส่ิงท่ีพบได้
มากในผูสู้งอายุ  ซ่ึงมกัท่ีจะเป็นไปในเร่ืองของรายรับท่ีมีจาํนวนลดลงและรายจ่ายท่ีมีจาํนวนเพิ่ม
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มากข้ึนของผูสู้งอาย ุ  เน่ืองจากการเกษียณอายุทาํงาน และไม่ไดมี้การประกอบอาชีพท่ีแน่นอนใน
วยัทาํงานทาํให้เกิดปัญหาทางดา้นการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูสู้งอายุนั้นเป็นวยัท่ีตอ้งใชค่้าใชจ่้าย
เก่ียวกบัสุขภาพ แต่การท่ีผูสู้งอายุมีการดูแลสุขภาพหรือการช่วยเหลือค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสุขภาพก็
ช่วยสร้างความมัน่คงในช่วงชีวิตบั้นปลายทาํใหมี้ความพึงพอใจกบัชีวิตมากยิง่ข้ึน 
   ตวัอยา่ง เน้ือสารท่ีเป็นวจันภาษาพบการโนม้นา้วใจในประเด็นผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ดงัน้ี 
   ขอ้ความ “ความสุขเร่ิมจากสุขภาพดีและกระดูกท่ีแข็งแรง” ในโฆษณา
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แคลเซียม แซนดอส (Calcium Sandoz)” ของ บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศ
ไทย) จาํกดั เพื่อเป็นการนาํเสนอถึงความสุขของผูสู้งอายเุน่ืองจากมีสุขภาพแขง็แรง 
   ขอ้ความ “ต่ออีกสักเพลงมัย๊?” ในโฆษณาการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
ของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท เพื่อเป็นการนาํเสนอถึงความสนุกสนานใน
การทาํกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ
   ขอ้ความ “ทาํให้ร่างกายแข็งแรง สามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างใจ
ตอ้งการ”โฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เอนชวัร์ (Ensure)” ของ บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส 
(ประเทศไทย) เพื่อนาํเสนอว่าผูสู้งอายคุวรจะดูแลให้ร่างกายแขง็แรงและสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ
ไดโ้ดยไม่ตอ้งเป็นภาระผูอ่ื้น 
   ตวัอยา่ง เน้ือสารท่ีเป็นอวจันภาษาพบการโนม้นา้วใจในประเด็นผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพดงัน้ี 
   การใช้สัญญะ (Sign) “ตีเทนนิส,ว่ายนํ้ า,พายเรือ” ในโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม “เอนชัวร์ (Ensure)” ของบริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) เป็นการ
นาํเสนอความสามารถในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายท่ีุสามารถออกกาํลงักายท่ีตอ้งใชค้วามแขง็แรง 
   การใช้สัญญะ (Sign) “เล่นกับหลาน” ในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมแคลเซียม แซนดอส ของบริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกัด เป็นการนําเสนอ
ความสามารถในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายกุบัครอบครัว ในการดูแลเล้ียงดูหลาน 
   การใชส้ัญญะ (Sign) “การชกักะเยอ่” ในโฆษณาศูนยโ์รคกระดูกและขอ้
ของโรงพยาบาลธนบุรีความสามารถในการทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุเน่ืองจากปราศจากปัญหาโรค
ขอ้และกระดูก 
   ดา้นเน้ือหาทั้งในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษาให้ความสาํคญัในประเด็น
ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ แต่ในส่วนของอวจันภาษา
จะใหค้วามสาํคญัในประเดน็น้ีมากกวา่อวจันภาษา โดยสอดคลอ้งกบัการใชจุ้ดจูงใจในการโนม้นา้วใจ
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ดา้นอารมณ์ (Emotional Appeals) ในประเด็นดงัน้ี  (Bovee, Thill, Dovel และWood, 1995: 24) 
(Ogilvy และ Raphaelson, 1982 อา้งถึงใน นิภาพร กลุสมบูรณ์,  2542: 32) 

(1) จุดจูงใจดา้นความกลวั (Fear Appeal) คือ การนาํเสนอขอ้มูลในดา้นลบ 
(Negative Appeal) สามารถแบ่งออกเป็นความกลวัอนัตรายต่อร่างกายและความกลวัดา้นจิตวิทยา 
ซ่ึงเป็นการสร้างสถานการณ์ท่ีไม่พึงปรารถนาเพ่ือให้เกิดความกลวั จุดจูงใจด้านความกลวันั้น
สามารถทาํได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี จุดจูงใจดา้นความกลวัท่ีแสดงถึงผลเชิงลบว่าท่ีจะไดรั้บ ถา้ไม่ใช้
ผลิตภณัฑท่ี์โฆษณาหรือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่เหมาะสม เช่น โฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” 
ของโรงพยาบาลธนบุรี ท่ีนาํภาพของผูป่้วยอมัพฤกษบ์นรถเขน็มาใช ้เน่ืองจากโรคหลอดเลือดสมอง 

(2) จุดจูงใจดา้นความอบอุ่น (Warmth Appeal) คือ การนาํเสนอความ
อบอุ่นในงานโฆษณา เป็นอารมณ์อ่อนโยนรวมถึงการตอบสนองทางกายภาพ เป็นอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็ว เม่ือมีคามรัก ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ซ่ึงความสัมพนัธ์ต่างๆก่อให้เกิดอารมณ์ดา้น
ความรัก ความสุข ความภูมิใจ การยอมรับ หรือความสนุกสนาน เช่น โฆษณาการรักษา “โรคขอ้
เข่า” ของ ศูนยก์ลา้มเน้ือ ขอ้ และกระดูก  โรงพยาบาลบางพญาไท ท่ีใชข้อ้ความว่า “ใหค้นท่ีคุณรัก
ไดอ้อกไปใชชี้วิตอยา่งเตม็ท่ีอีกคร้ัง” เป็นการแสดงความรักท่ีบุตรมีต่อมารดาท่ีอยูใ่นวยัสูงอาย ุ

(3) จุดจูงใจดา้นการยอมรับจากสังคม (Social-Approved Appeal) หรือ 
จุดจูงใจดา้นความนิยมในผลิตภณัฑ์และบริการ (Product/service Popularity Appeal) คือ การ
นาํเสนอใหเ้ห็นถึงความนิยมในผลิตภณัฑ ์แสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าหรือคุณภาพตราผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ี
ยอมรับในคนหมู่มากในสังคมเพื่อจูงใจให้ผูรั้บสารพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ เช่น โฆษณาการ
รักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของศูนยส์มองและระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไทท่ีมีการนาํเสนอ 
ตราของหน่วยงานของ Harvard Medical International เป็นหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ี
ทาํงานดา้นวิชาการเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพร่วมมือกบันานาชาติในการพฒันาความกา้วการดูแล
สุขภาพ 

(4) จุดจูงใจดา้นความเป็นตวัเอง (Ego Appeals) คือ การนาํเสนอรูปร่าง
หน้าตาหรือบุคลิกภาพท่ีดี ความเฉลียวฉลาด ของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ
และภูมิใจให้แก่ผูใ้ช้ โดยอาจไม่เก่ียวขอ้งกับความตอ้งการเป็นท่ียอมรับของคนรอบขา้ง เช่น 
โฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “ยิ่งคิด ยิ่งคุม้” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ 
จาํกดั (เอไอเอ) ท่ีมีการนาํผูสู้งอายชุายหญิงท่ีมีลกัษณะแขง็แรงและมีความสุขมาใชเ้ป็นผูน้าํเสนอ
ผลิตภณัฑเ์ป็นตน้ 

2) การโนม้นา้วใจโดยใชเ้สน้ทางริมประเดน็ท่ี 2 คือ การโนม้นา้วใจในเร่ือง
ของขอ้กงัวลของผูสู้งอาย ุ



358 

 

   ดา้นเน้ือสารในโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพของผูสู้งอายุให้
ความสาํคญัการโนม้นา้วใจในประเด็น “ขอ้กงัวลของผูสู้งอาย”ุ พบไดจ้ากแก่น (Theme) ในส่วน  
วจันภาษา จาํนวน 2 ประเดน็ คือ 1)  ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ2)  ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
   ขอ้กงัวลของผูสู้งอาย ุแบ่งออกเป็น ดงัน้ี  

(1) ค่าใชจ่้ายของผูสู้งอายุ เป็นหน่ึงในขอ้กงัวลของผูสู้งอายุเน่ืองจาก 2 
สาเหตุ คือ สาเหตุท่ี 1 ผูสู้งอายุนั้นมีขอ้จาํกัดในเร่ืองของการประกอบอาชีพจากทั้งภาครัฐและ
เอกชนส่วนใหญ่ท่ีกาํหนดวา่ผูท่ี้อาย ุ55 ถึง 60 ปีข้ึนไปเป็นวยัท่ีอยูใ่นช่วงตอ้งเกษียณอายกุารทาํงาน 
และ สาเหตุท่ี 2 ความมีอายุและสภาพร่างกายนั้นไม่เอ้ืออาํนวยต่อการประกอบอาชีพในหลายๆ 
อาชีพ และผูสู้งอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมิไดมี้การประกอบอาชีพท่ีแน่นอนทาํให้ผูสู้งอายุ
นั้นจะประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจ  

(2) ปัญหาสุขภาพของผู ้สูงอายุ เป็นหน่ึงในข้อกังวลของผู ้สูงอายุ
เน่ืองจากอวยัวะต่างๆ ในร่างกายต่างๆท่ีถูกใชม้าเป็นระยะเวลานาน จะค่อยๆเส่ือมสภาพลง ร่างกาย
จึงเกิดการสึกหรอและเส่ือมสภาพ ทาํใหผู้สู้งอายนุั้นมีสุขภาพอ่อนแอ เช่ืองชา้ลง อ่อนแรง ซ่ึงจะทาํ
ให้ร่างกายเส่ียงต่อการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบติัเหตุไดง่้ายกว่าช่วงวยัอ่ืนๆ ทั้ง 2 ประเด็น จึงเป็นขอ้
กงัวลสาํหรับผูสู้งอาย ุ
   ตวัอยา่ง เน้ือสารท่ีเป็นวจันภาษาพบการโนม้นา้วใจในประเด็นผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพดงัน้ี 
   ขอ้ความ “เร่ิมตน้เพียงวนัละ 6 บาท” ในโฆษณาประกนัชีวิต “อาวุโสโอเค
ชุด 3 เหตุผล” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) เพื่อเป็นการ
นาํเสนอว่าค่าใชจ่้ายในการผลิตภณัฑน์ั้นมีราคาท่ีถูก คือ เพียงแค่ 6 บาทต่อวนัซ่ึงผูสู้งอายสุามารถ
จะจ่ายและคุม้ค่ากบัการคุม้ครองท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์
   ขอ้ความ “ราคาเหมาจ่าย รักษาขอ้ไหล่ติด/ผ่าตดัหมอนรองขอ้เข่า 65,000 
บาท” ในโฆษณาศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่ ขอ้สะโพก และกระดูกสันหลงั โรงพยาบาลบางประกอก 9 
อินเตอร์เนชัน่แนล เพื่อเป็นการนาํเสนอถึงการจ่ายค่าใชจ่้ายในการรักษาหรือบริการเพียงแค่คร้ัง
เดียวเท่านั้นเพื่อไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีมากเกินกว่าท่ีคาดคิดเอาไวท้าํให้ผูสู้งอายุหมดความ
กงัวลเร่ืองค่าใชจ่้าย  
   ขอ้ความ “นอนกรน” โฆษณาคลินิกนิทราภิรมย ์(ศูนยรั์กษาโรคนอนกรน) 
พยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล เพื่อเป็นการนาํเสนอว่าผูสู้งอายนุั้นเส่ียงต่อการเกิดปัญหา
อาการนอนกรน 
   ตวัอยา่ง เน้ือสารท่ีเป็นอวจันภาษาพบการโนม้นา้วใจในประเด็นผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพดงัน้ี 
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   การใชส้ัญญะ (Sign) “ผูสู้งอายบุนรถเขน็” ในโฆษณาการรักษาโรคหลอด
เลือดสมอง ของ โรงพยาบาลธนบุรีเพื่อนาํเสนอว่าผูสู้งอายท่ีุเจบ็ป่วยจนตอ้งทนทุกขท์รมานอยูบ่น
รถเขน็   
   การใช้สัญญะ (Sign) “กระดาษบันทึกข้อความหรือกระดาษโน้ต” ใน
โฆษณาของศูนยสุ์ขภาพ Men Center โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์เพื่อนาํเสนอว่าผูสู้งอายนุั้นเส่ียงต่อ
การเกิดอาการหลงลืมซ่ึงเกิดจากสมองเส่ือม 
   การใชส้ัญญะ(Sign) “เศรษฐา ศิระฉายา” ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑห์รือพรีเซ็น
เตอร์ในโฆษณาประกนัชีวิต “อาวุโสโอเคชุด 3 เหตุผล”ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล 
แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) เพื่อนาํเสนอถึงผูสู้งอายุท่ีไม่มีปัญหาทางดา้นการเงินเน่ืองจากความ
มัน่คงทางการเงินจากการทาํประกนัชีวิต 
   ดา้นเน้ือหาในโฆษณานั้น ในส่วนวจันภาษาจะให้ความสาํคญัในประเด็น
ขอ้กงัวลของผูสู้งอาย ุแต่ในส่วนอวจันภาษาไม่ใหค้วามสาํคญัในประเด็นน้ี โดยสอดคลอ้งกบัการ
ใชจุ้ดจูงใจในการโนม้นา้วใจดา้นอารมณ์ (Emotional Appeals) ในประเด็นดงัน้ี (Bovee, Thill, Dovel 
และWood, 1995: 24) (Ogilvy และ Raphaelson, 1982 อา้งถึงใน นิภาพร กลุสมบูรณ์, 2542: 32) 

(1) จุดจูงใจดา้นความกลวั (Fear Appeal) คือ การนาํเสนอขอ้มูลในดา้น
ลบ (Negative Appeal) สามารถแบ่งออกเป็นความกลวัอนัตรายต่อร่างกายและความกลวัดา้น
จิตวิทยา ซ่ึงเป็นการสร้างสถานการณ์ท่ีไม่พึงปรารถนาเพ่ือใหเ้กิดความกลวั จุดจูงใจดา้นความกลวั
นั้นสามารถทาํได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี จุดจูงใจดา้นความกลวัท่ีแสดงถึงผลเชิงลบในการยอมรับของ
ผูอ่ื้นในสังคม เช่น การไม่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน เม่ือไม่ใชผ้ลิตภณัฑ์ในโฆษณา เช่น โฆษณา
ประกนัอุบติัเหตุ“อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ 
จาํกดั (เอไอเอ) ท่ีนาํเสนอว่า ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพในการสมคัร ทาํใหผู้สู้งรู้สึกว่าไดรั้บการยอมรับ
จากสงัคมและไม่เป็นภาระของลูกหลาน เป็นตน้ 

(2) จุดจูงใจดา้นความละอาย (Shame Appeal) คือ การนาํเสนอขอ้มูล
เพื่อใหเ้กิดความละอายใจเพ่ือชกัจูงใจไม่ใหท้าํเช่นนั้น เช่น โฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของศูนย์
หัวใจ โรงพยาบาลนนทเวช ใชข้อ้ความว่า “เพราะโรคหัวใจ...ไม่ไดเ้จ็บแค่คนเดียว” เพื่อเป็นการ
เตือนผูสู้งอายใุหดู้แลสุขภาพตนเอง เพราะเม่ือเกิดเจบ็ป่วยนั้นลูกหลานก็จะไดรั้บผลกระทบไปดว้ย
เช่นกนั 

(3) จุดจูงใจดา้นราคา (Price Appeals) คือ การนาํเสนอท่ีราคาถูกหรือ
จดัการส่งเสริมการขายดว้ยการลดราคาผลิตภณัฑ ์ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในผลิตภณัฑเ์ม่ือ
ราคาลดลง หรือเพิ่มคุณค่าพิเศษใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ต่ราคาเท่าเดิม เช่น สูตรใหม่ ส่วนผสม เป็นตน้ ซ่ึง
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สามารถเป็นไดท้ั้งดา้นอารมณ์และเหตุผลเช่นเดียวกนั เช่น โฆษณาประกนัชีวิต อาวุโสโอเค โฉม
ใหม่ ของบริษทั เอไอเอ จาํกัด  ช่วยผูสู้งอายุในการลดลดขอ้กังวลของผูสู้งอายุเก่ียวกับการทาํ
ประกนัชีวิต คือ ลดเบ้ียประกนัภยัเร่ิมตน้เหลือเพียง 6 บาทต่อวนั และเพิ่มผลประโยชน์ในกรณีท่ี
เสียชีวิตในปีท่ี 1-2 เป็น 102%  เป็นตน้ 
   นอกจากน้ีในโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุในส่ือ
ส่ิงพิมพมี์การนาํจุดจูงใจโดยใชด้ารา (Star Appeals) คือ การนาํเสนอท่ีนาํบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาใช ้ซ่ึง
สามารถเป็นไดท้ั้งดา้นอารมณ์และเหตุผลเช่นเดียวกนั เช่น  
   โฆษณาประกนัชีวิต อาวุโสโอเค โฉมใหม่ ของ บริษทั เอไอเอ จาํกดั  ท่ีนาํ
คุณเศรษฐา ศิระฉายามานาํเสนอผลิตภณัฑ์เพื่อความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์ในดา้นเหตุผล และ
เป็นตวัอยา่งของผูสู้งอายท่ีุมีความมัน่คงในดา้นอารมณ์เป็นตน้ 
 

5.1.2  การนําสรุปและอภิปรายผลการโน้มน้าวใจด้านเนือ้สาร ด้านผู้ผลติสาร และด้านผู้รับ

สารในโฆษณาผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุ ตามหลกัตามหลกั

ทฤษฎกีารโน้มน้าวโดยคดิขยายรายละเอยีด (Elaborate Likelihood Model) 
 การศึกษาการโน้มน้าวใจในโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุในส่ือ
ส่ิงพิมพโ์ดยนาํขอ้มูลทั้ง 3 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ เน้ือสาร ผูผ้ลิตสาร และผูรั้บสาร มาสรุปตามหลกัทฤษฎี
การโนม้นา้วโดยคิดขยายรายละเอียด (Elaborate Likelihood Model) ได ้ดงัน้ี 
  5.1.2.1  การคดัเลือกส่ือโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
  ดา้นเน้ือสาร ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเน้ือสารโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของ
ผูสู้งอายุในส่ือส่ิงพิมพเ์น่ืองจากพบการโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุเป็น
จาํนวนมากและสามารถเขา้ถึงคนไดเ้ป็นจาํนวนมาก โดยเลือกศึกษาหนังสือพิมพป์ระเภททัว่ไป
และนิตยสารวารสารประเภททัว่ไปและเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
  ดา้นผูผ้ลิตสาร มีการเลือกลงโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพม์ากกวา่ส่ือโฆษณาประเภทต่างๆ 
โดยกล่าวว่ามีความตอ้งการโฆษณาในส่ือโทรทศัน์แต่ค่าใชจ่้ายนั้นค่อนขา้งสูงและงบประมาณใน
การจดัทาํโฆษณามีจาํนวนจาํกดั จึงเลือกโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพท่ี์มีราคาไม่สูงและสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายเป็นจาํนวนมากโดยเลือกลงโฆษณาในหนงัสือพิมพป์ระเภททัว่ไปเพื่อเขา้ถึงคนเป็น
จาํนวนมากและในนิตยสารวารสารนั้นเลือกโดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นเกณฑ์ซ่ึงได้แก่ นิตยสาร
วารสารท่ีมีอายุมาเป็นเวลานานและเก่ียวกบัสุขภาพ โดยเลือกลงโฆษณาในหนงัสือพิมพม์ากกว่า
นิตยสาร 
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  ดา้นผูรั้บสาร ผูสู้งอายุให้ความสนใจโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนส่ือโทรทศัน์และส่ือส่ิงพิมพม์ากท่ีสุดเน่ืองจากสามารถพบเห็นไดง่้ายผา่นทางโทรทศัน์
และหนงัสือพิมพ ์โดยรับส่ือหนงัสือพิมพป์ระเภททัว่ไปเป็นประจาํแต่ส่ือนิตยสารวารสารนั้นมีการ
รับบา้งบางคร้ังซ่ึงเป็นประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ โดยผูสู้งอายุเพศชายให้ความสนใจในส่ือ
หนงัสือพิมพแ์ต่เพศหญิงจะใหค้วามสนใจในส่ือนิตยสารวารสาร 
  สรุป ผูสู้งอายนุั้นให้ความสนใจในส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ส่ือส่ิงพิมพ ์เน่ืองมาจาก 2 ปัจจยั ดงัน้ี คือ 

1) ปัญหาทางดา้นสายตา คือ ผูสู้งอายุนั้นจะมีปัญหาทางดา้นสายตา โดย
จากการสมัภาษณ์ผูสู้งอายพุบวา่ผูสู้งอายมีุปัญหาทางดา้นสายตาในการอ่านตวัหนงัสือขนาดเลก็ตาม
ส่ือส่ิงพิมพ ์สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูสู้งอายขุอง บริบูรณ์ พรพิบูลย ์(2536) ท่ีกล่าวว่าดา้นร่างกาย
เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะเส่ือมโทรมลง เช่น สายตายาว เป็นตน้ 

2) ระดบัการศึกษา คือ ระดบัความรู้นั้นส่งผลต่อการรับรู้ทางดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์
โดยจากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุพบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่นั้ นจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาผูสู้งอายุในบริบทของประเทศไทย (เทพ ไสยานนท,์ 2529 อา้งใน คนึงนิจ 
ศีลลกัษ์, 2535: 37-38) ท่ีกล่าวว่า ผูสู้งอายุในประเทศไทยนั้นมีกลุ่มท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพใน
หน่วยงานราชการหรืออาชีพอ่ืนๆ นั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความรู้ เป็นชาวบา้น ชาวไร่ ชาวนา เม่ือ
เขา้สู่วยัผูสู้งอายุสภาพร่างกายก็จะค่อยๆ เส่ือมถอยลงเกิดการเจ็บป่วยง่ายข้ึนซ่ึงทาํให้ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพดงัเดิมได ้และไม่ไดมี้การประกอบอาชีพ 
   ตวัอยา่งการสมัภาษณ์ผูสู้งอาย ุ
   ผูรั้บสารผูสู้งอายคุนท่ี 1 กล่าวว่า “ไม่ค่อยไดอ่้านอะ คือ ทาํไมอะ คน ไม่มี
ความรู้อะ เราเลยมาพอแก่เฒ่าเลยห่างเหินเร่ืองส่ิงพิมพ”์ 
   ผูรั้บสารผูสู้งอายคุนท่ี 2 กล่าวว่า “หนงัสือพิมพเ์ด๋ียวน้ีอ่านนอ้ย เพราะว่าฟัง
หรือดูทีวีเยอะ” 
   ผูรั้บสารผูสู้งอายคุนท่ี 3 กล่าววา่ “ไม่เคยอ่านเลยคะ ไม่สนใจ” 
   ผูรั้บสารผูสู้งอายุเลือกรับส่ือส่ิงพิมพ์หนังสือพิมพ์มากกว่าส่ือนิตยสาร
วารสาร เพื่อรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ (โดยผูสู้งอายเุพศชายให้ความสนใจในส่ือหนงัสือพิมพแ์ต่เพศ
หญิงจะให้ความสนใจในส่ือนิตยสารวารสาร) สอดคล้องกับผูผ้ลิตสารท่ีเลือกลงโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ประเภททัว่ไป เน่ืองจากราคาค่าใช้จ่ายไม่สูงเท่าส่ือโทรทศัน์และสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายเป็นจาํนวนมาก 
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  5.1.2.2  การโนม้นา้วใจในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุใน
ส่ือส่ิงพิมพ ์
  โฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพ ์ มีการการโนม้
นา้วใจโดยใชเ้ส้นทางริมมากกว่าเส้นทางหลกั (เส้นทางริมจาํนวน 2 ประเด็น และเส้นทางหลกั
จาํนวน 1 ประเด็น) ซ่ึงสามารถอภิปรายเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี 1) การโนม้นา้วใจโดยใชเ้ส้นทางหลกั
ประเด็นท่ี 1 คือ “ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ” สามารถนาํมา
เปรียบเทียบกบัการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ดงัน้ี 
  การนาํประเด็นดา้น “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ 
มาใชเ้ป็นจุดจูงใจนั้นสอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีส่วนในการทาํให้ผูสู้งอายุยืนยาวยิ่งข้ึน (Prolonging 
Life) ของบรรลุ  ศิริพานิช (2542) ท่ีกล่าวว่า มนุษยทุ์กๆ คนนั้นปารถนาท่ีจะมีชีวิตยืนยาว จึงไดมี้
การพยายามท่ีจะคิดคน้วิธีการต่างๆ ท่ีจะช่วยยดืชีวิตของมนุษยใ์หย้าวนานมากข้ึน จึงมีการคิดคน้ยา
และอาหารเสริมข้ึน โดยยานั้นถูกคิดคน้ข้ึนมาเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆเพื่อช่วยยืดชีวิต  
ถดัมาในส่วนของอาหารเสริมนั้นถูกคิดคน้ข้ึนมาเพื่อช่วยสาํหรับผูท่ี้ทานอาหารไม่ถูกตอ้งตามหลกั
โภชนาการ ถา้หากรับประทานอาหารไม่ครบตามโภชนาการร่างกายอาจจะเจ็บป่วยไดง่้าย ซ่ึงเป็น
สาเหตุใหป้ระชากรมีช่วงอายท่ีุสั้นลง 
  ดา้นเน้ือสารพบว่ามีการนาํจุดจูงต่างๆมาใชใ้นประเด็น “ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ” ดงัน้ี 1) การใชจุ้ดจูงใจดา้นคุณลกัษณะ (Feature Appeals) 
และ 2) จุดจูงใจดา้นข่าวสาร (News Appeals) สามารถยกตวัอยา่งได ้ดงัน้ี 

1) การใชจุ้ดจูงใจดา้นคุณลกัษณะ (Feature Appeals) ในโฆษณาประกนัชีวิต
“อาวุโสโอเค โฉมใหม่” ของ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
สามารถทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ นอกจากน้ี มีการขยายช่วงอายท่ีุรับประกนั ปรับค่าใชจ่้ายใน
การสมคัรลดลง และเพิ่มผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงทาํใหเ้หมาะสมกบัผูสู้งอายยุิง่ข้ึน 

2) จุดจูงใจดา้นข่าวสาร (News Appeals) ในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
“แคลเซียม แซนดอส (Calcium Sandoz)” ของ บริษทั โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จาํกดั (Novartis 
(Thailand) Ltd.) ท่ีนาํเสนอรักษาและป้องกนัโรคกระดูกพรุนดว้ยแคลเซียม แซนดอส ฟอร์ท และ
วิตามินดี สูตรใหม่ ท่ีเพียงละลายในนํ้ าก็พร้อมด่ืม ปราศจากนํ้ าตาล และรับประทานพร้อมหือไม่
พร้อมอาหารกไ็ด ้
  ด้านผูผ้ลิตสาร จากการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตสารตอ้งการเน้นในเร่ืองประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดโดยใหเ้หตุผลวา่เน่ืองจากเป็นลกัษณะเด่นหรือขอ้ดีของผลิตภณัฑท่ี์จะช่วยดึงดูด
ใหเ้กิดความสนใจและทราบวา่ผลิตภณัฑมี์ประโยชน์อยา่งไร  
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  ดา้นผูรั้บสาร จากการสัมภาษณ์ผูรั้บสารผูสู้งอายุไมไ้ดใ้ห้ความสนใจในเร่ืองของ
ประโยชน์และขอ้ดีของผลิตภณัฑใ์นโฆษณา 
  สรุป ดา้นเน้ือสารและผูผ้ลิตสารให้ความสาํคญัในประเด็นน้ี โดยตอ้งการท่ีจะโนม้
นา้วใจโดยใชเ้ร่ืองประโยชน์และสรรพคุณของผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากเป็นลกัษณะเด่นหรือขอ้ดีของ
ผลิตภณัฑท่ี์จะช่วยดึงดูดใหเ้กิดความสนใจและทราบว่าผลิตภณัฑมี์ประโยชน์อยา่งไร แต่ดา้นผูรั้บ
สารผูสู้งอายกุลบัไม่ไดใ้ห้ความสนใจในเร่ืองของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

1) การโนม้นา้วใจโดยใชเ้ส้นทางริมประเด็นท่ี 1 คือ “ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายุ
ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพ” สามารถนํามาเปรียบเทียบกับการทบทวน
วรรณกรรมในบทท่ี 2 ดงัน้ี การนาํประเดน็ดา้น “ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ” มาใชเ้ป็นจุดจูงใจนั้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นจิตใจและอารมณ์
ของผูสู้งอายขุอง สมศกัด์ิ กระจายกล่ิน (2543) ท่ีกล่าววา่มนุษยน์ั้นหากสุขภาพจิตไม่ดีนั้นกจ็ะส่งผล
ให้ร่างกายไม่ดีไปด้วย ดังนั้น ผูท่ี้มีสุขภาพจิตท่ีดีย่อมมีช่วงอายุท่ียืนยาวมากกว่าผูท่ี้สุขภาพจิต
บกพร่อง 
    ดา้นเน้ือสาร พบว่า มีการนาํจุดจูงต่างๆ มาใช้ในประเด็น “ผลพลอยไดท่ี้
ผูสู้งอายุไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ” ดงัน้ี 1) จุดจูงใจดา้นความกลวั (Fear 
Appeal) 2) จุดจูงใจดา้นความอบอุ่น (Warmth Appeal) 3) จุดจูงใจดา้นการยอมรับจากสังคม 
(Social-approved Appeal) และ 4) จุดจูงใจดา้นความเป็นตวัเอง (Ego Appeals) สามารถยกตวัอยา่ง
ได ้ดงัน้ี 

(1) จุดจูงใจดา้นความกลวั (Fear Appeal) ในโฆษณาการรักษา “โรค
หลอดเลือดสมอง” ของ โรงพยาบาลธนบุรี ท่ีนาํภาพของผูป่้วยอมัพฤกษบ์นรถเขน็มาใช ้เน่ืองจาก
โรคหลอดเลือดสมอง 

(2) จุดจูงใจดา้นความอบอุ่น (Warmth Appeal) คือ ในโฆษณาการรักษา 
“โรคขอ้เข่า” ของ ศูนยก์ลา้มเน้ือ ขอ้ และกระดูก  โรงพยาบาลบางพญาไท ท่ีใชข้อ้ความว่า “ใหค้น
ท่ีคุณรักไดอ้อกไปใชชี้วิตอย่างเตม็ท่ีอีกคร้ัง” เป็นการแสดงความรักท่ีบุตรมีต่อมารดาท่ีอยู่ในวยั
สูงอาย ุ
    ดา้นผูผ้ลิตสาร จากการสัมภาษณ์นั้นให้เหตุผลว่าภาพในดา้นบวกจะช่วย
สร้างกาํลงัใจและแสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือใชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้จะมีสุขภาพท่ีแขง็แรง 
    ดา้นผูรั้บสาร จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุให้เหตุผลว่าเห็นภาพผูสู้งอายุท่ีมี
ลกัษณะแขง็แรง ยิม้แยม้ และทาํกิจกรรมต่างๆ แลว้มีความรู้สึกท่ีดี 
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    ตวัอยา่งการสมัภาษณ์ผูสู้งอาย ุ
    ผูรั้บสารผูสู้งอายคุนท่ี 1 กล่าวว่า “เห็นภาพในดา้นบวกแลว้ให้ความรู้สึกดี 
เห็นแลว้ โอ ้ดีจงัเลย อะไรอยา่งน้ี อยากจะเป็นครอบครัวเรากดี็ อะไรอยา่งน้ี” 
    ผูรั้บสารผูสู้งอายคุนท่ี 2 กล่าววา่ “เห็นภาพเขาเตน้แลว้อยากเตน้ก็เตน้กะเคา้ 
กเ็ตน้แค่เน๊ียะเตน้ไดห้รือจะอาจเรียกรีแลกซ์ไดอ้ะไรอยา่งน้ี” 
    สรุป ด้านเน้ือสาร ผูผ้ลิตสาร และผูรั้บสาร ให้ความสําคญัในประเด็นน้ี
ตรงกนั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นจิตใจและอารมณ์ของผูสู้งอายุของ สมศกัด์ิ กระจาย
กล่ิน (2543) ทั้ง 4 ประเด็น คือ 1) ความตอ้งการอยูร่่วมกบับุตรหลานไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ดว้ย
ความรักและ ยกยอ่งนกัถือท่ีมีคุณค่าต่อครอบครัวและสังคม 2) ความตอ้งการท่ีจะมีกิจกรรมหรืองาน
อดิเรก เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด และความเหงา 3) ความตอ้งการมีเพื่อนในช่วงวยัเดียวกนั
หรือใกลเ้คียงกนั เพื่อพบพูดคุยประสังสรรค ์แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ส่ิงน้ีจะช่วยให้ผูสู้งอายมีุ
การปรับตวัดา้นอารมณ์และสังคมดีข้ึน 4)  ความตอ้งการความมัน่คงและความสงบทางจิตใจ ซ่ึงมี
หลายวิธีตามความสมคัรใจของผูสู้งอาย ุเช่น การปฏิบติัศาสนกิจและหลกัคาํสอนทางศาสนา 

2) การโนม้นา้วใจโดยใชเ้ส้นทางริมท่ี 2  คือ “ขอ้กงัวลของผูสู้งอาย”ุ สามารถ
นาํมาเปรียบเทียบกบัการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ดงัน้ี 
    การนาํประเดน็ดา้น “ขอ้กงัวลของผูสู้งอาย”ุ มาใชเ้ป็นจุดจูงใจนั้นสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะของผูสู้งอายขุองผูสู้งอายขุอง บริบูรณ์ พรพิบูลย ์(2536) ท่ีกล่าววา่ผูสู้งอายมีุลกัษณะเด่น
ทางดา้นอารมณ์และจิตใจดงัน้ี คือ ขาดความมัน่ใจในตวัเอง มีอารมณ์กงัวลง่าย กลวัในส่ิงท่ีไม่เคย
กลวัมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลวัการถูกทอดท้ิง และกลวัความตาย นอกจากน้ียงัรู้สึกเหงาหงอย
เป็นนิจใจน้อยสะเทือนใจง่ายบางคนกลายเป็นคนหงุดหงิดโมโหร้ายอารมณ์ไม่คงท่ีชอบแยกตวั 
บางคนมีอารมณ์ซึมเศร้า เหงา วา้เหว่และตอ้งการตายเร็วหรืออยากฆ่าตวัตาย แต่มีบางคนกลายเป็น
คนเพอ้เจอ้ชอบโออ้วดและชอบต่อเติมความเป็นจริง  
    ด้านเน้ือสารพบว่า มีการนําจุดจูงต่างๆมาใช้ในประเด็น “ข้อกังวลของ
ผูสู้งอาย”ุ ดงัน้ี 1) จุดจูงใจดา้นความกลวั (Fear Appeal) 2) จุดจูงใจดา้นความละอาย (Shame Appeal) 
และ 3) จุดจูงใจดา้นราคา (Price Appeals)  สามารถยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

(1) จุดจูงใจดา้นความกลวั (Fear Appeal) ท่ีแสดงถึงผลเชิงลบในการ
ยอมรับของผูอ่ื้นในสังคม ในโฆษณาประกันอุบัติเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข”ของ บริษัท 
อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) ท่ีนาํเสนอว่า ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพใน
การสมคัร ทาํใหผู้สู้งรู้สึกวา่ไดรั้บการยอมรับจากสงัคมและไม่เป็นภาระของลูกหลาน เป็นตน้ 

(2) จุดจูงใจดา้นความละอาย (Shame Appeal) ในโฆษณาการรักษา 
“โรคหวัใจ” ของศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลนนทเวช ใชข้อ้ความว่า “เพราะโรคหวัใจ...ไม่ไดเ้จบ็แค่คน
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เดียว” เพื่อเป็นการเตือนผูสู้งอายใุหดู้แลสุขภาพตนเอง เพราะเม่ือเกิดเจบ็ป่วยนั้นลูกหลานกจ็ะไดรั้บ
ผลกระทบไปดว้ยเช่นกนั 

(3) จุดจูงใจดา้นราคา (Price Appeals) ในโฆษณาประกนัชีวิต อาวุโส
โอเค โฉมใหม่ ของ บริษทั เอไอเอ จาํกดั  ช่วยผูสู้งอายุในการลดลดขอ้กงัวลของผูสู้งอายุเก่ียวกบั
การทาํประกนัชีวิต คือ ลดเบ้ียประกนัภยัเร่ิมตน้เหลือเพียง 6 บาทต่อวนั และเพิ่มผลประโยชน์ใน
กรณีท่ีเสียชีวิตในปีท่ี 1-2 เป็น 102%  เป็นตน้ 
    ดา้นผูผ้ลิตสาร จากการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตสารไม่ไดใ้ห้ความสําคญั เน่ืองจาก
เช่ือวา่ประเดน็ในดา้นลบนั้นไมมี้ผลต่อความสนใจของผูสู้งอาย ุ
    ดา้นผูรั้บสาร จากการสัมภาษณ์ผูรั้บสารไม่ไดใ้ห้ความสาํคญั เน่ืองจากเห็น
แลว้มีความรู้สึกหดหู่และหมดกาํลงัใจ 
  สรุป ดา้นเน้ือสารมีการคน้พบการโนม้นา้วใจในประเด็นขอ้กงัวลของผูสู้งอาย ุ แต่
ดา้นผูผ้ลิตสารไม่ไดใ้ห้ความสําคญั เน่ืองจากเช่ือว่าประเด็นในดา้นลบนั้นไมมี้ผลต่อความสนใจ
ของผูสู้งอายุ และดา้นผูรั้บสารผูผ้ลิตสาร ไม่ไดใ้ห้ความสาํคญั เน่ืองจากเห็นแลว้มีความรู้สึกหดหู่
และหมดกาํลงัใจ  
  นอกจากน้ีการสัมภาษณ์ผูรั้บสารผูสู้งอายุยงัพบว่าผูสู้งอายุให้ความเช่ือถือใน
การแพทยส์มยัใหม่และแพทยแ์บบดงัเดิม เช่น แพทยจี์น สมุนไพร่ และแพทยจ์บัเส้น เป็นตน้ และ 
เลือกไปรักษาแพทย์สมัยใหม่ท่ีโรงพยาบาลของหน่วยงานรัฐบาลเน่ืองจากสามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาล สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูสู้งอายใุนประเทศไทย (Burian, 1993: 41- 43) คือ ประชากร
ผูสู้งอายุในประเทศไทยให้ความสําคญัทั้ งการแพทยส์มยัใหม่และการแพทยแ์บบดังเดิม และ
ประชากรผูสู้งอายใุนประเทศไทยส่วนใหญ่จะเดินทางไปรักษาท่ีโรงพยาบาลของหน่วยงานรัฐบาล  
  สรุป ดา้นการคดัเลือกส่ือโฆษณา : ผูว้ิจยัพบว่า เน้ือสาร ผูรั้บสาร และผูผ้ลิตสาร
โฆษณาผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุหค้วามสาํคญักบัการโฆษณาในส่ือ
ส่ิงพิมพส์อดคลอ้งกนัทั้ง 3 ดา้น เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีค่าใชจ่้ายในการโฆษณาท่ีไม่สูงและสามารถท่ี
จะเขา้ถึงผูรั้บสารเป็นจาํนวนมาก โดยเลือกลงโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนังส่ือพิมพท์ัว่ไป 
และนิตยสารวารสารทัว่ไปและท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
  การโน้มน้าวในในโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของผูสู้งอายุในส่ือ
ส่ิงพิมพ ์: โฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายมีุการส่ือสารเพ่ือโนม้นา้วใจจาํนวน 
3 ประเด็น แบ่งออกเป็นเส้นทางหลกัจาํนวน 1 ประเด็นและเส้นทางริมจาํนวน 2 ประเด็นแบ่งได้
ดงัน้ี การโนม้นา้วใจโดยใชเ้ส้นทางหลกัคือ “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ” และ การโนม้นา้วใจโดยใชเ้ส้นทางริมแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) “ผลพลอยไดท่ี้
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ผูสู้งอายไุดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ” และ 2) “ขอ้กงัวลของผูสู้งอาย”ุ โฆษณา
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายนุาํการโนม้นา้วในเสน้ทางริมมาใชม้ากกวา่เสน้ทางหลกั 
  การโนม้นา้วใจโดยใชเ้ส้นทางหลกัและริม : ผูว้ิจยัพบว่าในดา้นเน้ือสารและผูผ้ลิต
สารใหค้วามสาํคญักบัการโนม้นา้วใจในเส้นทางหลกัในประเด็น “ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ” โดยนาํการโน้มน้าวใจดา้นเหตุผล (Rational Appeals) ซ่ึงใชจุ้ดจูง
ดา้นคุณลกัษณะ (Feature Appeals) คือ การนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของผลิตภณัฑ ์
และจุดจูงใจดา้นความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั (Competitive Advantage Appeals) คือ การนาํเสนอขอ้มูล
ท่ีเนน้ขอ้เด่นของผลิตภณัฑท่ี์เหนือกว่าของตราผลิตภณัฑอ่ื์นๆ มาใช ้(Weibacher, 1978) สอดคลอ้ง
กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้รายละเอียดผลิตภณัฑข์องผูสู้งอาย ุ(Meneely, Burns และ Strugnell, 
2008) ท่ีกล่าวว่า การให้รายละเอียดหรือขอ้มูลๆต่างของผลิตภณัฑเ์ป็นการช่วยผูสู้งอายเุกิดการคิด
พิจารณาและตดัสินใจ แต่ผูรั้บสารไม่ไดใ้หค้วามสนใจในการโนม้นา้วใจประเดน็ดงักล่าว  
  ส่วนการโนม้นา้วใจเส้นทางริมในประเด็น“ขอ้กงัวลของผูสู้งอาย”ุ ผูว้ิจยัพบว่าดา้น
เน้ือสารให้ความสาํคญั โดยนาํการโนม้นา้วใจดา้นอารมณ์ (Emotional Appeals) มาใช ้ซ่ึงใชจุ้ดจูง
ด้านความกลัวท่ีแสดงถึงผลเชิงลบในการยอมรับของผูอ่ื้นในสังคมจุดจูงใจด้านความละอาย 
(Shame Appeal) จุดจูงใจดา้นราคา (Price Appeals) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเด็น ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ
ของผูสู้งอายท่ีุเกิดจากเกษียณอายกุารทาํงาน จึงทาํใหมี้รายรับลดลง นอกจากน้ีผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยไม่ไดมี้การประกอบอาชีพท่ีแน่นอน (สาํนกังานส่งเสริมและพิทกัษเ์ด็ก, 2547: 31)  แต่
ผูผ้ลิตสารและผูรั้บสารกลบัไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการโนม้นา้วใจในเสน้ทางริมประเดน็น้ี  
  การโน้มน้าวใจเส้นทางริมในประเด็น “ผลพลอยได้ท่ีผูสู้งอายุได้รับจากการใช้
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ” เป็นประเด็นท่ีเน้ือสาร ผูผ้ลิตสาร และผูรั้บสารมีความสอดคลอ้ง
กนัทั้ง 3 ดา้น ผูว้ิจยัพบวา่มีการนาํการโนม้นา้วใจดา้นอารมณ์ (Emotional Appeals) มาใช ้โดยนาํจุด
จูงใจดา้นความกลวัท่ีแสดงถึงผลเชิงลบวา่ท่ีจะไดรั้บ ถา้ไม่ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์โฆษณาจุดจูงใจดา้นความ
อบอุ่น (Warmth Appeal) จุดจูงใจดา้นการยอมรับจากสงัคม (Social-approved Appeal) และจุดจูงใจ
ดา้นความเป็นตวัเอง (Ego Appeals) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต
ของผูสู้อายท่ีุกล่าววา่การเส่ือมของสุขภาพนั้นส่งผลต่อการดาํเนินชีวิต ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการทาํ
กิจกรรมต่างดว้ยตนเอง ตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้น จะทาํให้ผูสู้งอายมีุความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าและรู้สึกไม่พึง
พอใจต่อการดาํเนินชีวิต ดงันั้นจึงตอ้งพยายามใส่ใจสุขภาพของผูสู้งอายุให้แขง็แรงเพ่ือก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในช่วงบั้นปลายของชีวิตเพิ่มข้ึนของสุรกลุ เจนอบรม (2534) 
  การโนม้นา้วใจในเร่ือง “ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายุไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพ” นั้น โดยแทจ้ริงแลว้ผูสู้งอายุนั้นไม่ไดมี้ความตอ้งการในเร่ือง “สุขภาพท่ีแขง็แรงของ
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ผูสู้งอาย”ุ แต่ตอ้งการผลท่ีไดรั้บจากการมีสุขภาพท่ีดีคือเร่ืองของ “สุขภาพทางจิตใจและสงัคมไดรั้บ
การยอมรับ” เช่น ความสุขในการทาํกิจกรรมต่างๆ หรือ ความสุขในการทาํกิจกกรมกบัครอบครัว 
โดยพบว่ามีการนาํการโนม้นา้วใจดา้นอารมณ์ (Emotional Appeals) โดยใชจุ้ดจูงใจดา้นความกลวั 
(Fear Appeal) ท่ีแสดงถึงผลเชิงลบว่าท่ีจะไดรั้บ ถา้ไม่ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์โฆษณาหรือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่
เหมาะสม และความกลวัท่ีแสดงถึงผลเชิงลบในการยอมรับของผูอ่ื้นในสังคม เช่น การไม่ยอมรับ
จากกลุ่มเพื่อน เม่ือไม่ใชผ้ลิตภณัฑใ์นโฆษณา มาใช ้(Ogilvy และ Raphaelson, 1982 อา้งถึงใน นิภาพร 
กุลสมบูรณ์,  2542: 32) เปรียบเทียบไดก้บับุคคลท่ีออกกาํลงักายตามสถานเพราะกาย ซ่ึงจะออกกาํลงั
ลงักายให้ร่างกายดูสวยงาม โดยไม่ใช่เพื่อสุขภาพแต่เพื่อผลพลอยได ้คือ สร้างบุคลิกภาพท่ีดี และ
สร้างความมัน่ใจ  ดงันั้นการโนม้นา้วใจในเร่ืองน้ีจึงมีส่วนต่อความสนใจในโฆษณาสาํหรับผูสู้งอาย ุ
  นอกจากน้ีในโฆษณาผลิตภณัฑ์ยงัมีการนาํจุดจูงใจโดยการใชด้ารา (Star Appeals) 
คือ การนาํเสนอท่ีนาํบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาใช ้ซ่ึงสามารถเป็นไดท้ั้งดา้นอารมณ์และเหตุผลเช่นเดียวกนั
มาใชเ้พื่อช่วยสร้างความดึงดูดใจต่อผูสู้งอาย ุ
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ตารางที ่5.1  การสรุปตามหลกัทฤษฎีการโนม้นา้วโดยคิดขยายรายละเอียด (Elaborate Likelihood 
  Model) กบัจุดจูงใจท่ีพบโฆษณา 
 
การโนม้นา้วใจ ประเดน็ท่ีพบในโฆษณา จุดจูงใจท่ีพบโฆษณา 

1. การโนม้นา้วใจ
โดยใชเ้ส้นทาง
หลกั (Central 
route) 

1 การโนม้นา้วใจในเร่ืองของ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

1.1 การใชจุ้ดจูงใจดา้นคุณลกัษณะ 
(Feature Appeals) 
1.2 จุดจูงใจดา้นข่าวสาร (News 
Appeals) 

2. การโนม้นา้วใจ
โดยใชเ้ส้นทาง
ริม (Peripheral 
Route) 

2.1 การโนม้นา้วใจในเร่ืองของผล
พลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจากการ
ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 

2.1.1 จุดจูงใจดา้นความกลวัท่ีแสดง
ถึงผลเชิงลบวา่ท่ีจะไดรั้บ ถา้ไม่ใช้
ผลิตภณัฑท่ี์โฆษณา 
2.1.2 จุดจูงใจดา้นความอบอุ่น 
(Warmth Appeal) 
2.1.3 จุดจูงใจดา้นการยอมรับจาก
สังคม (Social-approved Appeal) 
2.1.4 จุดจูงใจดา้นความเป็นตวัเอง 
(Ego Appeals) 

2.2 การโนม้นา้วใจในเร่ืองของขอ้
กงัวลของผูสู้งอาย ุ

2.2.1 จุดจูงใจดา้นความกลวัท่ีแสดง
ถึงผลเชิงลบในการยอมรับของผูอ่ื้น
ในสังคม 
2.2.2 จุดจูงใจดา้นความละอาย 
(Shame Appeal) 
2.2.3 จุดจูงใจดา้นราคา (Price 
Appeals) 
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5.2  ตอบคาํถามนําวจิยัข้อที ่2 การนิยามความหมายของคาํว่าสุขภาพในโฆษณา
ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุน้ันเป็นอย่างไร 

 
 การศึกษาคน้หาคาํนิยามความหมายของคาํว่าสุขภาพในโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพ ์โดยการนาํขอ้มูลการนิยามจาก 3 ดา้น คือ 1) ดา้นเน้ือสาร 2) 
ดา้นผูผ้ลิตสาร และ3) ดา้นผูรั้บสาร เพื่อนาํมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ โดยแบ่งการนิยามออกเป็น
ดงัน้ี 
 1)  ดา้นเน้ือสารแบ่งออกเป็นในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษาดงัน้ี 

(1) เน้ือสารส่วนท่ีเป็นวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุ
ในส่ือส่ิงพิมพมี์การใหค้าํนิยามความหมายของคาํวา่สุขภาพ ดงัน้ี 
  นิยามคาํวา่สุขภาพประเดน็ท่ี 1 คือ ผลิตภณัฑส์ามารถช่วยเหลือสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
  นิยามคาํวา่สุขภาพประเดน็ท่ี 2 คือ สุขภาพท่ีแขง็แรงของผูสู้งอาย ุ

(2) เน้ือสารส่วนท่ีเป็นอวจันภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุ
ในส่ือส่ิงพิมพมี์การใหค้าํนิยามความหมายของคาํวา่สุขภาพ ดงัน้ี 
  นิยามคาํวา่สุขภาพประเดน็ท่ี 1 คือ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
  นิยามคาํวา่สุขภาพประเดน็ท่ี 2 คือ สุขภาพท่ีแขง็แรงของผูสู้งอาย ุ
 2)  ดา้นผูผ้ลิตสารโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพมี์การ
ใหค้าํนิยามความหมายของคาํวา่สุขภาพ ดงัน้ี 
 นิยามคาํวา่สุขภาพประเดน็ท่ี 1 คือ สุขภาพท่ีแขง็แรงของผูสู้งอาย ุ
 นิยามคาํวา่สุขภาพประเดน็ท่ี 2 คือ สุขภาพจิตและอารมณ์ท่ีดีของผูสู้งอาย ุ
 3)  ดา้นผูรั้บสารโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนส่ือส่ิงพิมพมี์การ
ใหค้าํนิยามความหมายของคาํวา่สุขภาพดงัน้ี 
 นิยามคาํวา่สุขภาพประเดน็ท่ี 1 คือ การดูแลสุขภาพตนเองของผูสู้งอาย ุ
 นิยามคาํวา่สุขภาพประเดน็ท่ี 2 คือ สุขภาพจิตท่ีดีและไม่มีความเครียดของผูสู้งอาย ุ
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ตารางที ่5.2  สรุปคาํนิยามของคาํวา่สุขภาพโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุน 
 ส่ือส่ิงพิมพท์ั้ง 3 ดา้น 
 

นิยามความหมายของคาํวาสุขภาพในโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
คาํนิยามความหมายของคาํวา่
สุขภาพทั้ง 3 ดา้น 

ลาํดบัท่ี คาํนิยาม สรุปคาํนิยาม 

1. นิยาม
ความหมาย
ของคาํวา่
สุขภาพ
ของเน้ือ
สาร 

วจั
นภา
ษา 

1 ผลิตภณัฑ์
สามารถช่วยเหลือ
ผูสู้งอาย ุ

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

2 สุขภาพท่ีแขง็แรง
ของผูสู้งอาย ุ

ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจาก
การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพ 

อวจั
นภา
ษา 

3 ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพของ
ผูสู้งอาย ุ

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

4 ผูสู้งอายท่ีุมี
สุขภาพแขง็แรง 

ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจาก
การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพ 

2. นิยามคาํวา่สุขภาพ
ของผูผ้ลิตสาร 

5 ความแขง็แรงทาง
ร่างกายของ
ผูสู้งอาย ุ

ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจาก
การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพ 

6 สุขภาพจิตและ
อารมณ์ท่ีดีของ
ผูสู้งอาย ุ
 

3. นิยามของคาํวา่
สุขภาพของผูรั้บ
สาร 

7 การดูแลสุขภาพ
ตนเองของ
ผูสู้งอาย ุ

ผลพลอยไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจาก
การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพ 

8 สุขภาพจิตท่ีดีและ
ไม่มีความเครียด
ของผูสู้งอาย ุ

  



371 

 

5.2.1   การสรุปและอภิปรายผลนิยามความหมายของคําว่าสุขภาพในโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่
เกีย่วข้องกบัสุขภาพของผู้สูงอายุน้ันเป็นอย่างไร 

 การศึกษาคร้ังน้ีพบการนิยามความหมายคาํว่า “สุขภาพ” ของเน้ือสารในโฆษณาผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในส่ือส่ิงพิมพ ์ 
 ดา้นเน้ือสารทั้งในส่วนวจันภาษาและอวจันภาษามีการนิยามความหมายของสุขภาพใน 2 
ประเด็นคือ 1) ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุและ 2) ผลพลอยไดท่ี้
ผูสู้งอายไุดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
 ดา้นผูผ้ลิตสารโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพสําหรับผูสู้งอายุมีการให้คาํนิยาม
ความหมายของคาํว่า“สุขภาพ” ใน 1 ประเด็นคือ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ 
 ดา้นส่วนผูรั้บสารผูสู้งอายุนั้นมีการให้คาํนิยามความหมายของคาํว่า“สุขภาพ”ใน 1 ประเด็น
คือ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 ผูว้ิจยั พบว่า ดา้นเน้ือสาร ผูผ้ลิตสาร และผูรั้บสารไม่สอดคลอ้งกนั โดยดา้นเน้ือสารนั้น
ตอ้งการใหค้าํนิยามเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุแต่ผูผ้ลิต
สารและผูรั้บสารนั้ นให้คาํนิยามเก่ียวกับผลพลอยได้ท่ีผูสู้งอายุได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ เช่น ความสุขในการทาํกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงตรงกบับรรลุ ศิริพานิช (2542: 50) ท่ี
กล่าวว่า ร่างกายของผูสู้งอายุท่ีมีความกระปร้ีกระเปร่า แขง็แรง สดช่ืน สามารถลดอาการซึมเศร้า 
และความกงัวลต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจในชีวิตและอายุยืนยาวมาก
ยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัประเด็นในการโนม้นา้วใจท่ีโดยแทจ้ริงแลว้ผูสู้งอายุนั้นไม่ไดมี้ความตอ้งการ
ในเร่ือง “สุขภาพท่ีแขง็แรงของผูสู้งอาย”ุ แต่ตอ้งการผลพลอยไดจ้ากการมีสุขภาพท่ีดี คือ เร่ืองของ 
“สุขภาพทางจิตใจและสงัคมไดรั้บการยอมรับ” 
 ดงันั้นโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุควรท่ีจะมีการนาํเร่ืองลพลอย
ไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพเขา้มามีส่วนในกลยทุธ์การโนม้นา้วใจ
ในโฆษณา  เพื่อสร้างความดึงดูดและความสนใจต่อโฆษณามากยิง่ข้ึน 
 

5.3  ข้อเด่นของการวจิยั 
 
 การศึกษาเร่ือง เน้ือสารของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพผูสู้งอาย ุ
และความหมายของ “สุขภาพ” 
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5.3.1 การศึกษาโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุในปัจจุบนัมีจาํนวน
ไม่มาก การวิจยัคร้ังน้ีจึงทาํให้มีช่วยให้เขา้ใจรูปแบบการโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ

5.3.2 การศึกษาโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุคร้ังน้ีมีส่วนช่วยให้
เขา้ใจรูปแบบการโนม้นา้วใจผูสู้งอาย ุและนาํไปปรับปรุงหรือแกไ้ขรูปแบบการโนม้นา้วใจในโฆษณา
สาํหรับผูสู้งอาย ุ

5.3.3 การศึกษาโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุช่วยเพิ่มความเขา้ใจ
ความหมายของคาํว่าสุขภาพในมุมมองของเน้ือสาร ผูผ้ลิตสาร และผูรั้บสาร ว่ามีความสอดคลอ้ง
และแตกต่างกนัอยา่งไร 
 
5.4  ข้อควรปรับปรุงของการวจิยั 
 
 การศึกษาเร่ือง เน้ือสารของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพผูสู้งอาย ุ
และความหมายของ “สุขภาพ” ผูว้ิจยัพบขอ้ควรปรับปรุงหรือควรแกไ้ขในการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

5.4.1 ควรเฉพาะเจาะจงโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุนาํมาศึกษา 
โดยการวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดเ้จาะจงผลิตภณัฑ ์แต่เลือกมาจาก ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม ธุรกิจประกนัชีวิต เน่ืองจากโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายใุนแต่
ละประเภทยงัมีจาํนวนไม่มาก  

5.4.2 ควรมีการติดต่อขอสัมภาษณ์ผูผ้ลิตสารโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของ
ผูสู้งอายจุาํนวนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีบริษทัผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายุ
ไม่อนุญาตใหส้มัภาษณ์และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักลยทุธ์ทางการส่ือสารการตลาด 

5.4.3 ควรระบุจาํนวนปี พ.ศ. ในการเก็บขอ้มูลให้ชดัเจน การวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2550 จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 เน่ืองจากโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสุขภาพ
ของผูสู้งอายุในปี พ.ศ. 2550 จนถึง 2553 ยงัมีจาํนวนไม่มากนักจึงเก็บขอ้มูลคาบเก่ียวมาจนถึงปี 
2554 เพื่อเพิ่มตวัอยา่งในการนาํมาสุ่มตวัอยา่งการวิจยั 
 
5.5  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 
 การศึกษาเร่ือง เน้ือสารของโฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพผูสู้งอาย ุ
และความหมายของ “สุขภาพ”  ผูว้ิจยัขอเสนอแนะผูท่ี้สนใจหรือตอ้งการนาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไป
ศึกษาต่อดงัน้ี 
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5.5.1 ควรศึกษาโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพผูสู้งอายทุางส่ือประเภทอ่ืนๆ เช่น 
โทรทศัน์ท่ีเร่ิมมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน เพื่อจะทราบถึงลกัษณะโดยทัว่ไปและการโนม้นา้วใจท่ีโฆษณา
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบักบัสุขภาพของผูสู้งอายใุชไ้ดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

5.5.2 ควรศึกษาการส่ือสารการตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal  
selling) เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสุขภาพของผูสู้งอาย ุนั้นผูรั้บสารมีความตอ้งการในขอ้มูลท่ีสูง
ซ่ึงเหมาะสมสาํหรับการใหข้อ้มูลและอธิบายใหเ้ขา้ใจรายละเอียดต่างๆเพี่อศึกษาลกัษณะโดยทัว่ไป
และการโนม้นา้วการขายโดยใชพ้นกังานแบบไหนท่ีมีผลต่อการโนม้นา้วใจ 

5.5.3 ควรศึกษานาํกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนเช่น กลุ่มคนวยัทาํงาน เพื่อทราบถึงลกัษณะและรูปแบบ
ท่ีโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสุขภาพมีผลต่อกลุ่มคนวยัทาํงาน 
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ภาคผนวก ก 
ภาพโฆษณาผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วกบัสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุทีใ่ช้ในการวจิัย 

 
โฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสุขภาพสาํหรับผูสู้งอายจุาํนวน 30 ช้ิน ซ่ึงใชใ้น

การศึกษาวิจยัในช่วง ปี พ.ศ. 2550 – 2554 ดงัน้ี 
 

1)  โฆษณาโฆษณาการรักษา “โรคหลอดเลือดสมอง” ของศูนยส์มองและระบบประสาท 
โรงพยาบาลพญาไท 
 

 
 

แหล่งทีม่า:  นิตยสารชีวจิตและนิตยสารขวญัเรือนฉบบัปี พ.ศ. 2552-2553 
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8)  โฆษณาการรักษา “โรคหวัใจ” ของศูนยห์วัใจ โรงพยาบาลนนทเวช 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  นิตยสารชีวจิตและนิตยสารขวญัเรือนฉบบัปี พ.ศ. 2553-2554 
 
9)  โฆษณาการรักษา “โรคกระดูก” ดว้ยการผา่ตดัผา่นกลอ้ง ของศูนยข์อ้เข่า ขอ้ไหล่ ขอ้สะโพก 
และ กระดูกสนัหลงั โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553 
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10)  โฆษณาการรักษา “โรคขอ้เข่า” ของศูนยก์ลา้มเน้ือ ขอ้ และกระดูกโรงพยาบาลบางพญาไท 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  นิตยสารชีวจิตและนิตยสารขวญัเรือนฉบบัปี พ.ศ. 2553-2554 
 
11)  โฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เอนชวัร์ (Ensure)” ของบริษทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส 
(ประเทศไทย) (Abbott Thailand) 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553 
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12)  โฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แคลเซียม แซนดอส(Calcium Sandoz)” ของบริษทั โนวาร์ตีส
(ประเทศไทย) จาํกดั (Novartis (Thailand) Ltd.) 
 

 
 

แหล่งทีม่า:  นิตยสารชีวจิตและนิตยสารขวญัเรือนฉบบัปี พ.ศ. 2553-2554 
 
13)  โฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “กลูเซอนาเอสอาร์(Glucerna SR )” ของบริษทั แอบ๊บอต         
ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) (Abbott Thailand) 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  นิตยสารชีวจิตและเรือนฉบบัปี พ.ศ. 2553-2554 
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14)  โฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ซีโทน (Seatone )” จากประเทศนิวซีแลนดท่ี์นาํเขา้โดยบริษทั 
แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (PACIFIC HEALTHCARE (THAILAND) CO., LTD.) 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553 
 
15)  โฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แคลเทรตพลสั (Caltrate PLUS)”  ผลิตโดยบริษทั ไวเอทฟาร์
มาซูติเค้ิล จาํกดั ประเทศจีน 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  นิตยสารชีวจิตและเรือนฉบบัปี พ.ศ. 2553-2554 
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16)  โฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “นิวเทรน ออปติมมั และนิวเทรน บาลานซ์” ของ 
บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐฉบบัปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553 
 
17)  โฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แบรนดรั์งนกแท ้พรีเม่ียมโกลเดน้เบิร์ดเนสต ์(BRAND’S 
Premium Golden Bird’s Nest) ของบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553 
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18)  โฆษณาส่ือส่ิงพิมพผ์ลิตภณัฑอ์าหารเสริม “ยานํ้าอนัซิน” ตราแปรงสีฟันคู่ ของบริษทั ไบโอ พา
แน็ค ดีเวลลอปเมนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

 
 

แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐฉบบัปี พ.ศ. 2551 ถึง 2553 
 
19)  โฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “เปปทีน” ของบริษทั โอสถสภา จาํกดั 

 

 
 

แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐฉบบัปี พ.ศ. 2552 ถึง 2554 
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20)  โฆษณา ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “แบรนดรั์งนกแท”้ ของบริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2551 ถึง 2552 
 
21)  โฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเคชุด 3 เหตุผล” ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล 
แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2551 ถึง 2552 
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22)  โฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “ยิง่คิด ยิง่คุม้” ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ 
จาํกดั (เอไอเอ) 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2552 ถึง 2554 
 
23)  โฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากประจาํเพื่อผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  นิตยสารชีวจิตและเรือนฉบบัปี พ.ศ. 2553-2554 
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24)  โฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเค โฉมใหม่” ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล 
แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553 
 
25) โฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล 
แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2550 ถึง 2551 
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26)  โฆษณาประกนัชีวิต “เงินฝากคุม้ครองผูสู้งอาย”ุ ของบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2551 ถึง 2553 
 
27)  โฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ…วยัแห่งความสุข” ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล 
แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

 
 

แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2551 ถึง 2552 
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28)  โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ ์ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูสู้งอายช้ิุนท่ี 28 (ธุรกิจประกนัชีวิต 
อุบติัเหตุและสุขภาพช้ินท่ี 8) คือ โฆษณาประกนัชีวิต ของบริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2553 ถึง 2554 
 
29)  โฆษณาประกนัอุบติัเหตุ “อุ่นใจ...วยัแห่งความสุข” ชุด 5 ขอ้เสนออุ่นใจสุดพเิศษ ของ  
บริษทั อเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2550 ถึง 2551 
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30)  โฆษณาประกนัชีวิต “อาวโุสโอเค” ชุดคร้ังแรกในเมืองไทย ของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์ 
แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั (เอไอเอ) 
 

 
 
แหล่งทีม่า:  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐและหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ฉบบัปี พ.ศ. 2553 ถึง 2554 
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