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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหความหมายเชิงสัญญะของภาพยนตรโฆษณาโฟมลาง
หนาแบรนดการนิเย เปOนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยใชเทคนิควิเคราะหเนื้อหา โดยเลือกศึกษาจากกลุม
ตัวอยาง ไดแก ภาพยนตรโฟมลางหนาแบรนดการนิเย จํานวน 2 ชิ้นงาน โดยใชวิRการศึ
ธิ
กษาความหมาย
เชิ งสั ญ ญะในระดั บ ความหมายโดยนั ย ผานแกนเรื่ อ ง และวิ เ คราะหความสั ม พั น ธระหวาง “ตั ว บท” กั บ
“บริบท” ซึ่งเปOนบริบททางสังคม-วัฒนธรรมและมีความสําคัญในการสรางความหมาย ตามกรอบทฤษฎีสัญ
วิทยา จากการศึกษาพบความหมายเชิงสัญญะ 4 ประเด็นในสวนของแกนเรื่อง ดังนี้ 1.ปZจเจกนิยม สะทอนให
เห็นวาคนในปZจจุบันมีรูปแบบการนําเดินชีวิตที่ตองพึ่งพาตนเอง มีสิทธิเสรีภาพในการใชชีวิต และสามารถ
แสดงออกถึงความเปOนตัวตนออกมาได 2.บริโภคนิยม สะทอนใหเห็นถึงการใหคุณคากับวัตถุนิยมมากขึ้น
ไมใหคากับสิ่งที่เปOนธรรมดาสามัญ ตลอดจนการหลงอยูในกระแสนิยมตางๆ 3.วัตถุทางเพศ สะทอนการมอง
ผูหญิงเปOนวัตถุทางเพศ ใชรูปลักษณภายนอกเปOนตัวตัดสิน และเหมารวมเรื่องความสวยของผูหญิงวาตองเปOน
ผูหญิงผอม ผิวขาว มีอก เอว สะโพก หนาขาวใส จึงจะเปOนผูหญิงสวยและไดรับการยอมรับ และ 4.การเลือก
แสดงตัวตน สะทอนใหเห็นถึงวาคนมักไมแสดงออกความเปOนตัวตนที่แทจริงหรือเรียกวา เลือกที่จะแสดงออก
ในสิ่งที่ดี สิ่งที่คนในสังคมจะยอมรับ แมวาจะเปOนสิ่งที่ตองประดิษฐขึ้นก็ตาม
คําสําคัญ: สัญญะ, ปZจเจกนิยม, บริโภคนิยม
Abstract
This research is qualitative research, aim to study and analyze signified meaning in
advertising film in case of Garnier facial foam product, focusing on the ladies’ product. Two
versions of 15-second short advertising films performed by Thai actresses were subjected.
These films were broadcasted via www.youtube.com during 2016-2017. The method used
for theme analysis was semiology.
According to advertising films, we found that there were four points in the
advertisements theme, 1) Individualism: This indicated that Thai social has become more
individualism, in other words, people lifestyles had been changed to the independent lives
and identifying themselves as they liked; 2) Consumerism: The advertisements contained
signs of materialism in Thai society, implying that social appraised ordinary things as
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valueless, and inclines to be obsessive with ongoing trend, 3. Sex-product: there are signs of
sex-objectification from men toward women, judging by appearance and also define
beauties with slender, white skin, curves and brightened face. Only women who got these
terms were accepted as beauties, and 4) Self-Identification: The signs reflecting that people
presented themselves without their authentic identification, but rather chose to show in the
way accepted by social.
Keywords: Sign , Individualism , Consumerism
บทนํา
การโฆษณาเปOนการสื่อสารมวลชนรูปแบบหนึ่ง โดยมีการใชสื่อเปOนตัวกลางในการถายทอดสารไปยัง
ผูรับ อยางเชน สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่ งพิมพตางๆ เปO นตน ซึ่งมีเ ปuาหมายเพื่อใหบรรลุตามจุดประสงค
ทางการตลาดของสินคาหรือบริการนั้นๆ และเปOนการชักชวน โนมนาวใจ กระตุนใหผูบริโภคเกิดความ สนใจใน
สินคาและบริการ ไปจนถึงมีความตองการอยากไดสินคาและบริการนั้น สําหรับภาพยนตรโฆษณามีขั้นตอน
การสรางสรรคที่แยบยล มีชั้นเชิง พิถีพิถัน และมีองคประกอบ หลายสวน เชน เสียงประกอบ เพลง นักแสดง
สถานที่ ฉาก เสื้อผา แสงเงา มุมกลอง การลําดับภาพ สี ตราสินคา บทสนทนา ฯลฯ เปOนตน ซึ่งทั้งหมดนี้ลวน
เกิดมาจากความตั้งใจและการวางแผนที่ดีของผูสรางสรรคโฆษณา เพื่อตองการสื่อสารถึงความหมายตางๆใน
ทุกแงมุมของชิ้นงาน และโนมนาวใจผูบริโภคใหคลอยตาม ภาพยนตรโฆษณามีอิทธิพลในการโนมนาวใจ
จรรโลงใจ หรือทําใหผูบริโภครูสึกคลอยตาม ซึ่งไดผานการตีความและเขาใจถึงความหมายตางๆ ที่ภาพยนตร
โฆษณาสื่อสารออกมา ดังนั้น เพื่อเขาใจถึงความหมายตางๆที่อยูในภาพยนตรโฆษณา จึงจําเปOนตองพึ่งพาวิธี
หรือหลักการในการเขาใจถึงการประกอบสรางความหมายทั้งที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนและที่แฝงอยูใน
ภาพยนตรโฆษณา นั้ น ก็ คื อ วิ ธี ก ารสื่ อ ความหมายเชิ ง สั ญ ญะในทฤษฏี สั ญ วิ ท ยา ซึ่ ง เปO น ศาสตรที่ ว าดวย
ความหมายและวิธีการตางๆ ที่ความหมายไดรับการสรางขึ้นมาและถูกสงตอไปยังผูรับสาร เพื่อเปOนการศึกษา
วา สัญญะ (Sign) หรือ สิ่งแทนความ (Representation) กอใหเกิดความหมายไดอยางไร โดยสังคมสอนใหเรา
รับรูเกี่ยวกับสัญญะนั้น (เถลิง พัฒโนภาษ, 2551)
เมื่อมนุษยอยูกับความหมายและการใชความหมาย สัญญะจึงอยูในสิ่งตางๆรอบตัวกับมนุษย ทั้งสัมคม
การเมือง การตลาด บันเทิง กระบวนการผลิตสินคาและบริการ รวมไปถึงการโฆษณา เชน ภาพยนตรโฆษณาที่
มีเรื่ องราวและตัวแสดง เพื่ อสื่ อความหมายใหผูบริ โภคเกิด ความตองการสิ นคานั้น ๆ และทุ กวั นนี้เ ราไมได
บริโภคอรรถประโยชนของสินคาแตเพียงอยางเดียว หากแตเราบริโภคสินคาเชิงสัญญะไปพรอมกัน เราใชมัน
เพื่อใชสื่อความหมายถึงระดับตําแหนง รสนิยม ไลฟ{สไตล รวมไปถึงการสรางอัตลักษณแกผูบริโภค (อิทธิเทพ
หลีนวรัตน, 2558) ภาพยนตรโฆษณาเปOนสื่อโฆษณาที่มีสัญญะในสวนแกนของเรื่อง ซึ่งสัญญะจะทําหนาที่ใน
การสรางความหมายและคุ ณคาในตั ว สิ น คาและบริ ก าร ในสิ น คาประเภทเครื่ องสํ า อางหรื อสกิ น แคร มั ก
มี สั ญ ญะปรากฏอยู ในรู ป แบบการสื่ อ ความหมายโดยนั ย เพื่ อ ตองการสื่ อ ความหมายและสะทอน
สภาพแวดลอมทางสังคม คานิ ยม บริบททางสังคม เปOนตน ดังนั้นจึงสามารถเห็นภาพยนตรโฆษณาสินคา
ประเภทเครื่องสําอางและสกินแครจํานวนมาก ที่แฝงไปดวยความหมายที่ตองการจะสื่อใหผูบริโภครับรูและ
โนมนาวใจใหผูบริโภคสนใจ ไปจนถึงการเลือกซื้อสินคานั้น
ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจึงเลือกสินคาประเภทสกินแครในกลุมของโฟมลางหนาจากในชั้นเรียน ผูวิจัย
ไดรับโจทยในการคิดกลยุทธการสื่อสารใหกับสินคาโฟมลางหนาแบรนดการนิเย โดยเห็นวาการศึกษาสัญญะใน
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ภาพยนตรโฆษณา จะสามารถเปOนประโยชนและตอยอดไดหลากหลายทาง จึงเลือกศึกษาวิจัยแบรนดการนิเย
โดยศึกษาวิเคราะหสัญญะในภาพยนตรโฆษณาโฟมลางหนาแบรนดการนิเย เพื่อตองการทราบถึงการสัญญะ
และการสรางความหมายที่ตองการสื่อสารใหกับผูบริโภคไดรับรูวามีลักษณะอยางไร ซึ่งผลวิจัยสามารถนํามา
เปOนแนวทางในการประยุกตใชในการสื่อสารการตลาด อีกทั้งยังเปOนแหลงขอมูลอางอิงสําหรับผูสนใจ ศึกษา
เรื่องดังกลาวตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหการสื่อความหมายของสัญญะผานแกนเรื่อง (Theme) ในภาพยนตร
โฆษณาโฟมลางหนาแบรนดการนิเย เพื่อสะทอนถึงบริบททางสังคม คานิยม และวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้นๆ
ขอบเขตการวิจัย
ผูวิจัยจะทําการคัดเลือกกรณีศึกษาดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
เกณฑในการคัดเลือกภาพยนตรโฆษณาโฟมลางหนาของแบรนดการนิเย คือ ตัวละครแสดงเปOนคนไทย เปOนโฟ
มลางหนาสําหรับผูหญิงเทานั้น ความยาว 15 วินาที และเผยแพรในป~ 2559-2560 เทานั้น ซึ่งมีจํานวน 2
ชิ้นงาน ดังนี้ 1.ใหม! การนิเย ไลท คอมพลีท ซูเปอร โฟม 2.เรื่องสิว-ผิวมัน ตอง การนิเย เพียว แอคทีฟ
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในหัวขอ “สัญญะในภาพยนตรโฆษณาโฟมลางหนาแบรนดการนิเย” ผูวิจัยไดเลือกใช
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาและวิเคราะหสัญญะในภาพยนตร
โฆษณาโฟมลางหนาแบรนดการนิเย ภายใตกรอบทฤษฎีสัญวิทยาและแนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตรโฆษณา โดย
พิจารณาจากการสรางความหมายของสัญญะผานแกนเรื่อง (Theme) และนํามาวิเคราะหถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Context)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดมีการรวบรวมขอมูลจากบทความ วิทยานิพนธ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กลาวคือ
ทฤษฎีของแกนเรื่อง เพื่อนํามาเปOนขอมูลในการชวยศึกษาและวิเคราะหสัญญะ และภาพยนตรโฆษณาโฟมลาง
หนาแบรนดการนิเ ย เก็บ รวบรวมโดยการคัด ลอกหรื อดาวนโหลดจากอิน เตอรเน็ตในเว็บไซตที่ เ ปOน แหลง
รวบรวมงานโฆษณา เชน www.youtube.com
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่อง “สัญญะในภาพยนตรโฆษณาโฟมลางหนาแบรนดการ
นิเย” ในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analysis Description) โดยแบงออกเปOน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.เครื่องมือในการวิเคราะห
ผูวิจั ยไดแยกการวิ เคราะหออกเปO นสวนๆ ซึ่ งภาพยนตรโฆษณาโฟมลางหนาแบรนดการนิ เย โดย
นําเสนอในรูปแบบของตาราง
2.แนวทางในการวิเคราะห
การศึกษาวิจัยนี้ไดทําการวิเคราะหกระบวนการสื่อความหมายของสัญญะ การวิเคราะหสัญญะของ
ภาพยนตรโฆษณาโฟมลางหนาแบรนดการนิเย โดยใชทฤษฎีสัญวิทยามาเปOนกรอบในการวิเคราะห โดยศึกษา
จากประเด็นที่พบจากแกนเรื่อง (Theme) กลาวคือ แกนเรื่องหรือใจความหลักของเรื่องสามารถสื่อใหเห็นถึง
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จุ ด ประสงคหลั ก ในการสื่ อ สารไดและนํ า มาวิ เ คราหสั ญ ญะในระดั บ ความหมายโดยนั ย (Connotative
Meaning)
3.การนําเสนอผลวิจัย
ผูวิจัยสรุปภาพรวมของการวิเคราะห โดยการวิเคราะหถึงความหมายที่แฝงอยูในสวนของแกนเรื่อง
(Theme) ของภาพยนตรโฆษณาโฟมลางหนาแบรนดการนิเย รวมถึงความสัมพันธระหวาง “ตัวบท” (Text)
กับ “บริบท” (Context) ซึ่งเปOนบริบท ทางสังคม-วัฒนธรรม (Socio-Cultural Context) และมีความสําคัญ
ในการสรางความหมายของสัญญะ จากนั้นจึงสรุปออกมาเปOนรายงานการวิจัย
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหแกนเรื่อง (Theme) สัญญะในภาพยนตรโฆษณาโฟมลางหนาแบรนดการนิเย
พบวามี 4 ประเด็นที่พบในภาพยนตรโฆษณาแบรนดการนิเยทั้ง 2 เรื่อง ไดแก
1.ปZจเจกนิยม (Individualism) มีสัญญะที่สะทอนใหเห็นถึงลักษณะทางสังคมไทยในปZจจุบันที่มีความ
เปOนปZจเจกนิยมมากขึ้น กลาวคือคนในปZจจุบันมีรูปแบบการนําเดินชีวิตที่ตองพึ่งพาตนเอง มีสิทธิเสรีภาพใน
การใชชีวิต สามารถแสดงออกถึงความเปOนตัวตนออกมาได เชน
- ในยุคปZจจุบันเราจะเห็นไดวาคนในวัยทํางาน มีการออกไปใชชีวิต หรือออกไปทํางานดวยตัวคนเดียว
เห็นจากการเดินทางที่คนจะขึ้นเมย รถไฟฟuา หรือขับรถไปทํางานดวยตัวเอง เพื่อที่จะหาเงินใหกับตัวเองและ
เลี้ยงดูครอบครัว เปOนการพึ่งพาตัวเองอยางหนึ่ง ไมตองคอยพึ่งพาใครหรือทําตามใคร หรือในกลุมวัยรุนที่เริ่มมี
การอยากใชเวลาสวนตัวมากขึ้น อยูคนเดียว ไมตองคอยตามติดพอแม ซึ่งเปOนการสะทอนใหเห็นถึงความเปOน
ปZจเจกนิยมที่เกิดขึ้นในสังคมมมากขึ้น
- การมีสิทธิเสรีภาพและบทบาทในการใชชีวิตของในเพศหญิง ที่เพศหญิงสามารถเลือกประกอบอาชีพ
ไดกวางขวางมากขึ้น การไมจํากัดความสามารถหรือคุณสมบัติของเพศหญิง ทําใหเพศหญิงมีบทบาทมากขึ้นใน
สังคม อยางที่เห็นไดชัดเจน คือในเรื่องของการเมือง ที่จะเห็นนักการเมืองที่เปOนผูหญิงออกมามีบทบาท มี
หนาที่ แสดงความสามารถออกมามากขึ้นจนไดการยอมรับจากคนในสังคม
- สังคมไทยในปZจจุบันมีการเปƒดโอกาสใหวัยรุนไดสามารถแสดงออกในดานตางๆมากขึ้น ไมวาจะเปOน
ความสามารถในดานวงการบันเทิง ดานวิชาการ หรือการแสดงออกทางความคิดตางๆ ทําใหวัยรุนไดแสดงออก
ความเปOนตัวตนมากขึ้น
2.บริโภคนิยม (Consumerism) มีสัญญะที่สะทอนใหเห็นถึงลักษณะทางสังคมไทยในปZจจุบันที่ใหคา
กับวัตถุนิยมมากขึ้น ไมใหคากับสิ่งที่เปOนธรรมดาสามัญ ไปจนถึงการหลงอยูในกระแสนิยมตางๆ เชน
- คนในสังคมสวนใหญมีพฤติกรรมที่เลือกบริโภคสินคาจากพรีเซนเตอรที่เปOนนักแสดง ดารา เซเลป
เพื่อตองการสรางภาพลักษณและคุณคาใหกับตัวเอง จึงทําใหแบรนดสินคานิยมเลือกใชคนที่มีชื่อเสียงหรือ
ไดรับการยอมรับในชวงนั้นๆ มาเปOนพรีเซนเตอร ซึ่งเปOนการสะทอนใหเห็นถึงความเปOนบริโภคนิยมของคนใน
ปZจจุบันที่มีมากขึ้น
- กระแส ความนิยมตางๆ ในชวงๆนั้นมีผลทําใหผูบริโภคมีความสนใจตอสิ่งที่ตามกระแสนั้นๆ เชน
เมื่อมีกระแสหรือความนิยมของชาเขียว ก็ไดมีการนําชาเขียวมาอยูในสินคามากมาย รวมไปถึงสินคาประเภทส
กินแคร นอกจากจะชูคุณสมบัติของชาเขียวแลวยังสามารถสรางกระแสและความนิยมใหกับผูบริโภคได
3.วัตถุทางเพศ (Sex-Product) มีสัญญะที่สะทอนใหเห็นถึงลักษณะทางสังคมไทนในปZจจุบันที่ผูชาย
มองผูหญิงเปOนวัตถุทางเพศ ใชรูปลักษณภายนอกเปOนตัวตัดสิน และเหมารวมเรื่องความสวยของผูหญิงวาตอง
เปOนผูหญิงผอม ผิวขาว มีอก เอว สะโพก หนาขาวใส จึงจะเปOนผูหญิงสวยและไดรับการยอมรับ เชน
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- คนมักมองนางแบบ หรือตัวแสดงที่เปOนผูหญิง วาตองมีลักษณะที่ขาว สูง มีอก เอว สะโพก ถึงจะดู
เปOนผูหญิงที่สวย และมีผลตอการเลือกบริโภคสินคานั้นๆ โดยเปOนการมองรูปลักษณะภายนอกของผูหญิง มา
เปOนตัวสําคัญในการตัดสิน และผูชายเอง ก็มีพฤติกรรมมีตองการผูหญิงสวย ซึ่งตองมีคุณลักษณะดังที่กลาวมา
ถึงจะเปOนผูหญิงตามที่เขาตองการและยอมรับ
4.การเลือกแสดงตัวตน (Self Identification) มีสัญญะที่สะทอนใหเห็นถึงลักษณะทางสังคมไทยใน
ปZจจุบันที่คนมักไมแสดงออกความเปOนตัวตนที่แทจริงหรือเรียกวา เลือกที่จะแสดงออกในสิ่งที่ดี สิ่งที่คนใน
สังคมจะยอมรับ แมวาจะเปOนสิ่งที่ตองประดิษฐขึ้นมาก็ตาม
- เราจะเห็นไดจากการที่คนเมื่อเขาสังคมหรือตองอยูรวมกับผูอื่น ก็มักจะตองการใหเปOนที่นิยมชมชอบ
จึงตองแสดงออกแตในสิ่งที่คนสวนใหญมองวาดีงาม เปOนที่ยอมรับ แมการแสดงตางๆนั้นจะเปOนตัวของตัวเอง
หรือไมก็ตาม หรือบางครั้งอาจจะตองเลือกแสดงออกไมตรงกับความรูสึกที่แทจริงตัวเอง เพื่อใหตัวเองยังคงดูดี
ในสายตาคนอื่นๆ
อภิปรายผลการวิจัย
1.ในภาพยนตรโฆษณาโฟมลางหนาแบรนดการนิเย พบวามีการสื่อความหมายเชิงสัญญะอยูในหลาย
ประเด็น ที่พบในสวนของแกนเรื่อง ทําใหเห็นวาแบรนดสินคาไมไดทําการสื่อสารเพื่อนําเสนอสรรพคุณหรือ
คุณลักษณะของตัวสินคาเพียงอยางเดียวในการโนมนาวใจผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับบทความในวารสารวิจัย
ราชภัฏกรุงเกา ป~ที่2 วา “ทุกวันนี้เราไมไดบริโภคอรรถประโยชนของสินคาแตเพียงอยางเดียว หากแตเรา
บริโภคสินคาเชิงสัญญะไปพรอมกัน เราใชมันเพื่อใชสื่อความหมายถึงตําแหนงแหงที่ รสนิยม รูปแบบการใช
ชีวิต รวมไปถึงการสรางอัตลักษณของผูบริโภค” (อิทธิเทพ หลีนวรัตน, 2558) ซึ่งไดแสดงถึงบริบทของสังคม
ในปZจจุบัน ดังนั้น การที่แบรนดการนิเย มีการใชนักแสดง/ดาราที่มีชื่อเสียง มาเปOนตัวแสดงหลัก ซึ่งพบไดในทั้ง
2 ชิ้นงานนั้น เมื่อวิเคราะหในการสื่อความหมายเชิงสัญญะแลว ก็เปOนการใชสื่อถึงรสนิยม รูปแบบการใชชีวิต
และการสรางอัตลักษณแกผูบริโภค
2.ความหมายเชิงสัญ ญะที่พบในภาพยนตรโฆษณาแบรนดการนิเย สะทอนใหเห็ นถึ งสภาพสั งคม
บริบท วัฒนธรรม และความเชื่อตาง ๆ ตามยุคสมัยของมัน ซึ่งเปOนกลยุทธการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่เขาใจถึง
ผูบริโภคและสามารถสะทอนสิ่งตาง ๆออกมาได เพื่อโนมนาวใจและสรางความรูสึกใหกับผูบริโภคไดดี ดังนั้น
การที่แบรนดการนิเยใหความสําคัญในรายละเอียดสวนนี้ จะทําใหการสื่อสารหรือการสรางภาพยนตรโฆษณามี
ความนาสนใจกวาแบรนดอื่น ๆที่เปOนคูแขง\
ขอเสนอแนะ
1. เราสามารถใชการศึกษาสัญญะในภาพยนตรโฆษณาในการวิเคราะหและตีความถึงสภาพแวดลอม
คานิยม บริบทตางๆ ของคนในสังคมในยุคสมัยหนึ่งๆได ผานการสื่อความหมายเชิงสัญญะมีอยูในภาพยนตร
โฆษณาในยุคสมัยนั้นๆ
2. สามารถนําการศึกษาความหมายเชิงสัญญะ ใชในการศึกษาภาพยนตรโฆษณาแบรนดอื่นๆ หรือ
ประเภทสิ น คาอื่ น ๆเพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารนํ า เสนอและสื่ อความหมายของสิ น คานั้ น ๆ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถนํ า มา
วิเคราะหและปรับใชใหเกิดประโยชนตอไปได
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