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56901328: สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา 
ค าส าคญั: พฤติกรรมการบริโภค  /  กระแสสังคม   
 นนัทวนั  เจ๊กจนัทึก: พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสงัคมร่วมสมยั. อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ. นาวิน  เบียดกลาง และ อ.ดร. วิสูตร  โพธ์ิเงิน. 71 หนา้. 
 
 วิทยานิพนธ์หัวขอ้เร่ือง ‘‘พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคมร่วมสมยั’’ เป็นการ
ถ่ายทอดพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยม์าสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ สะทอ้นพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงของมนุษยใ์นปัจจุบนั  จากการบริโภคอาหารท่ีเกินความจ าเป็นต่อ
ร่างกายเป็นการบริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจจากการบริโภคตามกระแสนิยม กลายเป็น
พฤติกรรมการเลียนแบบในการบริโภคของกระแสสังคม ใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจจากการบริโภค
อาหารท่ีมีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม มีสีสันท่ีชวนล้ิมลองและดึงดูดให้เกิดความตอ้งการ รวมถึงการ
บริโภคเพื่อแสดงตวัตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสังคมโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภค  
กลายเป็นการบริโภคตามกระแสสังคม จนหลงลืมวิถีการบริโภคในการด ารงชีวิตท่ีแทจ้ริง ขอบเขต
ของการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในยุคปัจจุบนัท่ีบริโภคตามกระแสนิยมของสังคม 2) ขอบเขตดา้นรูปแบบ เป็น
การศึกษาผลงานจิตรกรรม 2 มิติ รูปบบเหมือนจริงตามแบบภาพถ่าย 3) ขอบเขตดา้นเทคนิค ศึกษา
เทคนิควิธีการไดส้ร้างภาพตน้แบบดว้ยภาพถ่ายให้เห็นรายละเอียดมากกว่าตาเห็นและใชเ้ทคนิคสี
น ้ามนับนผา้ใบในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 วิทยานิพนธ์หัวขอ้เร่ือง ‘‘พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคมร่วมสมยั’’ เป็นการ
สร้างสรรคผ์ลงานโดยมีแรงบนัดาลใจจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยใ์นปัจจุบนักบักระแส
สังคมในการบริโภค เพื่อสะทอ้นพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสสังคมผ่านการแสดงอาการ
พฤติกรรมการกินท่ีตะกละตะกลาม มูมมาม แสดงอาการหิวโหย แสดงความอยาก ความตอ้งการใน
การบริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและการเป็นท่ียอมรับในสังคม  เป็นผลงานจิตรกรรมน
จิตรกรรม 2 มิติ ดว้ยรูปแบบเหมือนจริง จ านวน 5 ช้ิน ผา่นเทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ  
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56901328: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEYWORDS: CONSUMERISM/ SOCIETY 
 NANTAWAN  JEKJANTUK:  CONSUMERISM  IN  CONTEMPORARY  SOCIETY:  ASST. 
PROF. NAWIN  BEADKHANG AND WISUD  PO NGERN, Ph.D. 71 pp. 
  
 This creative arts thesis under the title “Consumerism In Contemporary Society” 
which conveys human consumption behavior as works of art reflecting the change of consumption 
behavior of human beings nowadays. Since the excessive food is consumed just to meet their 
satisfaction from consuming or to meet social trend; become a behavioral simulation in the society, 
which people is satisfied from looks beautiful with colorful tasted and attractive appearance of that 
food, furthermore, it seems to be that it shows their identity and become accepted people in society, 
regardless of the benefits derived from consumption. Becoming a consumer society, moreover, 
they lost their way of consumption in real life.  
 The scope of the study is divided into three parts: 1)  the scope and content which is 
the study of today consumer behavior in society that followed in social trend 2)  the scope of the 
scheme that study about two-dimensional painting based on realistic photos. 3 )  The technical 
scope, study on how to create a master image with photography technique to make it be more 
explicit before using oil on canvas technique to create the thesis topic.  
 This creative thesis under the topic “Consumerism In Contemporary Society” inspired 
by the consumption behavior and social trends in consumption of modern human. Then 5  of two-
dimensional, oil on canvas paintings were created to reflect the consumption habits of modern 
human being; including behavioral symptoms of eating voraciously hungry and gluttonous 
behavior, while they want be accepted in society as well. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ‘‘พฤติกรรมการบริโภคกบักระแสสังคมร่วม
สมยั’’ ในคร้ังน้ีตอ้งขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์นาวิน  เบียดกลาง และ อาจารย ์ดร. วิสูตร  
โพธ์ิเงิน  อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ ท่ีให้การช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน าทั้งทางดา้นแนวคิด
และวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงคอยดูแลให้ค  าปรึกษาตลอดการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ 
 ขอขอพระคุณอาจารยค์ณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ์ละศึกษาศาสตร์
ทุกท่านท่ีคอยให้ความรู้ คอยช้ีแนะ และคอยให้ค  าแนะน าในการเรียนและการสร้างสรรคผ์ลงาน
วิทยานิพนธ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการศึกษาเล่าเรียนและคอยให้
ก าลงัใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 ขอบคุณ เพื่อนทศันศิลปศึกษารุ่น 5 และเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาศิลปากรทุกท่านท่ีคอย
ช่วยเหลือและให้ค  าแนะน า รวมถึงมิตรภาพดีๆและความทรงจ าท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาในการ
เรียนท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร 
 และสุดทา้ยขอบคุณมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีเป็นสถานท่ีในการศึกษาเล่าเรียน ไดใ้ห้
ความรู้  มิตรภาพ และประสบการณ์ท่ีส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ขอขอบพระคุณ 
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