55602347 : สาขาวิชาการประกอบการ
คําสําคัญ : อัตลักษณ/พฤติกรรมการบริโภค/พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ
พูลศักดิ์ อุดมโภชน : การวิเคราะหอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภคที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย ฉบับภาษาไทย. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ.
210 หนา.
การวิจัยเรื่องการวิเคราะหอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภคที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย มี
วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายผานพฤติกรรมการบริโภค 2. เพื่อศึกษาการ
สรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการ
ของนักแสดงนําชาย การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิทยาการวิเคราะหเนื้อหาภาพยนตรไทย รวมทั้งสิ้น 5 เรื่อง
ไดแก เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวา รัก หวยขั้นเทพ และรักเจ็ดป ดีเจ็ดหน
รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลักคือ อาจารยสกุล บุณยทัต ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาภาพยนตร และคุณนิโรธ รื่นเจริญ
สุดยอดแฟนพันธุแทรางวัลออสการ ประกอบกับการสนทนากลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 6 คน ผลการวิจัยพบวา
1. การสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยทั้งสิ้น 5 เรื่อง พบวามี 8 รูปแบบ คือ
1.1 ดานการแสดงออกทางอารมณ 1.2 ดานการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 1.3 ดานความสัมพันธกับพอแมผูปกครองและครู
อาจารย 1.4 ดานความสัมพันธกับกลุมเพื่อน 1.5 ดานความสัมพันธแบบเพื่อนสนิทตางเพศ 1.6 ดานสถาบันการศึกษา 1.7
ดานอิทธิพลของสื่อบันเทิงตางๆ และ 1.8 ดานรูปแบบการใชชีวิต
2. การสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชายที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย
ทั้งสิ้น 5 เรื่อง พบวา ปอม มีการสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะคือ การตีกลองชุด การจัดคอนเสิรตเลน
ของสูง และการรับประทานคะนาหมูกรอบ โจ มีการสรางอัตลัก ษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะคือ การรับชม
ภาพยนตรเรื่อง ทุกหัวใจมีรัก การชูปายเลียนแบบ และการใหยืมภาพยนตรดีวีดีเรื่อง ขอเพียงหัวใจไมใหไกลกัน พี่โชน มีการ
สรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะคือ การสวมใสชุดนักฟุตบอล การถายภาพ และการนําภาพเก็บไวในสมุด
รวบรวมภาพ เปด มีการสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะคือ การเลนเบส และพี่ปวน มีการสรางอัตลักษณ
ผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะคือ การใชสมารทโฟน และการรับประทานขนมโมจิไอศกรีมรานคาเนะโมจิ
3. พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชายที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยทั้งสิ้น 5 เรือ่ ง
พบวา ความตองการของนักแสดงนําชาย มากที่สุดคือ ความตองการความสอดคลอง ความตองการเหตุผล ความตองการ
ความเปนรูปรางสังเกตได ความตองการประโยชนใชสอย ความตองการความผอนคลาย และความตองการแสดงตัวตน ความ
ตองการของนักแสดงนําชาย นอยที่สุดคือ ความตองการความเปนอิสระ ความตองการดานเหตุผลทางธรรมชาติ ความ
ตองการการกระตุน ความตองการปกปองตนเอง และความตองการการตอกย้ํา
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KEY WORD : IDENTITY/CONSUMING BEHAVIOR/CONSUMING BEHAVIOR OF SIGN
POONSAK UDOMPOTH : ANALYSIS OF MALE TEENAGERS’ IDENTITY THROUGH
CONSUMING BAHAVIOR HAPPENING IN THAI FILMS (THAI VERSION.) THESIS ADVISOR: ASST.
PROF. PITAK SIRIWONG, Ph.D., 210 pp.
The research on the analysis of male teenagers’ identity through the consuming behavior
happening in thai films had three purposes which were for 1. studying to make an identity of leading male actors
through the consuming behavior 2. studying to make an identity through leading male actors’ consuming
behavior of sign 3. studying an consuming behavior of leading male actors’ needs. This was the qualitative
research using content analysis of five Thai films which were Season Change, Hormones, Crazy Little Thing Called
Love, Suck Seed, Seven Something and was the in-depth interview. The key information was teacher Sakul
Boonyatat, a specialist of film, and Mr. Nirot Runcharun, a big fan of Oscar Award, including the focus group of 6
students M.6 of the demonstration of Silpakorn University. The results were found that:
1. To make an identity of leading male actors happening in Thai Films all 5 films was found that
there were 8 kinds which were 1.1 to express through the emotion, 1.2 to express through the appearance, 1.3
the relation with their parents and teachers, 1.4 the relation with their friends 1.5 the relation as the close friend
opposite sex, 1.6 the educational institutes, 1.7 the influence of entertain medias, and 1.8 their lifestyles.
2. To make an identity through the consuming behavior of sign of leading male actors happening in
5 films of all Thai Films was found that to make an identity through the consuming behavior of sign by Pom was
to play drums, to see Big Ass concert, and to eat fried kale with crispy; to make an identity through the
consuming behavior of sign by Jo was to watch films, Love Actually, to show the copy sign board, and to lend
DVD, Circle of Friends; to make an identity through the consuming behavior of sign by Chone was to wear
football shirt and to collect photos in a collecting book; to make an identity through the consuming behavior of
sign by Ped was to play the bass guitar; to make an identity through the consuming behavior of sign by Puan was
to use a smart phone and to eat some Moji ice cream at Kane Moji Ice Cream restaurant.
3. The consuming behavior of leading male actors’ needs happening in 5 films of all Thai films was
found that the most needs of leading male actors was the needs in harmony, the needs of reason, the needs of
appearance, the needs of utility, the needs of relaxation, and the need of identity; the least needs of the leading
male actors was the need of independence, the needs of validity, the needs of activation, the needs of self
protection, and the needs of repeat.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเรื่องการวิเคราะหอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภคที่ปรากฏอยู
ในภาพยนตรไทยสําเร็จและสมบูรณได ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ผู ชวย
ศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน
วิไลนุช ประธานกรรมการ และ อาจารย ดร.สุวิชา วรวิเชียรวงษ กรรมการ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและ
คําปรึกษา รวมถึงตรวจแกไขขอบกพรองตลอดมาตั้งแตตนจนจบเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูง
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จัดสรรทุนในการทําวิทยานิพนธใหกับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขอขอบคุณ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับการนําเสนอผลงานวิจัย
ขอขอบคุณคายหนั งอารมณดีจีทีเอช และสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล รวมถึงเวิรค
พอยท เอ็นเทอรเทนเมนท ที่ผลิตภาพยนตรคุณภาพดี หลากหลายเรื่อง สรางรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
ความประทับใจ และมีความสุขแกผูชมทั่วทั้งประเทศ
ขอขอบคุณ อาจารยส กุล บุ ณยทัต ผู เชี่ ยวชาญสาขาวิชาภาพยนตร คุณนิโ รธ รื่นเจริญ
สุดยอดแฟนพันธุแทรางวัลออสการ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ย
ศิ ล ปากร ที่ ใ ห ค วามกรุ ณ าสละเวลาอั น มี ค า ยิ่ ง ให ก ารสั ม ภาษณ รวมทั้ ง ข อ มู ล แง คิ ด ต า งๆ ที่ เ ป น
ประโยชนในงานวิจัยครั้งนี้
นอกจากนี้ ผูวิจัยขอใครแสดงความขอบคุณบุคคลตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของรายนามดังตอไปนี้
อาจารย เ อกชั ย ภู มิ ร ะรื่ น คุ ณ ศศิ ธ ร เหล า เท ง และคุ ณ ศุ ภ รานั น ท ดลโสภณ รวมทั้ ง เจ า หน า ที่
ประสานงานระดับปริญญาโททุกทาน ที่ใหคําแนะนํา พรอมใหความชวยเหลือในดานตางๆ ของการทํา
วิทยานิพนธฉบับนี้
ขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปดหลักสูตรนี้ขึ้น ทําใหผูวิจัยมี
โอกาสไดเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ และเห็นความสําคัญของการเปนผูใหเพื่อสังคมอยางแทจริง ดังคํา
กลาว “ผลิตนักจัดการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม”
สุ ด ท า ย ผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ พี่ ห นิ ง คุ ณ จุ ฑ ามาศ เมฆนิ ติ บุ ค คลสํ า คั ญคนแรก และเป น
จุดเริ่มตนของการเดินทางครั้งนี้ ถึงแมใกลสิ้นสุดลง แตขาพเจาไมเคยลืมเหตุการณในวันนั้น หวังวาเรา
คงไดพบกันอีกในอนาคต

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

