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บทคัดย่อ

	 เครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเป็นเครือ่งดืม่ทีน่ยิมของกลุม่นกัเรยีนนกัศกึษำท�ำให้

มีกำรผลิตออกมำแข่งขันหลำยยี่ห้อและมีกำรโฆษณำสรรพคุณผ่ำนช่องทำง 

สื่อโทรทัศน์โดยมีเน้ือหำโฆษณำเป็นกำรสร้ำงมำยำคติให้ผู้บริโภคเชื่อในสิ่งที่เกิด

จำกกำรประกอบสร้ำงจงึน่ำสนใจทีจ่ะศกึษำกำรโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี

และกำรบริโภคมำยำคติของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนคร

	 กำรศึกษำวิจัยคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพโดยผู้วิจัยได้แบ่งกำร

ศึกษำออกเป็น	 2	ส่วน	คือ	ส่วนที่	 1	 เป็นกำรวิเครำะห์เนื้อหำโฆษณำเครื่องดื่ม

บ�ำรุงสมองเปปทีนทำงสื่อโทรทัศน์จ�ำนวน	 5	 ชุด	 ส่วนที่	 2	 เป็นกำรศึกษำข้อมูล

จำกกลุ่มเป้ำหมำยเก่ียวกับพฤติกรรมกำรบริโภคเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนกำร

เปิดรบัชมโทรทศัน์กำรรบัรูม้ำยำคตใินโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีทีส่่งผล

ต่อกำรตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนโดยใช้กำรสัมภำษณ์แบบเจำะ

ลึกในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกนักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนครจ�ำนวน	 10	 คน 

ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้

	 กระบวนกำรสร้ำงมำยำคตขิองเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีมกัจะน�ำเสนอ

มำยำคตผ่ิำนกระบวนกำรสร้ำงชดุควำมคดิทศันคตแิละควำมเชือ่ต่อเครือ่งดืม่บ�ำรงุ

สมองเปปทีนในสองระดับคือ

	 1.		มำยำคติระดับต้น	 คือ	 ด่ืมแล้วท�ำให้ระบบประสำทและสมองดีขึ้น

ท�ำให้จดจ�ำบทเรียนได้มำกขึ้น

	 2.		มำยำคติระดับซับซ้อนคือสร้ำงค่ำนิยมว่ำหำกปฏิบัติตนตำมที่ 

เปปทนีแนะน�ำผ่ำนโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	กล่ำวคือสมัคร

ติวข้อสอบทบทวนบทเรียนและด่ืมเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีนทุกวันก่อนอ่ำน

หนังสือและท�ำข้อสอบจะท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จทำงกำรศึกษำ

	 กำรรบัรูม้ำยำคตใินโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีทำงส่ือโทรทศัน์

ของนกัเรยีนในเขตกรงุเทพมหำนครพบว่ำนกัเรยีนในเขตกรงุเทพมหำนครมคีวำม

คดิเหน็ว่ำกำรได้ชมโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีส่งผลให้ตดัสนิใจเลอืกดืม่

เครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีโดยมำยำคตทิีร่บัรูค้อืเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีช่วย
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ให้ระบบประสำทและสมองท�ำงำนดีขึ้น	 จดจ�ำบทเรียนได้มำกขึ้น	 อนึ่งเหตุผลที่
นักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนครตัดสินใจเลือกด่ืมเครื่องด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีน
เพรำะมองว่ำโฆษณำมีควำมจดจ�ำง่ำยและจูงใจให้ตัดสินใจเพรำะมีควำมเชื่อใน
โฆษณำที่ถ่ำยทอดออกมำ	 โดยมีปัจจัยประกอบหลำยด้ำน	 เช่น	 เนื้อหำโฆษณำ 
นกัแสดงน�ำและประสบกำรณ์ร่วมในโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	
เนือ่งจำกผูป้ระกอบกำรให้ควำมส�ำคญักบักำรโฆษณำโดยซือ้พืน้ทีโ่ฆษณำผ่ำนสือ่
และเป็นสปอนเซอร์และจดักจิกรรมในรปูแบบต่ำงๆ	โดยเฉพำะกจิกรรม	PEPTEiN	
GENiUS	GENERATION	จึงส่งผลให้ผู้บริโภคจดจ�ำสินค้ำได้ง่ำยและตัดสินใจเลือก
สินค้ำ	 อย่ำงไรก็ตำมสื่อโฆษณำได้สร้ำงมำยำคติในโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุง 
สมองเปปทีนว่ำเป็นสินค้ำที่บริโภคแล้วช่วยให้ดื่มแล้วท�ำให้ระบบประสำทและ
สมองดีขึ้นท�ำให้จดจ�ำบทเรียนได้มำกขึ้น	นอกจำกนี้ยังสร้ำงค่ำนิยมว่ำหำกปฏิบัติ
ตนตำมทีเ่ปปทนีแนะน�ำผ่ำนโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	จะท�ำให้
ประสบควำมส�ำเร็จทำงกำรศึกษำซ่ึงท�ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมหลงเช่ือและส่งผลให้
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนมำบริโภคเป็นประจ�ำ
	 กำรโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนสำมำรถใช้สัญญะต่ำงๆ	ที่เป็น
จุดจับใจท�ำให้ผู้บริโภคติดตำติดใจ	 เช่น	 กำรใช้นักแสดงน�ำเนื้อหำที่ถ่ำยทอดและ
อำรมณ์ร่วมจำกประสบกำรณ์ในโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	ซึ่ง
มีผลให้ผู้บริโภคเชื่อและยอมรับในมำยำคติที่น�ำเสนอในสื่อโฆษณำ	 อีกทั้งเป็น
ปัจจยัทีก่ระตุน้ให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้เครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีโดยนกัเรยีนใน
เขตกรุงเทพมหำนครนิยมดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	4,000	มิลลิกรัม	ขวดสี
ฟ้ำเป็นประจ�ำโดยให้เหตผุลว่ำเพรำะรบัรูผ่้ำนสือ่โฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ	ว่ำเครือ่ง
ดื่มชนิดนั้นเหมำะส�ำหรับนักเรียนนักศึกษำโดยดื่มวันละ	1	ขวด	หรือมำกกว่ำตำม
แต่โอกำสและควำมจ�ำเป็นและช่วงเวลำในกำรดื่มมักจะดื่มก่อนที่จะท�ำกิจกรรม
เช่น	กำรอ่ำนหนงัสอืหรอืท�ำข้อสอบก่อนไปโรงเรยีน	เป็นต้น	อย่ำงไรกต็ำมนกัเรยีน
ในเขตกรุงเทพมหำนครมีควำมคิดเห็นว่ำด่ืมแล้วท�ำให้มีสมำธิดีขึ้นและจดจ�ำได้ดี
ขึ้นมำกที่สุด	 รองลงมำคือดื่มแล้วท�ำให้รู้สึกม่ันใจในกำรท�ำข้อสอบมำกขึ้น	 รู้สึก 
รับรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น	รู้สึกผ่อนคลำย	และรู้สึกหำยจำกอำกำรเหนื่อยล้ำ

ค�ำส�ำคัญ:	 โฆษณา	เครื่องดื่มบ�ารุงสมองเปปทีน	การบริโภคมายาคติ
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรผลิต	 ท�ำให้สินค้ำจ�ำนวนมำก
ในแต่ละตรำสนิค้ำไม่มคีวำมแตกต่ำงกนัในสำยตำผูบ้รโิภค	ประกอบกบัพฤตกิรรม
ผู้บริโภคมีควำมเป็นปัจเจกมำกข้ึน	 จุดมุ่งหมำยในกำรบริโภค	 จึงเปล่ียนแปลงไป	
จำกเดิมบริโภคเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนทำงกำยภำพไปสู่กำรตอบ
สนองควำมต้องกำรมตีวัตน	ต�ำแหน่งแห่งทีใ่นสงัคม	ดงันัน้นกัโฆษณำจงึใช้จดุอ่อน
นีใ้นกำรประกอบสร้ำงควำมหมำยลงในงำนโฆษณำเพือ่เตมิเตม็ควำมรูส้กึขำด	และ
สร้ำงภำพแห่งอุดมคติให้แก่ผู้บริโภคในรูปแบบที่เรียกว่ำกำรบริโภคเชิงสัญญะ
	 Stuart	Hall	ได้ขยำยควำมถงึหลกัสญัวทิยำว่ำอนัทีจ่รงิแล้วควำมเป็นจรงิ
ในโลกนีล้้วนแล้วแต่ถกูสร้ำงขึน้มำโดยกระบวนกำรของกำรใช้ภำษำ	ทัง้นีน้กัโฆษณำ
จะรังสรรค์ผลงำนด้วยควำมพถิพีถินัไม่ว่ำจะเป็นกำรเลอืกใช้ภำษำ	ภำพดนตร	ีฯลฯ	
ที่จะสำมำรถโน้มน้ำวให้ผู้รับสำรเกิดควำมเชื่อว่ำสินค้ำนั้นจ�ำเป็นส�ำหรับตนและ
ตดัสนิใจซือ้สนิค้ำนัน้มำบรโิภคทัง้ทีผู่ร้บัสำรอำจไม่มคีวำมจ�ำเป็นต้องใช้สนิค้ำนัน้	
ส่วนโรล็องค์	 บำร์ตส์	 เรียกว่ำ	 “มำยำคติ”	 (myth)	 ซึ่งก็คือสิ่งที่รับรู้โดยธรรมชำติ
ปรำศจำกกำรถกเถียง	และซึมซับไปว่ำเป็นสิ่งสำมัญธรรมดำ	โดยที่ควำมจริงแล้ว
มันมีอะไรลึกซึ้งซุกซ่อนอยู่	 และควำมปกติดังกล่ำวหำใช่ควำมจริงตำมธรรมชำติ	
เพรำะมำยำคติถูกหล่อหลอมขึ้น	ซึ่ง	Ferdinand	de	Saussure	ที่ว่ำ	ภำษำมิได้ถ่ำย
สะท้อนควำมเป็นจริงจำกโลกภำยนอกหำกส่ือควำมหมำยด้วยกำรประกอบกัน
ระหว่ำง	รูปสัญญะ	(signifier)	กับควำมหมำยทำงสัญญะ	(signified)	ซึ่งเป็นที่ตกลง
กันในสังคมหนึ่งๆ	
	 ฉะนั้น	 กำรบริโภคเชิงสัญญะจึงเป็นกำรพิจำรณำถึงกำรส่ือควำมหมำย	
หรือกำรสื่อสำรของรหัสหมำยของคุณค่ำใดคุณค่ำหนึ่ง	ด้วยกำรน�ำเอำสินค้ำและ
กำรบริโภคสินค้ำมำเป็นกระบวนกำรของกำรส่ือคุณค่ำ	 หรือควำมหมำยทำง
วัฒนธรรมที่ต้องกำรผ่ำนไปยังผู้รับหรือผู้บริโภคในสังคม	 ดังนั้นวัตถุหรือสินค้ำที่
ผ่ำนกำรโฆษณำจึงไม่ได้มีประโยชน์ในกำรใช้สอยจำกคุณสมบัติทำงธรรมชำติใน
ตัวของมันแต่เพียงอย่ำงเดียว	 หำกแต่ยังถูกก�ำหนดให้เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึง
คุณค่ำหรือรหัสหมำยที่แฝงอยู่ด้วย	
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	 ทุกวันน้ีโฆษณำถูกสร้ำงข้ึนเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดควำมจงรักภักดีกับสินค้ำ

ที่ระบบน�ำเสนอก็คือมำยำคตินั่นเอง	ท�ำให้ผู้บริโภคต้องเสียค่ำใช้จ่ำยไปกับสินค้ำ

หลำยอย่ำงดงัเช่น	 สนิค้ำประเภทเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมอง	ทีท่�ำให้ผูบ้รโิภคเกดิมำยำคติ

ว่ำ	 กำรบริโภคเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองวันละหนึ่งขวดแล้วจะช่วยให้กำรท�ำงำนของ

ประสำทและสมองดขีึน้	ท�ำให้จดจ�ำบทเรยีนได้ดขีึน้	นยัแฝงคอืสร้ำงค่ำนยิมว่ำหำก

ปฏิบัติตนตำมที่เปปทีนแนะน�ำผ่ำนโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	

กล่ำวคือ	สมัครติวข้อสอบ	ทบทวนบทเรียน	และดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	

ทุกวันก่อนอ่ำนหนังสือและท�ำข้อสอบ	จะท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จทำงกำรศึกษำ	

ซึง่เป็นกำรแฝงมำยำคตใินกำรสร้ำงค่ำนยิมว่ำหำกปฏบิตัตินตำมทีเ่ปปทนีแนะน�ำ

ผ่ำนโครงกำรดงักล่ำว	จะท�ำให้ประสบควำมส�ำเรจ็ทำงกำรศกึษำ	และมกัใช้นกัเรยีน

ที่เข้ำร่วมโครงกำร	 “เตรียมสมองติวเข้ม	 by	 PEPTEiN	 GENiUS	 GENERATION	 

สู่คณะที่ใช่	 สำขำที่ชอบ”	 มำเป็นนักแสดงน�ำในโฆษณำเพื่อตอกย�้ำให้มำยำคต ิ

ที่นักโฆษณำสร้ำงนั้นดูมีน�้ำหนักมำกยิ่งขึ้น	 โดยที่ควำมเป็นจริงแล้วกำรบริโภค

เครื่องดื่มบ�ำรุงสมองดังกล่ำวไม่ได้ช่วยให้ผู้บริโภคประสบควำมส�ำเร็จด้ำนกำร

ศึกษำได้เท่ำกับควำมมุ่งมั่นและควำมเพียรในกำรเรียน	 ดังนั้นกำรสร้ำงมำยำคติ

ของโฆษณำเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองส่งผลให้กลุ่มนักเรียนเกิดควำมเช่ือและนิยมซื้อ

เครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเพื่อกำรบริโภคอย่ำงต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ	 สะท้อนให้เห็นว่ำโฆษณำเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองสำมำรถท�ำให้ผู้บริโภคตก

เป็นเหยื่อของมำยำคติโดยไม่รู้ตัว	

	 กำรวิจัยครั้งนี้	 มุ่งศึกษำในแง่กระบวนกำรสร้ำงควำมหมำยของกำร

โฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีทีป่รำกฏในสือ่โทรทศัน์ของไทย	ว่ำมกีำรสร้ำง

มำยำคติหรือควำมจริงลวงอย่ำงไร	 และมำยำคติเหล่ำนั้นมีผลต่อกำรตัดสินใจ

บริโภคหรือไม่	 ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ 

นักโฆษณำในกำรตระหนักถึงบทบำทและหน้ำที่	 ในกำรผลิตโฆษณำบนพื้นฐำน

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 เป็นแนวทำงส�ำหรับหน่วยงำนรัฐบำลในกำรพิจำรณำ

ควบคุมกำรเผยแพร่โฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองให้มีควำมเหมำะสม	 ตลอดจน

เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับผู้บริโภคส�ำหรับเรียนรู้เท่ำทันสื่อ
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วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพ่ือศึกษำวิเครำะห์กระบวนกำรสร้ำงมำยำคติในโฆษณำเครื่องดื่ม

บ�ำรุงสมองเปปทีนทำงสื่อโทรทัศน์

	 2.		เพ่ือศึกษำกำรรับรู้มำยำคติในโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน 

ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนคร

	 3.		เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนของ

นักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนคร

วิธีการศึกษา

	 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง	 “กำรโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนและกำร

บริโภคมำยำคติของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนคร”	เพื่อศึกษำกำรอ่ำนมำยำคติ

ในระดับกำรหำระบบสร้ำงควำมหมำยของมำยำคติ	 กระบวนกำรสร้ำงมำยำคติ	

กำรบรโิภคเชงิสญัญะ	และแรงจูงใจในงำนโฆษณำทีอ่อกอำกำศทำงสถำนโีทรทศัน์

ในประเทศไทย	รวมทั้งศึกษำกำรรับรู้มำยำคติและพฤติกรรมกำรบริโภคเครื่องดื่ม

บ�ำรุงสมองเปปทีนว่ำมีผลต่อกำรตัดสินใจบริโภคหรือไม่อย่ำงไร

	 ผู้วิจัยใช้วิธีกำรศึกษำตำมระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ	 ด้วยกำรวิเครำะห์

สญัญะในโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีทำงสือ่โทรทศัน์ผ่ำนเนือ้หำทีป่รำกฏ

ในโฆษณำ	และวเิครำะห์กระบวนกำรสร้ำงมำยำคต	ิรวมถงึกำรสงัเกตกำรณ์อย่ำง

มีส่วนร่วม	(Participant	Observation)	และสัมภำษณ์แหล่งข้อมูลส�ำคัญแบบเจำะ

ลึก	(In-depth	Interview)	โดยประชำกรที่เลือกศึกษำคือกลุ่มนักเรียนอำยุ	15	ปีขึ้น

ไปในเขตกรุงเทพมหำนคร	 ที่เคยชมภำพยนตร์โฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง 

เปปทีนออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ในประเทศไทยช่องฟรีทีวี	 และเคเบิลทีวี 

ในช่วงเดือนมกรำคม	พ.ศ.	2554	–	เดือนมกรำคม	พ.ศ.	2555	อย่ำงน้อย	1	ครั้ง	

และเคยบริโภคเครื่องดื่มดังกล่ำวอย่ำงน้อย	1	ครั้ง
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ภำพนิสิตนักศึกษำอยู่

ในห้องสมุดอ่ำนหนังสือ

และเปิดต�ำรำเรียน

ภำพหมู่นิสิตนักศึกษำ

ก�ำลังกวดวิชำและยก

มือถือเครื่องดื่มบ�ำรุง

สมองเปปทีนพร้อมให้

ค�ำแนะน�ำกำรเรียน	

-	นิสิตนักศึกษำชำย

	 ค้นหำหรืออ่ำนหนังสือ

ในห้องสมุด

-	นิสิตนักศึกษำหญิง

	 ก�ำลังอ่ำนหนังสือ

	 เปิดต�ำรำเรียน

-	กลุ่มนิสิตนักศึกษำ

	 ทั้งหญิงชำยก�ำลังตั้งใจ

อ่ำนหนังสือ

-	ยกมืออีกข้ำงแสดง

	 เครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง

	 เปปทีนและกล่ำวถึง

	 โครงกำรฯ

-	ควำมมุ่งมั่นตั้งใจ

-	ควำมขยันเล่ำเรียน

	 ศึกษำ

-	ควำมคำดหวัง

-	ควำมส�ำเร็จ

-	ควำมเท่ำเทียมกัน

	 ทั้งชำยและหญิง

ตารางที่ 1 ภำพยนตร์โฆษณำเคร่ืองด่ืมย่ีห้อเปปทีน	 ชุดน้องใหม่	 54	 คณะ 

	 แพทยศำสตร์ทั่วประเทศ

ภาพที่เห็นใน
โฆษณา

รูปสัญญะ
(Signifier)

ความหมายสัญญะ
(Signified)

ผลการศึกษาและอภิปราย

 ส่วนที่ 1 กระบวนการสร้างมายาคติในโฆษณาเครื่องดื่มบ�ารุง 

สมองเปปทีนทางสื่อโทรทัศน์
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	 มำยำคติที่กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถรับรู้ได้จำกโฆษณำชุดนี้คือหำกปฏิบัติ

ตำมค�ำแนะน�ำ	เช่น	กำรสมคัรเข้ำโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	และ

เลอืกดืม่เครือ่งดืม่เปปทนีก่อนท�ำกจิกรรมต่ำงๆ	เช่น	อ่ำนหนงัสอืท�ำข้อสอบ	ฯลฯ

ซึง่โฆษณำชดุนีก้ล่ำวถงึจะท�ำให้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถเพยีงพอเพือ่จะแข่งขนัสอบ

เข้ำศึกษำต่อคณะแพทยศำสตร์ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำโฆษณำชุดนี้เลือกที่จะน�ำเสนอ

มุมมองด้ำนค่ำนิยมทำงกำรศึกษำของประเทศไทยเพียงมุมหนึ่ง

ภำพนิสิตนักศึกษำแต่ละ

คนแต่ละสถำนที่บอก

กล่ำวควำมส�ำเร็จที่ติด

คณะสำขำตำมต้องกำร

ภำพหมู่นิสิตนักศึกษำโชว์

เครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปป

ทีนและภำพประกอบ

ฉำกหลังเป็นกำรโยงใย

ควำมคิดของแต่ละคน

เป็นรูปสมอง

-	 นิสิตนักศึกษำชำยและ

หญิงบอกกล่ำวคณะที่

ตัวเองสอบติด

-	ภำพนิสิตนักศึกษำโชว์

เครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง

	 เปปทีน

-	ภำพโยงใยควำมคิด

	 เป็นรูปสมอง

-	ควำมคำดหวัง

-	ควำมส�ำเร็จ

-	ควำมต้องกำร

-	ควำมส�ำเร็จ

-	ควำมเท่ำเทียม

ตารางที่ 2 ภำพยนตร์โฆษณำเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีนชุดน้องใหม่ที่	 1	 ใน 

	 ดวงใจสอบติดทั่วประเทศ

ภาพที่เห็นใน
โฆษณา

รูปสัญญะ
(Signifier)

ความหมายสัญญะ
(Signified)

	 มำยำคติทีผู่้บริโภคสำมำรถรบัรูไ้ด้จำกโฆษณำชดุนีห้ำกท�ำตำมแนวทำง

ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำโดยกำรเข้ำโครงกำรฯและเลือกดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง 

ดงักล่ำวตำมรปูแบบและแนวทำงโฆษณำชดุนีก้ล่ำวถงึจะท�ำให้มีควำมพร้อมเพยีง

พอต่อกำรเข้ำสอบแข่งขันเพื่อศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำในคณะยอดนิยมและ
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มหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงได้	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำโฆษณำชุดนี้เลือกที่จะน�ำเสนอมุม

มองด้ำนควำมต้องกำรควำมส�ำเรจ็เป็นพืน้ฐำนควำมต้องกำรของมนษุย์มำใช้เป็น

บรบิทในกำรสร้ำงกำรรบัรูแ้ละควำมเข้ำใจและท้ำยทีสุ่ดน�ำไปสู่กำรตดัสินใจเข้ำร่วม

โครงกำรฯและเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองดังกล่ำว	 เพรำะต้องกำรที่จะประสบ

ควำมส�ำเร็จในด้ำนกำรศึกษำเท่ำนั้น

ภำพบรรยำกำศกำรนั่ง

เรียนในห้องประชุมของ

นักเรียน

ภำพนิสิตนักศึกษำ

แต่ละภูมิภำคที่น�ำเสนอ

บอกเล่ำตำมภำษำ

ท้องถิ่น

-	ห้องประชุมขนำดใหญ่

	 มีนักเรียนทั้งชำยและ

	 หญิงนั่งเรียนอย่ำง

	 สนใจจ�ำนวนมำก

-	ภำพนิสิตนักศึกษำ

	 แต่ละภูมิภำคยืน

	 บอกเล่ำ

-	ควำมมั่นใจ

-	ควำมพร้อม

-	ควำมมั่นใจ

-	ควำมเท่ำเทียม

ตารางที่ 3 ภำพยนตร์โฆษณำเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีนชุดโครงกำรเตรียม 

	 สมองติวเข้มปี	2011	สู่คณะที่ใช่สำขำที่ชอบ

ภาพที่เห็นใน
โฆษณา

รูปสัญญะ
(Signifier)

ความหมายสัญญะ
(Signified)

	 ภำพมำยำคตใินโฆษณำกล่ำวถงึกำรเสรมิสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผูก้�ำลงัเลอืก

ทำงควำมส�ำเรจ็ทีต่นเองคำดหวงั	โดยสือ่ผ่ำนภำพบรรยำกำศจรงิทีป่รำกฏในห้อง

ประชุมที่มีนักเรียนผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรเป็นจ�ำนวนมำก	 โดยสื่อผ่ำนค�ำพูด 

เป็นภำษำถิ่นเพ่ือบ่งบอกควำมส�ำเร็จของตนเอง	 ท�ำให้นักเรียนในทั่วทุกภูมิภำค

ตดัสนิใจเข้ำโครงกำรฯ	ได้ง่ำยขึน้	จงึแสดงให้เห็นว่ำโฆษณำชุดนีเ้ลือกทีจ่ะน�ำเสนอ

มุมมองด้ำนควำมมั่นใจหรือควำมทัดเทียมกันซ่ึงเป็นพื้นฐำนควำมต้องกำรของ

มนุษย์
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ภำพนักเรียนก�ำลังวิ่งขึ้น

อำคำรจ�ำนวนมำก	

ภำพนักแสดงน�ำหญิง

สวมแว่นตำโชว์เครื่องดื่ม

บ�ำรุงสมองเปปทีน

ภำพนักเรียนอยู่ในห้อง

คอมพิวเตอร์จ�ำนวนมำก

-	นักเรียนชำยและหญิง

จ�ำนวนมำก

-	อำคำรเรียน

-	นกัเรยีนหญงิโชว์เครือ่ง

	 ดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน

	 พร้อมพูดว่ำอยำก

	 เป็นหมอ

-	นักเรียนชำยและหญิง

	 จ�ำนวนมำก

-	ห้องคอมพิวเตอร์	

-	ควำมตื่นตัว

-	ควำมสนใจ

-	ควำมคำดหวัง

-	ควำมส�ำเร็จ

-	ควำมตื่นตัว

-	ควำมสนใจ

ตารางที่ 4 ภำพยนตร์โฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนชุดอยำกเป็นหมอ 

	 เตรียมสมองติวเข้มปี	2011

ภาพที่เห็นใน
โฆษณา

รูปสัญญะ
(Signifier)

ความหมายสัญญะ
(Signified)

	 มำยำคตทิีผู่บ้รโิภคสำมำรถรบัรูไ้ด้จำกโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองชดุนี้

รับรู้บรรยำกำศหรือได้เห็นภำพกำรตื่นตัวของกลุ่มนักเรียนที่เป็นนักแสดงน�ำใน

โฆษณำจะท�ำให้นกัเรยีนทัว่ไปทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรตดัสินใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ	ไม่ลังเล

ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำโฆษณำชุดนี้เลือกที่จะน�ำเสนอ 

มุมมองด้ำนกำรตดิต่อสือ่สำรหรอืกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ซึง่เป็นช่องทำงทีส่ำมำรถ

ท�ำให้นักเรียนผู้สนใจได้เข้ำร่วมโครงกำรฯอย่ำงแพร่หลำยและมีประสิทธิภำพ
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ภำพกำรประชุมร่วมกัน

ระหว่ำงผู้บริหำรและ

ผู้ร่วมงำนในห้องประชุม

ภำพของผู้ร่วมงำนและ

ผู้บริหำรได้มอบกระเช้ำ

เครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง

เปปทีนให้แก่กัน

ภำพกำรดื่มเครื่องดื่ม

เปปทีนร่วมกันของ

ผู้บริหำรและทีมงำน

และกำรแสดงผลิตภัณฑ์

ในแต่ละประเภท

-	ผู้บริหำรและทีมงำน

	 ในห้องประชุมก�ำลัง

	 น�ำเสนอผล

	 ประกอบกำร

-	ผู้บริหำรและทีมงำน

	 มอบกระเช้ำเครื่องดื่ม

บ�ำรุงสมองเปปทีนให้

	 แก่กันในห้องประชุม

-	ผู้บริหำรและทีมงำน

	 ยืนดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุง

	 สมองในห้องประชุม

-	ควำมส�ำเร็จ

-	ควำมสำมัคคี

-	ควำมส�ำเร็จ

-	กำรให้

-	ค�ำขอบคุณ

-	ควำมสำมัคคี

-	กำรให้

-	กำรแบ่งบัน

ตารางที่ 5 ภำพยนตร์โฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนชุดมอบเปปทีนมอบ 

	 ควำมรู้สึกดีๆ		ที่มีให้กันทุกวัน

ภาพที่เห็นใน
โฆษณา

รูปสัญญะ
(Signifier)

ความหมายสัญญะ
(Signified)

	 มำยำคติที่ผู้บริโภคสำมำรถรับรู้ได้จำกโฆษณำชุดนี้	 คือ	 หำกต้องกำร

ควำมส�ำเร็จหรือกำรรับรู้ควำมส�ำเร็จร่วมกัน	นอกจำกรับรู้จำกค�ำชื่นชมและควำม

ยนิดร่ีวมกนัในองค์กรแล้ว	ควรมกีำรให้รำงวลัอย่ำงเป็นรปูธรรม	หรอืแบ่งปันควำม

สขุให้แก่กนัด้วยกำรมอบเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีให้กนัและกนั	ซึง่แสดงให้เหน็

ว่ำโฆษณำชดุนีเ้ลอืกทีจ่ะน�ำเสนอมมุมองด้ำนรำงวลัควำมส�ำเรจ็ในกำรท�ำงำนด้วย

กันอย่ำงประสบควำมส�ำเร็จด้วยกำรมอบเครื่องด่ืมบ�ำรุงสมองดังกล่ำว	 ซ่ึงเป็น

เพียงส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท�ำงำนของกำรท�ำงำนในองค์กรต่ำง	ๆ	
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 ส่วนท่ี 2 การรับรู้มายาคติในโฆษณาเครื่องดื่มบ�ารุงสมองเปปทีน 
ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

	 จำกกำรสัมภำษณ์สรุปได้ว่ำนักเรียนส่วนใหญ่	 รับชมโฆษณำเปปทีนจบ
ทุกครั้งที่มีโอกำสได้ชม	 เหตุผลเพรำะต้องรับชมฆ่ำเวลำเพื่อรอกำรรับชมละคร 
หลังข่ำวและรำยกำรโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ	ส่วนเหตุผลในกำรเลือกจดจ�ำแตกต่ำงกัน	
โดยผู้วิจัยสำมำรถวิเครำะห์ออกมำได้	4	ข้อสรุป	ดังนี้
	 1.		จดจ�ำเสียงได้มำกที่สุดโดยทุกคนที่จ�ำน�้ำเสียงของนักแสดงน�ำหรือ 
พรีเซนเตอร์ได้	
	 2.		รองลงมำจดจ�ำเนื้อเรื่องโฆษณำได้	
	 3.		ต่อมำจดจ�ำนักแสดงน�ำหรือพรีเซนเตอร์ในโฆษณำชุดดังกล่ำวได้	
	 4.		จดจ�ำประโยค	Key	Massage	ในโฆษณำชุดดังกล่ำวได้	
	 ส่วนเหตุผลในกำรเลือกจดจ�ำมีควำมแตกต่ำงกัน	 ผู้วิจัยจึงสรุปได้	 3	 
ข้อสรุป	ดังนี้
	 1.		กลุ่มที่จดจ�ำเสียงได้และประโยค	 Key	 Massage	 ในโฆษณำชุด 
ดังกล่ำวได้	โดยจะไม่มีควำมตั้งใจในกำรชมมำกนัก	แต่อำศัยควำมถี่ในกำรรับชม	
และมักมีพฤติกรรมในระหว่ำงกำรรับชม	กล่ำวคือท�ำกิจกรรมอื่นๆ		ไปด้วย	
	 2.	 กลุ่มที่จดจ�ำเน้ือเร่ืองโฆษณำชุดดังกล่ำวได้	 โดยให้ควำมเห็นด้วย
เหตผุลทีว่่ำเพรำะอยำกได้รบัผลประโยชน์จำกโฆษณำชดุดงักล่ำว	และคดิว่ำจะน�ำ
ประโยชน์ด้ำนนั้นๆ		มำใช้เพื่อขจัดปัญหำของตนเอง	
	 3.	 กลุ่มที่จดจ�ำนักแสดงน�ำในโฆษณำชุดดังกล่ำวได้	 มักจะเป็นกลุ่ม
นกัเรยีนชำย	ทีช่ืน่ชอบกำรรบัชมรำยกำรโทรทศัน์	หรอืละครและมคีวำมตัง้ใจ	หรอื
มีสมำธิในกำรรับชมสูง	
	 ส่วนในด้ำนของเหตุผลเก่ียวกับควำมชอบมีควำมแตกต่ำงกัน	 ซึ่งผู้วิจัย
ได้สรุปและจ�ำแนกออกเป็น	3	เหตุผล	ดังนี้
	 1.	 ส่วนใหญ่ชอบเพรำะควำมถีใ่นกำรรบัชม	เป็นเหตผุลทีท่�ำให้เกดิควำม
รู้สึกว่ำมีควำมคุ้นเคย	และน�ำไปสู่ควำมรู้สึกชื่นชอบขึ้นมำ	
	 2.	 ส่วนหน่ึงชอบเพรำะ	 มองว่ำโฆษณำมีประโยชน์ส�ำหรับตัวพวกเขำ	
เพรำะในโฆษณำชุดนี้จะมีกำรบอกวิธีกำรสมัครติวโครงกำร	 “PEPTEiN	 GENiUS	
GENERATION”	จึงสนใจดูทุกครั้ง
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	 3.	 มส่ีวนน้อยทีช่อบเพรำะตวันกัแสดงน�ำ	โดยมองว่ำกำรเลือกนกัแสดง
น�ำที่มีควำมน่ำดึงดูดใจ	
	 ส�ำหรับกำรรับชมโฆษณำมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้ออย่ำงไรนั้น	 ผู้วิจัย
สำมำรถสรุปได้ทั้งหมด	3	แนวควำมเห็น	นั่นคือ	
	 1.		กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มองว่ำมีกำรได้รับชมโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุง
สมองเปปทีนนั้น	มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเป็นอย่ำงมำก	
	 2.		กลุม่ตวัอย่ำงส่วนหนึง่มองว่ำกำรโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี 
มผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บ้ำง	โดยท�ำให้เกดิกำรรบัรูแ้ละกำรรูจ้กัต่อพวกเขำ	แต่ไม่มี
อิทธิพลในกำรตัดสินใจซื้อทั้งหมด	
	 3.		กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวนน้อยมองว่ำกำรโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง 
เปปทีนไม่มีผลในกำรตัดสินใจซื้อเลย	 โดยให้ควำมเห็นว่ำเพรำะกำรตัดสินใจซ้ือ
ของพวกเขำ	จะเกิดจำกกำรทดลองใช้อำศัยบุคคลอ้ำงอิง	และผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจ	
	 ด้ำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	สำมำรถ
สรุปได้	3	แนวทำงควำมเห็น	ดังนี้
	 1.		กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่มองว่ำเป็นกำรบ่งบอกสรรพคณุของผลติภณัฑ์	
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้แก่กลุ่มเป้ำหมำยว่ำ	 ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวคืออะไร	 ผู้บริโภคจะได้
รับคุณประโยชน์	หรือมีสรรพคุณอย่ำงไร
	 2.		รองลงมำ	 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ	 กำรโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุง
สมองเปปทีนเป็นกำรโฆษณำเพื่อให้ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค	
	 3.		กลุ่มตัวอย่ำงส่วนน้อยมองว่ำโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน
เป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย	 โดยให้เหตุผลว่ำ	 กำรที่เปปทีน 
คัดเลือกนักแสดงน�ำจำกผู้ที่เคยดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนและเข้ำโครงกำร	
“PEPTEiN	GENiUS	GENERATION”	
	 ส�ำหรับประเด็นควำมคิดเห็นต่อควำมน่ำสนใจของตัวนักแสดงน�ำ 
ในโฆษณำเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีนน้ัน	 ผู้วิจัยสำมำรถสรุปโดยแยกเป็น	 2	
แนวทำงควำมเห็น	คือ	
	 1.	 ตวันกัแสดงน�ำหรอืพรเีซนเตอร์ในโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี 
มีควำมน่ำสนใจเพรำะเปปทีน	 จะเลือกนักแสดงน�ำที่เป็นบุคคลที่ผ่ำนโครงกำร	
“PEPTEiN	GENiUS	GENERATION”	จริงมำแสดงน�ำ	และถ่ำยทอดเรื่องรำวที่เป็น
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จรงิในควำมส�ำเรจ็ด้ำนกำรศกึษำของพวกเขำเหล่ำนัน้	ท�ำให้พวกเขำรูส้กึว่ำเป็นกำร
ให้ข้อมูลเท็จจริงที่มีควำมน่ำเชื่อถือนั่นเอง

	 2.	 กลุม่ตวัอย่ำงส่วนน้อยทีใ่ห้ควำมเหน็ว่ำนกัแสดงน�ำในโฆษณำเครือ่ง

ดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีไม่มคีวำมน่ำสนใจ	เพรำะพวกเขำมคีวำมรูส้กึว่ำ	ถ้ำหำกเปปทนี

คดัเลอืกนกัแสดงน�ำในโฆษณำเป็นบคุคลทีม่ชีือ่เสียง	น่ำจะท�ำให้เกดิกำรจดจ�ำและ

ท�ำให้โฆษณำมีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น	

	 ส่วนควำมคดิเหน็ต่อโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีว่ำมคีวำมจดจ�ำ

ได้ง่ำยและจูงใจให้ตัดสินใจซื้อหรือไม่จำกประเด็นค�ำตอบ	กล่ำวคือ

	 1.		กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มองว่ำโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน 

มีควำมจดจ�ำง่ำยและจูงใจให้ตัดสินใจเพรำะพวกเขำมีควำมเชื่อในโฆษณำที่

ถ่ำยทอดออกมำ	

	 2.		กลุ่มตัวอย่ำงอีกส่วนหนึ่งมองว่ำโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน 

มีควำมจดจ�ำง่ำยแต่กลับไม่ได้จูงใจให้ตัดสินใจซื้อโดยทำงตรง	เพรำะกำรตัดสินใจ

ซือ้ไม่ได้เกดิจำกตวัพวกเขำทัง้หมด	โดยมกัจะมปัีจจยัอืน่เข้ำมำเกีย่วข้องด้วย	อำท	ิ

ตัดสินใจซื้อจำกกำรบอกต่อของบุคคลใกล้ชิด	

	 3.	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนน้อยที่สุดให้เหตุผลว่ำ	กำรโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุง

สมองเปปทนีนัน้มคีวำมจดจ�ำง่ำย	แต่ไม่ส่งผลในกำรตดัสนิใจซือ้เลย	เพยีงแต่ท�ำให้

รับทรำบว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดและมีคุณประโยชน์หรือสรรพคุณอย่ำงไร

เท่ำนั้น

	 ประเดน็เกีย่วกบัควำมคดิเหน็ต่อสโลแกนว่ำท�ำให้จดจ�ำได้ง่ำยหรอืไม่ได้

ข้อสรุปว่ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำสโลแกนของเครื่องดื่มบ�ำรุง 

สมองเปปทนีมคีวำมจดจ�ำง่ำย	กลุม่ตวัอย่ำงอกีส่วนหนึง่ซึง่มองว่ำ	จดจ�ำไม่ได้เลย	

	 ส่วนควำมเหน็ต่อเนือ้เรือ่งในโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีในด้ำน

ควำมน่ำสนใจท�ำให้เกิดจินตนำกำรตำมเร่ืองนั้น	 พบว่ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนน้อยมี

ควำมเห็นว่ำ	 ไม่มีจินตนำกำรตำมเน้ือเร่ืองในโฆษณำ	 เหตุเพรำะมองว่ำโฆษณำ

ทุกชุดเป็นกำรถ่ำยทอดในเชิงรูปธรรม	 ท�ำให้ไม่เกิดจินตนำกำรตำม	 แต่กลับมอง

ว่ำเปปทนีจะถ่ำยทอดเนือ้เรือ่งให้กลุม่เป้ำหมำยมคีวำมรบัรูแ้ละเข้ำใจเนือ้เรือ่งโดย

ทันที	
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	 ส�ำหรับควำมเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มองว่ำ	 โฆษณำเครื่องดื่ม

บ�ำรุงสมองเปปทีนท�ำให้มีจินตนำกำรตำมเน้ือเรื่อง	 ซึ่งจินตนำกำรดังกล่ำวที่เกิด

ขึ้นจะเป็นไปตำมในแนวทำงเกี่ยวกับเรื่องรำวที่พวกเขำมีควำมรู้สึกกังวล	ส่วนอีก

กลุ่มหนึ่งจะจินตนำกำรในลักษณะที่ตนเองได้เข้ำไปอยู่ในบรรยำกำศของกำร 

ติวเข้มในโครงกำร	 “PEPTEiN	 GENiUS	 GENERATION”	 และได้มีโอกำสพบปะ 

เพื่อนฝูงใหม่ๆ	 และกำรติวก็ท�ำให้พวกเขำประสบควำมส�ำเร็จ	 และท้ำยที่สุดก็มี

ควำมหวังว่ำตนเองจะได้เป็นนักแสดงน�ำอย่ำงนักแสดงน�ำรุ่นพี่คนอื่นๆ	บ้ำง	

	 สุดท้ำยควำมเห็นต่อดนตรีและเพลงประกอบโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุง 

สมองเปปทีนชุดต่ำงๆ	 ท�ำให้จินตนำกำรตำมเนื้อเรื่อง	 พบว่ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วน

ใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำไม่มีผลท�ำให้พวกเขำเกิดจินตนำกำรตำมเนื้อเรื่องเลย	และให้

ควำมเห็นว่ำพวกเขำจดจ�ำดนตรีหรือเพลงประกอบโฆษณำชุดใดไม่ได้เลย	มีเพียง

กลุม่ตวัอย่ำง	1	คนเท่ำนัน้ทีใ่ห้ควำมเหน็ว่ำดนตรหีรอืเพลงประกอบโฆษณำส�ำหรบั

บำงชุดที่มีประกอบในโฆษณำจะท�ำให้เกิดจินตนำกำรสอดคล้องไปตำมเนื้อหำ	

โดยจะจินตนำกำรคล้อยตำมไปกับเพลงหรือดนตรีและท�ำให้เนื้อเรื่องที่ถ่ำยทอด

ออกมำนั้นเกิดเป็นควำมรู้สึกร่วมไปกับโฆษณำชุดนั้นๆ		

 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มบ�ารุงสมองเปปทีนของ

นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

	 จำกกำรสัมภำษณ์สรุปได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงทุกคนเลือกดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุง

สมองเปปทีนชนิด	4,000	มิลลิกรัม	ขวดสีฟ้ำเป็นประจ�ำ	เพรำะมีกำรรับรู้ผ่ำนสื่อ

โฆษณำของเปปทนีในรปูแบบและช่องทำงต่ำงๆ		ว่ำ	เครือ่งดืม่ชนดิดงักล่ำวเหมำะ

ส�ำหรับนักเรียน	นักศึกษำ	และจำกกำรรับรู้ดังกล่ำว	ท�ำให้พวกเขำมีควำมรู้สึกคุ้น

เคยกับเครื่องดื่มชนิดดังกล่ำว	 และน�ำไปสู่พฤติกรรมกำรใช้	 กล่ำวคือ	 จะต้องรับ

ประทำนยำให้ถูกขนำนน่ันเอง	 อีกกลุ่มตัวอย่ำงส่วนหนึ่งให้เหตุผลที่เลือกดื่ม 

เครื่องดื่มชนิดดังกล่ำวเป็นประจ�ำเพรำะผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจซื้อซื้อให้ดื่ม	และหำก

จ�ำเป็นจะต้องซื้อดื่มเอง	 ก็ยังคงเลือกดื่มชนิดดังกล่ำว	 เพรำะมีควำมคุ้นเคยกับ

เครื่องดื่มชนิดดังกล่ำว
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	 ส�ำหรับปริมำณในกำรดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนนั้น	 ผู้วิจัยพบว่ำ	

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนเพียงวันละ	 1	 ครั้ง	 โดยให้

เหตุผลว่ำปริมำณดังกล่ำวน้ันพวกเขำมีควำมรู้สึกว่ำเพียงพอต่อควำมต้องกำรใน

แต่ละวันส่วนหนึ่งดื่มวันละ	1	ครั้ง	เพรำะเหตุผลด้ำนของก�ำลังซื้อมีเพียงแค่วันละ	

1	ขวดเท่ำนั้น	ส่วนในด้ำนควำมคิดเห็นหลังจำกกำรดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน 

พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่มีควำมรู้สึกว่ำกำรดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน

แล้วจะท�ำให้รู้สึกลดควำมเหน่ือยล้ำได้และกลุ่มตัวอย่ำงส่วนน้อยระบุว่ำมีควำม

รูส้กึบ้ำงว่ำช่วยลดควำมเหนือ่ยล้ำเพยีงแต่ไม่มคีวำมรูส้กึอย่ำงชดัเจน	จงึเป็นเพยีง

แต่กำรให้ควำมเห็นว่ำมีควำมรู้สึกเช่นนั้นอยู่บ้ำงเท่ำนั้น

	 ในด้ำนควำมรูส้กึหลงัจำกดืม่เครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีแล้วสมำธิดขีึน้	

พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงทุกคนให้ควำมเห็นเหมือนกันว่ำมีควำมรู้สึกมีสมำธิดีขึ้น	 โดย

ให้เหตุผลสรุปได้	2	สำเหตุ	ดังนี้

	 1.		ดื่มแล้วรู้สึกมีสมำธิดีขึ้นเนื่องจำกมองว่ำเป็นกำรเสริมสร้ำงก�ำลังใจ	

ท�ำให้กำรท�ำกิจกรรมเช่นอ่ำนหนังสือได้ยำวนำนขึ้น	

	 2.		ดืม่แล้วรูส้กึมสีมำธดิขีึน้เนือ่งจำกมองว่ำรำคำของเครือ่งดืม่ดงักล่ำว

ค่อนข้ำงสูงท�ำให้เกิดควำมกดดันให้เขำจะต้องมีควำมตั้งใจท�ำกิจกรรมนั้นๆ		และ

มองว่ำหำกไม่ตั้งใจจะรู้สึกไม่คุ้มค่ำกับเงินที่จ่ำยไป	 จึงให้ควำมเห็นว่ำมีผลท�ำให้

สมำธิยำวนำนขึ้น	

	 กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่ยงัมองว่ำกำรดืม่เครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีแล้ว

รู้สึกเรียนรู้เร็วขึ้นนั้น	เป็นผลต่อเนื่องจำกกำรที่รู้สึกว่ำมีสมำธิดีขึ้น	และจดจ�ำดีขึ้น	

จงึส่งผลต่อเนือ่งคอืท�ำให้เข้ำใจอะไรได้ง่ำยขึน้	ส�ำหรบัควำมเหน็เกีย่วกบัควำมรูส้กึ

เป็นอัจฉริยะหลังจำกที่ได้ดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วน

ใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำไม่มีควำมรู้สึกว่ำกำรดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนแล้วรู้สึก

เป็นอัจฉริยะได้	 โดยทุกคนมองว่ำโดยส่วนตัวค�ำว่ำอัจฉริยะเป็นเรื่องที่ไกลตัวจน

เกินไป	จึงไม่มีควำมรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นเลย	และมีกลุ่มตัวอย่ำงส่วนน้อยที่มองว่ำมี

ควำมรูส้กึว่ำเป็นอจัฉรยิะ	โดยบอกว่ำพวกเขำคดิเสมอว่ำดืม่แล้วจะดเีด่นกว่ำใครๆ		

และบ่อยครั้งมักคิดว่ำตนเองเป็นพวกเด็กอัจฉริยะ	 แต่ไม่กล้ำบอกเล่ำควำมรู้สึก

เหล่ำนี้ให้ใครได้รับรู้
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สรุปผลการศึกษา

 ข้อสรุปท่ี 1 กระบวนการสร้างมายาคติในโฆษณาเครื่องดื่มบ�ารุง
สมองเปปทีนทางสื่อโทรทัศน์

	 1.	 โฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	 ชุดน้องใหม่	 54	 คณะแพทย-
ศำสตร์ทั่วประเทศ
	 	 กำรวิเครำะห์ถูกน�ำเสนอผ่ำน	รูปสัญญะและตัวหมำย	(Signifier)	ที่
ถูกน�ำมำใช้ในภำพโฆษณำชุดนี้	 ได้แก่	ภำพของนิสิตนักศึกษำถือต�ำรำเรียน	และ
มำนั่งอ่ำนหนังสือบนโต๊ะภำยในห้องสมุด	 บ่งบอกและสะท้อนถึงควำมขยันตั้งใจ
เรียนตำมแบบที่นิสิตนักศึกษำที่ดีได้ยึดถือปฏิบัติในวัยที่ก�ำลังศึกษำในระบบกำร
ศึกษำ	โดยพยำยำมสะท้อนนิสิตนักศึกษำทั้งชำยและหญิงว่ำมีควำมเท่ำเทียมกัน
ในด้ำนควำมรู้	 ด้ำนควำมสำมำรถหำกต้ังใจเรียน	 โดยโฆษณำชุดนี้ได้สร้ำงภำพ
ลกัษณ์ของสนิค้ำเป็นกำรสร้ำงควำมหมำยให้กบัผูบ้รโิภคมคีวำมสมัพนัธ์กบัสนิค้ำ	
คือ	 สิ่งที่คำดหวังจะเป็นจริงได้	 โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีพื้นฐำนที่ดีในด้ำนกำรเรียน	
ควำมขยันหมั่นเพียร	 ฐำนะทำงสังคม	 เพศ	 หรือภูมิล�ำเนำใดๆ	 ก็ตำม	 เพียงแค่
สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ	ปฏบิตัตินตำมค�ำแนะน�ำของโครงกำรฯ	และเลอืกดืม่เครือ่ง
ดื่มบ�ำรุงสมองดังที่นักแสดงน�ำทุกคนได้กล่ำวถึง	สำมำรถส�ำเร็จได้ตำมที่แต่ละคน 
คำดหวังไว้
	 2.	 โฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	ชุดน้องใหม่ที่	1	ในดวงใจสอบ
ติดทั่วประเทศ
	 	 กระบวนกำรสร้ำงมำยำคติของโฆษณำชุดนี้	 หำกวิเครำะห์สัญญะ	
พบว่ำกำรวิเครำะห์ถูกน�ำเสนอผ่ำน	 รูปสัญญะและตัวหมำย	 (Signifier)	 ที่ถูกน�ำมำใช้ 
ในภำพโฆษณำชุดนี้	ได้แก่	ภำพของนิสิตนักศึกษำถือเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	
พร้อมบอกกล่ำวควำมส�ำเร็จตำมคณะที่ตัวเองคำดหวัง	 ซึ่งโฆษณำชุดนี้ได้สร้ำง
ภำพลักษณ์ของสินค้ำเป็นกำรสร้ำงควำมหมำยให้กับผู้บริโภคมีควำมสัมพันธ์กับ
สินค้ำ	 คือ	 สิ่งที่คำดหวังจะเป็นจริงได้	 โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีพื้นฐำนที่ดีในด้ำนกำร
เรียน	ควำมขยันหมั่นเพียร	ฐำนะทำงสังคม	เพศ	หรือภูมิล�ำเนำใดๆ		ก็ตำม	เพียง
แค่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ	และเลือกดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองดังที่นักแสดงน�ำทุก
คนได้กล่ำวถึง	
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	 3.	 โฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี	ชดุโครงกำรเตรยีมสมองตวิเข้ม

ปี	2011	สู่คณะที่ใช่	สำขำที่ชอบ

	 	 กำรวิเครำะห์ถูกน�ำเสนอผ่ำน	รูปสัญญะและตัวหมำย	(Signifier)	ที่

ถูกน�ำมำใช้ในภำพโฆษณำชุดนี้	 ได้แก่	 บรรยำกำศกำรนั่งเรียนในห้องประชุมของ

นักเรียน	เพื่อมั่นใจว่ำมีบรรยำกำศกำรเรียนที่น่ำเรียน	และมีควำมพร้อมด้ำนกำร

เรียนกำรสอน	 ซ่ึงโฆษณำชุดน้ีได้สร้ำงภำพลักษณ์ของสินค้ำเป็นกำรสร้ำงควำม

หมำยให้กับผู้บริโภคมีควำมสัมพันธ์กับสินค้ำ	คือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ	 ไม่ว่ำจะอยู่

ภูมิภำคใดก็สำมำรถสอบแข่งขันเข้ำศึกษำต่อในคณะแพทยศำสตร์ได้	 หำกได้เข้ำ

ร่วมโครงกำรดังที่นักแสดงน�ำได้กล่ำวถึง

	 4.	 โฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี	ชดุอยำกเป็นหมอเตรยีมสมอง

ติวเข้มปี	2011

	 	 กำรวิเครำะห์ถูกน�ำเสนอผ่ำนรูปสัญญะและตัวหมำย	 (Signifier)	 

ที่ถูกน�ำมำใช้ในภำพโฆษณำชุดน้ี	 ได้แก่	 กำรเดินหรือวิ่งออกจำกห้องเรียนของ

นักเรียนจ�ำนวนมำก	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกำรกระตุ้นควำมสนใจหรือเพื่อแสดงให้เห็น

ว่ำนกัเรยีนได้ทรำบข่ำวจำกทำงใดทำงหนึง่	และต้องรบีด�ำเนนิกำรก่อนทีจ่ะปิดรบั

หรอืหมดเวลำลง	ซึง่โฆษณำชดุนีไ้ด้สร้ำงภำพลกัษณ์ของสนิค้ำเป็นกำรสร้ำงควำม

หมำยให้กับผู้บริโภคมีควำมสัมพันธ์กับสินค้ำ	 คือ	 กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน	 

ไม่ว่ำจะอยู่ภูมิภำคใดก็คำดหวังที่จะศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำในคณะยอดนิยม 

ซึง่ในทีน่ีห้มำยถงึคณะแพทยศำสตร์ได้	และสิง่ทีจ่ะช่วยให้ควำมคำดหวงันัน้ประสบ

ควำมส�ำเร็จคอืกำรสมคัรเพือ่เข้ำร่วมโครงกำรฯ	ดงัทีน่กัแสดงน�ำในโฆษณำดงักล่ำว

ได้กล่ำวถึง

	 5.	 โฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี	ชดุมอบเปปทนีมอบควำมรูส้กึ

ดีๆ	ที่มีให้กันทุกวัน

	 	 กำรวิเครำะห์ถูกน�ำเสนอผ่ำนรูปสัญญะและตัวหมำย	 (Signifier)	 

ทีถ่กูน�ำมำใช้ในภำพโฆษณำชดุนี้	ได้แก่	ภำพของผูบ้รหิำรได้แสดงหรอือธบิำยรำย

ละเอยีดผลกำรด�ำเนนิกำรผลประกอบกำรและกำรประชมุรำยละเอยีดกำรด�ำเนนิ

กำรของธรุกจิให้แก่ผูร่้วมงำน	ผลปรำกฏว่ำประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงสงู	ซึง่บ่งบอก

และสะท้อนควำมร่วมมือร่วมใจในกำรท�ำงำนร่วมกัน	กำรรู้จักแบ่งปัน	กำรท�ำงำน
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เป็นทีม	ท�ำให้องค์กรประสบควำมส�ำเร็จได้	ซึ่งโฆษณำภำพสุดท้ำยได้แสดงให้เห็น

ว่ำภำพกำรแบ่งปัน	 กำรร่วมมือกันท�ำงำน	 หรือกำรมอบส่ิงดีๆ	 นั่นเอง	 โดย

แสดงออกมำเป็นรูปธรรมด้วยกำรมอบเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนให้แก่กัน

	 	 กล่ำวโดยสรุปในภำพรวมจำกกำรโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน 

ทั้ง	5	ชุด	จะเห็นได้ว่ำกระบวนกำรสร้ำงมำยำคติในโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง 

เปปทีนทำงสื่อโทรทัศน์	มักจะน�ำเสนอมำยำคติ	โดยใช้กำรโฆษณำเป็นเครื่องมือ

ในกำรกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดควำมรู้สึกถึงควำมจ�ำเป็นในสินค้ำ	 กล่ำวอีกนัยว่ำ

เป็นกำรใช้โฆษณำเป็นกระบวนกำรก่อให้ผู้บริโภคเกิดควำมต้องกำรขึ้น	 โดยอำจ

จะไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้ประโยชน์จำกสินค้ำตัวดังกล่ำว	 นอกจำกนี้ในปัจจุบัน

กจิกรรมทำงกำรตลำดยงัคงให้ควำมส�ำคญัในเรือ่งควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคอย่ำง

สม�ำ่เสมอ	สงัเกตได้จำกปรมิำณควำมถีข่องโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีที่

ปรำกฏทำงสือ่โทรทศัน์	รวมถงึเนือ้หำทีมุ่ง่กระตุน้ควำมต้องกำรจนในบำงครัง้เกดิ

กำรสร้ำงมำยำคติผ่ำนกำรโฆษณำเกินควำมเป็นจริง	

 ข้อสรุปที่ 2 การรับรู ้มายาคติในโฆษณาเครื่องดื่มบ�ารุงสมอง 

เปปทีนทางส่ือโทรทัศน์ของนักเรียนในเขตกรุงเทพ-

มหานคร

	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรรับชมในแต่ละครั้งจะชมโฆษณำ

จนจบ	เหตผุลเพรำะต้องรบัชมฆ่ำเวลำเพือ่รอกำรรบัชมละครหลงัข่ำวและรำยกำร

โทรทัศน์ที่ชื่นชอบ	 ในช่วงเวลำไพร์มไทม์โดยจดจ�ำน�้ำเสียงและประโยค	 Key	 

Massage	ของพรีเซนเตอร์ได้มำกที่สุด	ส่วนใหญ่มองว่ำโฆษณำมีควำมจดจ�ำง่ำย

และจูงใจให้ตัดสินใจเพรำะมีควำมเชื่อในโฆษณำที่ถ่ำยทอดออกมำ	 โดยมีปัจจัย

ประกอบหลำยด้ำน	 เช่น	 เน้ือหำโฆษณำ	 พรีเซนเตอร์	 และประสบกำรณ์ร่วมใน

โครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	นอกจำกนี้เหตุผลที่ท�ำให้นักเรียนใน

เขตกรุงเทพมหำนครชื่นชอบและจดจ�ำโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนได้ดี	

คือ	 เนื้อเรื่องมีกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวที่ใกล้ตัว	 รองลงมำคือค�ำขวัญของโฆษณำ

เครื่องดื่มบ�ำรุงสมองง่ำยต่อกำรจดจ�ำ	 อีกทั้งเนื้อหำของเรื่องท�ำให้เขำเกิด

จินตนำกำรตำมเรื่องและเกิดเป็นแรงบันดำลใจส�ำหรับพวกเขำ
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 ข้อสรุปที่ 3 พฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่บ�ารงุสมองเปปทนีของ

นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

	 พบว่ำ	 เคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีนที่นักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนคร

เลือกดื่มเป็นประจ�ำ	คือ	เครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	4,000	มิลลิกรัม	ขวดสีฟ้ำ	

เหตุผลที่ท�ำให้นักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนครเลือกดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองชนิด

ดังกล่ำวเป็นประจ�ำเพรำะรับรู้ผ่ำนสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ	ว่ำ	 เครื่องดื่มชนิด

นั้นเหมำะส�ำหรับนักเรียน	 นักศึกษำ	 โดยด่ืมวันละ	 1	 ขวด	 หรือมำกกว่ำตำมแต่

โอกำสและควำมจ�ำเป็น	และช่วงเวลำในกำรดืม่มักจะดืม่ก่อนทีจ่ะท�ำกจิกรรม	เช่น

กำรอ่ำนหนงัสอื	หรอืท�ำข้อสอบ	ก่อนไปโรงเรยีน	โดยส่วนใหญ่มคีวำมเหน็ว่ำภำย

หลังจำกกำรได้ดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนแล้ว	 ท�ำให้มีสมำธิดีขึ้นและจดจ�ำ 

ได้ดีขึ้นมำกท่ีสุด	 รองลงมำคือ	 ด่ืมแล้วท�ำให้รู้สึกมั่นใจในกำรท�ำข้อสอบมำกขึ้น	

รู้สึกรับรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น	รู้สึกผ่อนคลำย	และรู้สึกหำยจำกอำกำรเหนื่อยล้ำ

อภิปรายผล

	 1.	 กระบวนกำรสร้ำงมำยำคติในโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	

ทำงสื่อโทรทัศน์พบว่ำมีกำรใช้กำรโฆษณำเป็นเครื่องมือในกำรกระตุ้นผู้บริโภคให้

เกดิควำมรูส้กึถงึควำมจ�ำเป็นในสนิค้ำ	โดยอำจจะไม่มคีวำมจ�ำเป็นต้องใช้ประโยชน์

จำกสินค้ำตัวดังกล่ำว	 นอกจำกนี้ในปัจจุบันกิจกรรมทำงกำรตลำดยังคงให้ควำม

ส�ำคญัในเรือ่งควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคอย่ำงสม�ำ่เสมอ	ใช้กำรโฆษณำเป็นเครือ่ง

มือในกำรจูงใจ	 กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดควำมต้องกำรในสินค้ำที่โฆษณำขึ้น	 ขณะ

เดียวกันในปัจจุบันผู้ผลิตรำยกำรโฆษณำ	 ผู้ประกอบกำรเน้นกำรน�ำเสนอเนื้อหำ

ที่มุ่งเน้นให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือของเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนส�ำหรับผู้บริโภคที่

มีควำมต้องกำรอยูแ่ล้ว	และกำรโฆษณำจะเป็นตวัเร่งให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจได้เรว็ขึน้	

โดยใช้พรเีซนเตอร์ทีเ่ป็นทีอ่ยูใ่นวยัเดยีวกบักลุม่เป้ำหมำยและพยำยำมน�ำเสนอว่ำ

บุคคลเหล่ำนี้เป็นบุคคลที่ผ่ำนโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	และ

ดื่มเครื่องดื่มเปปทีนเป็นประจ�ำ	
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	 2.	 กำรรบัรูม้ำยำคตใินโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีของนกัเรยีน
ในเขตกรุงเทพมหำนครกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรรับชมในแต่ละครั้ง
จะชมโฆษณำจนจบเหตผุลเพรำะต้องรบัชมฆ่ำเวลำเพือ่รอกำรรบัชมละครหลงัข่ำว
และรำยกำรโทรทัศน์ที่ชื่นชอบในช่วงเวลำไพร์มไทม์	 ส่วนใหญ่มองว่ำโฆษณำมี
ควำมจดจ�ำง่ำยและจงูใจให้ตดัสนิใจเพรำะมคีวำมเช่ือในโฆษณำทีถ่่ำยทอดออกมำ	
โดยมปัีจจยัประกอบหลำยด้ำน	เช่น	เนือ้หำโฆษณำ	พรเีซนเตอร์	และประสบกำรณ์
ร่วมในโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	นอกจำกนี้เพรำะเนื้อเรื่องมี
กำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวที่ใกล้ตัว	 รองลงมำคือค�ำขวัญของโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุง
สมองง่ำยต่อกำรจดจ�ำ	 อีกทั้งเนื้อหำของเรื่องท�ำให้เขำเกิดจินตนำกำรตำมเรื่อง
และเกิดเป็นแรงบันดำลใจส�ำหรับพวกเขำ
	 3.	 พฤตกิรรมกำรบรโิภคเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีของนกัเรยีนในเขต
กรุงเทพมหำนครพบว่ำ	 เคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีนที่นักเรียนในเขตกรุงเทพ- 
มหำนครเลือกด่ืมเป็นประจ�ำ	 คือเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีน	 4,000	 มิลลิกรัม	 
ขวดสีฟ้ำ	เพรำะรับรู้ผ่ำนสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ	ว่ำ	เครื่องดื่มชนิดนั้นเหมำะ
ส�ำหรับนักเรียน	นักศึกษำ	โดยดื่มวันละ	1	ขวด	หรือมำกกว่ำตำมแต่โอกำสและ
ควำมจ�ำเป็น	และช่วงเวลำในกำรดื่มมักจะดื่มก่อนที่จะท�ำกิจกรรม	เช่น	กำรอ่ำน
หนงัสอืหรอืท�ำข้อสอบ	ก่อนไปโรงเรยีน	โดยภำยหลงัจำกกำรได้ดืม่เครือ่งดืม่บ�ำรงุ
สมองเปปทีนแล้วท�ำให้มีสมำธิดีขึ้นและจดจ�ำได้ดีขึ้นมำกที่สุด	 รองลงมำคือ	 ดื่ม
แล้วท�ำให้รู้สึกมั่นใจในกำรท�ำข้อสอบมำกขึ้น	รู้สึกรับรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น	รู้สึกผ่อนคลำย	
และรู้สึกหำยจำกอำกำรเหนื่อยล้ำ

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ผู้สร้ำงโฆษณำไม่ควรน�ำเสนอเนื้อหำโฆษณำแฝงมำยำคติโดยมุ่ง 
น�ำเสนอเพียงด้ำนเดียว	 อำทิเช่น	 ด้ำนกำรศึกษำที่พยำยำมน�ำเสนอมำยำคติว่ำ	
หำกเข้ำร่วมโครงกำร	 PEPTEiN	 GENiUS	 GENERATION	 และปฏิบัติตนตำม 
ค�ำแนะน�ำของเปปทีน	 ควบคู่ไปกับกำรดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนทุกวัน	 
จะท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จด้ำนกำรศึกษำ	 ทั้งที่ในควำมเป็นจริงแล้วควำมขยัน
หมั่นเพียร	และตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเท่ำนั้นที่จะท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จได้	



JC Journal238

	 2.	 ผูส้ร้ำงโฆษณำควรน�ำเสนอโฆษณำในแง่มุมอืน่ควบคู่กนัไปด้วย	โดย

ไม่ควรน�ำเสนอมำยำคติในเรื่องควำมส�ำเร็จด้ำนกำรศึกษำที่หมำยควำมถึงเฉพำะ

กำรสอบแข่งขันเข้ำศึกษำในคณะยอดนิยมและมหำวิทยำลัยช้ันน�ำได้เท่ำนั้น	 ซึ่ง

เรื่องดังกล่ำวเป็นเพียงหนึ่งในควำมส�ำเร็จเท่ำนั้น	 ในควำมเป็นจริงแล้วยังมีอีก

หลำกหลำยควำมส�ำเร็จเกี่ยวกับกำรศึกษำ

	 3.		ผูผ้ลติเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี	ควรน�ำข้อมลูพฤตกิรรมกำรบรโิภค	

กำรรับรู้มำยำคต	ิต่อเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีของนกัเรยีนในเขตกรงุเทพมหำนคร

ไปใช้ในกำรปรบัปรงุและกำรพฒันำด้ำนกำรตลำดในทศิทำงทีเ่หมำะสมบนพืน้ฐำน

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

	 4.	 หน่วยงำนรฐับำลควรพจิำรณำควบคมุกำรเผยแพร่โฆษณำเครือ่งดืม่

บ�ำรุงสมองเปปทีนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม

	 5.	 ผู้บริโภคควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบในกำรชมโฆษณำไม่ให้ถูก

ครอบง�ำจำกกระบวนสร้ำงมำยำคตขิองผูส้ร้ำงโฆษณำ	โดยผูบ้รโิภคควรตัง้ค�ำถำม

กับตนเองทุกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้ำถึงควำมจ�ำเป็น	 ประกอบกับกำร

พิจำรณำควำมคุ้มค่ำ	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงประโยชน์ที่จะได้รับกับค่ำใช้จ่ำยที่

เกิดขึ้น	หรือบริโภคสินค้ำอย่ำงมีสตินั่นเอง
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