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คําสําคัญ :  อัตลักษณ/พฤติกรรมการบริโภค/พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ 
  พูลศักดิ์  อุดมโภชน : การวิเคราะหอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภคท่ี
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย ฉบับภาษาไทย.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.พิทักษ  ศิริวงศ. 
210 หนา. 
 
 การวิจัยเรื่องการวิเคราะหอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภคท่ีปรากฏอยูในภาพยนตรไทย มี
วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายผานพฤติกรรมการบริโภค 2. เพื่อศึกษาการ
สรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการ
ของนักแสดงนําชาย การวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิทยาการวิเคราะหเน้ือหาภาพยนตรไทย รวมท้ังสิ้น 5 เรื่อง 
ไดแก เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน สิ่งเล็กเล็ก ท่ีเรียกวารัก หวยขั้นเทพ และรักเจ็ดป ดีเจ็ดหน 
รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลักคือ อาจารยสกุล บุณยทัต ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาภาพยนตร และคุณนิโรธ รื่นเจริญ 
สุดยอดแฟนพันธุแทรางวัลออสการ ประกอบกับการสนทนากลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 6 คน ผลการวิจัยพบวา 
 1. การสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายท่ีปรากฏอยูในภาพยนตรไทยท้ังสิ้น 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 
ดานอิทธิพลของส่ือบันเทิงตางๆ และ 1.8 ดานรูปแบบการใชชีวิต 

 2. การสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชายท่ีปรากฏอยูในภาพยนตรไทย
ท้ังสิ้น 5 เรื่อง พบวา ปอม มีการสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะคือ การตีกลองชุด การจัดคอนเสิรตเลน
ของสูง และการรับประทานคะนาหมูกรอบ โจ มีการสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะคือ การรับชม
ภาพยนตรเรื่อง ทุกหัวใจมีรัก การชูปายเลียนแบบ และการใหยืมภาพยนตรดีวีดีเรื่อง ขอเพียงหัวใจไมใหไกลกัน พี่โชน มีการ
สรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะคือ การสวมใสชุดนักฟุตบอล การถายภาพ และการนําภาพเก็บไวในสมุด
รวบรวมภาพ เปด มีการสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะคือ การเลนเบส และพ่ีปวน มีการสรางอัตลักษณ
ผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะคือ การใชสมารทโฟน และการรับประทานขนมโมจิไอศกรีมรานคาเนะโมจิ 
 3. พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชายท่ีปรากฏอยูในภาพยนตรไทยท้ังสิ้น 5 เรือ่ง 
พบวา ความตองการของนักแสดงนําชาย มากท่ีสุดคือ ความตองการความสอดคลอง ความตองการเหตุผล ความตองการ
ความเปนรูปรางสังเกตได ความตองการประโยชนใชสอย ความตองการความผอนคลาย และความตองการแสดงตัวตน ความ
ตองการของนักแสดงนําชาย นอยท่ีสุดคือ ความตองการความเปนอิสระ ความตองการดานเหตุผลทางธรรมชาติ ความ
ตองการการกระตุน ความตองการปกปองตนเอง และความตองการการตอกย้ํา 
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55602347 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 
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 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 ผูชวย
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 

ขอขอบคุณคายหนังอารมณดีจีทีเอช และสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล รวมถึงเวิรค
พอยท เอ็นเทอรเทนเมนท ที่ผลิตภาพยนตรคุณภาพดี หลากหลายเรื่อง สรางรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ 
ความประทับใจ และมีความสุขแกผูชมทั่วทั้งประเทศ 

ขอขอบคุณ อาจารยสกุล บุณยทัต ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาภาพยนตร คุณนิโรธ รื่นเจริญ     
สุดยอดแฟนพันธุแทรางวัลออสการ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ใหความกรุณาสละเวลาอันมีคายิ่งใหการสัมภาษณ รวมทั้งขอมูล แงคิดตางๆ ที่เปน
ประโยชนในงานวิจัยครั้งนี้ 

นอกจากน้ี ผูวิจัยขอใครแสดงความขอบคุณบุคคลตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของรายนามดังตอไปนี้ 
อาจารยเอกชัย ภูมิระรื่น คุณศศิธร เหลาเทง และคุณศุภรานันท ดลโสภณ รวมทั้งเจาหนาที่
ประสานงานระดับปริญญาโททุกทาน ที่ใหคําแนะนํา พรอมใหความชวยเหลือในดานตางๆ ของการทํา
วิทยานิพนธฉบับนี้ 

ขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปดหลักสูตรนี้ขึ้น ทําใหผูวิจัยมี
โอกาสไดเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ และเห็นความสําคัญของการเปนผูใหเพ่ือสังคมอยางแทจริง ดังคํา
กลาว “ผลิตนักจัดการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม” 

สุดทาย ผูวิจัยขอขอบคุณ พ่ีหนิง คุณจุฑามาศ เมฆนิติ บุคคลสําคัญคนแรก และเปน
จุดเริ่มตนของการเดินทางครั้งนี้ ถึงแมใกลสิ้นสุดลง แตขาพเจาไมเคยลืมเหตุการณในวันนั้น หวังวาเรา
คงไดพบกันอีกในอนาคต 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

“…เราทุกคนนะนะ จะมีใครบางคนที่เก็บไวลึกๆ ในใจ เวลาคิดถึงทีไร มันจะรูสึกเจ็บแปลบๆ    
อยูในใจทุกที แตเรายังอยากจะเก็บเอาไวอยางนั้น ถึงวันนี้ จะไมรูวาอยูที่ไหน ทําอะไรอยู        
แตอยางนอย ก็ยังทําใหไดรูจัก สิ่งเล็กๆ ที่เรียกวา รัก...” 
     ส่ิงเล็กเล็ก ที่เรียกวา “รัก” 2553 
 
 วัยรุนเปนชวงวัยที่มีความสําคัญ และเปนระยะหัวเล้ียวหัวตอระหวางการเปล่ียนแปลง
จากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ วัยรุนมีความจําเปนในการปรับตัวหลายดาน ไมวาเปนทั้งทางดานรางกาย 
จิตใจ และสังคม ชวงวัยรุนตอนกลาง อายุ 15- 19 ป เปนชวงที่มีพัฒนาการเขาสูวัยรุนอยางสมบูรณ 
การพัฒนาทางดานจิตใจมีมากข้ึน เกิดความรูสึกนึกคิดทางดานปรัชญาชีวิต พยายามปรับตัวเองใหเขา
กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม รวมถึงพยายามศึกษาปญหา และทําความเขาใจ
กับปญหา ใสใจในเร่ืองของความรักสวยรักงาม สนใจเพศตรงขาม เริ่มสรางความม่ันใจใหกับตนเอง 
ตลอดจนคนควาศึกษาหาความรูที่ตนเองถนัด (วัฒนา พัชราวนิช , 2543 : 2-4) รวมทั้งความตองการ
เรียนรูความเปนตัวของตนเอง เปนที่ยอมรับจากกลุมเพ่ือน ถือเปนสวนหนึ่งของกลุม แตกระนั้นใน
บางครั้ง เกิดความไมแนใจในบทบาทของตนเอง วาตองการแสดงบทบาทใดในสังคม 
 จากลักษณะของวัยรุนดังกลาว เห็นไดวา วัยรุนอยูในภาวะแหงความสับสน สิ่งที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย และความตองการทางดานจิตใจ อีกทั้งยังเผชิญปญหาการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน ซึ่งเห็นไดวา วัยรุนตองการแสวงหาอัตลักษณของตนเอง เพ่ือใหรูแนวา
ตนเองนั้น เปนคนแบบไหน มีความสามารถอยางไร และดําเนินชีวิตของตนตอไปในทิศทางใด ถาใน
ระยะนี้วัยรุนประสบความสําเร็จในการคนหาอัตลักษณของตนเอง จะเกิดความม่ันคงและเขาใจทั้ง
บทบาทหนาที่ เติบโตเปนผูใหญที่รูจักความสามารถของตน พรอมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม 
ในทางตรงกันขาม หากพัฒนาการในข้ันตอนนี้ไมสมบูรณ ก็ทําใหวัยรุนเกิดความสับสนในบทบาท
หนาที่ เต็มไปดวยความไมแนใจในตนเอง รวมถึงไมรูจักคุณคาของตนเอง มีผลกระทบตอการเติบโต 
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เปนผูใหญในอนาคต นําไปสูการใชชีวิตที่มีปญหาตอไป ดังนั้นการสรางอัตลักษณแหงตนจึงเปนภาวะ
ที่มีสําคัญมากตอการพัฒนาการดานบทบาทและหนาที่ของวัยรุน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 

2532 : 135) การทําความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุนนั้น จําเปนตองทําความเขาใจ
ถึงพฤติกรรมผูบริโภคกอน ซึ่งเปนการกระทําของบุคคล รวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช และการกําจัดสวนที่เหลือ ของสินคาหรือบริการตางๆ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการ และความปรารถนาของตน การบริโภคนับวาเปนกิจกรรมที่มนุษยทุกคนกระทําเปน
ประจําทุกวันนับตั้งแตวันแรกที่เกิดมา และเกิดขึ้นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงของการดําเนินชีวิตในแตละวัน 
การบริโภคครอบคลุมตั้งแตสินคา หรือบริการท่ีมีราคาถูก จนถึงสินคาหรือบริการท่ีมีราคาแพง รวมถึง
ครอบคลุมสิ่งตางๆ หลากหลายชนิด ไมวาเปนสินคาที่จําเปนสําหรับการมีชีวิต อาทิเชน อาหาร  ยา
รักษาโรค และเสื้อผา จนถึงสินคาฟุมเฟอยตางๆ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553 : 5-6) พฤติกรรมการบริโภค
ของวัยรุนสวนใหญแทจริงแลว มีความเกี่ยวของกับสินคาและบริการโดยตรง และมีหนาที่เปนสัญญะที่
มีบทบาทตอการสรางความหมาย รวมถึงการกําหนดคุณคา (สุรเดช โชติอุดมพันธ , 2550: 168-169)
ภาพยนตรเปนสวนหนึ่งที่ผลักดันใหวัยรุนเกิดการบริโภคอยูบอยคร้ัง พฤติกรรมการบริโภคจึงนับไดวา
เปนสวนสําคัญของการดําเนินชีวิตเปนอยางมาก  
 ภาพยนตร เปนส่ือบันเทิงประเภทหน่ึง ที่ไดรับการยอมรับ และเปนที่นิยมอยาง
แพรหลายในปจจุบัน รวมทั้งไดรับการยกยองใหเปนงานศิลปะแขนงที่เจ็ดถัดจาก วรรณกรรม 
จิตรกรรม สถาปตยกรรม ประติมากรรม นาฏกรรม และดนตรี (รักศานต วิวัฒนสินอุดม , 2546 : 7) 
นอกจากนั้นภาพยนตรจัดเปนงานดานสื่อสารมวลชนที่ขึ้นหนาขึ้นตา เปนสากล และใหญโตที่สุดของ
โลกอีกดวย (โดม สุขวงศ, 2526 : 77) สวนหนึ่งมีผูเชื่อวาภาพยนตรเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรม 
เปนผลผลิตของสังคม เปนสิ่งที่ชวยใหเขาใจสังคมนั้นไดดียิ่งขึ้น เปนภาพสะทอนทางสังคม รวมทั้งเปน
ตัวบงชี้วาสังคมในขณะน้ันมีสภาพและทิศทางเปนอยางไร (ฉัตรชัย จันทรศรี, 2544 : 50) 
 ครั้งหนึ่งภาพยนตรไทยเดินเขาสูยุคแหงความตกต่ํา เปนผลสืบเนื่องมาจากการเกิดขึ้น
ของรายการโทรทัศนและรูปแบบเกมสโชวตางๆ รวมถึงกระแสความนิยมเทปวีดีโอที่กาวเขามามี
บทบาทในพฤตกิรรมการบริโภคส่ือบันเทิง ไปจนถึงกระแสภาพยนตรไทยในตลาดที่มีการสรางกันมาก 
สรางกันเร็ว ไมมีความพิถีพิถันดานคุณภาพ สิ่งเหลานี้ลวนเปนสวนหนึ่งที่นําพาไปสูความตกตํ่าของ
ภาพยนตรไทย (ภิญโญ โตรสุริยธรรมา, 2546 : 6) หลังจากนั้นเพียงไมนาน ภาพยนตรไทยไดฟนฟู
ขึ้นมาใหมกาวเขาสูระบบอุตสาหกรรมอยางแทจริง เห็นไดวาในแตละป มีภาพยนตรไทยท่ีผลิตออกสู
ตลาดภายในประเทศ มีความหลากหลายมากข้ึน เกิดรูปแบบของนักแสดงที่มีความสามารถ ตลอดจน
มีบทบาทตอกลุมผูชมภาพยนตรไทย รวมถึงการเกิดใหมของภาพยนตรไทยที่มีเนื้อหาเก่ียวกับวัยรุน 
ประกอบกับเรื่องราวความรัก ตอบสนองตอกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี แตในทางกลับกัน ไดมี
กระแสวิภาษณวิจารณเปนไปในทิศทางลบ ดวยการสะทอนภาพความเปนวัยรุนไดไมคอยดีนัก ไมวา
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เปนเรื่องการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค ครอบครัว การเรียน กลุมเพ่ือนๆ ความรัก และ
มิตรภาพ ตามสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยสนใจศึกษาการวิเคราะหการ
สรางอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภคที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เพ่ือสรางองค
ความรูใหม ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลรวมถึงบทสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้สรางประโยชนในบาง
แงมุมที่มีความสําคัญ ซึ่งเปนแนวทางใหผูกํากับภาพยนตร ตลอดจนผูสนใจศึกษาสาขาทางดาน
ภาพยนตร นําผลการวิจัยที่ไดนําไปปรับปรุงบทภาพยนตร และเนื้อหาของภาพยนตรใหมีความ
เหมาะสมกับกลุมวัยรุน พรอมทั้งใชศึกษาเปนขอมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งนําไปพัฒนางานภาพยนตรไทยให
มีคุณภาพเทาเทียมกับภาพยนตรตางประเทศตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 2.1 เพ่ือศึกษาการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายผานพฤติกรรมการบริโภค 

 2.2 เพ่ือศึกษาการสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนํา
ชาย 

 2.3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย 
 

3. ประโยชนที่ไดรับ 

 3.1 เพ่ือสรางองคความรูในเรื่องของอัตลักษณทางเพศของวัยรุนชายโดยวิเคราะหผาน
พฤติกรรมการบริโภคที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย ผลการศึกษาทําใหไดความรูใหม สําหรับการทํา
ความเขาใจถึงอัตลักษณของวัยรุนชายที่ถูกสราง และปรากฏในสื่อภาพยนตรไทย 

 3.2 ผูเขียนบทภาพยนตรสามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุงบทภาพยนตร และ
เน้ือหาของภาพยนตรใหมีความเหมาะสมกับกลุมวัยรุนมากขึ้น ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการเลือก
รับชมภาพยนตรไทยในปจจุบัน 
 3.3 เปนแนวทางใหแกผูกํากับภาพยนตรไทย และผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับทางดาน
ภาพยนตร ใชศึกษาเปนขอมูลเพ่ิมเติม ตลอดจนนําไปพัฒนางานภาพยนตรไทยใหมีคุณภาพแขงขัน
กับภาพยนตรตางประเทศได 
 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
 4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา การวิเคราะหการสรางอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรม
การบริโภคที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย โดยศึกษาทบทวนแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ อัตลักษณ 
ความเปนเพศ เพศสภาพ การเปนวัยรุน ความเปนเพศชาย พฤติกรรมวัยรุน สัญญะวิทยา พฤติกรรม
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ผูบริโภค รวมถึงการใช วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ในการวิเคราะหเนื้อหาสาระ
ขอมูล เปนวิธีการวิเคราะหอยางมีระบบ เปนขั้นตอนตามลําดับ ชวยกอใหเกิดความรูความเขาใจกับ
เนื้อหาสาระเพ่ิมมากข้ึน พรอมทั้งเขาใจรูปแบบ ลักษณะที่เกิดขึ้นไดครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
 4.2 ขอบเขตดานเวลา ผูวิจัยใชเวลาในการศึกษาและรวบรวมขอมูล ตลอดจนวิเคราะห
ขอมูลในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 9 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 
2557 

 4.3 ขอบเขตดานประชากร กลุมประชากรท่ีใชในงานวิจัยไดแก ผลงานภาพยนตรไทย 
ทั้งนี้เลือกเฉพาะภาพยนตรไทยที่มีเนื้อหาเก่ียวกับวัยรุนเทานั้น ตั้งแตป พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2555 
จํานวนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ทําโดยการวิเคราะหเฉพาะนักแสดงนําชายในภาพยนตรแตละเรื่อง รวมถึงการ
สัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาภาพยนตร ดานการเขียนบทและการ
วิจารณ คือ อาจารยสกุล บุณยทัต และแฟนพันธุแทรางวัลออสการ คือ คุณนิโรธ รื่นเจริญ  ประกอบ
กับการสนทนากลุม (Focus group) นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 6 คน 
 4.4 ขอบเขตดานพื้นที่ ผูวิจัยวิเคราะหภาพยนตรไทย จํานวน 5 เรื่อง โดยเลือกเฉพาะ
ภาพยนตรไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุนเทานั้น มีเกณฑในการเลือก โดยพิจารณาถึงการทํารายได 
เนื่องจากภาพยนตรแตละเรื่อง ทํารายไดสูง ซึ่งสามารถเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นถึงกระแสนิยมและความ
สนใจของผูชมที่มีตอภาพยนตรไทยเปนอยางดี 
  4.4.1 เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย  พ.ศ. 2549 

  4.4.2 ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน  พ.ศ. 2551 

  4.4.3 สิ่งเล็กๆ ที่เรียกวารัก  พ.ศ. 2553 

  4.4.4 หวยขั้นเทพ   พ.ศ. 2554 

  4.4.5 รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน   พ.ศ. 2555 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิเคราะหการสรางอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภค ที่ปรากฏอยูใน
ภาพยนตรไทยน้ัน ผูวิจัยไดทําการศึกษา และทบทวนแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารตางๆ รวมถึง
วรรณกรรมที่เก่ียวของกับการศึกษาครั้งนี้ คือ 

 1. แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ  
 2. แนวคิดเก่ียวกับความเปนเพศ และเพศสภาพ  
 3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน และความเปนเพศชาย 
 4. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมวัยรุน 
 5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 6. แนวคิดทฤษฎีสัญญะวิทยา 
 7. แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหเนื้อหา 
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ  
 คําวา “อัตลักษณ” (Identity) มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา identitas เดิมใชคําวา 
idem มีความหมายวาเหมือนกัน (the same) อยางไรก็ตาม คําวา อัตลักษณ นั้นมีความหมายสอง
นัยยะดวยกัน คือความเหมือนกัน และความเปนลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางออกไป นั่นคือการ
ตีความหมายกันบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ และการเปรียบเทียบกันระหวางคนหรือสิ่งของในสอง
แงมุมมอง  คือมีความคลายคลึงกัน และมีความแตกตางกัน นอกจากน้ันแลว ริชารด เจนกินส 
(Richard Jenkins) ชี้ใหเห็นวา อัตลักษณมิใชเปนสิ่งที่มีอยูแลวในตัวของมันเอง หรือกําเนิดขึ้นมา
พรอมกับคนหรือส่ิงของ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น และมีลักษณะของความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา ตาม
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคลองกับการใหความหมายของ เบอรเจอร และลัคแมน (Peter 

Berger and Thomas Luckmann) ที่วา อัตลักษณถูกสรางขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม อาจมี
ความคงท่ี สามารถปรับเปลี่ยน หรือแมกระทั่งเปล่ียนแปลงรูปแบบไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธกับ
บริบททางสังคมเปนหลัก กลาวโดยอีกนัยหนึ่ง อัตลักษณเปนเร่ืองของความเขาใจและการรับรูวา เรา
นั้นเปนใคร และคนอ่ืนเปนใคร และดํารงอยูวาเรารับรูเกี่ยวกับตนเองอยางไร และคนอ่ืนรับรูเราเปน
เชนไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสราง พรอมทั้ งการสืบทอดอัตลักษณ หากพิจารณาอยาง
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จริงจังแลว ยอมขึ้นอยูกับบริบทของความสัมพันธทางสังคมท่ีมีตอคนหรือกลุมอ่ืนๆ ดวย (ประสิทธิ์    
ลีปรีชา, 2547 : 32-33) 
 ฉลาดชาย รมิตานนท (2556) ไดกลาววา “อัตลักษณ”(Identity) ไมใชสิ่งที่มีอยูตาม
ธรรมชาติทั่วไป หรือ เกิดขึ้นลอยๆ โดยไรเหตุผล แตเปนสิ่งที่เกิดจากการสรางของวัฒนธรรม ในชวง
เวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยที่วัฒนธรรมก็เปนสิ่งสรางทางสังคม (Social construct) และไมใชสิ่งที่หยุดนิ่ง
ตายตัว อัตลักษณทั้งหลายทั้งปวงจึงถูกผลิต (Produced) ขึ้นมา ถูกบริโภค (Consumed) และถูก
ควบคุมจัดการ (Regulated) อยูในวัฒนธรรม พรอมกันนั้นก็มีการสรางความหมายแบบตางๆ 
(Creating meanings) ซึ่งผานทางระบบตางๆ ของการสรางภาพตัวแทน (Symbolic systems of 

representation) โดยเกี่ยวกับตําแหนงแหงที่ตางๆ ทางอัตลักษณอันหลากหลายที่เราสามารถนําเอา
สรางเปนอัตลักษณของเรา 
 อภิญญา เฟองฟูสกุล (2546 : 1-3) ไดกลาววา “อัตลักษณ”(Identity) แตเดิมนั้นใชคํา
วา เอกลักษณ ซึ่งหมายถึงลักษณะเฉพาะ และสิ่งที่เปนสมบัติของคน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ทําใหสิ่งนั้น
เกิดโดดเดนขึ้นมา หรือมีแตกตางจากสิ่งอ่ืนๆ และในปจจุบันพบวามีการใชคําวา อัตลักษณ เขามา
แทนที่ คําวา เอกลักษณ เพราะวาปจเจกนั้นสามารถมีไดหลายอัตลักษณ ขณะเดียวกันนั้นความหมาย
ของอัตลักษณอาจเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลไปตามบริบท มิไดหมายถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวอีกตอไป 

 ปนแกว เหลืองอรามศรี (2546 : 8) ไดกลาววา อัตลักษณเปนการจําแนกวาสิ่งไหนท่ี
เหมือนกัน และแตกตางกัน ซึ่งความเหมือนนั้นอาจเกิดจากวัฒนธรรมท่ีไดรับการส่ังสมถายทอดมา
โดยที่มีความสํานึกวา สิ่งเหลานั้นเปนอัตลักษณ หรือลักษณะท่ีเฉพาะของกลุมตนเพียงอยางเดียว ซึ่ง
ความเหมือนเฉพาะกลุมนี้ทําใหเกิดการแบงแยกความแตกตาง จากกลุมอ่ืนๆ หรือลักษณะอ่ืนๆ ของ
คนอ่ืน กลุมอ่ืน สังคมอ่ืน วัฒนธรรมอ่ืน ดังนั้นอัตลักษณจึงไมไดแชนิ่งตายตัว มีการเคลื่อนไหว ไมคงที่ 
สามารถปรับเปล่ียนไปมา หรือเรียกวา การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ 
 พัฒนา กิติอาษา (2546) ไดกลาววา อัตลักษณไมใชความหมายท่ีมีอยูแลวโดยอัตโนมัติ
ในตัวมันเอง หรือกําเนิดขึ้นมาพรอมๆ กับคนหรือสิ่งของ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น และมีลักษณะเปน
พลวัตอยูตลอดเวลา เนื้อหาสําคัญของความหมายของอัตลักษณนั้นจึงเปนทั้งจิตสํานึกสวนตัว และ
จิตสํานึกสวนรวมในระดับสังคม ที่เกิดจากการนิยามวา ตัวเองเปนใคร มีความเปนมาอยางไร มี
ความสําคัญเชนไร แตกตางจากคนอ่ืน กลุมอ่ืนในสังคมอยางไร รวมถึงการใชสิ่งใดเปนเครื่องหมายถึง
การแสดงออกถึงอัตลักษณดังกลาว 
 อัตลักษณสามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือระดับปจเจกบุคคล ( Individual identity) 
และอัตลักษณรวมของกลุม (Collective identity) ในระดับปจเจกบุคคล บุคคลหน่ึงอาจมีได
หลายอัตลักษณอยูในตัวเอง เชน เพศ ชาติ ลําดับชั้นทางสังคม อาชีพ เปนตน สวนอัตลักษณรวมของ
กลุมนั้น ถูกสรางขึ้นโดยพ้ืนฐานของความเหมือนกันของสมาชิกภายในกลุม ซึ่งบนพ้ืนฐานของความ
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เหมือนกันของกลุม ยอมมีความแตกตางกับกลุมอ่ืนมาเปนตัวกําหนดความเปนอัตลักษณเฉพาะกลุม
ของตนดวย (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2547 : 33-34) 

 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ สรุปไดวา อัตลักษณมีลักษณะเฉพาะ ถูกสราง
ขึ้นมาโดยกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม เปนเร่ืองของความเขาใจ การรับรูวาเราเปนใคร และ
คนอ่ืนเปนใคร อัตลักษณสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา ไมไดแชนิ่งตายตัว แบงไดเปน 2 ระดับ คือ 
ระดับปจเจกบุคคล บุคคลหน่ึงอาจมีหลายอัตลักษณอยูในตัวเอง เชน เพศ ชาติ ชั้นทางสังคม อาชีพ 
เปนตน และอัตลักษณรวมของกลุม ถูกสรางบนพ้ืนฐานความเหมือนกันภายในสมาชิกในกลุมนั้นๆ 
ดังนั้น ผูวิจัยสามารถแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ ดังกลาวไปใชประโยชนในการสรางแนวทางเพ่ือการ
วิเคราะหถึงการสรางอัตลักษณ โดยผานพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุนชายท่ีปรากฏอยูในภาพยนตร
ไทย พรอมทั้งอธิบายลักษณะ และรูปแบบที่เกิดขึ้นได 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับความเปนเพศ และเพศสภาพ  
  2.1 แนวคิดเรื่องของความเปนเพศ 

 Kirkendall (1967, อางถึงใน เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ, 2545 : 9) ไดอธิบายความเขาใจใน
เรื่องเพศวา เรื่องเพศมีความหมาย และขอบเขตท่ีกวางขวางมาก โดยสรุปไดเปน 5 ขอ ดังนี้ 
 1. เรื่องเพศเปนแรงผลักดันที่สําคัญอยางมาก ซึ่งทําใหคนเราเกิดแสดงพฤติกรรมในรูปตางๆ
รวมถึงมีแรงจูงใจดานความปรารถนาที่ประสบความสําเร็จในอนาคต 
 2. เรื่องเพศเปนแรงกระตุน และเปนเครื่องเราใจอันทรงพลังยิ่งอยางหน่ึง ที่ทําใหเพศชาย 
และเพศหญิงสนใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีผลตอการดึงดูดเพศตรงขาม 
 3. เรื่องเพศเปนสิ่งที่สามารถกําหนดบทบาทหนาที่ ลักษณะกิริยาทาทาง รูปแบบแนวทาง
ของการดําเนินชีวิตของคนเราอยางเห็นไดชัด นอกเหนือไปจากความสามารถที่เพียงแบงมนุษย
ออกเปนเพศชาย หรือหญิงใหตางกันเทานั้น 

 4. เรื่องเพศเปนเรื่องธรรมชาติที่แฝงอยูในรางกาย และจิตใจของคนเราอยางลึ กซึ้งถาวร 
พรอมแสดงบทบาทสําคัญที่สุดใหเห็นไดในชีวิตรัก และการครองเรือน 

 5. เรื่องเพศเปนส่ิงที่สามารถบันดาลใหดําเนินชีวิตมีความตอเนื่องกัน จากชวงชีวิตหนึ่งไปยัง
อีกชวงชีวิตหนึ่ง โดยกระบวนการสืบพันธุ 
 สิ่งที่ทําใหมนุษยมีความแตกตางกัน คือ เพศ (Sex) อันเปนลักษณะทางสรีระ หรือชีวภาพ
ของมนุษยที่เห็นไดอยางชัดเจน และดูเหมือนวาขอเท็จจริง จากลักษณะทางธรรมชาติไดนําไปสูความ
ไมเทาเทียมทางสังคมระหวางมนุษยผูหญิง และมนุษยผูชาย (มัทนา เชตมี, 2539 : 10) 
  สุชาดา ทวีสิทธิ์ (2000 : 121, อางถึงใน สุไลพร ชลวิไล, 2545 : 14) ไดอธิบายคําวา เพศ วา 
เพศ (Sex) เมื่อปรากฏอยูลําพัง หมายถึงเพศสรีระ และ/หรือความเปนหญิง ความเปนชาย ตอเมื่อไป
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ประกอบกับคําอ่ืนๆ สามารถเปนการเพ่ิมนัยยะถึงระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศ ไดอีกความหมาย
หนึ่ง ในคําศัพททางภาษาอังกฤษที่ถูกนํามาใชอธิบายเรื่องเพศ มีอยูหลายคําดวยกัน เชน คําวา Sex

หมายถึง ความแตกตางทางสรีระรางกายระหวางชาย (เพศผู) และหญิง (เพศเมีย) หรืออาจหมายถึง 
การมีกิจกรรมทางเพศก็ได ขณะเดียวกัน คําวา Sexual เปนคําขยายท่ีมีนัยยะ เกี่ยวกับทางเพศ มี
ความหมายถึง กิจกรรมอันเกิดขึ้น เนื่องจากความแตกตางระหวางชาย-หญิง (Jackson, S. 1998 : 

131 อางถึงใน สุไลพร ชลวิไล, 2545 : 14) 
 สําหรับ “ความเปนเพศ” (Sexuality) นั้นคํานี้เปนคําใหมในสังคมไทย เชนเดียวกับ
หลายสังคม และดูเหมือนวาคําๆ นี้ ยังไมมีขอบเขตความหมายท่ีชัดเจนตายตัว เห็นไดชัดเจนมากจาก
การท่ีงานวิชาการ งานวิจัย รวมถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่พูดถึงเร่ืองความเปนเพศ มัก
เร่ิมตนดวยการกําหนดนิยามของคํา ในบรรดาคํานิยามทั้งหลายที่อาจ มีความแตกตางกันใน
รายละเอียด ความเขาใจหนึ่งที่ดูเหมือนผูที่ใชคํานี้มีรวมกันคือ ความเปนเพศไมไดหมายถึงเฉพาะ
กิจกรรมการมีเพศสัมพันธเทานั้น แตหมายรวมถึงอัตลักษณทางเพศ หรือสํานึกในความเปนตัวตน 
และการแสดงออกถึงความเปนบุคคลเพศใดเพศหน่ึง ตลอดจนความโนมเอียงที่มีคูเปนคนเพศใดๆ ทั้ง
ในมิติของความรูสึกเสนหาผูกพัน และการมีความสัมพันธทางเพศ  
 “ความเปนเพศ” (Sexuality) หมายถึง ความรูสึกและแรงกระตุนในเรื่องเพศหญิง และ
เพศชาย การตอบสนองในเร่ืองเพศ ความสัมพันธที่หญิงและชายมีซึ่งกันและกัน เรื่องที่เกี่ยวกับเพศไม
วาเปนการรับรูของหญิงและชายในเร่ืองเพศ เจตคติ และพฤติกรรมทางเพศ ทั้งผูหญิงและผูชาย 
พรอมเรียนรูในเร่ืองเก่ียวกับเพศที่แตกตางกัน จึงทําใหมีเกิดการแสดงบทบาทหนาที่ในฐานะเพศตรง
ขามแตกตางกันออกไป มีความคาดหวังในพฤติกรรมทางเพศตางกัน มีการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่
แตกตางกันออกไป เรื่องเพศเปนสิ่งที่มีความหมายกวาง โดยรวมถึงสิ่งที่เปนคานิยม ทัศนคติ ความคิด
ที่เกี่ยวกับความรูสึกทางเพศ การตอบสนองความตองการทางเพศ รวมถึงพฤติกรรมตางๆ  ตลอดจน
ความตองการทางเพศ (นภาภรณ หะวานนท 2541, อางถึงใน พิทักษ ศิริวงศ, 2543 : 9) 
 นอกจากนี้ “ความเปนเพศ” (Sexuality) เปนประเด็นที่มีสําคัญเกี่ยวของซอนทับอยูกับ
มิติเรื่อง เพศสภาพ (Gender) หรือความหมาย และความสัมพันธทางสังคมของความเปนหญิงและ
ความเปนชาย โดยที่เพศสภาพนั้นเกี่ยวของกับคนทุกเพศ ไมไดเปนเร่ืองเฉพาะของคนที่มีวิถีชีวิตดาน
เพศท่ีแตกตางจากจารีตของสังคมอยางที่มักเขาใจกัน ขอบเขตเนื้อหาของความเปนเพศจึงครอบคลุม
ถึงเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ สิทธิเนื้อตัวรางกาย และปญหาความรุนแรงทางเพศที่มักเกิดกับผูหญิง 
ที่สําคัญความเปนเพศไมไดเปนแคเรื่องสวนตัว แตยังสัมพันธอยางเปนพลวัตกับระบบคุณคาทาง
วัฒนธรรมที่สถาบันทางสังคม และการเมืองกําหนดและยึดถือ (วราภรณ แชมสนิท, 2551 : 4-5) 

 Scott (1988 : 324) ความเปนเพศ  (Sexuality) หมายถึง ความรูที่สรางความหมาย
ใหกับความแตกตางทางรางกายของมนุษย เปนความสัมพันธที่ซับซอนในทางสังคม เศรษฐกิจ 
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การเมือง วัฒนธรรมและจิตวิทยาระหวางเพศหญิงและเพศชาย ความเปนเพศเปนสวนหนึ่งของ
โครงสรางสังคม เปนการจัดการทางสังคม ความแตกตางระหวางเพศในดานตางๆ 
 อัตลักษณทางเพศ (Sexual identity) คือการท่ีเรารับรูวาเราเปนผูหญิง หรือเปนผูชาย 
สําหรับบางคนแลว อัตลักษณทางเพศไมใชเปนสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด แตอัตลักษณทางเพศน้ีสามารถ
กําหนดบทบาทหนาที่สําคัญใหแกเรา ทําใหเรารูวาเราควรดําเนินชีวิต และดําเนินความสัมพันธกับสิ่ง
ตางๆ รอบตัวเราอยางไร และกลาวไดวา อัตลักษณทางเพศน้ันเปนสิ่งสําคัญตอการอยูรวมกันภายใน
สังคมพหุวัฒนธรรม เพราะแตละวัฒนธรรมนั้นใหความสําคัญเกี่ยวกับเพศท่ีแตกตางกัน 

 ปจจัยที่เก่ียวของกับการแสดงออกและการรับรูอัตลักษณทางเพศ (นันดา วีรวิทยานุกูล, 

2544 : 282-321) 
 1. ปจจัยทางดานระบบเศรษฐกิจ และโครงสรางทางสังคม เห็นไดวาในปจจุบันนั้น
ความตองการในเชิงเศรษฐกิจ และความตองการแรงงานประเภทตางๆ รวมถึงความตองการดาน
เทคโนโลยีมีสวนสําคัญทําใหเกิดระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมทุนนิยมที่ยึดถือหลักการ “แบงงาน
กันทํา” ที่ผลักดันใหเกิดการสรางอัตลักษณทางเพศเพ่ือรองรับการแบงงานดังกลาว และกําหนด
บทบาทหนาที่ เห็นไดอยางชัดเจน คือ ผูชายสวนใหญทํางานหนักกวาผูหญิง รวมถึงลักษณะงานท่ี
แตกตางกันของผูหญิง และผูชาย จนเกิดการเรียนรูสืบทอดเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 

 2. ปจจัยดานการเลี้ยงดูของครอบครัว เห็นไดวาประสบการณในชวงตนของมนุษยนั้น
มาจากครอบครัวเปนอันดับแรก และสงผลกระทบอยางมากตอการพัฒนาบุคลิกภาพ พอแม
ผูปกครองเปน บุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในหนาที่หลักตอการเปนตนแบบของการแสดงออก
ทางอัตลักษณทางเพศที่แตกตางกันของผูหญิงและผูชาย รวมทั้งถายทอดความคิดเหลานั้นใหคงอยู
ตอไป  

 3. บรรยากาศภายในโรงเรียน โรงเรียนเปนสถาบันการศึกษาที่ถายทอด และตอกย้ํา
บทบาททางเพศท่ีวัยรุนเคยไดเรียนรูมา พรอมทั้งเพ่ิมพูนประสบการณมากมาย เชน 

  3.1 การเรียนรูอัตลักษณทางเพศในกลุมเพ่ือนสนิทในโรงเรียน 

  3.2 กิจกรรมการแขงขันและบรรยากาศภายในการเรียน เชน นักเรียนชาย
สวนใหญชอบการแขงขันและใชกําลัง สวนนักเรียนหญิงมักหลีกเลี่ยงความรูสึกขัดแยง และไมชอบใช
กําลัง 
  3.3 การเรียนรูอัตลักษณทางเพศผานวิชาเรียนตางๆ ที่เหมาะสําหรับผูชาย
และผูหญิง 
  3.4 การตอกย้ําอัตลักษณทางเพศจากครูอาจารยผานความคาดหวังแบบ
แผนการปฏิบัติ การมีปฏิสัมพันธ การใหคําปรึกษาแนะนํา 
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  3.5 ลักษณะชนชั้นที่แตกตางกันในแตละโรงเรียน อันเนื่องมาจาก
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน สงผลตอการรับรูและการแสดงออกทางอัตลักษณทางเพศท่ีแตกตางกัน
ออกไป 

 4. อิทธิพลจากสื่อมวลชน สื่อมวลชนเปนตัวแทนที่สะทอนภาพของอัตลักษณทางเพศท่ี
หลากหลาย โดยที่สื่อมวลชนไดทําหนาที่คัดเลือก วารายการใดบางควรไดรับการออกอากาศเผยแพร 
ดังน้ันส่ือมวลชนถือไดวามีอิทธิพลตอการรับรูถึงการแสดงออกของอัตลักษณทางเพศของวัยรุน 
ตลอดจนการที่สื่อมวลชนไดตอกย้ํา และผลิตซ้ําอัตลักษณทางเพศใหแกวัยรุนอยูตลอดเวลา 

 
 2.2 แนวคิดเรื่องเพศสภาพ 
 “เพศสภาพ” (Gender) หมายถึง ความเปนตัวตนของบุคคล หรือเปนอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมในฐานะที่เปนผูหญิง หรือผูชาย ในแตละสังคมมีการสอนความหมายของความเปนผูหญิง 
หรือความเปนผูชายเปนการสอนบทบาททางเพศ ในแตละสังคมมีความแตกตางกันออกไป เด็กเรียนรู
วาตนเองเปนผูหญิง หรือผูชาย และแสดงบทบาทหนาที่ใหสัมพันธกับดานพฤติกรรม และอัตลักษณ
ของตน จนเกิดการเรียนรูวาพฤติกรรมใดถูกคาดหวังใหเปนพฤติกรรมของผูหญิง หรือเปนพฤติกรรม
ของผูชาย แมคโคบาย (Maccoby, 1987 : 227-239, อางถึงใน พิทักษ ศิริวงศ, 2543 : 8) กลาววา
เมื่อเราพูดถึงบุคคลในฐานะท่ีเปนเพศหญิง หรือเพศชาย เราหมายความถึงการแสดงลักษณะท่ีบงชี้
ความแตกตางทางเพศ การแสดงคุณคาทางบทบาทของเพศหญิง หรือเพศชาย การแสดงลักษณะท่ี
ดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขาม นักสังคมวิทยาใชคําวา เพศสภาพ (Gender) ในความหมายที่กวาง
กวาคําวา เพศ (Sex) เพศสภาพนั้นถูกสรางขึ้นมาจากระบวนการขัดเกลาทางสังคม ทําใหทั้งเพศหญิง 
และเพศชายมีบทบาทถูกคาดหวัง และมีพฤติกรรมที่เปนอัตลักษณทางเพศของตนเอง ในเรื่องของ
เพศสภาพที่เกี่ยวของกับเรื่องความเปนเพศ (Sexuality) (นภาภรณ หะวานนท 2541, อางถึงใน 
พิทักษ ศิริวงศ 2543 : 9) ไดกลาววาหมายถึงความรูสึก และแรงกระตุนในเร่ืองเพศสภาพ การ
ตอบสนองในเรื่องเพศ และความสัมพันธที่ผูหญิงและผูชายมีตอกัน เพศสภาพน้ันเปนสิ่งที่ผาน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากครอบครัว โรงเรียน เพื่อน และสื่อตางๆ 
 Oakley (1972, อางถึงใน สุไลพร ชลวิไล, 2545 : 15 ) “เพศสภาพ” (Gender) ไมใช
ผลผลิตโดยตรงของเพศ (Sex) ในทางชีววิทยา คุณสมบัติของความเปนชาย และความเปนหญิงนั้น
เปนสิ่งที่ถูกกําหนดโดยสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา เปนสิ่งที่คนเราไดเรียนรูในกระบวนการเติบโต
เปนผูชาย หรือผูหญิงในสังคมแตละสังคม ในแตละชวงเวลาท่ีแตกตางกัน 
 Rubin (1975, อางถึงใน สุไลพร ชลวิไล, 2545 : 15 ) กลาววา “เพศสภาพ” (Gender) 
โดยตัวของมันเองนั้น ถูกนิยามโดยการแบงแยกเพศสรีระ ซึ่งสังคมเปนตัวกําหนดรวมทั้งยังเปนผล
ความสัมพันธทางสังคมของระบบความหมายเร่ืองความเปนเพศ (Sexuality) ดวย 
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 Weitz (1977, อางถึงใน พิทักษ ศิริวงศ, 2543 : 9) ไดกลาววา อัตลักษณทางเพศสภาพ 
(Gender identity) เปนบทบาทที่ถูกคาดหวังใหเปนไปตามวิถีทางในการปฏิบัติตามตําแหนงสังคม 
อัตลักษณทางเพศสภาพ จึงมีความหมายเชนเดียวกับการเปนผูหญิงหรือผูชาย เปนกระบวนการรับรู
ตนเองในฐานะท่ีเปนผูหญิง หรือผูชายตามมาตรฐานของความเปนเพศ อัตลักษณทางเพศสภาพนั้นมี
ความสัมพันธกับลักษณะชีววิทยาทางเพศ การคาดหวังทางสังคม และทางวัฒนธรรม จัดไดวาเปนสิ่ง
ที่มีความสําคัญในการสรางอัตลักษณเพศสภาพของบุคคล ปจจัยเหลานี้เปนสิ่งที่สรางความหมายใน
เรื่องเพศซึ่งสงผลตอความเปนเพศของบุคคล 

 โดยสรุป สิ่งที่ทําใหมนุษยมีความแตกตางกัน ก็คือ เพศ (Sex) ซึ่งเปนลักษณะทางสรีระที่
สามารถบงบอกความเปนเพศชายหรือเพศหญิง กลาวไดวา เรื่องเพศ มีความสําคัญ และมีขอบเขตที่
กวางขวางมาก ความเปนเพศ (Sexuality) ถูกกําหนดโดยสภาวะทางธรรมชาติดวยเหตุผลทาง
กายภาพที่แสดงออกถึงความเปนคนเพศใดเพศหน่ึง รวมถึงพฤติกรรมและความรูทางเพศ 
ความสัมพันธที่หญิงและชายมีตอกัน และหมายรวมถึงอัตลักษณทางเพศ (Sexuality identity) เปน
การที่เรารับรูวาเปนเพศหญิงหรือชาย ทําใหเราทราบถึงบทบาท หนาที่ ตลอดจนการดําเนินชีวิต สวน 
เพศสภาพ ( Gender) เปนตัวกําหนดคุณลักษณะ และกิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับแตละเพศ สราง
ขึ้นมาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เห็นไดชัดเจนวา ความเปนผูหญิงหรือผูชาย พยายามท่ี
ตองการแสดงบทบาทใหสัมพันธกับพฤติกรรม และอัตลักษณทางเพศสภาพ (Gender identity) ของ
ตน เปนบทบาทที่ถูกคาดหวังให เปนไปตามวิถีทางในการปฏิบัติตามตําแหนงสังคม และมี
ความสัมพันธกับลักษณะชีววิทยาทางเพศ ดังนั้น ผูวิจัยสามารถแนวคิดเรื่องความเปนเพศ 
(Sexuality) และเพศสภาพ (Gender) มาใชขอมูลพ้ืนฐาน รวมถึงเปนแนวทาง ประกอบกับการ
พิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกของวัยรุนชาย ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยได พรอม
ทั้งนําปจจัยที่เกี่ยวของกับการแสดงออก และการรับรูอัตลักษณทางเพศ มาเปนประเด็นรายละเอียด
ตางๆ ทางดานรูปแบบการสรางอัตลักษณ ใชประโยชนในการสรางเปนเครื่องมือการวิจัยที่เปนแบบ
วิเคราะหขอมูลได 
 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน และความเปนเพศชาย 
 3.1 ความหมายโดยท่ัวไปของวัยรุน 

 วิทยากร เชียงกูล (2552 : 9) กลาววา “วัยรุน” คือวัยที่เปลี่ยนผานจากเด็กไปเปนผูใหญ 
โดยทั่วไปมักหมายถึงคนวัย 11- 19 ป คําวา Adolescence เปนคํามาจากภาษาลาติน มีความหมาย
วา  การเติบโตขึ้นเปนผูใหญ  สวนคําวา Teenage หมายถึง คนที่อายุ 13-19 ป ทั้งนี้ คํา
ภาษาอังกฤษที่ลงทายดวย Teen ชวงอายุของวัยรุนอาจมีความแตกตางกันแลวแตชาติพันธุ 
วัฒนธรรม พัฒนาการของแตละบุคคล และยุคสมัย 
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 สมภพ เรืองตระกูล (2550 : 17 ) กลาววา “วัยรุน” หมายถึง เปนชวงพัฒนาการท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง และใชเวลานานระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ ไปสูกระบวนการพัฒนาความเปนวัยรุนทั้ง
ทางรางกาย การรับรูการเขาใจ อารมณ และสังคม  
 โสภัณฑ นุชนาถ (2542 : 1) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา “วัยรุน” เปนชวงวัยที่มี
ระยะการเจริญเติบโตเขาสูภาวะทางเพศอยางสมบูรณ  เปนการเจริญเติบโตพรอมๆ กันไปทุกดาน ไม
วาเปนทั้งทางดานรางกาย และอารมณ เปนวัยที่กําลังจะพัฒนาตนเองไปสูวัยผูใหญตอไป 

 สุชา จันทรเอม (2529 : 2-3) ใหความหมายไววา “วัยรุน” คือ ชวงวัยที่สิ้นสุดความเปน
เด็ก เปนวัยที่เปนสะพานไปหาวัยผูใหญ  ไมมีเสนขีดคั่นที่แนนอนวา เริ่มเมื่อไร และสิ้นสุดวัยเม่ือใด 
แตเรากําหนดเอาความเปล่ียนแปลงทางรางกาย และรูปรางเปนสําคัญ และถากําหนดลงไปวาเริ่ม
เม่ือใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน สวนเด็กชายถือเอาตอนท่ีมีน้ําเชื้อ และชวงการ
เจริญเติบโตตลอดจนถึงความเปล่ียนแปลงหลายอยางในระหวางวัยรุนนี้ บางคนก็เปนไปอยางรวดเร็ว 
บางคนก็เปนไปอยางชาๆ ตามแบบแผนของแตละคน ซึ่งขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง เชน เชื้อ
ชาติ อาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

 ฉลองรัฐ ธัญธนะกุล (2526, อางถึงใน รติวรรณ ทับธง, 2543 : 17-18)  กลาววา 
“วัยรุน” หมายถึง ผูที่อยูในวัยระหวางเร่ิมเปนสาว (Puberty) และกําลังเริ่มเปนผูใหญ (Young 

adulthood) โดยเฉล่ียวัยรุนเริ่มเม่ืออายุ 10-12 ป แตอยางไรก็ตาม การเร่ิมตนเขาสูวัยรุนของแตละ
คนอาจไมเทากัน เนื่องมาจากปจจัยตางๆ เชน อาหารท่ีรับประทาน สิ่งแวดลอม สภาพสังคม 
กรรมพันธุ โดยทั่วไปนั้น เด็กผูหญิงมีวุฒิภาวะเขาสูวันนี้กอนเด็กผูชายประมาณ 1 -2 ป ชวงอายุและ
ลักษณะของวัยรุนนั้นสามารถแบงได ดังนี้ 
 วัยรุนตอนตน มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงแรก โดยพัฒนาการทางดานเพศ ใน
เพศหญิงเห็นไดชัดเจนจากการมีประจําเดือนคร้ังแรก สําหรับเพศชายมีสภาพรางกายที่คอยขาง
เปลี่ยนแปลงไป เชน เริ่มมีเสียงแตกหาว การมีขนาดของอวัยวะเพศใหญขึ้น ในชวงเวลานี้รางกายของ
วัยรุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก แตทางดานความคิดการอาน และความรูสึกแลว วัยรุนสวนใหญ มี
ความรูสึกวาตนเองเปนเด็กอยู เปนเพียงชวงของการเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูความเปนวัยรุนอยางเต็มที่
ตอไป 

 วัยรุนตอนกลาง การเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนในระยะน้ียังดําเนินตอไปอยาง
คอยเปนคอยไป สวนการพัฒนาทางดานสติปญญาจะแตกตางกันไปตามบุคคล และสภาพแวดลอม 

 วัยรุนตอนปลาย เปนชวงที่รางกาย และจิตใจของวัยรุนมีการพัฒนาจนถึงข้ึนสูงสุด การ
พัฒนาทางรางกายเร่ิมคงที่ ในขณะที่การพัฒนาทางสติปญญายังดําเนินตอไป โดยเฉพาะดานความคิด 
และปรัชญา (สุชา จันทรเอม, 2525 : 14) 
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 จากการทบทวนความหมายของวัยรุน สรุปไดวา วัยรุนเปนชวงวัยที่เปลี่ยนผานจากเด็ก
ไปสูการเปนวัยผูใหญ เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายที่เ ห็นไดชัดเจน อยางไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงในชวงระหวางความเปนวัยรุนนี้ บางคนก็เปนไปอยางรวดเร็ว บางคนเปนไปอยางชาๆ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง ดังนั้นการศึกษาความหมายของวัยรุนมีประโยชน ซึ่งชวยให
ผูวิจัยสามารถเขาใจการเปล่ียนแปลง และปรากฏการณทางสังคมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของ
วัยรุนไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 

 3.2 ลักษณะที่สําคัญของวัยรุน 

 โสภัณฑ นุชนาถ (2542 : 14) ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของวัยรุน ไวดังนี้ 
 1. เปนวัยที่รางกายพรอมเจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะตามแบบเชื้อชาติตน  ตัวอยางเชน 
เด็กทางประเทศแถบตะวันตกจะสูงไดมากกวา เปนตน ชวงวัยรุนตอนตน รางกายเจริญเติบโตไดเร็ว 
แขนขายาวข้ึน สัดสวนของรางกายเปลี่ยนแปลงไปเห็นไดชัดเจน และเจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออยูชวง
วัยรุนตอนปลาย 

 2. เปนวัยที่เห็นเพ่ือนมีความสําคัญมากท่ีสุด พรอมปฏิบัติตามกฎเกณฑของหมูเพ่ือน 
เชน การแตงกาย การไวทรงผม รวมถึงการใชภาษาพูด จะเปนแบบเดียว หรือคลายคลึงกันกับเพื่อนๆ 

 3. เปนวัยที่แสวงหาฐานะทางสังคมใหแกตนเอง ตองการเปนที่ยอมรับของสังคม 

 4. เปนวัยที่สนใจการเลือกอาชีพ เริ่มสํารวจความสนใจ และความถนัด รวมถึ ง
คุณลักษณะประจําตัวของตัว วาสามารถที่ประกอบอาชีพใด หรือศึกษาตอดานใดไดบาง 
 5. เปนวัยที่แสวงหาอุดมคติ สรางปรัชญาชีวิตไวเปนแนวทางในการดํารงชีวิตของตน 

 6. เปนวัยที่มีความตองการอิสระจากการควบคุมของผูใหญ มีความตองการเปนตัวของ
ตัวเองสูง และตัดสินใจในส่ิงตางๆ เกี่ยวกับตนเองได 
 นอกจากน้ี พรพิมล เจียมนาครินทร (2529 : 13) ไดสรุปลักษณะสําคัญของวัยรุนไวดังนี้ 
 1. เปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต ผลลัพธของพฤติกรรมในวัยนี้  เชนทั้งดานการ ศึกษา 
ดานการทํางาน และความคิดที่มีตอสิ่งตางๆ ทางสังคม เกิดความสับสนในบทบาทที่ไมมีความชัดเจน
ของตนเอง เนื่องจากการคาบเก่ียวระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญ สงผลตอความรูสึกนึกคิด 
วาปฏิบัติตัวเชนไร จึงถูกตองเหมาะสม 

 2. เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และเจตคติในวัยรุนควบคูไปกับการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายที่เกิดขึ้น เชนการเปลี่ยนแปลงความสนใจ ความม่ันใจดานความสามารถ 
และความถนัดของตนเอง 
 3. เปนวัยแหงปญหา กลาวไดวาวัยรุนเปนชวงวัยที่มีปญหามากท่ีสุด ซึ่งสวนใหญแลวเกิด
จากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางทางอารมณ ความหงุดหงิด เกิดวิตกกังวล อารมณเสียงาย ไมคอย
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อยากพูดคุยกับใคร จนทําใหเกิดความไมเขาใจในกลุมเพ่ือน และพ่ีนอง ซึ่งสงผลตอปญหาทางสังคม
อีกดวย 

 4. เปนวัยที่ตองการเรียนรูความเปนตัวของตัวเอง เห็นไดชัดเจนมาก คือการท่ีวัยรุน
พยายามหาอัตลักษณของตนเองจากการแตงกาย รวมถึงการใชคําพูดที่เขาใจกันเฉพาะกลุมวัยรุน
เทานั้น แสดงใหเห็นถึงความตองการเปนที่ยอมรับจากกลุมเพ่ือน มีความสําคัญเปนสวนหนึ่งของกลุม
เพ่ือน 
 5. เปนชวงวัยแหงจินตนาการ วัยรุนชอบฝนสรางวิมานในอากาศ จินตนาการตนเองเปน
สิ่งตางๆ หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่ตนเองชอบ แมกระท่ังการแตงกายตามแบบบุคคลในสังคมที่ตนชื่นชอบ 
 จากการทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของวัยรุน สรุปไดวา ลักษณะที่สําคัญ
ของวัยรุนเปนชวงการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรม 
และอารมณ เปนชวงวัยที่เห็นเพ่ือนมีความสําคัญมากท่ีสุด อาจกลาวไดวาเพ่ือนมีอิทธิพลอยางมาก
ในทางพฤติกรรมการแสดงออก รวมถึงการดําเนินชีวิตและการปรับตัวใหเขากับกลุมเพ่ือนฝูง เปนสวน
หนึ่งของกลุมเพ่ือน พยายามทําตัวเองใหเปนที่ยอมรับทางสังคม เริ่มเกิดความสนใจในตนเอง สํารวจ
ความถนัดของตนเอง ที่สามารถเขาศึกษาหรือประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเปนชวงวัยที่ตองการอิสระจาก
การควบคุมของผูใหญ เพราะตองการเรียนรูความเปนตัวของตัวเอง ดังนั้นการศึกษาลักษณะท่ีสําคัญ
ของวัยรุน จะเปนประโยชนอยางมาก ชวยใหผูวิจัยเกิดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัยรุนมากยิ่งขึ้น 
 

 3.3 ความสนใจของวัยรุน 

 โคร (Crow 1956, อางถึงใน ณัฐกานต บุญนนท, 2550 : 17) กลาวถึงความสนใจของ
วัยรุนสวนใหญ ไดแก 
 1. การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบันที่มีการแขงขันสูง มีสวนกระตุนให
วัยรุนเขาใจและรับรูถึงความสําคัญของการศึกษาเปนอยางมาก สงผลตออาชีพการงาน ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และสังคมตอไปในอนาคต โดยวัยรุนแตละคนมีความสนใจเก่ียวกับเร่ืองการศึกษาที่
แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับครอบครัววาสนับสนุนการศึกษาหรือไม มีการอบรมเล้ียงดูอยางไร 
ตลอดจนระดับสติปญญาของวัยรุนแตละคน และอิทธิพลจากกลุมเพ่ือน ลวนมีอิทธิพลตอความสนใจ
ทางดานการศึกษาของวัยรุนดวยเชนกัน 

 2. สนใจชวยเหลือผูอ่ืน วัยรุนมักสนใจชอบชวยเหลือผูอ่ืนที่เห็นวาไดรับความลําบาก 
หรือไมไดรับความยุติธรรม เพราะวาวัยรุนเคยรูสึกวาตนเองก็เคยตกอยูในสถานการณเชนนั้น สามารถ
เขาถึงอารมณแบบเดียวกันไดงาย 

 3. สนใจกิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมที่เปนของใหมสรางความบันเทิง วัยรุนสวนใหญให
ความสนใจมากเปนพิเศษ เพราะเปนวัยท่ีชอบทดลอง รวมถึงแสวงหาความแปลกใหมอยูเสมอ 
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 4. สนใจมีเพ่ือนสนิทตางเพศ ความสนใจน้ีสืบเนื่องมาจากการบรรลุวุฒิภาวะทางเพศ 
เริ่มสนใจเพศตรงขามมากข้ึน 
 เชนเดียวกับ ศรีเรือน แกวกังวาน (2549 : 361-362) ไดกลาววา ความสนใจของวัยรุน 
ยังมีขอบขายที่กวาวขวาง สนใจหลายๆ อยาง และยังไมลึกซึ้งมาก เพราะวัยรุนสวนใหญยังไมคอย
เขาใจตัวเอง ยังเปนระยะการลองผิดลองถูก ระยะเปล่ียนแปลงบทบาทของชีวิต ความสนใจของวัยรุน
เปนเชนไรยังขึ้นอยูกับองคประกอบอ่ืนๆ หลายประการ เชน ลักษณะบุคลิกภาพ ฐานะทางสังคม และ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมรอบตัว บุคคลท่ีวัยรุนนิยมชมชอบ เปนตน เฮอรลอค (Hurlock, 1974 : 421, 

อางถึงใน สุชา จันทรเอม, 2529 : 45-54) ความสนใจของวัยรุนมีบทบาทสําคัญมากตอพัฒนาการทาง
พฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก ความสนใจของวัยรุนสามารถสรุปออกมาไดดังนี้ คือ 

 1. ความสนใจทางสังคม (Social interests) ความสนใจทางสังคมสวนใหญมักเกี่ยวของ
กับเหตุการณ และบุคคลในสังคม เชน งานเล้ียงตางๆ และการพบปะสนทนากัน วัยรุนหญิงมักพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องงานเล้ียง เรื่องตลกขบขัน ดนตรี เรื่องของครูอาจารยและเพ่ือนที่โรงเรียน สวนวัยรุนชาย
ชอบพูดคุยเรื่องกีฬา ภาพยนตร การมีนัดพบเพศตรงขาม เปนตน 

 2. ความสนใจสวนบุคคล (Persanal interests) ความสนใจการแตงกาย วัยรุนสวนมาก
มีความเอาใจใสเรื่องเส้ือผา พิถีพิถันในการแตงกาย ทรงผม พยายามดูแฟชั่นเพ่ือใหทันสมัย และเปน
ที่ยอมรับของกลุมเพ่ือน และยังใหความสนใจเอาใจใสในเรื่องรูปราง พยายามปรับปรุงตัวใหเขากับ
เพ่ือนตางเพศมากขึ้น รวมถึงการแสวงหาความรู และบทบาทเก่ียวกับเพศจากแหลงความรูตางๆ 
เพราะเปนสิ่งที่จําเปน และมีความสําคัญ 

 3. ความสนใจในการพักผอนหยอนใจ (Recreational interests) วัยรุนใหความสนใจใน
เกมสและกีฬา วัยรุนสวนใหญตองการเลนกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย และในขณะเดียวกัน ก็ไดรับความ
บันเทิงใจไปดวยพรอมเจอเพ่ือนใหมๆ กีฬาที่เปนที่นิยมเชน ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เทนนิส 
อีกทั้งใหความสนใจในการดูภาพยนตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่สรางความบันเทิงใจใหกับวัยรุนมาก เพราะ
ทําใหเขาหลีกเลี่ยงความสับสนในชีวิตไดอยางนาพอใจ รวมถึงความสนใจในการรับชม โทรทัศน ฟง
วิทยุ ทําใหวัยรุนสามารถหาความสุขไดภายในบาน โดยไมจําเปนตองออกไปนอกบาน 

 จากการทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับความสนใจของวัยรุน สรุปไดวา ลักษณะความสนใจของ
วัยรุนนั้น สนใจหลายๆ อยาง มีขอบเขตที่กวางขวางมาก เห็นไดวาวัยรุนสวนใหญให ความสนใจกับ
การศึกษาซ่ึงสงผลตออาชีพการทํางานในอนาคต สนใจกิจกรรมสรางความบันเทิง รวมถึงสนใจมีเพ่ือน
สนิทตางเพศมากขึ้น สามารถสรุปความสนใจของวัยรุน แบงออกเปน 3 ดาน คือทางดานสังคม สวน
บุคคล และการพักผอนหยอนใจ ดังนั้นการศึกษาความสนใจของวัยรุนมีประโยชนชวยใหผูวิจัยเขาใจ
อยางลึกซึ้งถึงความสนใจของวัยรุนที่มีบทบาทท่ีสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก 
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 3.4  ความตองการของวัยรุน 

 ศรีเรือน แกวกังกาล (2549 : 360-361) กลาววา แตละชวงวัยมีความตองการที่แตกตาง
กันออกไป โดยเฉพาะวัยรุน พบวามีความตองการมากมายจนกลาวถึงไมหมด ความตองการถือวาเปน
สิ่งสําคัญท่ีชวยผลักดันใหรางกายเกิดการกระทํา และแสดงพฤติกรรมออกมา จึงขอยกตัวอยางบาง
สวนมากลาว ดังนี้ 
 1. ตองการความเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง ไมตองการอยูใตคําสั่งของผูใด โดยเฉพาะ
บุคคลผูมีอํานาจหรือผูใหญ รวมทั้งพอแมผูปกครอง เพราะเด็กวัยรุนเชื่อวาลักษณะท่ีเปนเครื่องหมาย
ของความเปนผูใหญคือความเปนอิสระจากผูมีอํานาจเหนือตน 

 2. ตองการมีตําแหนง (Status) รวมทั้งตองการความสนับสนุนดานตางๆ (Approval) 

ทั้งจากผูใหญ และเพ่ือนรวมกลุม 

 3. ตองการแสวงหาประสบการณแปลกๆ ใหมๆ รวมทั้งความทาทายตื่นเตน ไมชอบ
ความจําเจ ซ้ําซาก ชอบทดลอง ยิ่งถูกหามยิ่งอยากลอง และมักชอบฝาฝนกฎเกณฑระเบียบทางสังคม
ตางๆ 

 4. ความตองการรวมพวกพอง เปนความตองการคอนขางสูง เพราะการรวมพวกพอง
เปนวิถีทางใหวัยรุน ไดรับการตอบสนองความตองการหลายประการ เชน ไดรับความรูสึกอบอุนใจ 
การไดรับการยกยอง ความรูสึกวามีผูที่เขาใจตน รวมทุกขรวมสุขกับตน  
 5. ความตองการความรูที่มั่นคง อุนใจและปลอดภัย เพราะวัยรุนมีอารมณหวั่นไหวงาย
เปลี่ยนแปลงบอย บางครั้งเกิดความสับสน และลังเล วัยรุนจึงตองการเชนนี้คอนขางสูง 
 6. ความตองการความถูกตอง ความยุติธรรม วัยรุนถือวาความยุติธรรมนั้นเปนลักษณะ
หนึ่งของความเปนผูใหญ วัยรุนจึงใหความสําคัญอยางจริงจังตอความถูกตองยุติธรรมตามทัศนะของ
ตนเปนอยางยิ่ง และอยากทําอะไรหลายๆ อยาง เพ่ือเรียกรองความยุติธรรมทั้งในแงสวนบุคคลและ
สังคม 

 7. ความตองการความงดงามทางดานรางกาย ไมวาเปนวัยรุนชายหรือวัยรุนหญิง
ตองการใหคนรูสึกชื่นชมเกี่ยวกับรูปลักษณะของตนสมตามเพศของตนท้ังสิ้น เพราะคิดวาความงาม
ทางรางกายเปนแรงจูงใจใหเขากลุมไดงาย เปนที่ยอมรับของสังคม และดึงดูดเพศตรงขาม ฉะนั้นเห็น
ไดวา วัยรุนมีการเอาใจใสตอการออกกําลังกาย ลักษณะอาหารท่ีรับประทาน ทรงผม เสื้อผา 
เครื่องประดับ สุขภาพอนามัย ความงดงามทางรางกาย นับเปนสวนหนึ่งของความภูมิใจ และมั่นใจ
ตัวเองของวัยรุนเปนอยางมาก 

 8. ความตองการประพฤติตนใหสมบทบาทางเพศของตน โดยทั่วไปวัยรุนชายพยายาม
ประพฤติตนเพ่ือให ดูแข็งแรงบึกบึนสมเปนชายชาตรี สวนวัยรุนหญิงตองการประพฤติตนเองใหดู
งดงามสมเปนสุภาพสตรี หรือตามแบบท่ีตนกําหนดไว 
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 9. ความตองการเลือกอาชีพ วัยรุนโตพอที่มองเห็นความสําคัญของอาชีพ และเขาใจวา
อาชีพนํามาซ่ึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม อาชีพเปนเครื่องมือชี้ใหเห็นถึงสภาวะความเปน
ผูใหญ การที่บุคคลใดมีอาชีพอยางไรน้ัน ตองมีความรูความสามารถเปนพื้นฐาน 

 นอกจากนี้  สมิทธ สระอุบล (2534 : 26-28) ไดสรุปความตองการของวัยรุนสามารถ
แบงออกเปนขอๆ ไดดังนี้ 
 1. ตองการเปนเจาของในส่ิงตางๆ เชน วัยรุนตองการหองสวนตัวเปนของตนเองเพ่ือ
ตกแตงหองใหเปนแบบที่ตนพอใจ มีของใชเปนสวนตัวเองไมชอบปะปนหรือรวมกับใคร และ
ขณะเดียวกันไมตองการใหใครมาใชของของตนโดยไมไดรับอนุญาต 

 2. ตองการความสําเร็จ ไดแก ความสําเร็จในการศึกษา การกีฬา การทํากิจกรรมตางๆ
รวมกับเพ่ือนฝูง เพ่ือใหเกิดความช่ืนชมในความสามารถ ทั้งพอแมพ่ีนอง ในความสําเร็จของตนเอง 
 3. ตองการความเปนระเบียบ เปนความตองการการทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอย 
ชอบวางแผนกอนลงมือทําอะไรท่ียากๆ รวบรวมรายละเอียดในงานที่ตองทํา เก็บเอกสารใหเปน
ระเบียบเรียบรอย และมีการวางแผนการทํางานใหทุกสิ่งทุกอยางดําเนินไปอยางราบร่ืนโดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลง 
 4. ตองการมีอิสรภาพและเสรีภาพ จัดวาเปนความตองการท่ีรุนแรงมากของชวงวัยนี้  
เห็นไดวาวัยรุนตองการความเปนตัวของตัวเอง ไมชอบใหผูใหญมายุงเกี่ยวกับในชีวิตของตน ไม
ตองการใหบุคคลอ่ืนมาสั่งสอน อิสรภาพที่วัยรุนตองการสวนใหญ คือ อิสระในการแตงกาย การคบ
เพ่ือนตางเพศ การใชจาย การทองเที่ยว 
 5. มีอุดมคติสูง วัยรุนอยูในวัยที่เรียนรูทางทฤษฎี และยังไมเคยออกไปประสบกับสภาพ
ความเปนจริง บางครั้งก็มองขามความเปนจริงไปบาง คือ เปนพวกอุดมคตินิยม มากกวามุงไปในทาง
ปฏิบัติไดจริง ซึ่งบางครั้งตกเปนเครื่องมือของผูที่มีอํานาจมีอิทธิพล แสวงหาผลประโยชน เพราะวัยรุน
เปนพวกที่มีอุดมคติแรงกลา มีความกลาเสี่ยง และมีพลังผลักดันสูง  
 6. มีความสนใจในเรื่องเพศและเพ่ือนตางเพศ เปนวัยที่ตองการความรู ความเขาใจใน
เรื่องเพศอยางถูกตอง ดังนั้นสถาบันการศึกษา  ไมวาจะเปนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ควรให
ความสําคัญกับเรื่องน้ีเปนพิเศษ หากวัยรุนไดยินไดฟงคนอ่ืนพูดซึ่งถูกบางผิดบาง หรืออานจากหนังสือ
เรื่องเพศท่ีมีจําหนายตามทองตลาด กอใหเกิดปญหาทางสังคมข้ึนได 
 7. ตองการมีตําแหนงหนาที่ในสังคม คือความตองการใหสังคมยอมรับนับถือตน การได
เขากลุมเพ่ือน การไดแสดงความสามารถใหเพ่ือนประจักษจนเปนที่ยอมรับ ซึ่งความตองการที่วัยรุน
ตองการมาก คืออยากเปนนักกีฬาที่เกง เปนตัวแทนของประจําโรงเรียน 

 8. ตองการรวมกลุม ในวัยนี้กลุมเพ่ือนนับวามีความสําคัญมาก เปนวัยที่อยากใหเพ่ือน
ยอมรับ เพราะฉะนั้นจึงพยายามคลอยตามเพ่ือน แมบางคร้ังขัดกับความรูสึกสวนตัวก็ตาม เชนเพ่ือน
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ชวนไปเท่ียวสถานบันเทิงแมไมอยากไปแตก็ไมกลาปฏิเสธ เกรงวากลัวเพ่ือนไมรัก หรือวา ไมมีความ
กลาขัดใจเพ่ือน 

 9. ตองการแบบอยางที่ดี วัยรุนชอบความอิสระ แตขณะเดียวกันตองการคําแนะนําจาก
ผูใหญที่ดี ผูใหญตองเปนแบบอยางที่ดี วัยรุนจึงมีแนวโนมการปฏิบัติที่ดีได ผูใหญควรตองคอยนําทาง 
ตักเตือนเมื่อกระทําผิด ใหรางวัลเมื่อทําดี ซึ่งแบบอยางท่ีดีอาจเปนบุคคลท่ีวัยรุนชื่นชอบใหความสนใจ 
เชน ดารา นักรอง นักกีฬา และบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 
 10. ตองการความปลอดภัยและความมั่นคง คืออยากไดหลักประกันว าหากทําในสิ่งดี
แลวจะไมถูกลงโทษหรือไมเปนที่พอใจของผูใหญ เพราะในสายตาของผูใหญนั้น สิ่งที่วัยรุนคิดวาดีแลว
อาจไมดีในทัศนะของผูใหญก็เปนได แตโดยท่ัวไปแมวัยรุนทําพลาดพล้ังไปบาง สังคมมักใหอภัยเสมอ 

 11. ตองการประสบการณใหมๆ ความตองการน้ีมีมาก และหาความพอใจโดยทางใดทาง
หนึ่งใหจนได เห็นไดจาก การอยากแตงกายแบบแปลกๆ ตามสมัยนิยม อยากมีเพ่ือนตางเพศ เปนตน 

 12. ตองการความเทาเทียม ความยุติธรรม และความเสมอภาคในหลายๆ ดาน วัยรุน
สวนใหญรูสึกโกรธ ไมพอใจ ถาหากวาตนไมไดรับความเปนธรรม โดยแสดงออกอยางชัดเจนใหเห็นวา
ตนรูสึกไมพอใจ รวมถึงตองการไดรับการแกไขใหถูกตอง 
 13. ตองการมีอนาคต ตองการประสบความสําเร็จ เปนวัยที่อยากรับผิดชอบ อยาก
พ่ึงตนเอง ฝนถึงจุดมุงหมายในอนาคต เชน อยากเปนหมอ วิศวกร สถาปนิก อาจารย 
 จากการทบทวนเน้ือหาความตองการของวัยรุน สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญไดวา 
วัยรุนเปนวัยที่มีความตองการความเปนอิสระ มีความเปนตัวของตัวเองคอนขางสูง เห็นความสําคัญ
ของกลุมเพื่อน ตองการเปนที่ยอมรับ ซึ่งจะทําใหตนเองรูสึกอบอุนมีคุณคา ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม
รวมทั้งความทาทายอยูเสมอ นอกจากน้ันยังมีความตองการความงดงามทางดานรางกายควบคูไปกับ
ความตองการประพฤติตนใหสมบทบาททางเพศของตนดวย ดังนั้นการศึกษาความตองการของวัยรุน 
จะมีประโยชนตอผูวิจัยมาก ทําใหเขาใจและวิเคราะหถึงความตองการของวัยรุน ที่สงผลตอการแสดง
พฤติกรรมการบริโภคออกมา ไดอยางถูกตองชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

 3.5 ความเปนเพศชาย 

 การพยายามหาคําตอบเรื่องที่มาของความเปนเพศชายน้ัน นักวิชาการจากหลากหลาย
แขนงพยามยามหาขอสรุปที่ระบุไดตรงกัน คือ ความเปนชายน้ันถูกสรางมาจากกระบวนการทาง
สังคม หากสังคมเกิดการเปล่ียนแปลง ความหมายของความเปนชายก็เปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน 
นักวิชาการยังสนับสนุนอีกวา (Strate, 1992 : 79 อางถึงใน โยธิน สวัสดิ์โยธิน, 2551 : 10) ดาน
ชีววิทยาเปนตัวกําหนดใหเราเปนเพศชายหรือเพศหญิง แตสําหรับวัฒนธรรมกําหนดความหมายของ
ความเปนชาย และการเปนหญิง จึงสามารถกลาวไดวา ความเปนชายไดรับการสรางจากสังคม 
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 ความเปนเพศชาย หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลในการแสดงออกถึงความเปนผูชาย 
เวลาที่เรากลาวถึงเพศชายท่ีเปนผูชาย เราพิจารณาบนพ้ืนฐานของบุคลิกลักษณะ ทาทางกิริยา 
พฤติกรรมของเพศชายจากความหมายที่วัฒนธรรม และสังคมนั้นๆ ไดสราง และใหความหมายถึง
มาตรฐานของความเปนชาย (Wade, 1998 : 349-389 อางถึงใน พิทักษ ศิริวงศ, 2543 : 15-16) ได
กลาวถึงงานวิจัยตางๆ ที่พบเก่ียวกับเรื่องของความเปนเพศชายไวหลายประการดังนี้ 
 1. ความเปนเพศชายมีความหลากหลาย เห็นไดวาความเปนเพศชายในทุกๆ แหงนั้น
ไมไดมีรูปแบบที่เหมือนกันในทุกที่ แตมีความแตกตางกันออกไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
และมีความแตกตางกันไปตามชวงเวลาทางประวัติศาสตร ดังเห็นไดจากในบางวัฒนธรรมสรางวีรบุรุษ
จากทหาร และมองวาความรุนแรงเปนเครื่องทดสอบความเปนเพศชาย ขณะเดียวกันนั้นบาง
วัฒนธรรมก็มองวาทหารเปนสิ่งที่ไมพึงประสงค อีกท้ังยังมองวาความรุนแรงเปนสิ่งที่ยอมรับไมได 
 2. ลําดับชั้นและความเหนือกวา ความเปนเพศชายไมไดตั้งอยูอยางเปนระเบียบ ทั้งนี้มี
ขอจํากัดทางความสัมพันธระหวางพวกเขาเอง ในความเปนเพศชายบางอยางไดรับ เกียรติมากกวา
ความเปนเพศชายแบบอ่ืนๆ และบางอยางนั้นความเปนชายกลับเปนสิ่งที่ถูกดูหมิ่นดูแคลน เห็นได
อยางชัดเจน คือ ความเปนเพศชายในวัฒนธรรมตะวันตก ในบางกลุมความเปนเพศชายของพวกเขา
ไดถูกจัดใหอยูระดับต่ํากวามาตรฐาน เชน ในกลุมคนผิวดํา ในชนกลุมนอย ในขณะที่ความเปนเพศ
ชายบางอยางไดรับการยกยองเชิดชู เชน ความเปนชายของนักกีฬาท่ีเปนที่นิยมชมชอบ 

 3. กลุมของความเปนเพศชาย เปนที่ทราบกันวาโครงสรางของเพศสภาพของสังคมนั้นได
ถูกใหความหมายของแบบแผนพฤติกรรมในสิ่งที่เรียกวาความเปนเพศชาย แบบแผนนี้แสดงใหเห็นถึง
ลักษณะของปจเจกบุคคล และแบบแผนนี้มักดํารงอยูในระดับกลุมความเปนเพศชายเปนสิ่งที่ถูกให
ความหมายในระดับกลุม ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือ กลุมทหารและกลุมนักกีฬา 
 4. การสรางรูปแบบและกิจกรรมการกระทํา ความเปนเพศชายเปนสิ่งที่ดํารงอยูในฐานะ
ของการกระทํา การแสดงออกของบุคคลในชีวิตประจําวัน ตัวอยางเชน วิธีการสรางการสนทนาจาก
การเพาะกายในสถานเพาะกาย เพ่ือจะสรางสิ่งที่เขาเชื่อวาเหมาะสมกับความเปนเพศชาย 

 5. การเปล่ียนแปลง เปนความจริงที่วาความเปนเพศชายมีความแตกตางและดํารงอยู
ภายใตวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ในการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของความเปนเพศชายคือการรูวา
องคประกอบของความเปนเพศชาย ประวัติศาสตร และการสรางองคประกอบ การตรวจสอบ รวมถึง
การแทนท่ี 

 และ เจ เอ ดอยเล (J. A. Doyle 1808, อางถึงใน สุญาณี เย็นใจ, 2553 : 18-19) ได
ระบุถึงแนวคิดของความเปนชายวามี 5 แนวคิด กลาวคือ 
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 1. ตองไมเปนผูหญิง โดยตั้งแตวัยเด็ก เด็กผูชายเรียนรูวาตองไมคิด ไมแสดงออก หรือ
รูสึกแบบผูหญิง เพราะถูกส่ังสอนใหรูวาเด็กผูหญิงต่ําตอยดอยกวา ผูชายท่ีมีความออนไหวหรือ
ออนแออาจถูกมองวาเปนลูกแหงเหมือนผูหญิง 
 2. ตองประสบความสําเร็จ ผูชายไดรับการคาดหวังวาตองประสบความสําเร็จในเรื่อง
การศึกษา การประกอบอาชีพ และไมไดรับการยอมรับ ถาหากผูชายเลือกที่อยูกับบาน ดูแลลูกหลาน 
หรือถาภรรยาไดรับเงินเดือนมากกวา สําหรับผูชาย ความสําเร็จคือการที่ตนเองมีความสามารถดาน
กีฬา หรือดานการศึกษา เมื่อเติบโตขึ้นมาความสําเร็จไมไดจํากัดอยูเพียงแคทําไดดี แตตองทําดีกวา ดี
ยิ่งขึ้นไป มีกําลังมากกวา ไดรับเงินเดือนมากกวา มีรถมีบานราคาแพงกวาคนอ่ืนๆ 

 3. ตองกาวราว ชวงวัยเด็กนั้น ผูชายถูกปลูกฝงวาตองตอสู และไมวิ่งหนีจากการตอสู 
หรือพายแพตอฝายตรงขาม โดยเฉพาะดานการกีฬาสงเสริมความกาวราว รุนแรง และหยาบคาย
ใหกับผูชาย รวมทั้งการเปนทหาร ถูกปลูกฝงความกาวราวเชนกัน โดยสอนใหผูชายตองตอสู ทําให
ผูอื่นบาดเจ็บ และตองชนะตอการตอสู อดทนตอความเจ็บปวด ตองชนะเทานั้น 

 4. ตองเปนที่นาสนใจทางเพศ ผูชายไดรับการคาดหวังวาตองมีคูนอน เปนจํานวนมาก 

 5. ตองมีความเช่ือม่ันในตัวเอง ผูชายตองมีความเช่ือมั่น มีอิสระ รูจักดูแลเอาใจใสตนเอง 
ซึ่งลักษณะความเปนผูชายตางๆ เหลานี้สะทอนไดจากลักษณะทางรางกาย และกลามเน้ือ จึงมี
ความสําคัญตอผูชาย ในการรักษาความเปนชายเอาไว 
 จากการทบทวนเนื้อหาความเปนเพศชาย สรุปไดวา ความเปนเพศชาย เปนคุณลักษณะ
ของบุคคลในการแสดงออกถึงความเปนผูชาย มีความแตกตางกันออกไป ไมเหมือนกันในทุกๆ ที่ ใน
ความเปนเพศชาย บางอยางไดรับเกียรติมากกวาความเปนเพศชายแบบอ่ืนๆ รวมถึงโครงสรางทาง
สังคมไดใหความหมายแบบแผนพฤติกรรม ในสิ่งที่เรียกวาความเปนเพศชาย หากบริบทสังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ความหมายของความเปนเพศชายก็เปลี่ยนแปลงตามไปดวย การศึกษาเนื้อหาความเปน
เพศชายในการวิจัยในคร้ังนี้ นํามาเปนขอมูลประกอบกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน ชวยใหผูวิจัย
เขาใจมากยิ่งขึ้น และสามารถอธิบายความหมายลักษณะความเปนเพศชายไดถูกตอง มีความชัดเจน
มากย่ิงขึ้น 
  
4. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมวัยรุน 

 4.1 พฤติกรรมวัยรุน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อางถึงใน เนติกา กมลเลิศ, 2549 : 10-11) ไดอธิบาย
ความหมาย และความสําคัญของพฤติกรรมวัยรุน ไวดังนี้ 
 คําวา พฤติกรรมวัยรุน (Adolescent behavior) เปนคํารวมของคําวา “พฤติกรรม” 
และคําวา “วัยรุน” คําท้ังสองคํามีความหมายดังนี้ 
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 พฤติกรรม หมายถึง การกระทําทุกอยางของมนุษย ไมวาการกระทํานั้นผูกระทําจะทํา
โดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ไมวาคนอ่ืนจะสังเกตการณกระทํานั้นไดหรือไมไดก็ตาม และไมวาการ
กระทํานั้นจะพึงประสงคหรือไมพึงประสงคก็ตาม ดังนั้น การเดิน การยืน การคิด การตัดสินใจ การ
ปฏิบัติตามหนาที่ การละทิ้งหนาที่  เปนพฤติกรรมท้ังสิ้น ประเภทของพฤ ติกรรมน้ันขึ้นอยูกับ
หลักเกณฑที่ใชจัด ในที่นี้จะใชหลักการสังเกต หลักการรูตัว และหลักการยอมรับทางสังคม เปน
หลักการในการจัดประเภทของพฤติกรรม ดังนี้ 
 1. หลักการสังเกต เมื่อใชหลักการสังเกตเปนหลักเกณฑในการจัดประเภทแลว 
พฤติกรรมแบงได 2 ประเภท คือ ประเภทแรก คือ พฤติกรรมที่ผูอ่ืนสังเกตได หรือพฤติกรรมภายนอก 
(Overt behavior) พฤติกรรมแบบน้ีแบงตามวิธีการสังเกตได 2 ลักษณะ คือ 

  1.1 พฤติกรรมโมลา (Molar behavior) เปน พฤติกรรมที่ผูอ่ืนสังเกตได
โดยตรง ไมตองอาศัยเครื่องมือใดๆ ชวย เชน การเดิน การวิ่ง เปนตน 

  1.2 พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular behavior) เปน พฤติกรรมท่ีตอง
อาศัยเครื่องมือชวย จึงจะสังเกตได เชน ความดันโลหิต กระแสประสาท เปนตน 

 ประเภทท่ีสอง คือ พฤติกรรมที่ผู อ่ืนสังเกตไมได หรือพฤติกรรมภายใน (Covert 

behavior) เปนการกระทําที่ผูอ่ืนสังเกตไมไดโดยตรง ถาหากบุคคลที่เปนเจาของพฤติกรรมไมบอก 
หรือไมแสดงพฤติกรรมภายนองออกมาใหผู อ่ืนสังเกต ดังนั้น พฤติกรรมภายในจังเปนเร่ืองของ
ประสบการณสวนบุคคล ตนเองเทานั้นที่รู เชน ความคิด ความจํา ความฝน จินตนาการ และ
พฤติกรรมการรูสึกตางๆ ไมวาจะเปน หิว เพลีย เจ็บ หนาว กลัว ตื่นเตน และเสียใจ เปนตน 
 2. หลักการรูตัว เมื่อใชหลักการในการรูตัว เปนเกณฑในการจัดประเภทแลว พฤติกรรม
แบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 พฤติกรรมภายในท่ีเกิดขึ้นโดยรูสึกตัว (Concious processes) 
พฤติกรรมเหลานี้ เกิดขึ้น โดยผูที่เปนเจาของพฤติกรรมรูสึกวามันเกิดขึ้น ซึ่งถาบุคคลนั้นสามารถ
ควบคุมความรูสึกที่มันเกิดข้ึนได ไมแสดงอาการใหคนอ่ืนรู ก็ยากท่ีผูสังเกตจะรูได โดยเฉพาะถา ผู
สังเกตนั้นก็ไมสามารถตัดสินใจไดถูกตองกับความจริงพฤติกรรมดังกลาว เชน ปวดฟน หิว โกรธ 
เหนื่อย เปนตน 

  2.2 พฤติกรรมภายในท่ีเกิดขึ้นโดยไมรูสึกตัว (Unconcious processes) 
เปนพฤติกรรมบางอยางที่เกิดข้ึนภายในตัวบุคคล โดยบางคร้ังบุคคลไมรูสึกตัว ซึ่งมีผลตอพฤติกรรม
ภายนอกของบุคคลนั้น เชน ความปรารถนา ความคาดหวัง และความสุขใจ เปนตน 

 3. หลักการยอมรับทางสังคม เมื่อใชหลักการยอมรับทางสังคมเปนเกณฑในการจัด
ประเภทแลว พฤติกรรมแบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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  3.1 พฤติกรรมท่ีพึงประสงค (Desirable behavior) เปนพฤติกรรมท่ีสังคม
ยกยองวาดี ถูก และควรกระทํา เชน การทําตามหนาที่ ทําตามจารีตประเพณี เปนตน 

  3.2 พฤตกิรรมที่ไมพึงประสงค (Undesirable behavior) เปนพฤติกรรมท่ี
สังคมประณามวา เลว ผิด และไมควรกระทํา เชน การฆามนุษย การกระทําผิดกฎหมายบานเมือง 
เปนตน 

 ดังนั้น พฤติกรรมวัยรุน จึงหมายถึง การกระทําทุกอยางของมนุษย ทั้งท่ีสังเกตได และ
สังเกตไมไดโดยตรง ผูกระทํารูตัวหรือไมรูตัว และเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค หรือไมพึงประสงคก็
ตาม 

 จากการทบทวนพฤติกรรมวัยรุน สรุปไดวา พฤติกรรมวัยรุน จัดวาเปนพฤติกรรมทาง
สังคม เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย เปนการกระทําทุกอยางทั้งที่สังเกตได และสังเกตไมได 
พฤติกรรมเกิดข้ึนแบบรูสึกตัวหรือไมรูสึกตัว และเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคหรือไมพึงประสงคก็ตาม 
ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมวัยรุนในการวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนชวยใหผูวิจัยเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของวัยรุนมากข้ึน ใชเปนความรูพื้นฐานในการวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังนี้ 
  
 4.2 รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือสินคาของวัยรุน 

 Loudon and Della (1993, อางถึงใน อัญชัน สันติไชยกุล, 2547 : 18-19) ไดสรุป
รูปแบบ และพฤติกรรมการซ้ือสินคาของวัยรุนไวดังนี้ 
 1. การใชจายเงินโดยรวมของวัยรุนทั้งหญิงและชาย สวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อสินคา
ประเภทเสื้อผา ซีดีเพลง สื่อความบันเทิงตางๆ รวมถึงการทองเท่ียว 
 2. วัยรุนหญิงมักซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือสินคาเพ่ือความงาม
และสุขภาพ รวมทั้งเคร่ืองประดับตางๆ 

 3. วัยรุนชายมักใชจายเงินไปกับการออกเดท ยานพาหนะ กลองถายรูป ซีดีเพลง เครื่อง
ดนตรี อุปกรณกีฬา และเกมสคอมพิวเตอร  
 4. วันรุนจัดเปนกลุมท่ีมีแนวโนมในการทดลอง หรือซื้อสินคาใหมสูงกวาวัยอ่ืนๆ กลาวได
วาเปนเปนกลุมวัยที่ชอบลองสินคา/ตราสินคาใหม อยูเสมอ 
 5. การซื้อของวัยรุนสวนใหญเปนการซื้อเพ่ือสนองความตองการและความพึงพอใจของ
ตนเองเปนหลัก และซื้อเพ่ือใชเองมากกวาซื้อใหบุคคลอ่ืน 

 6. วัยรุนอาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา/ตราสินคาของพอแมผูปกครอง โดย
มีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทที่เกี่ยวกับความสวยงาม สีสันและการออกแบบ 
แตมีอิทธิพลนอยในการตัดสินใจทางดานราคา สถานที่ และเวลาในการซื้อ 
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 7. วัยรุนสวนใหญใชเวลาวางในวันหยุดสุดสัปดาหไปกับการเดินชอปปง มักซื้อสินคาและ
บริการจากรานโปรดที่นิยมซื้อเปนประจํา 
 8. วัยรุนสวนใหญชอบซื้อสินคาแบบกะทันหัน โดยมิไดมีการเตรียมการลวงหนา รวมถึง
ชอบใชอามรณมากกวาเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ 

 9. วัยรุนสวนใหญใหความสําคัญกับแหลงขอมูลจากบุคคลใกลชิด เชน เพ่ือนสนิท และ
ครอบครัว สําหรับการซื้อสินคาท่ีมีความพัวพันสูง หรือมีราคาแพง  
 10. ระหวางกระบวนการตัดสินใจซื้อในข้ันประเมินสินคา เกณฑในการประเมินที่สําคัญ
สําหรับวัยรุนคือ ราคาและช่ือของตราสินคา แตตองเปนสินคาที่ไมไดรับอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือจาก
บุคคลอ่ืน เชน ของใชสวนตัวตางๆ 

 จากการทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการซื้อสินคาของวัยรุน สรุปไดวา 
วัยรุนทั้งหญิงและชายสวนใหญใชเงินซื้อสินคาเกี่ยวกับ เสื้อผา สื่อบันเทิง สินคาเพ่ือความสวยและ
ความงาม อุปกรณกีฬา รวมถึงการทองเที่ยว  การซ้ือสินคาของวัยรุนนั้นเปนการซ้ือเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของตนเองเปนหลัก อาจกลาวไดวา วัยรุนสวนใหญเปนชวงวัยที่ ชอบลองซื้อสินคาใหม
มากกวาชวงวัยอ่ืน บางคร้ังการซื้อสินคาของวัยรุนนั้นมักใชอามรณมากกวาเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ 
ดังนั้น การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการซ้ือสินคาของวัยรุน เปนประโยชนทําใหผูวิจัยเขาใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคสินคาของวัยรุนมากข้ึน รวมถึง นํารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือ
สินคาของวัยรุนมาเปนแนวทางสรางเปนแนวทางการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 5.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตองเอาใจใสใน
การเลือก การซ้ือ การใชสินคาที่สนองความพอใจและความตองการ กิจกรรมเหลานี้เกี่ยวของกับ
กระบวนการภายในจิตใจและอารมณ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536 : 9) 

 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลตองการคนหา 
(Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluating) การใชจาย 
(Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาสามารถตอบสนองตอความตองการได (Schiffman 

and Kanuk 1994 : 7 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน 2538 : 3) 
 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทําตางๆที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการจัดหาใหไดมาซึ่งการบริโภค และการจับจายใชสอยซ่ึงสินคาและบริการ รวมทั้งการ
ตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาวดวย (Engle, Blackwell and Miniard, 1990 : 

3 อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน, 2540 : 6)  
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 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การศึกษาถึงการแสดงออกของ
คนในฐานะผูบริโภค ที่เกี่ยวของกับการทํากิจกรรมตางๆ คือ การจัดหา การบริโภคสินคาและบริการ
ตางๆ รวมถึงการกําจัดหรือทิ้งสิ่งที่ใชแลวนั้นดวย ทั้งนี้การศึกษามุงสนใจท่ีสืบคนใหทราบถึงเหตุผลวา 
ทําไมและเพราะอะไร จึงเลือกซ้ือสินคาและบริการนั้นหรือตราสินคานั้นๆ (ธงชัย สันติวงษ, 2546) 
 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง กิจกรรมท้ังหมดของผูบริโภคที่
เก่ียวกับการซื้อ การใช การทิ้งสินคาและบริการ รวมไปถึงอามรณ จิตใจ และการตอบสนองเชิง
พฤติกรรม ที่เกิดขึ้นแบบลวงหนา ขณะใชสินคาหรือบริการ และภายหลังกิจกรรมน้ัน (Kardes, 

Cronley and Cline 2011 : 8 อางถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555 : 5) 

 จากการศึกษาความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค 
เปนการกระทําตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือก การซ้ือ การใช สินคาและบริการตางๆ เพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการ ความพอใจ รวมไปถึงอามรณ จิตใจ และการตอบสนองเชิงพฤติกรรม ทําใหผูวิจัย
เขาใจถึงความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถอธิบายพฤติกรรม
การบริโภคของวัยรุนชายท่ีปรากฏในภาพยนตรไทยไดถูกตอง 
 
 5.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 Hawkins, Mothersbaugh, and Mookerjee (2010 : 142-145 อางถึงในวุฒิ สุข
เจริญ, 2555 : 75) ไดสรุปแนวคิดแรงปรารถนาทางจิตวิทยาของ McGuire โดยแบงเปนหมวดหมู
พรอมทั้งจัดเรียงความตองการออกเปน 16 ประเภท อันเปนประโยชนในการแยกความตองการของ
ผูบริโภคออกเปนลักษณะตางๆ  ไดอยางละเอียด โดยเบ้ืองตน McGuire ไดแบงแรงจูงใจ และความ
ตองการ โดยใชหลักเกณฑ ดังนี้ 
 1. แรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นนั้น มาจากความคิดหรือมาจากอารมณของผูบริโภค 
 2. ความตองการของผูบริโภคมุงรักษาสภาพเดิมหรือเนนที่การเติบโต 

 หลังจากแบงแรงจูงใจ และความตองการตามหลักเกณฑทั้ง 2  ขอไดแลว จึงนํามา
แบงกลุมอีกครั้ง โดยใชหลักเกณฑดานพฤติกรรม 2 ประการ ไดแก 
 3. พฤติกรรมมีลักษณะเปนการริเริ่มหรือเปนการตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 
 4. พฤติกรรมมีลักษณะชวยใหบุคคลไดบรรลุระดับภายในใหมของตนเอง หรือสราง
ความสัมพันธใหมภายนอกกับสิ่งแวดลอม 

 จากหลักเกณฑทั้ ง 4 ประการ สามารถแบงแรงจูงใจได เปน 16 ประเภท  ซึ่งมี
รายละเอียด ดังตอไปน้ี คือ  
 1. ความตองการความสอดคลอง (Need for consistency) เปนความตองการของ
ผูบริโภคที่เกี่ยวของกับความเชื่อตางๆ ทัศนคติ รวมทั้งความรูเดิม โดยที่มนุษยทุกคนมีความตองการ
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ทําใหทุกอยางมีความสอดคลองกัน ตัวอยาง โฆษณาไขไก อางผลการวิจัยที่ไดวา การรับประทานไขไก
ไมทําใหไขมันในเลือดสูงขึ้น ผูบริโภคเกิดความขัดแยงกับความคิดเดิมหรือท่ีเรียกวาความไมสอดคลอง 
(Cognitive dissonance) ทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกคับของใจในการนําเสนอผลิตภัณฑ จึงเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีตองไมทําใหผูบริโภคนั้นเกิดความไมสอดคลอง เชน สินคามีคุณภาพสูงแตราคาถูก 
หรือหากสินคาใดที่ขัดกับความเชื่อสวนตัว ก็จะตองมีความจําเปนสื่อสารที่ดีเพ่ือใหผูบริโภคไมเกิด
ความรูสึกท่ีขัดแยง เนื่องจากความไมสอดคลอง 
 2. ความตองการเหตุผล (Need for Attribution) ผูบริโภคมีความตองการทราบและ
เขาใจถึงเหตุผล หรือสาเหตุที่จะอธิบายสิ่งตางๆ เชน การลดราคาสินคา ผูบริโภคตองการรูวาเหตุใด
จึงมีการลดราคาสินคา เหตุผลที่ลดราคาสินคาเพราะตองการโละทิ้งสินคา หรือเพราะสินคามีตําหนิ มี
รอยบุบ หรืออาจเปนเพราะตองการเพ่ิมยอดขาย เปนตน ดังนั้นควรใหความสําคัญถึงเหตุผลในการทํา
กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยใหขอมูลที่มีความชัดเจนท่ีสุด 
รวมทั้งตองสรางความนาเชื่อถือ เชน ใหผู ที่มีชื่อเสียงในดานสินคาโดยตรงมาเปนผูใหขอมูล
รายละเอียด เพ่ือลดความวิตกกังวลของผูบริโภคที่ระแวงกิจกรรมนั้นทําไปเพ่ือผลประโยชนบางอยาง
ของบริษัท 

 3. ความตองการจัดหมวดหมู (Need for categorize) เนื่องจากยุคปจจุบันมีขอมูล
ขาวสารถึงผูบริโภคคอนขางรวดเร็ว และมีเปนจํานวนมากในแตละวัน ดังนั้นผูบริโภคจึงตองมีความ
ตองการจัดหมวดหมูของราคา เพ่ือใหเกิดเขาใจงายขึ้น กรณีที่เห็นไดชัดเจนคือ ระดับราคารถยนต 
ผูบริโภคมักจัดระดับราคาของรถยนต เชน ไมเกิน 500 ,000 บาท 500,000-1,000,000 บาท 
1,000,001-2,000,000 บาท และมากกวา 2,000,000 บาท เปนตน ดังนั้นควรใหความสําคัญถึง
ความตองการในการจัดหมวดหมูของผูบริโภค เชน หากตั้งราคารถยนตคันละ 990,000 บาท จะทําให
รถยนตนั้นรถยนตนั้นอยูในชวงราคา 500,000-1,000,000 บาท แทนที่จะไปอยูในกลุม 1,000,001-

2,000,000 บาท ทําใหผูบริโภครูสึกวารถยนตนั้นราคาไมแพง 
 4. ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได (Need for objectification) การ
ตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ ผูบริโภคมิไดมีเฉพาะความตองการดานการใช
งานเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตผูบริโภคยังมีความตองการท่ีจะสื่อสารบางอยางเกี่ยวกับตนเองใหผูอ่ืน
สามารถมองเห็น และสังเกตได ดังนั้นจึงตองตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยการเพ่ิมมูลคา
ของสินคาในดานการแสดงความเปนตัวตนของผูบริโภค ใหผูอ่ืนสามารถสังเกตได เชน การใสนาฬิกา
ที่มีราคาสูงเพ่ือชวยเสริมสรางภาพลักษณของผูใชได บงบอกฐานะทางสังคม เปนตน 

 5. ความตองการความเปนอิสระ (Need for autonomy) ไดแกความตองการความ
เปนตัวของตัวเอง และการมีอิสรเสรี ไมซ้ําแบบใคร ผูบริโภคบางกลุมตองการความเปนตัวของตัวเอง 
และมีอิสระไมเหมือนใคร ดังนั้นการตอบสนองความตองการของผูบริโภคในกลุมนี้ จึงจําเปนตองผลิต
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สินคาที่เปนรุนพิเศษ มีจํานวนจํากัด ผูบริโภคที่มีความเปนตัวของตัวเอง ไมอยากเหมือนใคร จะให
ความสนใจในสินคาเหลานี้มากเปนพิเศษ 
 6. ความตองการการกระตุน(Need for stimulation) ผูบริโภคบางกลุมไมตองการ
ความซํ้าซาก จําเจ แตตองการความส่ิงใหมๆ เขามากระตุนอยูเสมอ ทําใหเกิดพฤติกรรมการทดลอง
ใชสินคาที่เปนตราสินคาใหมๆ อยูเสมอ หรือเรียกไดวาคล่ังในการซ้ือสินคา (Impulse purchasing) 
โดยการซื้อสินคาใหมๆ ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่สินคาเดิมที่มีอยู ยังคงสามารถใชงานไดปกติ ดังนั้นจึง
จําเปนที่ตองคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคกลุมนี้ โดยการปรับปรุงรูปแบบสินคาอยางสม่ําเสมอ 
ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือ บริษัท Apple ที่ออกโทรศัพทมือถือ iPhone รุนสีดํา ในชวงแรกๆ ตอมา
ไมนาน ทางบริษัทไดออกโทรศัพทแบบเดียวกัน แตเปนรุนสีขาว ทําใหผูบริโภครูสึกถึงความประหลาด
ใจ ความแปลกใหม จึงตองการโทรศัพท iPhone รุนสีขาวเพ่ิม ทั้งๆ ที่ตนเอง มี iPhone รุนสีดําอยู
แลว เปนตน 

 7. ความตองการดานเหตุผลทางธรรมชาติ (Teleological need) ผูบริโภคมักมีความ
เชื่อสวนตัว หรือภาพของความตองการในเชิงผลลัพธที่ปรากฏ ผูบริโภคมักเปรียบเทียบผลลัพธของ
เหตุการณตางๆ กับผลลัพธที่มีอยูในจิตใจของตนเอง เชน เมื่อดูภาพยนตรหรือละครทางโทรทัศน 
ตอนจบพระเอกและนางเอกไดแตงงานกัน ดังนั้นควรสื่อสารขอความท่ีไมขัดกับความเชื่อดานผลลัพธ
ที่ผูบริโภคมีอยู เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

 8. ความตองการประโยชนใชสอย (Utilitarian need) ผูบริโภคทุกคนมีพฤติกรรมเปน
นักแกปญหา จึงแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ อยูเสมอ เพ่ือเปนความรูในการแกไขปญหาในปจจุบัน 
หรือในอนาคตตอไปขางหนา รวมถึงใหความสําคัญดานการใชงาน ดังนั้นควรใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่
ตอบสนองความตองการประโยชนใชสอย เพ่ือใชในการแกไขปญหาของผูบริโภค เชน นอกจากสื่อวา 
รถยนตขับเคลื่อนดวยพลังไฟฟาแลว ควรเพ่ิมเติมขอมูลดานประโยชนใชสอยหรือการแกปญหาดาน
อ่ืนประกอบดวย เชนชวยประหยัดคาใชจายดานการใชพลังงาน เปนตน 

 9. ความตองการความผอนคลาย (Need for tension reduction) ผูบริโภคในยุค
ปจจุบันไดรับความตึงเครียดจากสิ่งตางๆ รอบตัวในทุกๆ วัน จึงจําเปนตองมีความตองการผอนคลาย 
ดังนั้นสินคาหรือบริการที่ชวยทําใหผูบริโภคเกิดความผอนคลายจึงไดรับความนิยมไมวาจะเปน การ
ทองเท่ียวตางประเทศ การนวดแผนโบราณเพ่ือสุขภาพ เปนตน 

 10. ความตองการแสดงตัวตน (Need for expression) ผูบริโภคสวนใหญมีความ
ตองการแสดงความสําคัญในฐานะเปนใครสักคน ดังนั้นผูบริโภคจึงมีความตองการที่จะแสดงใหผูอ่ืน
ไดรับรูวา ตนนั้นเปนใคร เปนคนอยางไร เห็นไดจากการออกแบบเคร่ืองแตงกายในปจจุบันสื่อความ
เปนตัวตนของผูสวมใสไดอยางชัดเจน ซึ่งตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยตรง 
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 11. ความตองการปกปองตนเอง (Need for defense) นอกเหนือจากผูบริโภค
ตองการสินคาที่บงบอกความเปนตัวของตนเองแลว ผูบริโภคยังมีความตองการในการปกปองตนเอง
เพ่ือเสริมสรางความมั่นใจ เชน การปกปองตนเองจากการถูกมองจากผูอ่ืนวาลาสมัย ผูบริโภคจึงเลือก
ซ้ือสินคาเปนตราสินคาท่ีไดรับความนิยมในกลุมผูมีรสนิยม เปนตน 

 12. ความตองการการตอกย้ํา (Need for reinforcement) ผูบริโภคมีความตองการ
การตอกยํ้าเมื่อผูบริโภคไดรับรางวัลจากพฤติกรรมบางอยาง โดยทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีก เชนเม่ือใส
เสื้อผาลายดอก เพ่ือนๆ ชมวานารักและสุภาพ ผูบริโภคจึงเกิดความตองการการตอกย้ํา โดยเลือกซ้ือ
เสื้อผาลายดอกมาเพ่ิม 

 13. ความตองการเคร่ืองยืนยัน (Need for assertion) ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมชอบ
คนหาความสําเร็จ และความโดดเดนในดานตางๆ ยอมมีความตองการเครื่องยืนยันเพ่ือใหมั่นใจวา
ประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้น การตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมนี้ ควรมีความจําเปน
ที่ตองเช่ือมโยงความสําเร็จเขากับตัวสินคา เชน ใชนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมาโฆษณาสินคาประเภทกีฬา 
เปนตน 

 14. ความตองการการยอมรับ (Need for affiliation) ไมวาอดีตหรือปจจุบัน
ผูบริโภคมีความตองการการยอมรับจากผูอ่ืน การตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมนี้ 
จําเปนตองเชื่อมโยงสินคาและบริการเขากับการไดรับความรัก ความอบอุน หรือการยอมรับจากผูอ่ืน 
เชน โฆษณาภรรยาซื้อเสื้อผาใหสามี เมื่อสามีไดสวมใสแลวแสดงความรักความช่ืนชม เปนตน 

 15. ความตองการระบุสถานะ (Need for identification) ผูบริโภคแตละคนมักมี
หนาที่บทบาทมากมายในชีวิตประจําวัน เชน บทบาทเปนแม เปนภรรยา เปนคนทํางาน ผูบริโภคจึงมี
ความตองการระบุหรือเสริมสถานะของบทบาทใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน สินคาที่โฆษณาวา 
“เพราะคุณเปนคุณแมท่ีดี” จะชวยใหผูหญิงสนใจสินคาประเภทนี้มากข้ึน เพราะตองการเสริมบทบาท
ของตนในฐานะแม 
 16. ความตองการตนแบบ (Need for modeling) ผูบริโภคบางรายไมคอยมีความรู
หรือประสบการณ จึงมีความประสงคที่ตองการตนแบบเพ่ือสรางความม่ันใจภายใน เชน ลูกตองการ
พอเปนตนแบบ เปนตน ในการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ควรสื่อสารโดยใชบุคคลท่ีไดรับ
การยอมรับวาเปนตนแบบที่ดี 
 จากการศึกษาทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา 
ทฤษฎีแรงปรารถนาทางจิตวิทยาของ McGuire โดยแบงเปนหมวดหมูพรอมทั้งจัดเรียงความตองการ
ออกเปน 16 ประเภท อันเปนประโยชนในการแยกความตองการของผูบริโภคออกเปนลักษณะตางๆ  
ไดอยางละเอียด สามารถแบงแรงจูงใจภายใตความตองการดานตางๆ ได 16 ประเภท นับไดวาเปน
พ้ืนฐานสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการ ดังนั้น ผูวิจัยสามารถนําทฤษฎี
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พฤติกรรมผูบริโภคดังกลาว มาเปนแนวทางการวิเคราะหและอธิบายพฤติกรรมการบริโภคดานความ
ตองการของนักแสดงนําชายท่ีปรากฏอยูในภาพยนตรไทยไดถูกตองชัดเจนมากขึ้น 

 

6. แนวคิดทฤษฎีสัญญะวิทยา 
 ฌอง โบดริยารด (Jean Baudrillard, 1981 อางถึงใน กุลลินี มุทธากลิน, 2541: 99) ได
เสนอแนวคิดที่ทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค โดยมนุษยนั้นเลือกที่จะบริโภค มิใชวาเปนเพราะ
มนุษยเลือกที่จะบริโภคเพราะถูกครอบงํา แตมนุษยนั้นเลือกที่จะบริโภคเพราะมนุษยมีกระบวนการ
สรางอัตลักษณของตัวเขาเอง ฌอง โบดริยารด ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีในเร่ืองเก่ียวกับวัตถุกับการ
บริโภค เพ่ือใหเขาใจวาเพราะเหตุใดผูบริโภคจึงเลือกที่จะบริโภค และเปนการสรางอัตลักษณของ
ผูบริโภคเอง ฌอง โบดริยารด ไดกลาววา การทําความเขาใจการบริโภคในปจจุบันไมไดตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน หรือทฤษฎีความพึงพอใจ แตเปนการศึกษาท่ีตั้งอยูบนรากฐานของ
การทําความเขาใจในเรื่องการสรางคุณคาและความหมายตอวัตถุ วาการบริโภคของมนุษยนั้นตกอยู
ภายใตกฎเกณฑแหงสัญลักษณตางๆ ซึ่งโดยทั่วไป สินคาหนึ่งๆ จะมีองคประกอบ 2 อยาง ไดแก 
คุณคาแหงการใชสอย (Use Value) และคุณคาในการแลกเปลี่ยน (Exchange Value) แตแทจริง
แลว สินคายังมีคุณคาเชิงสัญญะ (Sign Value) ดวย นั่นคือ สินคาสามารถสื่อ สัญลักษณ อะไร
บางอยางได ที่เรียกวา การบริโภคเชิงสัญญะ  
 ทฤษฎีสัญญะวิทยาที่แปลมาจากภาษาอังกฤษวา Semiology ถอดความหมายจากราก
ศัพทเดิมไดวาเปน ศาสตรแหงสัญญะ (Science of Sign) สามารถอธิบายความหมายของสัญญะซึ่ง
หมายถึง สิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาเพ่ือใหมีความหมาย (Meaning) แทนของจริง/ตัวจริง (Object) ตัวบท
(Text) และในบริบท (Context) หนึ่งๆ ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน คือ แหวนหม้ัน เปนสัญญะใชแทน
ความหมายที่แสดงถึงความผูกพันระหวางชายหญิงคูหนึ่งในบริบทของสังคมตะวันตก หากเปนบริบท
ของสังคมอ่ืนก็อาจใชหมู ใชกําไล หรือใชอยางอ่ืน เปนสัญญะแทน และหากเปลี่ยนสัญญะไปเปน 
แหวนแตงงาน ก็จะใชแทนความหมายของความผูกพันในระดับที่สูงขึ้น และมีความลึกซึ้งกวาการหม้ัน
หมาย (กาญจนา แกวเทพ, 2547: 104-105) 
 กลาวโดยสรุป สัญญะมีคุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. ตองมีลักษณะทางกายภาพ สามารถรับรูไดโดยอวัยวะรับสัมผัส เชน ภาพ เสียง วัตถุ 
หรือ อื่นๆ 

 2. มีความหมายมากกวาตัวมันเอง 
 3. ผูใชสัญญะตองตระหนักและใหความสําคัญวา รูปธรรมดังกลาวน้ันเปนสัญญะ 
 ดังนั้น ทฤษฎีสัญญะวิทยาเปนศาสตรที่คนควาในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับ 3 เรื่อง คือ 
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 1. ตัวสัญญะ (Sign) สัญญะวิทยาจะศึกษาประเภทตางๆ ของสัญญะนับตั้งแตเรื่องภาษา
พูด ภาษาเขียน ภาษาภาพ ภาษาเสียง โดยใหความสําคัญในวิธีการสืบทอดความหมาย ของสัญญะ
เหลานั้น รวมทั้งวิธีการที่สัญญะเหลานั้นเขามาเกี่ยวพัน และเชื่อมโยงกับผูใชสัญญะ ทั้งนี้เนื่องจากวา
สัญญะเปนผลผลิตทางกระบวนการความคิดของมนุษย เกิดมาจากการประกอบสราง (Construct) 
ของมนุษย ดังนั้น การท่ีจะทําความเขาใจ และเรียนรูสัญญะ จึงจําเปนตองเขาใจตัวมนุษยผูสราง
สัญญะนั้นดวย 

 2. รหัส (Code) เนื่องจากการใชสัญญะไมไดเปนไปตามยถากรรม หากแตมีการจัดทําขึ้น
อยางมีระบบ ระบบที่นําเอาสัญญะมาประกอบเขาดวยกันนั้น เรียกวา รหัส (Code) ซึ่งมีมากมาย
หลายประเภท แตละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน เชน บางประเภทมีการระบุไวอยางชัดเจน 
บางประเภทแฝงไวอยางซอนเร็น 

 3. วัฒนธรรม (Culture) เนื่องจากสัญญะเปนผลผลิตของมนุษย ดังนั้นจึงเปนผลผลิต
ทางวัฒนธรรม ทั้งสัญญะและรหัสจึงถูกสรางถูกใชและทํางานอยูไดภายใตบริบททางวัฒนธรรมแบบ
หนึ่งเทานั้น หากเปล่ียนบริบทไปสัญญะและรหัสนั้นก็เปลี่ยนแปลงความหมายไปเชนกัน  (กาญจนา 
แกวเทพ, 2543: 2-7) 

 วิธีศึกษาและวิเคราะหสัญญะของ Charles Sanders Peirce ไดอธิบายไววา ประเภท
ของสัญญะสามารถแบงออกได 3 รูปแบบ คือ 

 1. รูปเหมือน (Icon) เปนสัญญะที่มีรูปรางหนาตาคลายหรือเหมือนกับวัตถุที่มีอยูจริง
มากท่ีสุด เชน ภาพาย แผนที่ รูปปนอนุสาวรีย รูปวาด เปนตน การถอดรหัสของ icon นั้น เพียงแคได
เห็นก็สามารถถอดรหัสถึงของจริงไดแลว 
 2. ดัชนี (Index) เปนสัญญะท่ีมีความเก่ียวพันโดยตรงกับวัตถุที่มีอยูจริง เชน ควันไฟเปน 
index ของการจุดไฟ เมฆเปน index ของการเกิดฝน รอยเทาของสัตวเปน index ของการเดินผาน
มาของสัตว การถอดรหัสของ index นั้น จะตองใชกระบวนการความคิดหาเหตุผลเชื่อมโยงหา
ความสัมพันธเชงิเหตุผล ระหวาง index กับ object 

 3.สัญลักษณ (Symbol) เปนสัญญะท่ีไมมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงอันใดระหวางตัวสัญญะ
กับวัตถุที่มีอยูจริง หากแตความเก่ียวพันที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางผูใชสัญญะนั้นๆ 
ตัวอยางเชน คนไทยตกลงกันวาตัว กา เปนสัญญะท่ีบงบอกถึงสัตวชนิดหนึ่ง โดยที่รูปตัวอักษร กา นั้น
ไมไดมีความคลายคลึง เชน icon หรือไมมีเหตุผลเชื่อมโยง เชน index อันใดเลยระหวางสัญญะกับ
สัตวชนิดนั้น การถอดรหัสของ symbol นั้นจําเปนตองอาศัยการเรียนรูของผูใชสัญญะนั้นเพียงอยาง
เดียวเชนกัน (กาญจนา แกวเทพ, 2543: 20-21) 

 วิธีศึกษาและวิเคราะหสัญญะ Roland Barthes ไดอธิบายไววา ประเภทของความหมาย
ที่บรรจุอยูในสัญญะทุกอยางวามี 2 ความหมายดวยกัน คือ 
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 1. ความหมายโดยนัยตรง (Denotative meaning) นักวิชาการบางทานไดระบุศัพทเปน
ไทยวา ความหมายตรง เปนตัวหมายถึง (signified) ซึ่งถูกประกอบสรางขึ้นมาอยางภววิสัย 
(objective) เปนความหมายที่เขาใจกันตามตัวอักษร เปนความหมายที่เขาใจกันเปนสวนใหญ และมัก
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป มีความเปนสากล ตัวอยางที่ชัดเจนท่ีสุดก็คือ ความหมายท่ีระบุอยูใน
พจนานุกรม เชน แมคือสตรีผูใหกําเนิดลูก หมีเปนสัตวสี่เทา เปนตน โดยทั่วไปความหมายโดยนัยตรง
นี้เปนความหมายชั้นแรกท่ีอาจถือไดวาเปนสามัญโดยทั่วไปท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน 

 2. ความหมายโดยนัยแฝง (Connotative meaning) นักวิชาการบางทานไดระบุศัพท
เปนไทยวา ความหมายแฝง คําวา ความหมายโดยนัยแฝงน้ัน เปนตัวหมายถึงที่ประกอบสรางอยาง
ตรงกันขามกับความหมายโดยนัยตรง กลาวคือ ถูกประกอบสรางขึ้นมาอยางเปนอัตวิสัย (subjective) 
ไมวาจะเปนอัตวิสัยในระดับบุคคล เชน ประสบการณสวนตัว หรืออารมณความรูสึกของแตละคนท่ีมี
ตอพอแม ก็ทําใหคิดถึงแมในแง ความเจ็บปวดที่ทิ้งลูกไปตั้งแตเล็ก ความเขมงวด ความอบอุน ความ
ออนโยน หรือเปนอัตวิสัยในระดับสังคม เชน ในสังคมไทย สังคมจีน สังคมอินเดีย สังคมอเมริกัน จะ
ใหความหมายโดยนัยแฝงที่มีตอ แม แตกตางกันออกไป บางคร้ังที่เราเรียกวา คานิยมของแตละสังคม 
Roland Barthes จึงเรียกความหมายโดยนัยแฝงนี้วา เปนความหมายชั้นที่สอง เชนกัน (กาญจนา 
แกวเทพ, 2543: 34-35) 

 จากการศึกษาทบทวนทฤษฎีสัญญะวิทยาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา สัญญะ 
หมายถึง สิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาเพ่ือใหมีความหมายแทนของจริง มีความหมายมากกวาตัวมันเอง 
การศึกษาและวิเคราะหสัญญะมีหลายวิธี ซึ่งผูวิจัยขอเลือก วิธีการศึกษาและวิเคราะหสัญญะ Roland 

Barthes ที่แบงประเภทของความหมายบรรจุอยูในสัญญะวามี 2 ความหมายดวยกัน คือ ความหมาย
โดยนัยตรง กับความหมายโดยนัยแฝง ใชประกอบในการวิเคราะหเนื้อหา พฤติกรรมการบริโภค
เชิงสัญญะของนักแสดงนําชายในภาพยนตรไทยท้ัง 5 เรื่องไดถูกตองสมบูรณมากข้ึน 
 

7. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหา 
 การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เปนกระบวนการสรางขอสรุปแบบนิรนัยจาก
ขอมูลเชิงพรรณนาโดยใชวิธีการเชิงปริมาณอยางเปนระบบ กลาวคือ มีการแจงความถี่ของเนื้อหาหรือ
ประเด็นที่เกิดขึ้นแลวนับ แตนักวิจัยบางทานไดกลาววา การวิเคราะหเนื้อหาอาจไมจําเปนตองใช
วิธีการเชิงปริมาณ เพียงแตใหการระบุคุณลักษณะเฉพาะของขอความ หรือเนื้อหาสาระอยางมีระบบ 
และเปนสภาพวัตถุวิสัย หรือความเปนปรนัย (สิน พันธุพินิจ, 2549 : 290) และอาจกลาวไดวา วิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา เปนวิธีการวิเคราะหที่เปนระบบ มีระดับขั้นตอนที่นําเนื้อหาสาระขอมูลที่ไดมีการ
บันทึกไวเปนลายลักษณอักษร หรือในหลักฐานอื่นๆ เชน เทปเสียง เทปวีดิทัศน ขาวตัด เพ่ือตรวจดูถึง
เนื้อหาสาระสําคัญ อาจศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงบุคลิกลักษณะหรือนิสัย ศึกษาดูแนวโนม
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ของบริบททางสังคม ที่สําคัญนักวิจัยมือใหมควรมีอาจารยที่ปรึกษาในการวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือใหการ
วิเคราะหเปนไปอยางถูกตอง (พรทิพย พิมลสินธุ, 2551 : 88) 
 สุภางค จันทวานิช (2543 : 144-145) ไดใหความหมายของวิธีการวิเคราะหเนื้อหาวา 
เปนเทคนิคการวิจัยที่พยายามบรรยายเนื้อหาสําคัญของขอความ หรือเอกสารโดยใชวิธีการเชิง
ปริมาณอยางเปนระบบเปนขั้นตอนตามลําดับ และเนนสภาพวัตถุวิสัย การบรรยายเนนที่เนื้อหา
สําคัญตามท่ีปรากฏอยูในขอความ โดยพิจารณาจากเนื้อหา ผูวิจัยตองไมมีอคติหรือความรูสึกของ
ตัวเองเขาไปพัวพัน ไมเนนการตีความ หรือหาความหมายที่ซอนอยูเบื้องหลัง อาจสรุปไดวา การ
วิเคราะหเนื้อหาตองมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ มีความเปนระบบ มีความเปนสภาพวัตถุวิสัย 
และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎีที่กําหนดไว 
 สรรครวี คชาชีวะ (2525 : 6 ) สรุปความหมายของการวิเคราะหเนื้อหาไว ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหเนื้อหาเปนเทคนิคในการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีไดรับความนิยม โดยมีวิธีการ
เชิงวิทยาศาสตรเชนเดียวกับการวิจัยแบบอื่นๆ 

 2. การวิเคราะหเนื้อหาตองสรางเครื่องมือที่มีความเปนปรนัย (Objectivity) และเชื่อถือ
ได (Reliability) ซึ่งสามารถนําเครื่องมือไปสรางเกณฑในการวิเคราะหเนื้อหา เม่ือนําไปใชใน
สถานการณที่ตางกัน ผูวิเคราะหตางกัน แตใชกับขอมูลแบบเดียวกัน ผลที่ไดยอมเหมือนกัน และ
เครื่องมือนั้นไมวาผูใดนําไปใชยอมไดผลเชนเดียวกัน 

 3. การวิเคราะหเนื้อหาควรมีผลสรุปที่อธิบายความหมายของเนื้อหาท้ังในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) ตองมีความเที่ยงตรง (Validity) กลาวคือ สารมิไดมี
เพียงความหมายเดียว แตอาจมีท้ังความหมายโดยนัยตรง (Denotations) และความหมายโดยนัยแฝง 
(Connotations) ความหมายของสารยอมแตกตางกันออกไปตามลักษณะ และบุคลิกภาพของผูส ง
สารจึงทําใหความหมายของสารไมสามารถใชรวมกันได 
 พีระ จิรโสภณ (2540 : 67-69) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการวิเคราะหเนื้อหาไวดังนี้ 
 1. พรรณนาเนื้อหาสาระ การวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา แตเดิมนั้นมี
วัตถุประสงคเพ่ือการสํารวจ และอธิบายลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏอยูเปนสวนใหญ และอาจพิจารณา
แนวโนมของเนื้อหาในแตละชวงเวลา 
 2. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับลักษณะขาวสาร ลักษณะขาวสารไมวาเกี่ยวกับหัวขอ
เรื่อง การใชคํา แบบแผน หรือสํานวนการเขียนมักเปนเครื่องชี้ถึงลักษณะแหลงสารได หรือผูเขียนวา
เปนใคร เปนผูหญิงหรือผูชาย เปนเด็กหรือผูใหญ 
 3. เปรียบเทียบเน้ือหาสื่อมวลชนกับโลกที่แทจริง การวิเคราะหเนื้อหาเปนเครื่องมือ
ตรวจสอบความเปนจริง โดยเปรียบเทียบเนื้อหาที่สื่อมวลชนเสนอกับสภาพความเปนจริงไดดี 



32 

 

 

 4. ประเมินภาพลักษณของกลุมบุคคลภายในสังคม การวิเคราะหเนื้อหาสื่อมวลชนชวย
ใหสามารถประเมินภาพลักษณของกลุมบุคคลไดชัดเจน 
 5. ศึกษาผลกระทบของส่ือมวลชนประเภทตางๆ นักวิจัยหลายคนพยายามท่ีศึกษา
ผลกระทบของเน้ือหาสื่อมวลชนตอผูรับสาร โดยเฉพาะการวิจัยที่เรียกวา การวิเคราะหผลเกิดจากการ
ปลูกฝงของสื่อมวลชน 

 ในการวิจัยดวยการวิเคราะหเนื้อหานั้น มีขอแตกตางจากการวิจัยประเภทอ่ืนๆ อยูหลาย
ประการ (Krippendorff, 1980 : 29-31) คือ 

 1. การวิเคราะหเนื้อหา เปนเทคนิคการวิจัย เชิงคุณภาพอยางหน่ึงที่ชวยกอใหเกิด
ประโยชนแกที่ผูไดรับการวิจัยไมรูตัว (Unobtrusive) ทําใหเกิดความเปนธรรมชาติของขอมูลที่ไดรับ
อันเปนผลมากจากการวิเคราะหเนื้อหาที่ศึกษาจากสาร (Message) 
 2. การวิเคราะหเนื้อหา สามารถนํามาใชไดกับขอมูลที่ไมมีโครงสรางชัดเจนเมื่อ
เปรียบเทียบกับเทคนิคการวิจัยแบบอ่ืน เชน การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ ซึ่งลักษณะเชนนี้
เปนการวางแผนคําตอบใหกับผูตอบ ในขณะที่การวิเคราะหเนื้อหานั้นผูวิจัยตองสนใจขอมูลทุกอยางที่
สงมาจากผูสงสาร ซึ่งอาจประกอบดวยภาษา เหตุผล ไมมีลักษณะของขอมูลที่ถูกกําหนดโครงสราง
ขอมูลมากอน 

 3. การวิเคราะหเนื้อหา เปนวิธีการที่เก่ียวของกับการกําหนดความหมายขอมูล ตลอดจน
กระบวนการทําใหขอมูลอยูในรูปของสัญลักษณ ซึ่งการวิจัยดวยเทคนิคอ่ืนไมสนใจในเรื่องของการใช
ภาษา การใชถอยคําในการตอบ และไมมีการนําเอาคําตอบดังกลาวมาทําใหอยูในรูปสัญลักษณ 
 4. การวิเคราะหเนื้อหา สามารถใชไดกับขอมูลที่มีความกวางมาก ในขณะที่การวิจัยแบบ
อ่ืนทําการศึกษาในวงแคบ เชน การศึกษาเฉพาะกรณีแตเปนการศึกษาแบบลึก 

 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2553 : 75-76) ไดอธิบายถึง องคประกอบสําคัญของการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหาท่ีใชในการศึกษา มีดังนี้ 
 1. คํา (Word) หนวยที่เล็กที่สุดในการวิเคราะหเนื้อหา โดยทั่วไปจะใชในการหาความถี่
ของคําหรือหัวขอทีผู่วิจัยสนใจ 
 2. แกนสาระสําคัญ (Themes) หรือแกนซึ่งเปนสาระสําคัญสามารถจะวางไวในประโยค
ของงานเขียนในเอกสารตางๆ 
 3. ลักษณะ (Characters) หรือสิ่งสําคัญในการวิเคราะห ซึ่งผูวิจัยตองนับจํานวนครั้งของ
บุคคลเฉพาะหรือบุคคลตางๆที่ถูกกลาวถึง 
 4. พารากราฟ (Paragraphs)  หรือองคประกอบในการวิเคราะหหนวยพ้ืนฐานของ
เนื้อหา สาเหตุจากความยากลําบากในการใชรหัส และแบงแยกประเภทของความคิดที่หลากหลายที่
อยูในแตละ paragraphs จึงทําใหไมคอยเปนที่นิยมมากนัก 
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 5. รายเรื่อง (Items) ซึ่ง Items หนึ่งๆ อาจเปนหนังสือทั้งเลม จดหมาย สุนทรพจน 
บันทึกประจําวัน หนังสือพิมพ หรือแมแตการสัมภาษณ สามารถนํามาวิเคราะหเนื้อหาไดเชนกัน 
 6. ความคิด (Concepts) จะเกี่ยวพันกับการจัดกลุมของคําประเภทตางๆ ที่ประกอบ
เปนกลุมความคิดของตัวแปรตางๆในสมมติฐานการวิจัย 

 7. ชนิดของคํา (Semantic) หนวยวิเคราะหนี้ ผูวิจัยใหความสนใจ จํานวนชนิดของคําที่
ใชคํานั้นๆ วามีผลกระทบอยางไร ความแข็งหรือความออนของคํานั้นๆ จะมีความสัมพั นธตอ
ทวงทํานองของประโยคเชนไร 
 เชนเดียวกับ พรทิพย พิมลสินธุ (2551 : 89) ไดกลาวถึงหนวยของการวิเคราะหเปน
หนอยที่เล็กที่สุด ที่กําหนดขึ้นมาเพ่ือความถูกตอง และความสะดวกในการวิเคราะห หนอยของการ
วิเคราะห (Unit of analysis) อาจมีความหมายถึง 
 1. บุคคล ซึ่งอาจเปนปจเจกบุคคล เชน พอ แม ลูกจาง เจาของบริษัท ผูสงสาร ผูรับสาร
นักหนังสือพิมพ เปนตน หรืออาจเปนกลุมของบุคคล เชน ครอบครัว หนวยงาน คณะกรรมการ
บริหารของบริษัท เปนตน 

 2 .  สิ่ งที่ มนุษยทํ าขึ้ นทาง สั งคม  มีขอบเขตกว า งขวาง  อาจเปนสถาบัน  เชน 
สถาบันการศึกษา บริษัท กรม กอง หรืออาจเปนสินคาและบริการตางๆ ก็ได 
 3. เนื้อหาของขาวสาร ที่ใชเปนหนอยของการวิเคราะหนี้อาจเปน  
  3.1 คํา (Word) โดยความหมายของคําแตละคําน้ันจะสามารถบงบอกอะไร
บางอยางได อนึ่งการวิเคราะหคําควรระวังที่จะหยิบ “คํา” มาจาก “ประโยค” เพราะแตละประโยค 
ซึ่งใชคําเดียวกันอาจทําใหความหมายของ “คํา” แตกตางกันไป 

  3.2 แกนสาระ (Theme) หมายถึงประโยค หรือขอความ โดยอาจเปนเอก
ประโยค ประโยคสรุปก็ได 
  3.3 ลักษณะของเนื้อหา (Character) อาจเปนบทละครทางโทรทัศน หรือ
รูปภาพที่สามารถสะทอนถึงความคิดแฝงอยูในเรื่องนั้น 

  3.4 รายเรื่อง (Item) เปนหนวยของการวิเคราะหที่ใหญที่สูงสุด หมายถึง
บทความทั้งเรื่อง บทวิจารณ หรือบทสัมภาษณ จดหมายท้ังฉบับ ขาวหนึ่งขาว และอ่ืนๆ ที่โดยเนื้อหา
ของใจความทัง้หมดพอสรุปเปนประเด็น หรือความเชื่อของผูเขียนได  
 สรรครวี คชาชีวะ (2525 : 23-24) ไดกลาวถึง หนวยในการระบุจํานวน (Unit of 

enumeration) ในการวิเคราะหเนื้อหามีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เนื้อที่ (Space) คือ การวิเคราะหเนื้อหาโดยแบงตามลักษณะทางกายภาพ ไดแก 
คอลัมนนิ้ว คอลัมนเซนติเมตร หนา บรรทัด หรือยอหนา 
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 2. การปรากฏ (Appearance) เปนการวิเคราะหเนื้อหาโดยการพิจารณาวาคุณสมบัติ
ของเนื้อหาท่ีตองการน้ันปรากฏหรือไมปรากฏ และการปรากฏของเน้ือหาน้ันคิดเปนแบบรอยละ เชน
การคิดรอยละของรายเร่ืองท่ีมีเนื้อหาสาระที่ตองการปรากฏอยู 
 3. ความถ่ี (Frequency) เปนวิธีการที่ใชบอยที่สุดในการวิเคราะหคุณลักษณะของ
เนื้อหา โดยนับคุณสมบัติที่ตองการทุกคร้ังที่พบ เชน ความถี่ในการใชคําหนึ่งๆ เปนตน 

 4. ความเขม (Intensity) เปนการใชสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกับคานิยม และทัศนคติ 
โดยกําหนดความเขมใหกับทัศนคติที่ปรากฏในเนื้อหาของสาร แลวจัดทําเปนสเกลเรียงลําดับขอความ
ที่แสดงทัศนคติในระดับต่ําไปถึงระดับสูง 
 ปาริชาต สถาปตานนท (2545 : 236-242) สรุปขั้นตอนตางๆ ที่ใชในการวิเคราะห
เนื้อหาดังนี ้
 1. กําหนดปญหานําการวิจัย เปนการระบุถึงประเด็นปญหาที่นักวิจัยสนใจ ตองการหา
คําตอบ โดยปญหานําการวิจัยที่เลือกใชเทคนิควิธีการวิเคราะหเนื้อหามักจะเกี่ยวของกับ “สาร” และ 
“คุณลักษณะ” ของสาร 
 2. การนิยามประชากรในการวิจัย และการสุมตัวอยาง “ประชากร” นั้นเปนเร่ืองสําคัญ 

ที่ใชในการวิเคราะหเนื้อหาประกอบดวยขอมูล ขาวสารท่ีเกี่ยวของกับหัวเร่ืองที่นักวิจัยตองการศึกษา 
การนิยามประชากรควรทําอยางชัดเจน เพ่ือทราบถึงขอบเขตในการวิจัย และขอบเขตในการอางอิง
ผลการวิจัย 

 นอกจากนี้ นักวิจัยควรใหความสําคัญในการเลือกสุมบางหนวยของประชากรมาใชใน
การศึกษา โดยเลือกสุมตัวอยางเนื้อหาท่ีสนใจศึกษาจํานวนหนึ่ง จากชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ใช
หลักเกณฑในการเปดโอกาสใหทุกหนวยของประชากรมีโอกาสเปนตัวแทน (Representative 

samples) ไดอยางเทาเทียมกัน เพ่ือใหขอสรุปที่ไดไปใชในการอางอิงประชากรทั้งหมดได เที่ยงตรง 
(Validity) ตอไป 
 3. การกําหนดหนวยในการวิเคราะหขอมูล (Unit of analysis) คือคุณลักษณะของ
เนื้อหาที่ใชในการศึกษาวิจัย ในการวิเคราะหเนื้อหาคร้ังหนึ่งๆ นั้น ผูวิจัยจําเปนตองกําหนดหนวยของ
การวิเคราะหเนื้อหา เพ่ือใหสามารถอธิบายผลของการวิเคราะหเนื้อหาได 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุป
ไดวา วิธีวิทยาการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เปนเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพอยางหน่ึงที่
ชวยกอใหเกิดประโยชนแกท่ีผูไดรับการวิจัยโดยไมรูตัว ทําใหเกิดความเปนธรรมชาติของขอมูลที่ไดรับ
อันเปนผลมากจากการวิเคราะหเน้ือหาท่ีศึกษาจากสาร ขณะเดียวกันนั้นการวิเคราะหเนื้อหา นับวามี
ความสําคัญมากในงานวิจัยยุคปจจุบัน ที่ตองศึกษาใหเขาใจอยางลึกซึ้ง เนื่องจากเปนเทคนิควิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถนํามาใช และไดรับการยอมรับมากขึ้นเร่ือยๆ ในปจจุบัน ผูวิจัยเลือกใชวิธีนี้
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ในการศึกษา เนื่องจากเปนงานที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระขอมูล วิเคราะหวาแตละเนื้อหาใหความสําคัญ
อยางไร ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจกับเนื้อหาสาระมากขึ้น ทั้งนี้ตองอาศัยระยะเวลา และความละเอียด
รอบคอบในการแยกประเภทของเน้ือหา แตมีขอดีตรงที่เปนวิธีวิจัยที่ประหยัดคาใชจายในการออกเก็บ
ขอมูลในภาคสนาม และสามารถตรวจสอบความถูกตองพรอมกับการวิเคราะหขอมูลได ดังนั้นผูวิจัย
สามารถนําแนวคิดทฤษฎี และขั้นตอนเกี่ยวกับการวิเคราะหเน้ือหาน้ีเปนหลักเกณฑในการทําวิจัย 
การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล และการอภิปรายผล เรื่อง “การวิเคราะหการสรางอัตลักษณของ
วัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภคท่ีปรากฏในภาพยนตรไทย” เพ่ือใหเปนไปอยางถูกตอง 
 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหอัตลักษณของวัยรุนชายผาน
พฤติกรรมการบริโภคที่อยูปรากฏอยูในภาพยนตรไทย พบวามีงานวิจัยในประเทศ ไดมีผูศึกษา
มากมาย ผูวิจัยไดรวบรวมไวดังนี้ 
 เขมทัต พิพิธธนาบรรพ (2551) ศึกษาเร่ือง การแตงกายคอสเพลยของวัยรุนไทย กับการ
สรางอัตลักษณวัฒนธรรมยอย และบทบาทของส่ือ โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก
พรอมทั้งการสังเกตการณแบบมีสวนรวมในงานคอสเพลยตางๆ ที่ถูกจัดขึ้น โดยกลุมตัวอยางเปนผูที่
ชื่นชอบแตงกายคอสเพลย รวมถึงการวิเคราะหเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับคอสเพลยที่ปรากฎอยูในสื่อสารมวล
ชล โดยแบงสื่อออกเปน 2 ประเภท คือ หนังสือพิมพกับนิตยสาร และ อินเตอรเน็ต จากการศึกษา
พบวา คอสเพลยมีอัตลักษณโดยเปนกลุมที่มีการบริโภคสื่อสูง  มีการแตงกาย และการแสดงออกที่
คอนขางเดนชัด ดวยการเลียนแบบและดัดแปลงลักษณะดังกลาวจากแหลงในส่ือสารมวลชน ภาษาท่ี
ใชในกลุมนั้นเกิดจากการผสมผสานของภาษาวัยรุนทั่วไป กับภาษาของกลุมสื่อตนแบบท่ีไดรับอิทธิพล 
การดําเนินชีวิตของกลุมคอสเพลยนั้นไมไดแตกตางจากวัยรุนทั่วไปมากนัก อยางไรก็ตามคอสเพลยนั้น
สามารถสะทอนการเปนวัฒนธรรมยอยไดเพียงสวนหนึ่ง  เพราะคอสเพลยในสังคมไทยไมมีพ้ืนที่ทาง
กายภาพในการแสดงออกมากนักเหมือนตางประเทศ การรวมตัวกันเพ่ือคอสเพลยมีลักษณะของการ
รวมกลุมตามแบบกิจกรรมสังสรรคมากกวาการเปนแบบแผนที่ปฏิบัติเปนประจํา สําหรับบทบาทของ
สื่อสารมวลชนที่มีตอคอสเพลยนั้น หนังสือพิมพกับนิตยสารมีบทบาทเปนเพียงแคชองทางในการ
ประชาสัมพันธกระจายขาวสารการจัดงานคอสเพลยเปนสวนใหญ ในขณะที่อินเตอรเนตนั้นมีบทบาท
สําคัญในการเปนพ้ืนที่เสมือนชวยเสริมการสรางอัตลักษณในการเปนวัฒนธรรมยอยของการแตงกาย
คอสเพลย 
 ขัตติยา ชาญอุไร (2548) ศึกษาเร่ือง บทบาทของนิตยสารทางเลือกในการส่ือความหมาย
เชิงอัตลักษณวัยรุน เปนการวิจัยที่ศึกษาผูรับสาร (Audience Study) ในที่นี้ศึกษาเฉพาะกลุมวัยรุนที่
เปดรับนิตยสารA day โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)ดวยการนําขอมูลจากการ
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สัมภาษณวัยรุนผูเปดรับนิตยสาร A day จํานวน 30 คน ที่ไดจากการสนทนากลุมจํานวน 3 กลุม 
(Focus group) รวมกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth interview) ทําความเขาใจการส่ือ
ความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณวัยรุนไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน  โดยมีแนวคิดเรื่องอัตลักษณ  ทฤษฎีการสราง
ภาพตัวแทน แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวัฒนธรรมของวัยรุนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ 
จากการศึกษาพบวา นิตยสาร A day มีความสัมพันธตอการสรางอัตลักษณของวัยรุน โดยท้ังวัยรุน 
และนิตยสารมีการตัดตอประกอบสรางความเปนตัวตนของตน คือไมมีรูปแบบความสัมพันธที่แนนอน 
เพ่ือสรางตัวตนใหมีความแตกตาง วัยรุนจึงมีอัตลักษณเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม และใชสื่อ
ในสภาวะการทํากิจกรรมตางๆ วัยรุนกลุมนี้มีการสรางอัตลักษณ 7 ประการสําคัญ  คือ การประกอบ
สรางอัตลักษณดานครอบครัว ดานชุมชน  ดานการพัฒนาตนเอง ดานบันเทิง ดานการอานการเขียน 
ดานกีฬาและกิจกรรมกลางแจง และดานศิลปวัฒนธรรม  ในสวนบทบาทของสื่อในการส่ือความหมาย
เชิงอัตลักษณ พบวา สื่อนี้มีบทบาทในการสะทอนความเปนตัวตนที่ถูกประกอบสรางขึ้น เชนเดียวกับ
ตัวตนของส่ือ ทําใหเกิดวัฒนธรรมวัยรุนในรูปแบบที่ตางไปจากวัยรุนกระแสหลัก 

 โยธิน สวัสดิ์โยธิน (2551) ศึกษาเรื่อง การสรางภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กส
ชวล” ในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิเคราะหเนื้อหาภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศน รวมท้ังหมด 15 เรื่อง ประกอบกับการรวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกผูสรางสรรค
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนในแตละเรื่อง และผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวลเพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ชัดเจน จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนนั้นไดสรางภาพความเปนชายแบบเม
โทรเซ็กสชวล โดยสะทอนภาพลักษณะบางประการออกมาอยางชัดเจน คือ มีการศึกษา มีหนาที่การ
งานระดับสูง มีความเปนผูนํา และเปนสุภาพบุรุษ ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันในเรื่องของรูปราง 
มีการใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุงผิวพรรณอยูเปนประจํา สนใจเร่ืองแฟชั่น ความทันสมัย ทั้งในเรื่อง
ขาวสาร นาชื่นชม มีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม ลักษณะดังกลาวของความเปนชายแบบเมโทร
เซ็กสชวลปรากฏอยูในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนนี้จะแสดงออกในรูปแบบสัญญะ ที่สื่อความ
หมายความเปนชายแบบเมโทรเซ็กสชวล โดยถูกถายทอดออกมาเปนภาพ เสียง ภาษา และสัญลักษณ
ไดอยางชัดเจน รูปแบบภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนนี้จึงเปนการสรางความหมายเพ่ือขายสินคา 
และยังเชื่อมความสัมพันธของสภาพสังคมที่แตกตางกัน  สินคาหรือบริการจะถูกแทนคุณคา โดยตรง 
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนจะเปนการแปลความหมายเก่ียวกับสินคา และความสัมพันธกับมนุษย
สูผูบริโภค 

 วิชชา สันทนาประสิทธิ์ (2543) ศึกษาเรื่อง การนําเสนอภาพความเปนชายในภาพยนตร
ไทยระหวางป พ.ศ. 2541-2542 โดยคัดเลือกตัวอยางภาพยนตรที่ออกฉายในป พ.ศ. 2541-2542 
ทั้งหมด 12 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการศึกษาภาพความเปนชายท่ีนําเสนอในภาพยนตร
ประกอบกับการทราบถึงความสัมพันธระหวางความเปนชายและความเปนหญิง ที่ปรากฏอยูใน
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ภาพยนตร จากการศึกษาพบวา ภาพยนตรสวนในการนําเสนอภาพความเปนชายผานเนื้อหาของตัว
ภาพยนตรเอง ซึ่งลักษณะของความเปนชายท่ีถูกถายทอดและนําเสนอในภาพยนตรนั้น แบงออกได
สองลักษณะไดอยางชัดเจน คือ ความเปนชายแบบเกาที่นําเสนอภาพความเปนชายท่ีเปนไปตาม
คานิยมกระแสหลัก เชน ผูชายตองเขมแข็ง มีความกลาหาญ มีอํานาจ รักศักดิ์ศรี มีความเปนผูนํา 
และความเปนชายแบบใหม ที่ประกอบไปดวย ภาพผูชายแบบผสม คือภาพของผูชายที่เปนการ
ผสมผสานระหวางภาพความเปนชายตามคานิยมกระแสหลัก กับความเปนชายแบบใหมที่เขาใจ
สถานะของตนเอง มีความออนโยน มีขอบกพรอง ไมไดสมบูรณในทุกๆอยาง สวนการวิเคราะห
ปฏิสัมพันธระหวางความเปนชาย และความเปนหญิงในภาพยนตรเร่ืองเดียวกัน ผลท่ีไดพบวา
ความสัมพันธระหวางชายและหญิงในภาพยนตร  มักสะทอนความหมายที่ไมเทาเทียมกันในเชิง
อํานาจ ซึ่งก็เปนไปตามกระแสหลักของสังคมที่ใหความสําคัญกับผูชายมากกวาผูหญิง ในขณะที่ผูชาย
ถูกนําเสนอในลักษณะของผูนํา เปนคนเขมแข็งกลาหาญ  ผูหญิงมักถูกนําเสนอในลักษณะตรงกันขาม 
คือ มักเปนผูตาม และเปนผูที่ตองอยูในการคุมครองปองกันจากผูชายเสมอๆ ลักษณะดังกลาวเปนไป
ตามกระแสคานิยมของสังคมท่ีถืออํานาจผูชายเปนใหญนั่นเอง 
 ฤทัยรัตน รงคสยามานนท (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลผสมพรอมดื่มของวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เก็บขอมูลจากประชากรที่มี ชวง
อายุ 18-22 ป ซึ่งรูจักและบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลผสมพรอมด่ืมจํานวนทั้งสิ้น 374 คน นํา
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด นํามาเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามซ่ึงเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นนํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงรอยละ 
62.83 เพศชายรอยละ 37.17 มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพนักเรียน
นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 5 ,000 บาท และนอกจากการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลผสม
พรอมดื่มแลว เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มคือเบียร ดานพฤติกรรมการบริโภค ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมพรอมดื่มยี่หอ Spy cocktail บอยที่สุด ผูมีอิทธิผลตอการตัดสินใจ
ซื้อคือ เพ่ือนกับคนรูจัก สวนราคาตอขวดที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาเหมาะสมท่ีสุดคือราคา 40-70 
บาท สวนใหญซื้อจากรานสะดวกซื้อเปนสวนมาก เชน เซเวนอีเลฟเวน และสถานบันเทิงยามราตรี 
เชน ผับ ดิสโกเธค คาราโอเกะ บอยที่สุดดื่ม 1 ขวด ตอครั้ง และไมคอยมีการเปล่ียนยี่หอในการด่ืม 
ดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมเคร่ืองดื่ม พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ 
และดานการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมพรอมดื่มโดยรวมอยูใน
ระดับสูง ปจจัยดานราคา และดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
ผสมพรอมดื่มโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการศึกษาที่ไดสามารถนํามาแกไขปญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลของวัยรุนได 
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 มัทนียา พรหมลักษณ (2549) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคฟาสตฟูดของวัยรุน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัย
ทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
และ เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคฟาสฟูด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และรายรับสวนบุคคลตอเดือน เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชวิธีการศึกษาเชิง
สํารวจ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือวันรุนชาย และหญิง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่มีอายุระหวาง 13-21 ป จํานวน 400 คน โดยใชสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิอยางเปนสัดส วน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามซึ่งแบงเปน 5 ตอน มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับมีความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .93 สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสติถิ t-test  F-test และการวิเคราะหถดถอยพหุ จากการศึกษาพบวา ปจจัยทาง
การตลาดดานชองทางการจัดจําหนายดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีในระดับมาก เฉลี่ย 

3.74 3.69 และ 3.58 ตามลําดับ มีความสําคัญตอการพยากรณพฤติกรรมการบริโภคฟาสตฟูดของ
วัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มากที่สุด  คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย รองลงมา 
คือดานการสงเสริมการตลอด และดานผลิตภัณฑ  สวนผูบริโภคฟาสตฟูดในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จําแนกตามกลุมตาง ๆ เชน เพศ อายุ การศึกษา และรายรับสวนบุคคลตอเดือน ที่
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคฟาสตฟูด ไมแตกตางกัน  
 เยาวลักษณ กลามาก (2549) ศึกษาเร่ือง การนําเสนอตัวตนของวัยรุนผานสัญญะของ
การบริโภคอาหารฟาสตฟูด ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาวัยรุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม กรณีศึกษา 4 คน ที่นิยมบริโภคอาหารฟาสตฟูด เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง และไมมีโครงสราง รวมทั้งมีการสังเกตการณอยางมีสวมรวม 
ประกอบกับการบันทึกเสียงและการจัดบันทึกขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณมากที่สุด 
ผลการวิจัยพบวา วัยรุนไดเลือกอาหารฟาสตฟูดเปนเครื่องมือในการนําเสนอตัวตน ทําใหเกิดคุนคา
สอดคลองกับความตองการของตนเองและสภาพสังคมที่อาศัยอยู รวมถึงแสดงพฤติกรรมการ
แสดงออกเกี่ยวกับรสนิยม บุคลิกภาพ ลักษณะความชอบสวนตัว ขณะเดียวกันนั้นวัยรุนไดตัดสินใจ
เลือกเขามาใชพ้ืนที่ในรานฟาสตฟูดมีวัตถุประสงคในการนําเสนอตัวตนในพ้ืนที่รานที่แตกตางกัน โดย
พ้ืนที่ในรานฟาสตฟูดไดถูกใชเพ่ือสื่อสารความหมายเชิงสัญญะบางอยางที่แตละคนสรางขึ้นมาตาม
สภาพพ้ืนที่และบริบทของราน วัยรุนเกิดการสรางอัตลักษณของความเปนคนรุนใหม เปนบุคคลที่
ทันสมัย มีรสนิยม มีฐานะทางสังคม ดังนั้นอาหารฟาสตฟูดที่วัยรุนสวนใหญบริโภคนั้น กลายเปน
มากกวาอาหาร แตเปนอาหารท่ีบรรจุดวยความหมายและทัศนคติของผูบริโภคดวยการอางอิง
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เชิงสัญญะ  อาหารฟาสตฟูดจึงเปนสิ่งที่วัยรุนใหความสนใจ ตลอดจนเลือกรับประทานเพ่ือตองการ
นําเสนอความเปนตัวตนใหทุกคนในสังคมไดรับรูวา เปนกลุมคนที่มีความทันสมัย 
 นพดล ชิวปรีชา (2553) ศึกษาเรื่อง รูปแบบและวิธีการส่ือสารความรับผิดชอบตอสังคม
ที่ปรากฏในนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟก ฉบับภาษาไทย เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา เก็บขอมูลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 - มิถุนายน 2553 รวมทั้งส้ิน 36 ฉบับ ใชแบบ
บันทึกขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้นในการเก็บขอมูล ใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล รวมกับการ
สัมภาษณเชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวของกับการนําเสนอขาว จากการศึกษาพบวารูปแบบกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทยอันดับแรก คือ สงเสริมประเด็นสังคม รอยละ 
42.65 นอยที่สุด  คือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม รอยละ 0.98  โดย
ประเภทองคกรท่ีนําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมมากท่ีสุด คือบริษัทพลังงาน รอยละ 49.51  และนําเสนอ
ขอมูลนอยที่สุด ไดแก สถาบันการเงิน และบริษัทผลิตยางรถยนต รอยละ 0.49 วัตถุประสงคในการ
นําเสนอกิจกรรมเพ่ือสังคมเปนไปเพ่ือปลุกจิตสํานึกมากที่สุด รอยละ 23.04 และนอยท่ีสุด คือ การ
ปกปองรักษาชื่อเสียง ซึ่งพบเพียงรอยละ 1.47 และดานวิธีการส่ือสารความรับผิดชอบตอสังคมที่
ปรากฏในนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟก ฉบับภาษาไทย เดือน กรกฎาคม 2550 – มิถุนายน 2551 
มีการนําเสนอเรื่องราวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมมากที่สุด รอยละ 37.25 ลดลงในเดือนกรกฎาคม 2550 
– มิถุนายน 2551 เปนรอยละ 29.90 และเพ่ิมขึ้นในเดือน กรกฎาคม 2552 – มิถุนายน 2553  เปน
รอยละ 32.84 โดยนําเสนอผานโฆษณามากที่สุด รอยละ 35.29 รองลงมาคือ บทความแฝงโฆษณา
เพ่ือความนาเชื่อถือ รอยละ 24.02  สวนวิธีนําเสนอที่ใชนอยที่สุดคือ ขาว พบเพียงรอยละ 1.96 และ
มีการนําเสนอในเน้ือหาโฆษณาท่ัวไปในเลมมากท่ีสุด ถึงรอยละ 58.33  
 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ (2550) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหเนื้อหาขาวประชาสัมพันธใน
หนังสือพิมพรายวันของไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปริมาณพ้ืนที่ขาวประชาสัมพันธ 
และมูลคาขาวประชาสัมพันธที่ปรากฏในหนังสือพิมพรายวันของไทยแตละฉบับ นอกจากนี้ยังศึกษา
เกี่ยวกับกลวิธี และรูปแบบการนําเสนอขาวประชาสัมพันธที่พบในหนังสือพิมพแตละฉบับ ใชวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพรวมกัน โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และมุงศึกษาเปรียบเทียบปริมาณ
ความถี่ รอยละ รวมถึงพ้ืนที่ของขาวประชาสัมพันธในหนังสือพิมพทั้ง 4 ฉบับ คือ หนังสือพิมพไทยรัฐ  
เดลินิวส  ผูจัดการรายวัน และกรุงเทพธุรกิจ จากการศึกษาพบวา หนังสือพิมพผูจัดการรายวันมี
ปริมาณพ้ืนที่ขาวประชาสัมพันธมากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  เดลินิวส และ
ไทยรัฐ ตามลําดับ หนังสือพิมพเดลินิวสมีมูลคาขาวประชาสัมพันธมากที่สุด  รองลงมาคือ 
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน  กรุงเทพธุรกิจ  และไทยรัฐ ตามลําดับ กลวิธีการนําเสนอขาว
ประชาสัมพันธสวนใหญที่ใชในหนังสือพิมพเดลินิวส และกรุงเทพธุรกิจ คือ กลวิธีการจัดกิจกรรม
พิเศษ ซึ่งมีความแตกตางจากหนังสือพิมพไทยรัฐ และผูจัดการรายวัน  เนื่องจากกลวิธีของขาว



40 

 

 

ประชาสัมพันธสวนใหญในไทยรัฐ และผูจัดการรายวัน คือ กลวิธีการใหขอมูลและการสัมภาษณ- การ
แถลงขาว  และรูปแบบของขาวประชาสัมพันธมี 4 รูปแบบ คือรูปแบบขาว  บทความ สารคดี  และ
บทความเชิงโฆษณา ขาวประชาสัมพันธในหนังสือพิมพรายวันของไทยท้ัง 4 ถูกนําเสนอใน “รูปแบบ
ขาว” มากท่ีสุด 

 กลาวโดยสรุป งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด มีความสําคัญอยางยิ่ง ทําใหผูวิจัยเกิดการ
เรียนรูและมีความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน ใชเปนความรูพ้ืนฐาน ในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
ทั้งในเรื่องของอัตลักษณ ความเปนเพศชาย พฤติกรรมการบริโภค การบริโภคเชิงสัญญะ และวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา การทบทวนงานวิจัยที่ใกลเคียงกับการศึกษาครั้งนี้ ทําใหผูวิจัยสามารถนํามาใช
ประโยชนในการประยุกตเปนแนวทางในการวิเคราะหเนื้อหาเร่ือง“การวิเคราะหอัตลักษณของวัยรุน
ชายผานพฤติกรรมการบริโภคท่ีปรากฏอยูในภาพยนตรไทย” ไดเปนอยางดี  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภคที่ปรากฏ
อยูในภาพยนตรไทย”  ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในการเขาถึง
ขอมูลระดับตางๆ เหมาะสมในการตอบปญหางานวิจัยเรื่องนี้มากที่สุด การวิจัยเชิงคุณภาพมีระเบียบ
วิธีวิทยาที่สามารถนํามาสรางความรูในงานวิจัยอยูหลายวิธี และวิธีวิทยาหนึ่งที่สามารถนํามาใชทํา
ความเขาใจ คือวิธีวิทยาการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดยสวนใหญเปนวิธีการศึกษาเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพประกอบกัน ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือเปนระเบียบวิธีวิจัยที่ผู วิจัยสามารถ
ดําเนินการดวยตนเอง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากส่ือตางๆ และจัดประเภทขอมูลตามกฎเกณฑตางๆ 
ที่กําหนดไว ซึ่งเปนวิธีการที่มุงเนนนํากิจกรรมที่มีการผลิตและเผยแพรใน “สื่อ” ตางๆ มาศึกษา
เปรียบเทียบในบริบทของการส่ือสาร สวนขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหเนื้อหาน้ันเปนขอมูลจริง ที่
เกิดในบริบทแวดลอมตางๆ นักวิจัยทําหนาที่ศึกษาขอมูลในบริบทนั้น (ปาริชาต สถาปตานนท , 2545 

: 234-236) ดังนั้นวิธีวิทยาน้ีชวยใหผูวิจัยสามารถหาขอสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาตางๆ ที่ปรากฏใน
ภาพยนตรไทย โดยมีขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปน้ี 

 1. ประชากร 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 4. การตรวจสอบขอมูลและสรางความนาเชื่อถือของงานวิจัย 

 5. ระยะเวลาในการวิจัย 

 

1. ประชากร 
 ประชากรที่ใชในงานวิจัยในคร้ังนี้คือ นักแสดงนําชายท่ีปรากฏอยูในภาพยนตรไทยท่ี
นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับวัยรุน ผูวิจัยไดใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
ผูวิจัยพิจารณาเลือกภาพยนตรไทยท่ีเขาฉายในโรงภาพยนตรระหวางป พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2555 
จํานวน 5 เรื่อง รวมเปนระยะเวลาท้ังสิ้น 7 ป ซึ่งเวลาดังกลาว เห็นไดวาภาพยนตรไทยที่นําเสนอ
เน้ือหาเก่ียวกับวัยรุนชายไดรับความนิยมเปนอยางมาก และทํารายไดสูง ทั้งนี้เพราะรายไดเปน
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เครื่องบงชี้แสดงใหเห็นถึงกระแสตอบรับ รวมถึงความสนใจของผูชมที่มีตอภาพยนตรไทย ผูวิจัยมี
ขั้นตอนการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ดังนี้  

 1.1 ตรวจสอบรายชื่อภาพยนตรไทยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับวัยรุน โดยตรวจสอบจากนิตยสาร 
Filmax ซึ่งเปนนิตยสารภาพยนตรรายเดือน รวมถึงเว็บไซตตางๆ ที่รวบรวมรายชื่อภาพยนตรไทยที่
เขาฉายในปดังกลาว 
 1.2 คัดเลือกภาพยนตร โดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจงภาพยนตรที่นําเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับวัยรุนชายเปนหลักเทานั้น รวมทั้งพิจารณารายไดทั้งหมดท่ีภาพยนตรออกฉาย 

 1.3 กลุมตัวอยางจากภาพยนตรในขอ 2 จําเปนตองมีเก็บบันทึกไวเปนภาพยนตรดีวีดี 
เพ่ือใชเปนแหลงขอมูล เปนหลักฐานประกอบงานวิจัยเปนสําคัญ 

 นอกจากน้ียังมีการสัมภาษณเชิงลึก โดยมุงสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาภาพยนตร 
ดานการเขียนบท และการวิจารณ คือ อาจารยสกุล บุณยทัต และแฟนพันธุแทรางวัลออสการ
ประจําป 2013 คือ คุณนิโรธ รื่นเจริญ ประกอบกับการสนทนากลุม (Focus group) นักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 6 คน 
 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีปรากฏอยูในภาพยนตรไทย”  มีดังนี ้
 ตารางบันทึกขอมูลการนําเสนอ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยแบงออกเปน 3 หัวขอใหญ 
ไดแก 
 2.1 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย โดยหนวยที่ใชในการวิเคราะห (Unit 

of analysis) เปนตัวละคร (Character) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหเฉพาะนักแสดงนําชายใน
ภาพยนตรแตละเรื่อง ซึ่งแบงรูปแบบการสรางอัตลักษณออกเปน 8 ประเภท คือ ดานการแสดงออก
ทางอารมณ ดานการแสดงออกทางบุคลิกภาพ ดานความสัมพันธกับผูปกครองและครูอาจารย ดาน
ความสัมพันธกับกลุมเพ่ือน ดานความสัมพันธแบบเพ่ือนสนิทตางเพศ ดานสถาบันการศึกษา ดาน
อิทธิพลของส่ือบันเทิงตางๆ และดานรูปแบบการใชชีวิต 

 2.2 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย โดยหนวยที่ใชใน
การวิเคราะห (Unit of analysis) เปนตัวละคร (Character) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหเฉพาะ
นักแสดงนําชายในภาพยนตรแตละเรื่อง โดยใชแนวคิดทฤษฎีสัญญะวิทยา ดานวิธีการศึกษาและ
วิเคราะหสัญญะของ Roland Barthes ในการอธิบายเปนความหมายโดยนัยตรง และความเปน
โดยนัยแฝง ของพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชายในภาพยนตรแตละเรื่อง 
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 2.3 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย โดยหนวย
ที่ใชในการวิเคราะห (Unit of analysis) เปนตัวละคร (Character) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะห
เฉพาะนักแสดงนําชายในภาพยนตรแตละเรื่อง ซึ่งแบงรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการ
ออกเปน 16 ประเภท คือ ความตองการความสอดคลอง ความตองการเหตุผล ความตองการจัด
หมวดหมู ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได ความตองการความเปนอิสระ ความตองการการ
กระตุน ความตองการดานเหตุผลทางธรรมชาติ ความตองการประโยชนใชสอย ความตองการความ
ผอนคลาย ความตองการแสดงตัวตน ความตองการปกปองตนเอง ความตองการการตอกยํ้า ความ
ตองการเคร่ืองยืนยัน ความตองการการยอมรับ ความตองการระบุสถานะ และความตองการตนแบบ 
 ผูวิจัยไดออกแบบตารางบันทึกขอมูลการนําเสนอ ดังปรากฏในภาคผนวก ก เพ่ือนํามา
แยกตามหัวขอการวิเคราะห คือ 

 ตารางรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย  8 ประเภท ที่ปรากฏอยูใน
ภาพยนตรไทย แตละเรื่อง 
 ตารางสรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานการแสดงออกทาง
อารมณ  
 ตารางสรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานการแสดงออกทาง
บุคลิกภาพ 

 ตารางสรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธกับ
ผูปกครองและครูอาจารย 
 ตารางสรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธกับกลุม
เพ่ือน 
 ตารางสรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธแบบเพ่ือน
สนิทตางเพศ 

 ตารางสรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานสถาบันการศึกษา 
 ตารางสรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานอิทธิพลของสื่อบันเทิง
ตางๆ 

 ตารางสรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานรูปแบบการใชชีวิต 
 ตารางการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชายท่ีปรากฏอยูใน
ภาพยนตรไทย แตละเรื่อง 
 ตารางการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการ 16 ประเภท ของนักแสดง
นําชายที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย แตละเรื่อง 
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 ตารางสรุปรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการ 16 ประเภท ของนักแสดงนํา
ชายที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย แตละเรื่อง 
 สวนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม ไดแก 
แนวคําถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนมาจากแนวคิดและทฤษฎีในบทท่ี 2 พรอมกับนําแนวคําถามท่ีสรางขึ้นไป
ใหผูเชี่ยวชาญ และอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ พรอมนํากลับมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่
ไดรับ เพ่ือใหแนวคําถามมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น จากนั้นนําไปทดสอบสัมภาษณ ถาพบปญหาควร
นํามาปรับอีกครั้ง รวมถึง ปากกา สมุดบันทึก และเครื่องบันทึกเสียง เปนเครื่องมือที่ถือไดวามีความ
จําเปน ชวยใหผูวิจัยไดติดตาม และจับประเด็นสําคัญได  ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยถือเปน
เครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญมากในการเก็บรวบรวมขอมูล และเครื่องมือในการสัมภาษณที่ดีที่สุดคือ 
ผูสัมภาษณ โดยผูสัมภาษณที่ดีตองมีองคประกอบในดานความรู ความสามารถในการถาม การฟง 
ตลอดจนความสามารถในการสรางความสัมพันธตอผูตอบ หรือผูใหขอมูลหลัก (ชาย โพธิสิตา, 2549 : 
294-297) 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภคที่ปรากฏ
อยูในภาพยนตรไทย” มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงการสรางอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีปรากฏอยูในภาพยนตรไทย โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

 3.1 ศึกษาและรวบรวมภาพยนตรไทยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุน พรอมคัดเลือกภาพยนตร
ไทยที่นําเสนอเน้ือหา รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุนที่ไดรับความนิยม และทํารายไดดี ในรูปแบบ
ภาพยนตรดีวีดี จํานวน 5 เรื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2549 –พ.ศ.2555 

 3.2 ศึกษาและทบทวนเอกสาร และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังกลาวไวในบทท่ี 2 เปน
แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ประกอบในการรับชมภาพยนตรไทยท้ัง 5 เรื่อง 
 3.3 ศึกษาโดยชมภาพยนตรไทยท้ัง 5 เรื่องอยางละเอียด ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวม
ภาพยนตรไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุนชายที่ปรากฏในรูปแบบของภาพยนตรดีวีดี ที่ถูกเลือกมาเปน
ตัวอยาง เพ่ือสะดวกในการวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด 

 3.4 หนวยในการวิเคราะห (Unit of analysis) คือ ตัวละคร (Character) ในการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหเฉพาะนักแสดงนําชายในภาพยนตรแตละเร่ือง  เพ่ือการวิเคราะหรูปแบบการ
สรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย 
และการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย 

 3.5 วิเคราะหเนื้อหาออกเปนลักษณะตางๆ ในสวนของการวิเคราะหรูปแบบการสราง 
อัตลักษณของนักแสดงนําชาย และการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดง
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นําชาย มีการนําขอมูลที่ไดมาคํานวณคารอยละพรอมทั้งลงขอมูลและรายละเอียดที่ไดลงในตาราง
บันทึกขอมูลการนําเสนอที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
 3.6 สัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาภาพยนตร ดานการ
เขียนบท และการวิจารณ คือ อาจารยสกุล บุณยทัต และแฟนพันธุแทรางวัลออสการประจําป 2013 
คือ คุณนิโรธ รื่นเจริญ ประกอบกับการสนทนากลุม (Focus group) นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 6 คน เพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง ชัดเจน 
 3.8 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

4. การตรวจสอบขอมูลและสรางความนาเชื่อถือของงานวิจัย 

 4.1 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือ รวมถึงแนวทางการวิเคราะหขอมูล นําไปใหอาจารยที่
ปรึกษาพิจารณา จากนั้นนํามาแกไข ปรับปรุงเพิ่มเติม แลวนําไปทดสอบการเก็บขอมูล พรอมกับเสนอ
ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง เพ่ือแกไขปรับปรุงจนเกิดความสมบูรณกอนนําไปบันทึก และ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยตอไป 

 4.2 ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบขอมูล โดยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 
(Triangulation technique) เลือกใชการตรวจสอบเชิงทฤษฎี (Theory triangulation) ผูวิจัยเนน
การตรวจสอบโดยเลือกใชทฤษฎีอื่นๆที่เก่ียวของมารวมอธิบายใหเกิดความเขาใจ ขอมูลที่ไดมาเปนไป
ในทิศทางเดียวกันหรือไมอยางไร หากผูวิจัยพบวาไมวานําทฤษฎีใดมาใช ไดขอสรุปที่เหมือนกัน แสดง
วาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง 
 4.3 การสัมภาษณเชิงลึกรวมท้ังการสนทนากลุมคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชเวลาสรางสัมพันธภาพ
กับผูใหขอมูลหลักอยางตอเนื่อง กอนการรวบรวมขอมูล จนไดรับความไววางใจจากผูใหขอมูลทุกคน 
เพ่ือลดอคติที่อาจเกิดข้ึนระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูล อีกทั้งผูวิจัยไดปฏิบัติตามคําแนะนําจากอาจารย
ที่ปรึกษา และทําตามข้ันตอนของระเบียบวิจัยอยางเครงครัดตลอดกระบวนการเก็บรวบรวบขอมูล 
และการวิเคราะหขอมูล 

 4.4 ผูวิจัยไดมีการบันทึกเทปตลอดกระบวนการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม 
โดยหลักจากน้ันมีการถอดเทปการสัมภาษณ และวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กันเพ่ือทําความเขาใจ
เนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณ พรอมนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดไปใหกับผูใหขอมูลไดสะทอนอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบวาการตีความของผูวิจัยมีความถูกตอง ตรงตามผูใหขอมูลหรือไม รวมท้ังไดนําผลการ
วิเคราะหขอมูลไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาใหความเห็น 

 4.5 การตรวจสอบโดยการนําผลการวิเคราะหของผูวิจัยไปใหนักวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญที่มี
ความสนใจเร่ืองนั้นๆ ตรวจสอบวิธีการวิเคราะห พรอมทั้งอานและใหความเห็น เปนอีกวิธีการหนึ่งที่
สามารถสรางความนาเชื่อถือของงานวิจัยได 
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5. ระยะเวลาในการทําวิจัย 

 ผูวิจัยศึกษาเร่ือง“การวิเคราะหอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภคที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย” โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และการสัมภาษณเชิงลึกประกอบกับการ
สนทนากลุม เครื่องมือที่ชวยในการวางแผนและติดตามควบคุมโครงการไดแก แกนตชารต (Gantt 

Chart) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินงาน/กิจกรรม 

เปาหมายรายเดือนและระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ค.
2556 

มิ.ย.
2556 

ก.ค.
2556 

ส.ค.
2556 

ก.ย.
2556 

ต.ค.
2556 

พ.ย.
2556 

ธ.ค.
2556 

ม.ค.
2557 

1. การกําหนดปญหาในการวิจัยและ 
กําหนดหัวขอการวิจัย 

         

2. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ          

3. เขียนโครงรางวิทยานิพนธ          

4. ขออนุมัติหัวขอและสอบหัวขอ 

วิทยานิพนธ 
         

5. เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูล 

         

6. เขียนรายงานผลการวิจัยและ 
จัดพิมพเผยแพร 

         

7.ขอสอบวิทยานิพนธ          

8. ปรับปรุงแกไขและจัดทํารูปเลม
วิทยานิพนธ 

         

 



 

 

47 

 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

 สําหรับในบทนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหถึงอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภคท่ี
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลจากภาพยนตรไทย จํานวน 5 เรื่อง เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาประมวล
และวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1. เพ่ือศึกษาการสรางอัตลักษณของนักแสดง 
นําชายผานพฤติกรรมการบริโภค 2. เพ่ือศึกษาการสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภค
เชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนํา
ชาย ซ่ึงมีรายละเอียดของการวิเคราะหแบงเปนสวนตางๆ ดังนี้  
 

 สวนที่ 1 เรื่องยอ 

 สวนที่ 2 อัตลักษณของนักแสดงนําชายที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยท้ังสิ้น 5 เรื่อง 
 สวนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชายทีป่รากฏอยูในภาพยนตร
ไทยท้ังสิ้น 5 เรื่อง 
 สวนที่ 4 พฤติกรรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชายทีป่รากฏอยูใน
ภาพยนตรไทยทั้งสิ้น 5 เรื่อง 
 สวนที่ 5 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึก  อาจารยสกุล บุณยทัต ผูเชี่ยวชาญ
สาขาวิชาภาพยนตร และคุณนิโรธ รื่นเจริญ สุดยอดแฟนพันธุแทรางวัลออสการ 
 สวนที่ 6 ผลการศึกษาจากการสนทนากลุม นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 6 คน 
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 สวนท่ี 1 เรื่องยอ 

 ในสวนนี้ผูวิจัยมีความประสงคขอนําเสนอเร่ืองยอของภาพยนตรไทยท้ัง 5 เร่ือง ใช
ประกอบในการวิเคราะห เพ่ือหาคําตอบของงานวิจัยชิ้นนี้ รวมถึงเพ่ือสรางความเขาใจเบื้องตนใน
เนื้อหาของภาพยนตรแตละเร่ืองโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ภาพยนตรไทยเรื่อง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย (ชื่อภาษาอังกฤษ: Seasons Change) 
บริษัทผูผลิตและจัดจําหนายโดย GTH กํากับโดย นิธิวัฒน ธราธร 
ออกฉาย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549  

 ภาพที่ 1 ภาพยนตรไทยเร่ือง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย พ.ศ. 2549 
เรื่องยอ  

 หลังจากที่เรียนจบมัธยมตนแลว ปอมสอบเขาเรียนมัธยมปลายท่ีวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเตรียมดนตรี เนื่องจากตองการอยูใกลชิด ดาว นักเรียนสาวจากโรงเรียน
เดียวกัน ที่ปอมแอบมองหางๆ เปนเวลา 3 ป ขณะเดียวกัน ปอมไดพบกับออม ซึ่งเปนลูกสาวของ
เพ่ือนพอ มีความรูดานทฤษฎีดนตรีเปนเลิศ สอบเขามาเรียนเปนที่หนึ่งของรุน เมื่อออมทราบเร่ืองของ
ปอม จึงสัญญาวาจะชวยเก็บเปนความลับ แตพอของปอมนั้นเขาใจวา ลูกชายของตนเรียนสาขา
เตรียมแพทยศาสตร ตัวปอมเองไดคนหาพรสรรคดานการตีกลอง ตลอดจนไดรับการสงเสริม และ
ฝกฝนความสามารถโดยอาจารยจิทาโร สอนเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ ความสามารถดานดนตรี
ของปอมเปนที่สนใจของ เฉดและฉัตร เพ่ือนรวมชั้นเรียน จึงชักชวนปอมเขารวมการแขงขันวงดนตรี 
ฮอทเวฟมิวสิคอวอรด แตอยางไรก็ตาม ปอมตัดสินใจท่ีจะสมัครเปนมือกลองทิมปะนีในวงออรเคสตรา 
ขอโรงเรียนแทน เพราะตองการอยูใกลชิดและทําความรูจักดาว รวมถึงคงเปนชวงเวลาที่ปอมตอง
ตัดสินใจในการดําเนินชีวิตของตน ทั้งเรื่องดนตรี การเรียน ความรัก ตอไปในอนาคต 
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ภาพยนตรไทยเร่ือง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน (ชื่อภาษาอังกฤษ: Hormones) 

บริษัทผูผลิตและจัดจําหนายโดย GTH กํากับโดย ทรงยศ สุขมากอนันต 
ออกฉาย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 

 ภาพที่ 2 ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน พ.ศ. 2551 

เรื่องยอ 

 เปนภาพยนตรที่เลาเรื่องเกี่ยวกับความรักหลากหลายรูปแบบของวัยรุนหนุมสาว โดย
แบงออกเปน 4 ตอน ตัวละครแตละตอนนั้นไมมีความเกี่ยวของกัน ที่เกิดในชวงปดเทอมใหญ ผูวิจัย
สนใจวิเคราะห ตอนท่ีมีชื่อวา รักขางเดียว "หากคุณรักใครสักคน you say it, you say it right 

then, out loud" โจ นักศึกษานองใหม ที่กําลังเเอบรัก ซี เพ่ือนรวมคณะโดยโจตั้งใจพิชิตใจซีใหได 
ดวย 4 แผนวิธีการ ไดแก แผนหน่ึง โทรชวนดูภาพยนตร เเผนสองหลุดความในใจตามเเบบฉบับหนัง
รักเรื่อง  Love Actually แผนสามเซอรไพรสเพ่ือคนท่ีเรารัก เเละเเผนส่ีประกาศใหโลกรู โจมีความ
ตั้งใจเเละมีความพยามยามทําเพ่ือ ซี ทุกอยาง เเตอีกฝายรับรูวาเปนความสัมพันธเกินความเปนเพ่ือน
เเละสิ่งที่โจทํานั้น มันมากเกินไป ซึ่งไมไดหมายความวา ผูหญิงทุกคนจะตองชอบ ทุกอยางที่โจทํา
ทั้งหมด ไมมีคุณคา จึงตองถูกหยุด เพราะ ซี รูสึกไดเพียง เพ่ือนคนหน่ึง เทานั้น 
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ภาพยนตรไทยเร่ือง  สิ่งเล็กเล็กท่ีเรียกวา...รัก (ชื่อภาษาอังกฤษ: Crazy Little Thing Called Love) 

บริษัทผูผลิตและจําหนายโดย สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล / เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท
กํากับโดย พุฒิพงศ พรหมสาขา ณ สกลนคร และ วศิน ปกปอง 
ออกฉาย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

 ภาพที่ 3 ภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวา...รัก  พ.ศ. 2553 

เรื่องยอ 

 นองน้ํา สาวนอยมัธยมศึกษาปที่ 1  หนาตาธรรมดา ไมสวย ผิวคล้ํา  แตเธอดันไปแอบ
ชอบ พี่โชน รุนพี่มัธยมศึกษาปที่ 4 หนาตาหลอ สุดเท เลนฟุตบอลเกง ภายในโรงเรียนเดียวกัน พ่ีโชน
มี สาวๆ ทั้งในเเละนอกโรงเรียน มาชอบเต็มไปหมด ทําใหนองน้ํามีคูแขงเปนสาวสวยเปนจํานวนมาก 
บางครั้งทําใหนองน้ํารูสึกทอ เเตไมยอมแพงายๆ เธอพยายามทําทุกอยาง ตั้งแต เอามะขามเปยกมา
ขัดผิว สมัครเขาชมรมการละคร สูทุกรูปแบบเพ่ือที่จะเกง และสวย รวมถึงไดรับการสนับสนุน 
ตลอดจนความชวยเหลือจากกลุมเพ่ือนสนิทของเธอ ในที่สุด นองน้ําก็ขึ้นเปนดาวเดน จนไดรับ
คัดเลือกเปนดรัมเมเยอรมือหน่ึงของโรงเรียน เปนเปาหมายของหนุมๆ ทั้งโรงเรียน มีคนเขามาจีบ
มากมาย ยกเวนคนท่ีเธอรอคอยอยูคนเดียว คือพ่ีโชน นองน้ํา ไดเเคแอบหวังในใจเล็กๆ วาพ่ีโชน
อาจจะหันมาสนใจเธอซักครั้ง 
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ภาพยนตรไทยเร่ือง หวยข้ันเทพ (ชื่อภาษาอังกฤษ: Suck Seed) 

บริษัทผูผลิตและจัดจําหนายโดย GTH กํากับโดย ชยนพ บุญประกอบ 
ออกฉาย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554  

 ภาพที่ 4 ภาพยนตรไทยเร่ือง หวยขั้นเทพ พ.ศ. 2554 

เรื่องยอ 

 ในชวงประถมศึกษา  เปด ไมชอบฟงเพลง และยังเขาใจเอาเองผิด ๆ วา เพลงเร็วเรียก
เพลงร็อค เพลงชาเรียกเพลงรัก สวนเพลงไทยน้ันก็มีแคสองประเภทคือ เพลง Grammy กับ RS เปด
เริ่มสนใจหัดฟงเพลงเเละเลนดนตรี เพียงเพราะแอบหลงรัก เอิญ เด็กหญิงนารักขั้นเทพ เเถมรองเพลง
เกงดวย ครั้งหนึ่งเอิญเคยบอกเปดวา เวลาเราฟงเพลงก็จะเหมือนมีเพ่ือนมาอยูขาง ๆ เปดเลยอยาก
เปนคนขาง ๆ เอิญบาง เเตเเลวเอิญจําเปนตองไปเรียนตอที่อ่ืน เปนการทําใจที่ยากสําหรับ เปด 
เเละเเลวเวลาผานไปอยางรวดเร็ว เอิญ ไดเดินทางกลับมาเรียนในโรงเรียนเช ตุพนบูรณะ ซึ่งเปน
โรงเรียนเดียวกับ ที่เปดเรียนอยู ไดรูวาเอิญเปนสาวหูเหล็ก เปนสาวกเพลงร็อค เลนกีตารชีวิตจิตใจ 
เปดจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะผันตัวเองจาก ไอขี้อายใหกลายเปน ร็อคเกอร ซึ่งเปนโอกาสพอเหมาะ
อยางมาก โดยคุง เพ่ือนสนิท มองเห็นในความสามารถ ไดชักชวน เปดเเละเอ็กซตั้งวงดนตรี เขา
ประกวดฮอทเวฟมิวสิคอวอรด ปฏิวัติตัวเองฟอรมวง SuckSeed ขึ้นมา "Suck ในที่นี้แปลวา        
หวยแตก สวน Seed คือ เมล็ดพันธุ รวมกันแลว พวกเขาคือเมล็ดพันธุแหงความหวยแตก หวยทั้ง
ฝมือเลนดนตรีและฝมือจีบสาว" เพ่ือทาแขงเเละพิสูจนใหทุกคนเห็นวา พวกเขานั้น ไมใชแค "ตัวหวย" 
อยางที่ใครๆ คิด 

  



52 

 

 

ภาพยนตรไทยเร่ือง รัก 7 ป ดี 7 หน (ชื่อภาษาอังกฤษ: Seven Something) 

บริษัทผูผลิตและจําหนายโดย GTH กํากับโดย จิระ มะลิกุล, อดิสรณ ตรีสิริเกษม, ปวีณ ภูริจิตปญญา 
ออกฉาย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 ภาพที่ 5 ภาพยนตรไทยเร่ือง รัก 7 ป ดี 7 หน พ.ศ. 2555 

เรื่องยอ 

 แนวคิดทางโหราศาสตรที่วา การโคจรรอบดวงอาทิตยหนึ่งรอบของดาวมฤตยูหรือดาว
ยูเรนัส เทากับเจ็ดรอบของโลกโคจรรอบดวงอาทิตย นักโหราศาสตรเชื่อวามันสงผลตอชีวิตคนเราให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกเจ็ดป คายหนัง จีทีเอช จึงหยิบแนวคิดนี้มาสรางเปนภาพยนตรสั้น 3 เรื่อง
ภายใตชื่อ “รัก 7 ป ดี 7 หน”  ผูวิจัยสนใจวิเคราะห ตอนท่ีมีชื่อวา 14 เปนมุมมองความรักในชวง
วัยรุน เปนชวงเวลาที่เรียกกันวารักครั้งแรก ของ ปวน วัยรุนที่ชอบใชเวลาวางของชีวิตไปกับหนาจอ
คอมพิวเตอร หนาจอโทรศัพทมือถือภายใตสังคมออนไลน และมิลค แฟนสาวซึ่งเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวนตัดสินใจเปลี่ยน Status ใน Facebook เปน "In Relationship" พรอม
ทั้งโพสตคลิปเผยแพรความรักของตัวเองลงใน Youtube เพ่ือสรางความประทับใจ เเตความสัมพันธ
ของปวนกับมิลคเริ่มแยลงข้ึนเรื่อยๆ เมื่อปวนไดนําคลิป ที่มิลลรองเพลง เธอคือของขวัญเผยเเพรออก
ไป  ตางมีวิจารณไปในทิศทางตางๆ มากมาย ทั้งดี เเละไมดี เปนจํานวนมาก ปวนรับรูถึงความเสียใจ 
ที่ไมสามารถทําอะไรได ปวนรูสึกสํานึกผิดจึงไปขอโทษมิลค แตมันคงสายไปเสียแลว 
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 สวนท่ี 2 อัตลักษณของนักแสดงนําชายท่ีปรากฏอยูในภาพยนตรไทยทั้งสิ้น 5 เรื่อง 
 2.1 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย มีดังตอไปนี้ 
 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ ปอม ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก 
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความเศราโศก เสียใจ ความวิตกกังวล สับสน ความกลัว และความโกรธ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.1 รูปแบบการสรางอัตลักษณของปอม ดานการแสดงออกทางอารมณ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 6 ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

การสรางอัตลักษณของปอม คือการที่ปอมคนพบตนเองวา  
ตัวเขามีพรสรรคดานความสามารถในการตีกลองชุด มีความ
สนุกสนานท่ีไดตีกลองรวมกับเพ่ือนๆ และไดรับการชักชวนจาก
เฉดและฉัตร ตั้งวงดนตรี เพ่ือเขาประกวดในการแขงขันฮอทเวฟ
มิวสิคอวอรด ซึ่งนับวาเปนความใฝฝนของวัยรุนทุกคนท่ีพรอม
กาวสูโลกของดนตรี 
 

 

 
ภาพที่ 7 ความเศราโศก เสียใจ 

การสรางอัตลักษณของปอม คือการที่ปอมรูสึกสํานึกผิดและ
เสียใจเปนอยางมาก โดยปอมปดบัง ไมกลาบอกความจริงเรื่อง  
ที่เขามาเรียนวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา
เตรียมดนตรี เนื่องจากพอของปอมคิดวา วิชาดนตรีนั้นเปน
วิชาชีพที่ไมมีความมั่นคง 
 

 

 
ภาพที่ 8 ความวิตกกังวล สับสน 

การสรางอัตลักษณของปอม คือการท่ีปอมเกิดความไมสบายใจ 
และวิตกกังวลเรื่องที่ เข ามาเ รียนวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเตรียมดนตรี โดยที่ไมบอกพอ และ
เกรงวาอาจรูความจริงเสียกอน ในชวงไปงานเลี้ยงรุน 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) รูปแบบการสรางอัตลักษณของปอม ดานการแสดงออกทางอารมณ 
อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 9 ความกลัว 

การสรางอัตลักษณของปอม คือการที่ปอมรูสึกกลัวขึ้นมา หาก
ดาวรูความจริงวา ปอมเคยเรียนอยูโรงเรียนบดินทรเดชา และ
ตองการอยูใกลชิดดาว จึงตามมาเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเตรียมดนตรี 
 

 

 
ภาพที่ 10 ความโกรธ 

การสรางอัตลักษณของปอม คือการที่ปอมโกรธมาก แสดง
อาการไมพอใจ จนเกิดการทะเลาะกับออม เพราะปอมคิดวา
ออม ทําผิดสัญญาที่ใหไว บอกความจริงเรื่องปอมตัดสินใจมา
เรียนดนตรีใหพอทราบ 

 
 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ ปอม ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก การ
แตงกาย ความเชื่อม่ันในตนเอง ความกระตือรือรน และความกลาแสดงออก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.2 รูปแบบการสรางอัตลักษณของปอม ดานการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 11 การแตงกาย 

ความเปน อัตลักษณของปอม  มีลักษณะการแตงกายใน
ชีวิตประจําวันสวนใหญ สวมใสชุดนักเรียนของวิทยาลัย  
ดุ ริ ย า งคศิ ลป  มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล  ดู สุ ภ าพเ รี ยบร อย 
นอกจากน้ัน ปอมมีลักษณะการแตงกายเหมือนผูชายทั่วไป  
เชน เสื้อยืด กางเกงยีสต กางเกงขาส้ัน เปนตน 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) รูปแบบการสรางอัตลักษณของปอม ดานการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 12 ความเชื่อม่ันในตนเอง 

การสรางอัตลักษณของปอม คือการที่ปอมเกิดความเชื่อมั่นใจ
พรอมทั้งคนพบจุดยืนของตนเอง  โดยการตัดสินใจไมเลือกไป
เรียนตอที่เมืองปูดาเบส ประเทศฮังการี แตเลือกที่อยูกับคนที่
สําคัญ ซึ่งก็คือ พอแม และออม รวมถึงเพ่ือนๆ 

 

 
ภาพที่ 13 ความกระตือรือรน 

การสรางอัตลักษณของปอม คือการท่ีปอมตองการสอบชิงทุนไป
ที่เมืองปูดาเบส กับดาว นักเรียนสาวที่แอบหลงรัก ปอมจึงมี
ความตั้งใจ และความกระตือรือรน ในการไปสอบชิงทุน จึงได
ปรึกษาพรอมทั้งขอคําแนะนําจากอาจารยจิทาโร 

 

 
ภาพที่ 14 ความกลาแสดงออก 

การสรางอัตลักษณของปอม คือการท่ีปอม เฉด และฉัตร แสดง
ความกลาจัดทําคอนเสิรตเพลงเลนของสูง ในชวงกลางคืน เปน
การสั่งลา รวมทั้งเปนกําลังใจใหปอมตอไป เนื่องจากปอม
ตัดสินใจหันมาเอาดี ดานดนตรีคลาสสิค 

 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ ปอม ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก  การ
อบรมเล้ียงดู การแนะนําสั่งสอน การสงเสริมดานการศึกษา และการฝกฝนใหมีความสามารถ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3 รูปแบบการสรางอัตลักษณของปอม ดานความสัมพันธกับพอแมผูปกครองและครู
อาจารย 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 15 การอบรมเลี้ยงดู 

ความเปนอัตลักษณของปอม ถูกสรางมาจากพอแม โดย
ครอบครัวนั้น ไมใหอิสระกับปอม ในการทําสิ่งที่ตนเองรัก และ
เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ ตลอดจนมีความคาดหวังในตัว
ปอมสูงมาก เรื่องการเรียนเตรียมแพทยศาสตร 

 

 
ภาพที่ 16 การแนะนําสั่งสอน 

ความเปนอัตลักษณของปอม ถูกสรางมาจากคุณครู โรซี่  
ผูฝกซอมและควบคุมวงออรเคสตรา โดยที่คุณครูโรซี่สอนให
ความสําคัญในการเลนดนตรีเปนทีม ทราบถึงจังหวะ รวมถึงการ
มีอารมณรวมไปกับบทเพลงท่ีเลน  มีความสุขกับดนตรี ซึ่งทําให
วงออรเคสตราไดรับการชื่นชมจากผูชมเปนจํานวนมาก 

 

 
ภาพที่ 17 การสงเสริมดาน
การศึกษา 

ความเปนอัตลักษณของปอม ถูกสรางมาจากอาจารยจิทาโร
ผูสอนเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ โดยที่อาจารยจิทาโรใหการ
ชวยเหลือและสงเสริมดานทุนเรียนตอตางประเทศ เพราะ
เล็งเห็นความสามารถดานตีกลองชุด ซึ่ งไมอยากใหปอม  
เสียโอกาสนี้ไป 

 

 
ภาพที่ 18 การฝกฝนใหมี
ความสามารถ 

ความเปนอัตลักษณของปอม ถูกสรางมาจากอาจารยจิทาโร 
โดยท่ีปอมนั้น ตัดสินใจทําตามความฝนของตนเองในการเลือก
เรียนตอตางประเทศ  ไดรับการฝกฝนใหเตรียมความพรอมดวย
การตีหัวตะปู ในทุกๆ ชวงเชา เปนประจําทุกวัน 
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 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ ปอม ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก  การ
ชักชวนรวมทํากิจกรรม การพ่ึงพาและใหความชวยเหลือ และการใหคําปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.4 รูปแบบการสรางอัตลักษณของปอม ดานความสัมพันธกับกลุมเพ่ือน 

อัตลักษณ รายละเอียด 
 

 
ภาพที่ 19 การชักชวนรวมทํา
กิจกรรม 

อัตลักษณของปอม เปนการสรางความสัมพันธกับเพ่ือน โดย
การเขารวมวงดนตรี Asshole เพ่ือเขารวมประกวดแขงขัน  
ฮอทเวฟมิวสิคอวอรด ซึ่งเปนความใฝฝนสําหรับวัยรุนทุกคน  
ที่ชอบและกลาแสดงความสามารถดานดนตรี รวมถึงเปน  
จดุเริ่มตนของการเปนนักดนตรีตอไปในอนาคต 

 

 
ภาพที่ 20 การพ่ึงพาและใหการ
ชวยเหลือ 

อัตลักษณของปอมเปนการสรางความสัมพันธกับเพ่ือน คือ การ
ที่พอของปอมรูความจริงวา ปอม ไมไดเรียนเตรียมแพทยศาสตร 
ทําใหปอมรูสึกสํานึกผิด หาทางออกไมได จึงตัดสินใจออกจาก
บานมาอาศัยที่หอพักของเฉดและฉัตรสักระยะ 

 

 
ภาพที่ 21 การใหคําปรึกษา 

อัตลักษณของปอมเปนการสรางความสัมพันธกับเพ่ือน โดยที่
ดาวใหคําแนะนําพรอมคําปรึกษาดานการศึกษาตอตางประเทศ
ในการสอบชิงทุนไปเรียนตอที่เมืองปูดาเบส ซึ่งเปนทุนของ
ประเทศฮังการี 
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 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ ปอม         
ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง  เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก 
การเอาใจใสซึ่งกันและกัน กับการนัดพบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.5 รูปแบบการสรางอัตลักษณของปอม ดานความสัมพันธแบบเพื่อนสนิทตางเพศ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 22 การเอาใจใสซึ่งกันและ
กัน 

ความเปนอัตลักษณของปอม เปนการสรางความสัมพันธกับ
เพ่ือนสนิทตางเพศ โดยการท่ีปอมเริ่มมีความสนิทสนมกับดาว
มากขึ้น มีการเอาใจใสซึ่งกันและกันในรายวิชาเรียนตางๆ  
รวมทั้งการใชเวลาสวนใหญสอนหนังสือภายในหอสมุดดวยกัน
เปนประจํา 

 

 
ภาพที่ 23 การนัดพบ 

ความเปนอัตลักษณของปอม เปนการสรางความสัมพันธกับ
เพ่ือนสนิทตางเพศ โดยการที่ปอมนัดเวลากับออมออกมา
รับประทานอาหารกลางวันเปนประจําทุกวัน อีกทั้งยังเดินทาง
ไปตางจังหวัดดวยกันเพ่ือหาขอมูลมาทํารายงานเพ่ิมเติม 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ ปอม ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก 
การศึกษาผานรายวิชาเรียน และกิจกรรมสรางสรรค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 4.6 รูปแบบการสรางอัตลักษณของปอม ดานสถาบันการศึกษา 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 24 การศึกษาวิชาเรียน 

การสรางอัตลักษณของปอม เปนลักษณะการศึกษาผานรายวิชา
เรียนตางๆ โดยเฉพาะวิชาดนตรี รวมถึงวิชาสามัญทั่วไป อาทิ 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 4.6 (ตอ) รูปแบบการสรางอัตลักษณของปอม ดานสถาบันการศึกษา 
อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 25 กิจกรรมสรางสรรค 

การสรางอัตลักษณของปอม เปนลักษณะการเขารวมวงดนตรี
ออรเคสตราของวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ปอม
ทําหนาที่ตีกลองทิมปะนี โดยไดรับการฝกฝนจากคุณครูโรซี่ เพ่ือ
เปนการแสดงศักยภาพดานความสามารถ 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ ปอม ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก  การ
อานหนังสือการตูน และการฟงเพลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.7 รูปแบบการสรางอัตลักษณของปอม ดานอิทธิพลของส่ือบันเทิงตางๆ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 26 การอานหนังสือการตูน 

การสรางอัตลักษณของปอม เปนลักษณะการอานหนังสือ
การตูน ขณะรอตีกลองทิมปะนี รวมถึงอานหนังสือการตูนใน
เวลาวางกอนซอมดนตรีประกวดฮอทเวฟมิวสิคอวอรด ซึ่งเปน
การผอนคลายความตึงเครียดตางๆ ดานการเรียน 

 

 
ภาพที่ 27 การฟงเพลง 

การสรางอัตลักษณของปอม คือการที่ปอมตัดสินใจเขารวม  
วงดนตรีออร เคสตรา ดวยความสามารถดานการตีกลอง 
ประกอบกับการหลงใหลในเพลงคลาสสิค ปอมไดใหความสนใจ
เปนอยางมาก และซื้อแผนเพลง The Very Best of Classical 

Music มาฟง จนทําใหปอมรูสึกวาตัวปอมเองเหมาะสําหรับเลน
ดนตรีออรเคสตรา บงบอกความเปนตัวตนของปอมอยางชัดเจน 
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 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ ปอม ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก การ
เลนกีฬา การเลนเครื่องดนตรี และการดูแลสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.8 รูปแบบการสรางอัตลักษณของปอม ดานรูปแบบการใชชีวิต 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 28 การเลนกีฬา 

การสรางอัตลักษณของปอม คือการที่ปอมเลนกีฬาฟุตบอลกับ
เพ่ือนๆ ในชวงเวลาวาง เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
รวมทั้งเปนการออกกําลังกายสรางเสริมสุขภาพรางกายที่
แข็งแรง 

 

 
ภาพที่ 29 การเลนเครื่องดนตรี 

การสรางอัตลักษณของปอม คือการที่ปอมหมั่นฝกซอมตีกลอง
ชุดเปนประจําทุกวัน เพ่ือเขาประกวดการแขงขันฮอทเวฟ  
มิวสิคอวอรด นอกจากน้ันยังแบงเวลาไปทําหนาที่ตีกลอง  
ทิมปะนี ซึ่งเปนเครื่องใหจังหวะของวงออรเคสตราอีกดวย 

 

 
ภาพที่ 30 การดูแลสุขภาพ 

การสรางอัตลักษณของปอม มีลักษณะเปนการดูแลเอาใจใส
ดานสุขภาพรางกายเปนสําคัญ ในทุกวันที่ปอมกลับมาบาน 
ปอมดื่มนมเปนประจํา ตลอดจนการเดินทางกลับหอพักใน  
ชวงวันอาทิตย ปอมไดนํานมกลองจากที่บาน นําไปฝากเพ่ือน
ดวยเชนกัน 
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 2.2 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง 
ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน มีดังตอไปนี้ 
 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ โจ ที่ปรากฏ
อยูในภาพยนตรไทยเร่ือง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ความเศราโศก เสียใจ และความกลัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.9 รูปแบบการสรางอัตลักษณของโจ ดานการแสดงออกทางอารมณ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 31 ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

การสรางอัตลักษณของโจ คือการท่ีโจไดใหคําสัญญากับซี วาไป
รวมสังสรรคที่สถานบันเทิงคลับ Y50 เปนชวงเวลาแหงความสุข 
ความสนุกสนาน รวมถึงเปนการผอนคลายจากความเครียดชวง
หลังสอบเสร็จ และเปนจุดเร่ิมตนของความรักของโจ ที่มีตอซี 
จนถอดตัวไมข้ึน 

 

 
ภาพที่ 32 ความเศราโศก เสียใจ 

การสรางอัตลักษณของโจ คือการท่ีโจตัดสินใจถือแผนปายที่ตน
เตรียมไวมาพูดแทนความในใจท่ีโจตองการบอก แตซีกลับไมได
รูสึกเชนนั้นกับโจเลยแมแตนอย จนเปนสาเหตุทําใหโจรูสึก
เสียใจเปนอยางมาก ที่ทําทุกอยางเพ่ือคนที่เรารัก แตกลับไม
เห็นคุณคา 

 

 
ภาพที่ 33 ความกลัว 

การสรางอัตลักษณของโจ คือการท่ีโจรูสึกกลัวขึ้นมา และเกรง
วาซีเขามาเห็นบอรดวันเกิดที่ทําขึ้นภายในมหาวิทยาลัยใน  
ชวงเชา โจจึงตัดสินใจวิ่งกลับไปมหาวิทยาลัยอยางรวดเร็ว 
จัดการถายรูปเก็บไว พรอมถอดบอรดออกไป 
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จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ โจ ที่ปรากฏอยูใน
ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก  การแตงกาย และ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.10 รูปแบบการสรางอัตลักษณของโจ ดานการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 

อัตลักษณ รายละเอียด 
 

 
ภาพที่ 34 การแตงกาย 

ความเปนอัตลักษณของโจ มีลักษณะการแตงกายสวนใหญใน
ชีวิตประจําวัน สวมใสเครื่องแบบนักศึกษา และยังแตงกายดวย
เครื่องแตงกายแบบวัยรุนชายทั่วไป ประกอบดวย เสื้อโปโล เสื้อ
ยืด กางเกงยีสต 

 

 
ภาพที่ 35 ความคิดสรางสรรค 

การสรางอัตลักษณของโจ คือการท่ีโจมีความพยายามอยางไม
ยอทอ เตรียมหาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ เพ่ือจัดทําบอรด  
ใหซีในวันเกิดท่ีใกลถึงนี้ โดยโจทุมเทแรงกาย แรงใจ อุทิศตนทํา
บอรดอยางตั้งใจ โดยหวังวาซีคงมาเห็นแลวชื่นชม 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ โจ ที่ปรากฏ
อยูในภาพยนตรไทยเร่ือง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก  การใหคําปรึกษา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.11 รูปแบบการสรางอัตลักษณของโจ ดานความสัมพันธกับกลุมเพ่ือน 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 36 การใหคําปรึกษา 

อัตลักษณของโจเปนการสรางความสัมพันธกับเพ่ือน หลังจากที่
ซีบอกโจตั้งแตชูปายที่หนาบานวามันไมเวิรค ทําใหโจรับรูถึง
ความอกหัก เพ่ือนๆ จึงไดพาโจไปดื่มสุราดวยกัน เพ่ือลืมความ
เจ็บปวด ประกอบกับการใหคําแนะคําพรอมคําปลอบโยนใหลืม
ความทุกขจากเพ่ือนอันเปนที่รัก 
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 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ โจ ที่ปรากฏ
อยูในภาพยนตรไทยเร่ือง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก การเก้ียวพาราสี/
การจีบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.12 รูปแบบการสรางอัตลักษณของโจ ดานความสัมพันธกับเพื่อนสนิทตางเพศ 

อัตลักษณ รายละเอียด 
 

 
ภาพที่ 37 การเก้ียวพาราสี/การ
จีบ 

ความเปนอัตลักษณของโจ เปนการสรางความสัมพันธกับเพ่ือน
สนิทตางเพศ โดยการท่ีโจมีความตองการบางอยาง นั้นก็คือ  
การจีบซี โจลงมือตั้งแตการโทรไปหาพรอมคําถามมากมาย 
เสนอตัวใหยืมภาพยนตรดีวีดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพ่ือนแอบรัก
เพ่ือน ไปจนถึงการชูปายบอกความในใจ 

 

จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ โจ ที่ปรากฏ
อยูในภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก  การรับชม
ภาพยนตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.13 รูปแบบการสรางอัตลักษณของโจ ดานอิทธิพลของส่ือบันเทิงตางๆ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 38 การรับชมภาพยนตร 

การสรางอัตลักษณของโจ คือการที่โจนั่งชมภาพยนตรเร่ือง  
ทุกหัวใจมีรัก จนเกิดความคิดเลียนแบบเชนเดียวกับตัวละคร  
ในการแสดงความในใจใหคนที่เรารักรับรู ในวันรุงขึ้น โจเดินทาง
ไปบานซีพรอมกดกร่ิงท่ีประตู โจไมไดพูดอะไร เพียงใชแผนปาย
ที่เตรียมไวสื่อความหมายสิ่งที่หัวใจของโจตองการบอก 
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 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ โจ ที่ปรากฏ
อยูในภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก การรับชม
ภาพยนตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.14 รูปแบบการสรางอัตลักษณของโจ ดานรูปแบบการใชชีวิต 

อัตลักษณ รายละเอียด 
 

 
ภาพที่ 39 การรับชมภาพยนตร 

การสรางอัตลักษณของโจ คือการท่ีโจใชเวลาวางสวนใหญ
ออกไปดูหนังในโรงภาพยนตร รวมทั้งการเก็บสะสมภาพยนตร 
ดีวีดีที่ตนเองช่ืนชอบเปนจํานวนมาก เพ่ือรับชมภายในหองนอน 

 

2.3 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง สิ่ ง
เล็กเล็ก ที่เรียกวารัก มีดังตอไปนี้ 
 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ พ่ีโชน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ความตลกขบขัน ความเศราโศก เสียใจ และความกลัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.15 รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีโชน ดานการแสดงออกทางอารมณ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 40 ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

การสรางอัตลักษณของพ่ีโชน คือการท่ีพ่ีโชนแสดงพฤติกรรมไม
เหมาะสม โดยการแกลงเพ่ือนในชั้นขณะเรียนวิชาคณิตศาสตร 
จนอาจารยพบวาเปนฝมือของพ่ีโชน จึงถูกลงโทษดวยการยืน 
ขาเดียว และคาบไมบรรทัด อยูนอกหองเรียน 
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ตารางที่ 4.15 (ตอ) รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีโชน ดานการแสดงออกทางอารมณ 
อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 41 ความตลกขบขัน 

การสรางอัตลักษณของพ่ีโชน คือการที่พ่ีโชนไดมีโอกาสเปน
นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน ตําแหนงศูนยหนา ในทุกวัน มีการ
ฝกซอม และใหความสําคัญกับการเตะลูกจุดโทษ เม่ือพ่ีโชน  
เตะลูกจุดโทษเขาประตู สมาชิกในทีมพรอมทําทากวนกาละแมร 
เปนที่ตลกขบขันและจดจําทั้งนักเตะ รวมถึงผูชมในสนาม 

 

 
ภาพที่ 42 ความเศราโศก เสียใจ 

การสรางอัตลักษณของพ่ีโชน คือการที่พ่ีโชนไดรับรูถึงความรูสึก
ในใจ พรอมกับคําสารภาพรักของนองน้ํา แตพ่ีโชนไมกลาแสดง
ความรูสึกออกมา เนื่องจากพ่ีโชนเคยสัญญากับเพ่ือนไววาเรา 
ไมรักผูหญิงคนเดียวกัน รวมถึงการที่ปนซึ่งเปนเพ่ือนรวม  
ชั้นเรียน ก็ไดแอบรักพ่ีโชนเชนเดียวกัน จนทําใหทั้งสองคนเกิด
ความเศราและเสียใจไปพรอมๆ กัน 

 

 

 
ภาพที่ 43 ความกลัว 

การสรางอัตลักษณของพ่ีโชน คือการที่พ่ีโชนรูสึกกลัวทุกคร้ัง  
ในการยิงลูกจุดโทษ เนื่องจากเกรงวาจะเตะลูกจุดโทษพลาด
เหมือนพอของตนเอง 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ พ่ีโชน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก การแตงกาย 
ความเชื่อม่ันในตนเอง และความกาวราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.16 รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีโชน ดานการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 44 การแตงกาย 

ความเปนอัตลักษณของพ่ีโชน มีลักษณะการแตงกายสวนใหญ
ดวยชุดเครื่องแบบนักเรียน และชุดพละศึกษา รวมถึงการ  
แตงกายดวยชุดนักฟุตบอล ตลอดจนใหความสนใจกับการ  
แตงกายแบบวัยรุนชายตามแฟชั่นทั่วไป เชน เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด 
กางเกงยีนส 

 

 
ภาพที่ 45 ความเชื่อม่ันในตนเอง 

การสรางอัตลักษณของพ่ีโชนนั้น คือการที่ พ่ีโชนไดนําสมุด  
ที่เก็บรวบรวมภาพเรื่องราวของนองน้ํามาเปดดูอีกครั้ง มีการ
นําเสนอภาพยอนใหเห็นเร่ืองราวความเปนมาของภาพแตละรูป 
รับรูไดถึงความรักที่พ่ีโชนมีตอนองน้ํา แตไมสามารถที่แสดง
ออกมาใหนองน้ํารูได และคืนนั้นเองพ่ีโชนรวบรวบความเชื่อมั่น
ของตนเอง ตัดสินใจเดินทางนําสมุดเลมนั้นไปวางไวหนาบาน
นองน้ํา เผื่อนองน้ําอาจไดอานสมุดท่ีเก็บรวบรวมภาพเลมนี้ 
 

 

 
ภาพที่ 46 ความกาวราว 

การสรางอัตลักษณของพ่ีโชน คือการท่ีพ่ีโชน แสดงพฤติกรรม
กาวราวออกมา เกิดการทะเลาะวิวาทภายในโรงยิมของโรงเรียน 
เนื่องจากนักบาสเกตบอลคนหน่ึงไดกลาววาพอของพ่ีโชนในทาง
ไมด ี

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ พ่ีโชน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก  การอบรม
เลี้ยงดู และการฝกฝนใหมีความสามารถ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.17 รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีโชน ดานความสัมพันธกับพอแมผูปกครอง และครู
อาจารย 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 47 การอบรมเลี้ยงดู 

ความเปนอัตลักษณของพ่ีโชน ถูกสรางมาจากพอแม โดยพอ
ของพ่ีโชนนั้น ในอดีตเปนนักกีฬาฟุตบอลตัวแทนของจังหวัด 
เคยทําผิดพลาด จากการเตะลูกจุดโทษไมเขา ทําใหรูสึกเปน  
ปมดอยอยูในใจเสมอ จึงมีความหวังเล็กๆ ใหลูกของตนเองนั้น
เปนนักกีฬาฟุตบอล เชนเดียวกับพอ เพ่ือลดขอผิดพลาดท่ี
กระทําในอดีต 

 

 
ภาพที่ 48 การฝกฝนใหมี
ความสามารถ 

ความเปนอัตลักษณของพ่ีโชน ถูกสรางมาจากครูพล ซึ่งเปนครู
พละศึกษาประจําโรงเรียน มีบทบาทตอการฝกซอมกีฬาฟุตบอล
ของพ่ีโชน และเพ่ือนๆ ในทีม ที่ไปแขงขันรวมถึงมีความคาดหวัง
ใหนักเรียนทุกคนเห็นความสําคัญในการเลนกีฬา และใหมี
ความสามารถพิเศษติดตัวไปกับนักเรียนทุกคน 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ พ่ีโชน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก  การ
สนับสนุนความสามารถและความถนัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.18 รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีโชน ดานความสัมพันธกับกลุมเพ่ือน 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 49 การสนับสนุน
ความสามารถและความถนัด 

อัตลักษณของพ่ีโชน เปนการสรางความสัมพันธกับเพ่ือน คือ
การที่เพ่ือนๆ เห็นความสามารถดานการเลนกีฬาฟุตบอล จึงพูด
แนะนําพรอมทั้งสนับสนุนใหพ่ีโชนไปสมัครเปนศูนยหนาของ
โรงเรียน รวมทั้งความสามารถดานการถายภาพ จนไดมีโอกาส
สงภาพถายเขาประกวด ไดรับการคัดเลือกเปนผลงานชนะเลิศ
ภาพถายประจําจังหวัด เปนการสรางชื่อเสียงแกโรงเรียน 
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 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ พ่ีโชน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก การนัดพบ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.19 รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีโชน ดานความสัมพันธกับเพื่อนสนิทตางเพศ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 50 การนัดพบ 

ความเปนอัตลักษณของพ่ีโชน เปนการสรางความสัมพันธกับ
เพ่ือนสนิทตางเพศ โดยการที่พ่ีโชนนัดพบนองน้ําที่โถงบันไดชั้น
ที่สาม แตกลับกลายเปนท็อปที่เดินเขามาทักทาย พรอมเสนอ
ตัวขอเปนแฟน แตนองน้ําไมไดตอบอะไร เพียงหวังลึกๆ อยูใน
ใจวา หากคบกับพ่ีท็อปแลว ก็ไดอยูใกลพ่ีโชน ถือวามีความสุข
แลว 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ พ่ีโชน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก กิจกรรม
สรางสรรค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.20 รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีโชน ดานสถาบันการศึกษา 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 51 กิจกรรมสรางสรรค 

การสรางอัตลักษณของพ่ีโชนเปนลักษณะการเขารวมกิจกรรม
ของชมรมละครของครูอิน ที่ปนี้เลือกเลนละครเวทีเรื่องสโนไวท
กับคนแคระทั้งเจ็ด โดยพ่ีโชนทําหนาที่เปนผูอยูเบื้องหลังการ
เตรียมงานและเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ พ่ีโชน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก การเลนกีฬา 
และการถายรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.21 รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีโชน ดานรูปแบบการใชชีวิต 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 52 การเลนกีฬา 

การสรางอัตลักษณของพ่ีโชน คือการที่พ่ีโชนใชเวลาวางสวน
ใหญ เลนกีฬาฟุตบอลกับเพื่อนๆ เปนประจํา เปนการผอนคลาย
ความตึงเครียดจากการศึกษาภายในชั้นเรียน รวมถึงมีความ
ตองการสงเสริมความรักความสามัคคี และเสริมสรางสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 

 

 
ภาพที่ 53 การถายรูป 

การสรางอัตลักษณของพ่ีโชน คือการท่ีพ่ีโชนมักนํากลองถายรูป
ติดตัวไปทุกครั้ง พยายามฝกฝนและหาเทคนิคการถายภาพดวย
ตนเอง เพ่ือความใฝฝนตองการเปนชางภาพในอนาคต 

 

2.4 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง หวย
ขั้นเทพ มีดังตอไปนี้ 
 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ เปด ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง หวยขั้นเทพ พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก ความสนุกสนาน
เพลิดเพลนิ ความตลกขบขัน ความเศราโศก เสียใจ และความกลัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.22 รูปแบบการสรางอัตลักษณของเปด ดานการแสดงออกทางอารมณ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 54 ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

การสรางอัตลักษณของเปด คือการที่เปดตัดสินใจเขารวมวง
ดนตรี เพ่ือเขาประกวดการแขงขันฮอทเวฟมิวสิคอวอรด เปด  
มีความสนุกสนานกับเพ่ือนๆ ที่ไดรวมซอมดนตรีดวยกันภายใน
รานเบเกอร่ี โดยใชเปนสถานที่ฝกซอมดนตรีกอนการแขงขัน
ครั้งนี ้
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ตารางที่ 4.22 (ตอ) รูปแบบการสรางอัตลักษณของเปด ดานการแสดงออกทางอารมณ 
อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 55 ความตลกขบขัน 

การสรางอัตลักษณของเปด คือการท่ีเปดหัวเราะที่ไดฟงเร่ืองเลา
เฮฮาเกี่ยวกับเอ็กซที่กําลังแอบชอบสมอยูฝายเดียว โดยไมกลา
เขาไปคุยดวย จนสุดทายก็โดยทอมแยงไป 

 

 
ภาพที่ 56 ความเศราโศก เสียใจ 

การสรางอัตลักษณของเปด คือการท่ีเปดรูสึก สํานึกผิดและ
เสียใจท่ีไมบอกคุงเร่ือง เพลง ที่ฉันไมไดแตง ที่นําไปรองเพ่ือเขา
ประกวดการแขงขันฮอทเวฟมิวสิคอวอรด ตลอดจนการที่เปด
ปดบังไมยอมบอกคุงเรื่องที่ตัวเขาเองชอบเอิญ มาตั้งแตเรียนชั้น
ประถม จนเกิดการทะเลาะกับคุงเพ่ือนรักของตน 

 

 
ภาพที่ 57 ความกลัว 

การสรางอัตลักษณของเปด คือการท่ีเปดรูสึกกลัวขึ้นมาทันที่วา 
หากเอิญรูความจริงขึ้นมาวา เปดเองที่แอบชอบเอิญ ตั้งแตสมัย
เรียนชั้นประถม และไปปนจักรยานไปหาเอิญชวงดึก เพ่ือบอก
ลาเอิญ กอนที่เอิญไปเรียนตอในกรุงเทพ 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ เปด ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง หวยขั้นเทพ พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก การแตงกาย และความ
กลาแสดงออก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.23 รูปแบบการสรางอัตลักษณของเปด ดานการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 58 การแตงกาย 

ความเปนอัตลักษณของเปด มีลักษณะการแตงกายสวนใหญ 
สวมใสชุดนักเรียนโรงเรียนเชตุพนบูรณะ ดูสุขุมเรียบรอย 
นอกจากนั้นเปดชอบใสเสื้อยืดสีเขม ไปรวมทํากิจกรรมกับกลุม
เพ่ือน 

 

 
ภาพที่ 59 ความกลาแสดงออก 

การสรางอัตลักษณของเปด คือการท่ีเปด คุงและเอกซ ในนาม
วงดนตรี คุงแอนดเฟรนด รวบรวมความกลา เดินทางไปเลน
ดนตรีในงาน อารต มาสเตอร แมพวกเขาทั้งสามคนนั้นไมได
ฝกซอมกันอยางจริงจังก็ตาม รวมถึงการท่ีเปดแสดงความกลาใน
การตัดสินใจเดินทางไปหาบานเอิญชวงดึกเพียงคนเดียว เพียง
เพ่ือตองการรองเพลง และพูดความในใจใหเอิญรับรู 
 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ เปด ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง หวยขั้นเทพ พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก  การชักชวนรวมทํา
กิจกรรม การพ่ึงพาและใหความชวยเหลือ และการใหคําปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.24 รูปแบบการสรางอัตลักษณของเปด ดานความสัมพันธกับกลุมเพ่ือน 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 60 การชักชวนรวมทํา
กิจกรรม 

อัตลักษณของเปดเปนการสรางความสัมพันธกับเพ่ือน คือการท่ี
เปด รวมมือกันตั้งวงดนตรีชื่อ Suck Seed ขั้นมา เพ่ือฝกซอม
และเขารวมประกวดการแขงขันฮอทเวฟมิวสิคอวอรด เพ่ือ
ตองการพิสูจนตนเองใหเพ่ือนๆ ทุกคน ไดเห็นวาพวกเรา ไมใช
แคตัวหวยอยางที่ทุกคนคิด 
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ตารางที่ 4.24 (ตอ) รูปแบบการสรางอัตลักษณของเปด ดานความสัมพันธกับกลุมเพ่ือน 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 61 การพ่ึงพาและใหความ
ชวยเหลือ 

อัตลักษณของเปดเปนการสรางความสัมพันธกับเพ่ือน คือการท่ี
หองดนตรีในหลายๆ ที่เต็มหมด เอ็กซจึงอาสาใหความชวยเหลือ 
โดยใชสถานที่ของบาน ซึ่งทําธุรกิจ เปนรานขายเบเกอรี่มา
ฝกซอมดนตรีวง Suck Seed จนเขารอบยี่สิบทีมสุดทายเขต
ภาคเหนือ 

 

 
ภาพที่ 62 การใหคําปรึกษา 

อัตลักษณของเปดเปนการสรางความสัมพันธกับเพ่ือน คือ
ในชวงขนยายของออกจากหองเรียน เอิญไดใหคําแนะนําและ
คําปรึกษากับเปดวาลองใชคําวา ชอบ คิดถึง เปนหวง ประกอบ
กับการใชความรูสึกชอบใครซักคนแตงเพลงออกมา ทําใหเปด
นั้นเกิดแรงบันดาลใจจนแตงเพลงสําเร็จ 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ เปด ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง หวยขั้นเทพ พบวาอัตลักษณท่ีปรากฏไดแก การเก้ียวพาราสี/การจีบ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.25 รูปแบบการสรางอัตลักษณของเปด ดานความสัมพันธกับเพื่อนสนิทตางเพศ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 63 การเก้ียวพาราสี/การ
จีบ 

อัตลักษณของเปดเปนการสรางความสัมพันธกับเพ่ือนสนิท  
ตางเพศ โดยการที่เปดเดินทางมาบานเอิญชวงดึก หลังจากได
สนทนาทางโทรศัพท เร่ิมรองเพลง ที่ฉันไมไดแตงหนาบาน 
พรอมกับสารภาพความในใจ ที่วาเปดเองที่โทรหาเอิญชวงดึก
ตอนสมัยเรียนประถม และตอนนี้ก็ยังชอบเอิญอยู ไมเคย
เปลี่ยนแปลง 
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 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ เปด ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง หวยขั้นเทพ พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก การอานหนังสือการตูน 
และการฟงเพลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.26 รูปแบบการสรางอัตลักษณของเปด ดานอิทธิพลของส่ือบันเทิงตางๆ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 64 การอานหนังสือการตูน 

การสรางอัตลักษณของเปดเปนลักษณะการอานหนังสือการตูน
ที่ตนเองชื่นชอบ ในชวงเวลาวางและพักกลางวัน ซึ่งหนังสือ
การตูนเปนสื่อที่เปดสามารถเขาถึงไดโดยงาย และไมสงผลตอ
การแสดงพฤติกรรมเลียบแบบในทางไมดี 

 

 
ภาพที่ 65 การฟงเพลง 

การสรางอัตลักษณของเปด คือการท่ีเปดสนใจเลนดนตรี และ
ชอบฟงเพลงร็อคเปนชีวิตจิตใจ ตั้งแตเอิญบอกเปดวา เวลาเรา
ฟงเพลงก็เหมือนมีเพ่ือนมาอยูขางๆ เพลงร็อคที่เปดฟงมีรูปแบบ
ดนตรีที่หนักแนน รวมถึงมีแงคิดแฝงอยูในเพลงอีกมากมาย อีก
ทั้งเนื้อหาของเพลงก็ไมไดจํากัดอยูแคเรื่องของความรักเพียง
อยางเดียว เปดไดเกิดการเรียนรูและมีพฤติกรรมการเลียบแบบ 
และสรางความโดดเดน เปนการแสดงออกถึงความเปนตัวตน
อยางชัดเจน 

 

 
 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ เปด ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง หวยขั้นเทพ พบวาอัตลักษณที่ปรากฏไดแก การเลนดนตรี และการ
ทองเท่ียว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.27 รูปแบบการสรางอัตลักษณของเปด ดานรูปแบบการใชชีวิต 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 66 การเลนดนตรี 

การสรางอัตลักษณของเปด คือการท่ีเปดตั้งใจฝกฝนการเลนเบส
อยางจริงจัง เพ่ือตั้งวงดนตรี Suck Seed เขาประกวดการ
แขงขันฮอทเวฟมิวสิคอวอรด เพื่อแสดงใหทุกคนเห็นวา พวกเรา
ทั้งสามคนไมใชตัวหวยอยางท่ีคนอ่ืนคิด 

 

 
ภาพที่ 67 การทองเที่ยว 

ความเปนอัตลักษณของเปด คือการที่เปดรวมออกเดินทาง  
เปนเพื่อนคุงกับเอ็กซ ที่เกิดอาการอกหัก ตัดสินใจโดยสารรถไฟ
เขากรุงเทพฯ เพื่อคนหาชีวิตที่ตนเองแตละคนตองการ และสิ่งที่
ลงมือทําตอไปในอนาคต 

 

2.5 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง 
รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน มีดังตอไปนี้ 
 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ พ่ีปวน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน พบวาอัตลักษณที่ปรากฏ ไดแก ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ความตลกขบขัน และความเศราโศก เสียใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.28 รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีปวน ดานการแสดงออกทางอารมณ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 68 ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

การสรางอัตลักษณของพ่ีปวน คือการท่ีพ่ีปวนมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินทุกคร้ัง ที่นั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอรเปนประจําใน 
ทุกๆ วันชวงมีเวลาวาง เพ่ืออัพเดทความเคล่ือนไหวของตนเอง 
พูดคุยโตตอบกับกลุมเพ่ือนพรอมทั้งแบงบันคลิปและรูปภาพ 
ตลอดจนเปนชองทางการสนทนากับนองมิลค นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ สี่ ที่พ่ีปวนแอบชอบอยูสรางสัมพันธที่ดีตอกัน 
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ตารางที่ 4.28 (ตอ) รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีปวน ดานการแสดงออกทางอารมณ 
อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 69 ความตลกขบขัน 

การสรางอัตลักษณของพ่ีปวน คือการที่พ่ีปวนพานองมิลคไป
เที่ยวที่สวนรถไฟ ในชวงวันวาเลนไทน ซึ่งอยูใกลสถานีรถไฟฟา 
จัดวาเปนสถานท่ีโรแมนติกระดับเยาวชน ขณะอยูที่สวนรถไฟ 
ปวนไดถายภาพประกอบกับการบันทึกวีดี โอนองมิลคกับ
สัตวเลื้อยคลานชนิดหนึ่ง พ่ีปวนเกิดความคิดที่นําคลิปที่ถายได
อัพลงยูทูป จนกลายเปนเรื่องตลกของท้ังสองคน รวมถึงเปนการ
เชื่อมความสนิทสนมกันมากขึ้น 

 

 

 
ภาพที่ 70 ความเศราโศก เสียใจ 

การสรางอัตลักษณของพ่ีปวน คือการที่ พ่ีปวนรูสึกแย และ
เสียใจเปนอยางมากท่ีนําคลิปการรองเพลงขอบคุณของนองมิลค
ไปลงยูทูป หวังวาผูที่เขามารับชมคงกดชอบ ประกอบกับการ
แสดงความคิดเห็นชื่นชม แตกลับไมเปนเชนนั้น นองมิลคทราบ
เรื่องที่เกิดขึ้น จึงเกิดความไมพอใจเปนอยางมาก แมวาพ่ีปวน
กลาวขอโทษแตไมสามารถทําใหสถานการณทุกอยางดีขึ้นได 
 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ พ่ีปวน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน พบวาอัตลักษณที่ปรากฏ ไดแก การแตงกาย และ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที ่4.29 รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีปวน ดานการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 71 การแตงกาย 

ความเปนอัตลักษณของพ่ีปวนมีลักษณะการแตงกายแบบวัยรุน
ชายทั่วไป และมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา โดยสวนใหญ  
สวมใสเสื้อยืดสีพ้ืนเรียบๆ กางเกงขายาว นอกจากนั้นพ่ีปวน  
ยังสวมใสชุดนักเรียน เสื้อยืดแขนยาว กางเกงยีนส เปนตน 
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ตารางที่ 4.29  (ตอ) รูปแบบการสรางอัตลักษณของพี่ปวน ดานการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 72 ความคิดสรางสรรค 

การสรางอัตลักษณของพ่ีปวน คือการที่พ่ีปวนใชโปรแกรมตัดตอ
คลิปและรูปภาพ เพ่ือตองการใหคลิปที่ออกมาน้ันสมบูรณที่สุด 
เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาพ่ีปวนมีความคิดสรางสรรค สามารรถใช
ความคิดไดอยางเต็มที่ และมีความสุขในสิ่งที่ตนเองทําเพ่ือคน  
ที่เรารัก 

 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ พ่ีปวน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน พบวาอัตลักษณที่ปรากฏ ไดแก การเก้ียวพาราสี/
การจีบ และการเอาใจใสซึ่งกันและกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.30 รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีปวน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนสนิทตางเพศ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 73 การเก้ียวพาราสี/การ
จีบ 

ความเปนอัตลักษณของปวน เปนการสรางความสัมพันธกับ
เพ่ือนสนิทตางเพศ โดยการที่พ่ีปวนทําคลิปมิวสิควีดีโอลงยูทูป 

มอบใหนองมิลคเพียงคนเดียว โดยมีผูรับชมเปนจํานวนมาก 
และไดรับคําชมอยางลนหลาม จนทําใหนองมิลคชื่นชอบพรอม
ทั้งประทับใจในตัวพ่ีปวนเปนอยางมาก 

 

 
ภาพที่ 74 การเอาใจใสซึ่งกันและ
กัน 

ความเปนอัตลักษณของปวน เปนการสรางความสัมพันธกับ
เ พ่ือนสนิทตางเพศ โดยการที่ พ่ีปวนมีความสนิทสนมกับ  
นองมิลคมากขึ้น ตั้งแตไดรูจักกันภายในงานวันสุนทรภูที่ผานมา 
มีการเอาใจใสซึ่งกันมาตลอด พ่ีปวนสนทนากับนองมิลคผาน
ทาง Facebook กับ Skype เปนประจําทุกวัน 
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 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ พ่ีปวน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน พบวาอัตลักษณที่ปรากฏ ไดแก การเลนเฟสบุค
และการใชสมารโฟน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.31 รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีปวน ดานอิทธิพลของส่ือบันเทิงตางๆ 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 75 การเลนเฟสบุค 

การสรางอัตลักษณของพ่ีปวนมีลักษณะเปนการติดตอสื่อสาร
กับกลุมเพ่ือน และนองมิวค ผานทางเฟสบุค รวมทั้งการใช  
ยูทูป เปนเครื่องมือในการเผยแพรคลิปออกไป เพ่ือตองการให
มีการกดถูกใจเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นวาพ่ีปวนเปนผูที่
หลงใหล และเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีตางๆ เปนอยางมาก 

 

 
ภาพที่ 76 การใชสมารโฟน 

การสรางอัตลักษณของพ่ีปวนมีลักษณะเปนการใชสมารโฟน
เปนเครื่องมือติดตอสื่อสารทุกครั้ง รวมถึงใชในการคนหา
สถานที่ การถายภาพ การบันทึกวีดีโอ อัพลงเฟสบุค และ
อินสตาแกรม แสดงใหเห็นวาพ่ีปวนเปนคนทันสมัย สนใจ 
เรื่องเทคโนโลยี และมีฐานะดีในสังคม 

 

 จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายชื่อ พ่ีปวน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน พบวาอัตลักษณที่ปรากฏ ไดแก การทองเที่ยว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.32 รูปแบบการสรางอัตลักษณของพ่ีปวน ดานรูปแบบการใชชีวิต 

อัตลักษณ รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 77 การทองเที่ยว 

ความเปนอัตลักษณของพ่ีปวน คือการท่ีพ่ีปวนมีความตั้งใจ 
พานองมิลคไปเท่ียวชวงวันวาเลนไทน พ่ีปวนจึงพยายามหา
ขอมูล พรอมคนหารายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับสถานท่ีเที่ยวใน
ประเทศไทย และไดตัดสินใจเลือกสวนรถไฟ ซึ่งอยูในเขต
กรุงเทพฯ กับการเดินทางที่สะดวกสบาย เปนที่ถูกอกถูกใจ
นองมิลค 
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ตารางที่ 4.33 สรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานการแสดงออกทางอารมณ 

ลําดับ 
รูปแบบการสรางอัตลักษณ 

 

ภาพยนตรไทย 

รอยละ เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลง

บอย 

ปดเทอมใหญ 
หัวใจวาวุน 

สิ่งเล็กเล็ก   
ที่เรียกวารกั 

หวยข้ันเทพ 
รักเจ็ดป     
ดีเจ็ดหน 

1. ความสนกุสนานเพลดิเพลนิ      100 

2. ความตลกขบขัน      60 

3. ความเศราโศก เสียใจ      100 

4. ความวิตกกังวล สับสน      20 

5. ความกลวั      80 

6. ความโกรธ      20 

 

 จากการรับชมภาพยนตรไทยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับวัยรุนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ผลการวิเคราะห
เนื้อหาในภาพรวมผูวิจัยพบวา รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานการแสดงออกทาง
อารมณ มากที่สุด คือ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (รอยละ 100) และความเศราโศก เสียใจ (รอยละ 
100) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอความเปนตัวตนของวัยรุนที่ชอบเขารวมกิจกรรมตางๆ กับ
กลุมเพ่ือนอยูบอยคร้ัง กอใหเกิดความสนุกสนานรวมกัน แสดงใหเห็นวา เพ่ือนมีความสําคัญมากท่ีสุด 
รวมถึงตองการพวกพอง รวมทุกขรวมสุขไปดวยกัน ขณะเดียวกันน้ัน ความเศราโศก เสียใจ เกิดจาก
พฤติกรรมของวัยรุนที่ไมคิดไตรตรองใหรอบคอบ ขาดประสบการณ จนเปนเหตุทําใหผูอ่ืนเสียใจ อัน
สงผลตอความรูสึกทางดานจิตใจ รวมถึงการเรียนรูของวัยรุนวาตอไปควรปฏิบัติตนอยางถูกตอง
เหมาะสมอยางไร  
 นอกจากน้ี ผูวิจัยพบวา รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานการ
แสดงออกทางบุคลิกภาพ รองลงมาคือ ความกลัว (รอยละ 80) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอ 
ความกลัวที่เกิดข้ึนกับวัยรุนนั้น วัยรุนมีหนทางการเผชิญหนาและขจัดความกลัวออกไป เพ่ือไมใหเปน
อุปสรรคที่พยายามขัดขวางอนาคตของตัวเขาเอง รองลงมาคือ ความตลกขบขัน  (รอยละ 60) เปน
เพราะภาพยนตรตองการตอบสนองผูชมที่เขามาดูเพ่ือความบันเทิงพรอมทั้งสรางเสียงหัวเราะ ไม
เสียดายที่ไดรับชม และนอยที่สุด คือ ความวิตกกังวล สับสน (รอยละ 20) และความโกรธ (รอยละ 
20) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอความเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณของวัยรุนที่เกิดขึ้น เพียง
ชั่วขณะ แตไมไดสงผลกระทบในวงกวาง 
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ตารางที่ 4.34 สรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 

ลําดับ 
รูปแบบการสรางอัตลักษณ 

 

ภาพยนตรไทย 

รอยละ เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลง

บอย 

ปดเทอมใหญ 
หัวใจวาวุน 

สิ่งเล็กเล็ก   
ที่เรียกวารกั 

หวยข้ันเทพ 
รักเจ็ดป     
ดีเจ็ดหน 

1. การแตงกาย      100 

2. ความกลาแสดงออก      40 

3. ความเชือ่มัน่ในตนเอง      40 

4. ความคิดสรางสรรค      40 

5. ความกระตือรอืรน      20 

6. ความกาวราว      20 

 
 จากการรับชมภาพยนตรไทย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับวัยรุนทั้งสิ้น 5 เร่ือง ผลการ
วิเคราะหเนื้อหาในภาพรวมผูวิจัยพบวา รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานการ
แสดงออกทางบุคลิกภาพ มากที่สุด คือ การแตงกาย (รอยละ 100) เปนเพราะภาพยนตรตองการ
นําเสนอการเรียนรูและความพยายามคนหาอัตลักษณของวัยรุน จากการแตงกายดวยชุดนักเรียน   
ชุดนักศึกษา และชุดอ่ืนๆ ที่สวมใส สามารถสะทอนอัตลักษณไดอยางดี เห็นอยางชัดเจนวาวัยรุนสวน
ใหญแตงกายดวยชุดนักเรียน บงบอกวาตนเองเปนใคร มี อัตลักษณเหมือนกลุมหนึ่ง และมีความ
แตกตางจากกลุมอ่ืนอยางไร รองลงมาคือ ความกลาแสดงออก  (รอยละ 40) ความเชื่อมั่นในตนเอง 
(รอยละ 40) ความคิดสรางสรรค (รอยละ 40) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอการแสดงออก
ทางบุคลิกภาพ และการเปนแบบอยางที่ดี มีสวนสําคัญที่จะนําพาวัยรุนกาวไปสูผูใหญที่ดีในอนาคต
ขางหนา  
 นอกจากน้ี ผูวิจัยพบวา รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานการ
แสดงออกทางบุคลิกภาพ นอยที่สุด คือ ความกระตือรือรน (รอยละ 20) เปนเพราะภาพยนตร
ตองการนําเสนอ สิ่งที่วัยรุนลงมือปฏิบัติแลวมีความสุข จนกอใหเกิดความกระตือรือรน และเอาใจใส
เปนพิเศษท่ีจะทําสิ่งนั้นตอไป ถือวาเปนองคประกอบที่ภาพยนตรควรใหความสําคัญมากกวานี้ 
เนื่องจากความกระตือรือรน เปนหนทางนําไปสูความสําเร็จในชีวิตของวัยรุนได และนอยที่สุด คือ 
ความกาวราว (รอยละ 20) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอ คุณลักษณะในการแสดงออกถึง
ความเปนเพศชาย ที่จะตองมีนิสัยกาวราว รุนแรง ออกมาใหนอยท่ีสุด เพ่ือไมตองการใหวัยรุนที่เขามา
รับชอบเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบทําใหผูอื่นไดรับความบาดเจ็บ 
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ตารางที่ 4.35 สรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธกับพอแม
ผูปกครอง และครูอาจารย 

ลําดับ 
รูปแบบการสรางอัตลักษณ 

 

ภาพยนตรไทย 

รอยละ เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลง

บอย 

ปดเทอมใหญ 
หัวใจวาวุน 

สิ่งเล็กเล็ก   
ที่เรียกวารกั 

หวยข้ันเทพ 
รักเจ็ดป     
ดีเจ็ดหน 

1. การอบรมเล้ียงด ู      40 

2. การแนะนําสั่งสอน       20 

3. การสงเสรมิดานการศึกษา      20 

4. การฝกฝนใหมีความสามารถ      40 

 

 จากการรับชมภาพยนตรไทย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ผลการวิเคราะห
เนื้อหาในภาพรวม ผูวิจัยพบวา รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธกับ
พอแมผูปกครอง และครูอาจารย มากที่สุด คือ การอบรมเล้ียงดู (รอยละ 40) และการฝกฝนใหมี
ความสามารถ (รอยละ 40) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอ ความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
ที่มีสวนในการสนับสนุนใหวัยรุนเอาใจใสเรื่องของการศึกษา รวมถึงความพยายามคนหาความถนัด 
ความสามารถของตนเอง ซึ่งนําไปสูจุดมุงหมายในอาชีพที่มั่นคงตอไปในอนาคต รองลงมาคือ การ
แนะนําสั่งสอน (รอยละ 20) และการสงเสริมดานการศึกษา (รอยละ 20) เปนเพราะภาพยนตร
ตองการนําเสนอ ความสําคัญของครูอาจารยที่มีบทบาทสําคัญในการอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทาง
การศึกษา ใหเกิดความสําเร็จ เปนที่ชื่นชมของพอแมผูปกครอง 
 สวนภาพยนตรเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน หวยขั้นเทพ กับรักเจ็ดป ดีเจ็ดหน ไมพบ
รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธกับพอแมผูปกครอง และครูอาจารย 
เน่ืองจาก ภาพยนตรเรื่องปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน เปนเร่ืองราวของโจ ที่ตั้งใจพิชิตใจซี รวมถึง
พยายามเรียนรูการใชชีวิตดวยตนเอง หวยขึ้นเทพ เปนเร่ืองราวของเปดที่ตองการพิสูจนใหทุกคนเห็น
วา พวกเขาไมใชตัวหวยอยางท่ีใครๆ คิด เห็นเพื่อนมีความสําคัญมากท่ีสุด และรักเจ็ดป ดีเจ็ดหน เปน
เรื่องราวของพ่ีปวนที่หลงใหลในดานเทคโนโลยี และเปนสวนหนึ่งของชีวิต จึงทําใหความสัมพันธกับ
พอแมผูปกครองและครูอาจารยไมปรากฏในภาพยนตรทั้ง 3 เรื่องนี้ 
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ตารางที่ 4.36 สรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธกับกลุมเพ่ือน 

ลําดับ 
รูปแบบการสรางอัตลักษณ 

 

ภาพยนตรไทย 

รอยละ เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลง

บอย 

ปดเทอมใหญ 
หัวใจวาวุน 

สิ่งเล็กเล็ก   
ที่เรียกวารกั 

หวยข้ันเทพ 
รักเจ็ดป     
ดีเจ็ดหน 

1. การชักชวนรวมทํากจิกรรม      40 

2. การพ่ึงพาและใหความชวยเหลือ      40 

3. การใหคําปรกึษา      60 

4. 
การสนับสนนุความสามารถและ
ความถนดั 

     20 

 

 จากการรับชมภาพยนตรไทย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ผลการวิเคราะห
เนื้อหาในภาพรวม ผูวิจัยพบวารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธกับ
กลุมเพ่ือนมากที่สุด คือ การใหคําปรึกษา (รอยละ 60) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอใหเห็น
วา เพ่ือนมีความสําคัญมากท่ีสุด สําหรับวัยรุน เมื่อมีปญหาทุกขใจ หาทางออกไมเจอ เพ่ือนมักอยู
เคียงขางเสมอทุกครั้ง รองลงมาคือ การชักชวนรวมทํากิจกรรม (รอยละ 40) และการพ่ึงพาและให
การชวยเหลือ (รอยละ 40) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอ ความสําคัญของเพ่ือนเชนเดียวกัน 
เห็นไดอยางชัดเจนวา การชักชวนรวมทํากิจกรรมนั้น เปนความตองการใหคนอ่ืนยอมรับใน
ความสามารถ รวมถึงตองการประสบการณรูปแบบใหมที่ไมเคยตัดสินใจลองทํา เปนการเพ่ิมพูนการ
เรียนรูนอกเหนือจากหองเรียนอีกดวย สวนการพ่ึงพาและใหความชวยเหลือนั้น เมื่อเกิดปญหา เพ่ือน
พรอมใหอภัยและเขามาชวยเหลือเสมอ สามารถพ่ึงพาได ไมทอดท้ิงกัน จนทําใหรูสึกอุนใจ และนอย
ที่สุด คือ การสนับสนุนความสามารถและความถนัด (รอยละ 20) เปนเพราะภาพยนตรตองการ
นําเสนอ กลุมเพ่ือนที่ใกลชิดสนิทสนมยอมเขาใจและทราบถึงความสามารถและความถนัด           
พูดสนับสนุนใหเลือกปฏิบัติในทิศทางท่ีดี ตลอดจนเปนกําลังใจเคียงขางเสมอ  

สวนภาพยนตรเรื่อง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน ไมพบรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย 
ดานความสัมพันธกับกลุมเพ่ือน เนื่องจาก ภาพยนตรเรื่อง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน เปนเร่ืองราวของพ่ีปวน
ที่ชอบใชเวลาวางสวนใหญไปกับสังคมออนไลน ความสัมพันธกับกลุมเพ่ือนเปนเพียงแคการสนทนา
ผานทางเฟสบุคเทานั้น 
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ตารางที่ 4.37 สรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธแบบเพื่อนสนิท
ตางเพศ 

ลําดับ 
รูปแบบการสรางอัตลักษณ 

 

ภาพยนตรไทย 

รอยละ เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลง

บอย 

ปดเทอมใหญ 
หัวใจวาวุน 

สิ่งเล็กเล็ก   
ที่เรียกวารกั 

หวยข้ันเทพ 
รักเจ็ดป     
ดีเจ็ดหน 

1. การเกี้ยวพาราสี/การจีบ      60 

2. การเอาใจใสซ่ึงกันและกนั      40 

3. การนัดพบ      40 

 

 จากการรับชมภาพยนตรไทย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ผลการวิเคราะห
เนื้อหาในภาพรวม ผูวิจัยพบวารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธแบบ
เพ่ือนสนิทตางเพศ มากท่ีสุด คือ การเกี้ยวพาราสี/การจีบ (รอยละ 60) เปนเพราะภาพยนตรตองการ
นําเสนอ การใชชีวิตของวัยรุนแบบตางๆ ที่สอดแทรกมุมมองความรักความผูกพันที่เหมาะสม แสดงให
เห็นถึงบทบาทการปฏิบัติตนของวัยรุนทั้งชายและหญิง เปนตัวอยางที่ดีตอสังคม รองลงมา คือ การ
เอาใจใสซึ่งกันและกัน (รอยละ 40) และการนัดพบ (รอยละ 40) เปนเพราะภาพยนตรตองการ
นําเสนอ ความสนใจของวัยรุนที่เลือกคบเพ่ือนเพศตรงขามมากข้ึน พรอมกับการสรางความสัมพันธที่
ดีตอกัน ซึ่งไมใชเรื่องแปลกในสังคมไทยปจจุบัน 
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ตารางที่ 4.38 สรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานสถาบันการศึกษา 

ลําดับ 
รูปแบบการสรางอัตลักษณ 

 

ภาพยนตรไทย 

รอยละ เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลง

บอย 

ปดเทอมใหญ 
หัวใจวาวุน 

สิ่งเล็กเล็ก   
ที่เรียกวารกั 

หวยข้ันเทพ 
รักเจ็ดป     
ดีเจ็ดหน 

1. การศึกษาผานรายวิชาเรียน      20 

2. กิจกรรมสรางสรรค      40 

 

 จากการรับชมภาพยนตรไทย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ผลการวิเคราะห
เนื้อหาในภาพรวม ผูวิจัยพบวารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานสถานบัน
การศึกษา มากที่สุด คือ กิจกรรมสรางสรรค (รอยละ 40) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอ 
ความอิสระในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมสรางสรรคที่วัยรุนใหความสนใจ เพ่ือแสวงหาความรูนอก
ชั้นเรียนเปนการพัฒนาตนเอง รวมถึงเรียนรูบทบาทและการวางตัวอยางเหมาะสมในโอกาสตางๆ  
และนอยที่สุด คือ การศึกษาผานรายวิชาเรียน (รอยละ 20) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอ
ความสําคัญของการศึกษา ที่สงผลตอการประกอบอาชีพเทานั้น ไมไดสอดแทรกเน้ือหาดานการเรียนรู
เพ่ือจุดมุงหมายที่แทจริงในอนาคต  
 สวนภาพยนตรเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน เปนเรื่องราวของโจที่กําลังแอบชอบเพ่ือน
สนิท และพยายามเรียนรูการดําเนินชีวิตดวยตนเอง หวยขั้นเทพ เปนเรื่องราวของเปดกับเพ่ือนๆ ที่
ตองการคนหาความสามารถของตนเอง พรอมเลือกทางเดินของชีวิตรวมกับเพ่ือน และรักเจ็ดป ดีเจ็ด
หน เปนเรื่องราวที่พ่ีปวนชอบใชเวลาวางในชีวิตประจําวันไปกับสังคมออนไลน ทําใหความสําคัญดาน
สถาบันการศึกษาไมมีบทบาทความสําคัญของเนื้อหาภาพยนตรดังกลาว จึงไมปรากฏอยูในภาพยนตร
ทั้ง 3 เรื่องนี ้
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ตารางที่ 4.39 สรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานอิทธิพลของสื่อบันเทิงตางๆ 

ลําดับ 
รูปแบบการสรางอัตลักษณ 

 

ภาพยนตรไทย 

รอยละ เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลง

บอย 

ปดเทอมใหญ 
หัวใจวาวุน 

สิ่งเล็กเล็ก   
ที่เรียกวารกั 

หวยข้ันเทพ 
รักเจ็ดป     
ดีเจ็ดหน 

1. การอานหนังสือการตนู      40 

2. การฟงเพลง      40 

3. การรับชมภาพยนตร      20 

4. การเลนเฟสบุค      20 

5. การใชสมารทโฟน      20 

 
จากการรับชมภาพยนตรไทย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ผลการวิเคราะห

เนื้อหาในภาพรวม ผูวิจัยพบวารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานอิทธิพลของส่ือ
บันเทิงตางๆ มากที่สุด คือ การอานหนังสือการตูน (รอยละ 40) เปนเพราะภาพยนตรตองการ
นําเสนอ หนังสือการตูน เปนส่ือที่มีบทบาทสําคัญตอวัยรุน สามารถเขาถึงไดโดยงาย มีราคาถูก 
สามารถพบไดโดยทั่วไป สวนใหญอานเพ่ือผอนคลายความตึงเครียดจากการศึกษาภายในชั้นเรียน 
และการฟงเพลง (รอยละ 40) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอ บทบาทของเพลงท่ีมีเนื้อหาและ
ขอคิดดีๆ แฝงอยู สามารถสะทอนการดําเนินชีวิตในสังคมของวัยรุนไดอยางดี รวมถึงความสําคัญของ
เพลงที่สามารถชวยเสริมสรางพัฒนาการทางอารมณ กลาแสดงออก ใหมีความสอดคลองกับ
กระบวนการความคิด ตลอดจนทําใหเกิดความผอนคลาย สนุกสนานเพลิดเพลิน  

ขณะเดียวกันผูวิจัยพบวารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานอิทธิพล
ของสื่อบันเทิงตางๆ นอยที่สุดคือ การเลนเฟสบุค (รอยละ 20) และการใชสมารทโฟน (รอยละ 20)  
เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในสังคมปจจุบัน ที่มีอิทธิพลตอ
วัยรุน รวมถึงการที่วัยรุนตองการส่ือที่มีความบันเทิงควบคูไปกับสาระประโยชน และนอยที่สุด คือ 
การรับชมภาพยนตร (รอยละ 20) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอบทบาทของภาพยนตร
ตางประเทศที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุนนําไปเลียนแบบ ซึ่งไมไดกอให เกิดปญหา หรือสงผล
กระทบใหผูอื่นเดือดรอน 

สวนภาพยนตรเรื่อง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก เปนเร่ืองราวของนองน้ําที่แอบชอบพ่ีโชน 
รุนพี่ในโรงเรียนเดียวกัน ซึ่งพ่ีโชนนั้นใชเวลาวางสวนใหญเตะฟุตบอล กับเพ่ือนๆ จึงทําใหอิทธิพลของ
สื่อบันเทิงตางๆ ไมปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่องนี้ 
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ตารางที่ 4.40 สรุปรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานรูปแบบการใชชีวิต 

ลําดับ 
รูปแบบการสรางอัตลักษณ 

 

ภาพยนตรไทย 

รอยละ เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลง

บอย 

ปดเทอมใหญ 
หัวใจวาวุน 

สิ่งเล็กเล็ก   
ที่เรียกวารกั 

หวยข้ันเทพ 
รักเจ็ดป     
ดีเจ็ดหน 

1. การรับชมภาพยนตร      20 

2. การเลนกีฬา      40 

3. การเลนเครื่องดนตรี      40 

4. การทองเที่ยว      40 

5. การดูแลสุภาพ      20 

6. การใชกลองถายรูป      20 

 

จากการรับชมภาพยนตรไทย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุนทั้งสิ้น 5 เรื่อง  ผลการวิเคราะห
เนื้อหาในภาพรวม ผูวิจัยพบวารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานรูปแบบการใชชีวิต 
มากที่สุดคือ การเลนกีฬา (รอยละ 40) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอ การใชชีวิตประจําวัน
ของวัยรุนสวนใหญมักมีความเก่ียวของกับการเลนกีฬาอยูเสมอ เนื่องจากการเลนกีฬาทําใหรูจักเพ่ือน
ใหมๆ อยูเสมอ และเปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน มากที่สุดคือ การเลนเครื่องดนตรี (รอยละ
40) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอ การใชชีวิตของวัยรุนที่ชอบเลียนแบบพฤติกรรมของ
นักรองท่ีชื่นชอบ เปนการพยายามคนหาอัตลักษณของตนเอง และมากที่สุดคือ การทองเท่ียว (รอยละ
40) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอ การใชชีวิตของวัยรุน ในการเดินทางทองเท่ียวรวมกับ
เพ่ือนๆ ในชวงวันหยุด เพ่ือความผอนคลายและความสนุกสนาน  และเปนการเรียนรูการใชชีวิต  

เปนที่นาสังเกตวารูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานรูปแบบการใชชีวิต 
นอยที่สุดคือ การดูแลสุขภาพ (รอยละ 20) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอ การใชชีวิตของ
วัยรุนที่มีความใสใจเรื่องสุขภาพรางกาย โดยการด่ืมนมเปนประจํา นอยที่สุดคือ การใชกลองถายรูป 
(รอยละ 20) เปนเพราะภาพยนตรตองการนําเสนอ การใชชีวิตของวัยรุนที่ชอบหาประสบการณใหมๆ 
ไมเหมือนใคร โดยการถายรูป เปนการพยายามเรียนรูสิ่งที่สนใจ รวมถึงเปนแนวทางในการศึกษาเพ่ือ
การประกอบอาชีพในอนาคต และนอยท่ีสุดคือ การรับชมภาพยนตร (รอยละ 20) เปนเพราะ
ภาพยนตรตองการนําเสนอ อิทธิพลของส่ือบันเทิงตางประเทศที่เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิต
ของวัยรุน ในเรื่องของคานิยมการเลือกซื้อสินคาและบริการตางๆ ตลอดจนของใชสวนตัวที่สามารถบง
บอกความเปนตัวตนของวัยรุน การรับชมภาพยนตรไทย ทั้ง 5 เรื่องนี้ เห็นไดชัดเจนวา การดําเนิน
ชีวิตโดยภาพรวมของวัยรุนในภาพยนตรแตละเร่ือง มีความแตกตางกันออกไป ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ลักษณะพฤติกรรมการบริโภคตามท่ีวัยรุนใหความสนใจ 
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 สวนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชายที่ปรากฏอยูใน
ภาพยนตรไทยทั้งสิ้น 5 เรื่อง 
 3.1 พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย
เรื่อง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 

 จากการวิเคราะหเนื้อหาพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชายชื่อ ปอม ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย พบวาพฤติกรรมการบริโภค
เชิงสัญญะที่ปรากฏ ไดแก การปนจักรยาน การตีกลองชุด การดื่มนม การวางหนังสือเรียนไวที่ชั้น 
การอานหนังสือการตูน การซ้ือซีดีเพลงคลาสสิค การใชรม การใชโทรศัพทสาธารณะ การใชปากกา
เนนขอความ การรับประทานคะนาหมูกรอบ การจัดคอนเสิรตเลนของสูง การใชบัตรเครดิต และการ
สวมใสชุดสูทสีดํา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.41 พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของปอม ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง เพราะ
อากาศเปลี่ยนแปลงบอย 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 78 การปนจักรยาน 

จักรยานเปนยานพาหนะทางบก
ชนิดหนึ่งที่อาศัยการขับเคล่ือน
ดวยกําลังคน โดยผูขี่ใชเทาถีบ
บันไดรถใหวิ่ง 

จักรยานเปนยานพาหนะสําคัญ
ในการเดินทางไปเรียนหนังสือ 
เ ป น ก า รปลู ก ฝ ง ก า ร ส ร า ง
วัฒนธร รมกา ร ใช จั ก รยาน
ภายในโรงเรียน เพ่ือเปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม 

 

 

 
ภาพที่ 79 การตีกลองชุด 

เปนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ใชกับ
งานดนตรี ประกอบดวยกลอง 
และฉาบหลายใบ ใชผูเลนเพียง
คนเดียว ใชไมกลองตีควบคุม
จังหวะ พรอมทั้งใชเทาเหยียบ
กระเด่ือง  

ปอมตั้งใจฝกซอมการตีกลองชุด 
เขาสอบวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือตาม
ดาว นักเรียนสาวท่ีหลงรัก อีก
ทั้งยังเปนการพยายามคนหา
ตนเองวา  ปอมชอบอะไร  มี
ความสามารถดานเครื่องดนตรี
ชนิดใด 
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ตารางที่ 4.41 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของปอมที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง 
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 80 การด่ืมนม 

นมยูเอชทีเปนเครื่องดื่มที่นิยม
อยางแพรหลาย หาซื้อไดงาย 
สามารถเก็บไวไดนาน โดยไม
ต อ งแช เ ย็ น  เ หมาะสํ าห รับ
ผูบริโภคทุกเพศทุกวัย 

ในชวงสอบ ปอมรูสึกเครียด 
และพักผอนนอย  จึงมีความ
ตองการดูแลรางกายใหแข็งแรง
อยู เสมอ โดยการดื่มนมเปน
ประจําทุกวัน รวมถึงการนํานม
ยูเอชทีไปฝากเพ่ือนๆ ที่หอพัก
ทุกครั้ง 
 

 

 
ภาพที่ 81 การวางหนังสือเรียน
ไวที่ชั้น 

หนังสือเรียนวิชาสามัญทั่วไปใน
หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

นอกจากวิชาดนตรีเปนวิชาหลัก
ที่ ต อ ง เ รี ย น แ ล ว  ยั ง มี วิ ช า
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร โดย
ปอมเลือกเก็บหนังสือดังกลาวไว
บนชั้นหนังสือ วงในลักษณะ
ปดบังหนังสือวิชาดนตรีตางๆ 
เพ่ือไมใหพอของตนมาเห็นและ
รับรูความจริงในเรื่องที่ปอม
เรียนสาขาดนตรี ไมใชเตรียม
แพทย 
 

 

 
ภาพที่ 82 การอานหนังสือ
การตูน 

หนังสือที่ตีพิมพภาพและคําพูด
ประกอบ บอกเลาเรื่องราวที่แตง
ขึ้นตามจินตนาการของผูแตง มี
หลากหลายแนว 

ปอมใช เวลาว างในการอาน
หนังสือการตูน เพ่ือสรางนิสัย
รักการอานมากขึ้น และสงผลดี
ดานการเรียนรู แนวความคิด 
ทัศนคติ รูจักการใชภาษาไทย 
รวมถึงการมีสมาธิในการเรียน
มากข้ึน 
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ตารางที่ 4.41 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของปอมที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง 
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 83 การซ้ือซีดีเพลง
คลาสสิค 

The Very Best of Classical 

Music เปนซีดีเพลงรวบรวมบท
เพลงคลาสสิคที่สุดยอดตลอด
กาล เหมาะสําหรับผูที่ชื่นชอบ 
และผูเริ่มสนใจทั่วไป 

ป อ มต อ ง ก า ร เ ข า ใ จ แ ล ะ มี
อารมณรวมกับดนตรีคลาสสิค
ใหมากข้ึน จึงมีความจําเปนตอง
ซื้ อ ซี ดี เ พล งคลาสสิ คมาฟ ง 
เพ่ือใหทราบถึงการปรับตัวใน
การเลนเปนทีมให เกิดความ
พรอมเพรียงกัน  รวมถึงเปน
เครื่ อ ง ยื น ยั น ว า จะประสบ
ความสําเร็จในอนาคต 

 

 

 
ภาพที่ 84 การใชรม 

เคร่ืองใชสําหรับกันแดด กันฝน 
สวนบนเปนแผนโคง ทํามาจาก
ผารม ดามทํามาจากโลหะไว
สําหรับถือ สามารถหุบเก็บได มี
หลายขนาด พกพาไดสะดวก 

ในชวงที่ฝนกําลังตกหนัก ปอม
นํารม เดินขึ้นไปบนอาคาร หวัง
วาจะรับดาวออกมา และเดิน
ทามกลางสายฝนดวยกัน รมนั้น
เปนเครื่องใชที่มีความโรแมนติก 
หากนําไปใชสองคน คนหน่ึงถือ 
อีกคนเอียงตัวเขาหา 
 

 

 
ภาพที่ 85 การใชโทรศัพท
สาธารณะ 

เ ค ร่ื อ ง มื อ ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร  ที่
สามารถพบไดทั่วไป มีสองแบบ 
คือแบบที่ใชเหรียญและการด 
กับแบบท่ีใชการดไดอยางเดียว 
แ ต ป จ จุ บั น ผู ค น หั น ม า ใ ช
โทรศพัทมือถือมากขึ้น 

หากป อมใช โทรศั พท มือถื อ
ติดตอดาว เกรงวาดาวคงโทร
กลับมาและรูความจริงวาปอม
เป น ใ ค ร  ป อ ม จึ ง ตั ด สิ น ใ จ
เลือกใช โทร ศัพทสาธารณะ
ติดตอคืนสมุดการบานใหดาว 
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ตารางที่ 4.41 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของปอมที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง  
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 86 การใชปากกาเนน
ขอความ 

เปนปากกาที่มีสีสันหลากหลาย 
เ ป น ที่ นิ ย ม ใ ช ใ น ก า ร เ น น
ขอความ เพ่ือการเตือนความจํา 
ซึ่งชวยใหเราจดจําขอความได
งายยิ่งขึ้น 

ออมใหปากกาเนนขอความแก
ปอมไวใชเนนขอความสําคัญใน
การเตือนความจํา ตลอดจน
สัญลักษณที่แสดงใหเห็นวาปอม
ใชปากกาเนนขอความแลวจะได
คิดถึงออมเปนคนแรก 

 

 

 
ภาพที่ 87 การรับประทาน
คะนาหมูกรอบ 

เปนอาหารท่ีพบไดทั่วไป ที่นํา
หมูกรอบไปผัดรวมกับผักคะนา 
สามารถพบไดทั่วไป หากินงาย 
ราคาไมแพง 

คะนาหมูกรอบ เปนอาหารท่ี
ตองการบงบอกถึง การไมชอบ
ทานผักของปอม รวมทั้งเปน
อาหารท่ีทําใหปอมไดเรียนรูวา 
เราไมควรฝนทําอะไรบางอยาง 
ในสิ่งที่ตนเองไมชอบ เพราะเรา
จะไมสามารถอยูกับสิ่งนั้นได 
 

 

 
ภาพที่ 88 การจัดคอนเสิรต 
เลนของสูง 

เพลงเลนของสูง เปนผลงาน
เพลงของวง Big Ass อัลบั้ม 
Seven พ.ศ. 2547 

เปน เพลงที่ แสดงความเปน
ตัวตนของปอมอยางชัดเจนวา
ปอมกลาที่ ไขวควาดาวลงมา
จากท่ีสูง เปรียบเสมือนเพลง
เลนของสูง และตองการส่ือสาร
ใหเพ่ือนๆ ทุกคนรับรู 
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ตารางที่ 4.41 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของปอมที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง 
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 89 การใชบัตรเครดิต 

บัตรที่ไดรับวงเงินจากสถาบัน
ทางการเงินตางๆ ออกใหลูกคา 
เพ่ือจายแทนเงินสด แลวคอย
ชําระเงินภายหลังตามรอบบัญชี
แตละเดือน 

ปอมใชบัตรเครดิตจายแทน  
เงินสด เพ่ือตองการซื้อหนังสือ
ขอมูลประเทศเยอรมัน แสดงให
เห็นถึงภาพลักษณเปนบุคคลที่
ทันสมัยและมีการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินคาและบริการท่ีดี 
 

 

 
ภาพที่ 90 การสวมใสชุดสูทสี
ดํา 

เสื้อสูทเปนเสื้อคลุมตัวนอก ที่
สวมใสแลวเขาชุดกับกางเกง ซึ่ง
ตองเปนเนื้อผาชนิดเดียวกัน 

หลังจาการฝกซอมเปนเวลา
หลายเดือน การแสดงดนตรีของ
วงออรเคสตราก็มาถึง ปอมแตง
ก า ย ด ว ย ชุ ด สู ท สี ดํ า  เ ป น
ลักษณะที่แสดงถึงความสุภาพ 
และมีความหมายทางสังคม ซึ่ง
เปนการใหเกียรติตนเอง และให
เกียรติผูอื่น 

 

 

 3.2 พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูในภาพยนตร ไทย
เรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน  

 จากการวิเคราะหเนื้อหาพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชายชื่อ โจ ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน พบวาพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะที่
ปรากฏ ไดแก การอานหนังสือคําคมจากหนังรัก การรับชมภาพยนตรเรื่องทุกหัวใจมีรัก การชูปาย
เลียนแบบ การด่ืมสุรา การซ้ือขาวหลามหนองมน การใชกลองถายรูป การใหยืมภาพยนตรดีวีดีเรื่อง 
ขอเพียงหัวใจไมใหไกลกัน และการเก็บรูปภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.42 พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของโจที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง ปดเทอม
ใหญ หัวใจวาวุน 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 91 การอานหนังสือคํา
คมจากหนังรัก 

หนั ง สื อ คํ า ค ม จ า กห นั ง รั ก 
(Word of Love) เปนหนังสือ
ซึ่งรวบรวมคําพูดของตัวละคร
ในแงมุมของความรักที่ปรากฏ
อยูในภาพยนตรฮอลลีวูด 

บงบอกความเปนตัวตนของโจ
วาเปนคนท่ีชอบภาพยนตรรัก 
โรแมนติก หลงใหลในความรัก 
มีจินตนาการสูง มีโลกสวนตัว
คอนขางสูง 

 

 
ภาพที่ 92 การรบัชมภาพยนตร
เรื่องทุกหัวใจมีรัก 

Love Actually (ทุกหัวใจมีรัก)
เขาฉายป ค.ศ.2003 ภาพยนตร
รักโรแมนติก กํากับโดย ริชารด 
เคอรติ ส  นํ า เสนอเรื่ อ งราว
เกี่ ยวกับความรักในรูปแบบ
ตางๆ โดยเชื่อมโยงกับเทศกาล
วันคริสตมาส 

 

เปนภาพยนตรเรื่องโปรดของโจ 
และเปนภาพยนตรที่ทําใหโจ 
เขาใจความรักคืออะไร ความรัก
อยูรอบตัวเรา อยูรอบตัวทุกคน
เขาใจมุมมองหลากหลายของ
ความรัก 

 

 
ภาพที่ 93 การชูปายเลียนแบบ 

เปนการเปดเผยความรูสึกในใจ
ใหคนที่เรารักรับรู 

หลังจากการชมภาพยนตรเรื่อง 
ทุกหัวใจมีรัก โจเกิดแรงบันดาล
ใจ ในการเลียนแบบ มารค ที่
ตัดสินใจถือแผนปายที่เตรียมไว 
ไปหาผูหญิงหนาบาน ใชแผน
ป า ย ม า พู ด แทน ส่ิ ง ที่ หั ว ใ จ
ตองการบอก โดยโจคิดวาหาก
ใช วิ ธี นี้  ความรั กขอ ง โ จ ค ง
สมหวัง 
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ตารางที่ 4.42 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของโจที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง ปด
เทอมใหญ หัวใจวาวุน 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 94 การด่ืมสุรา 

เคร่ืองดื่มชนิดหนึ่ง เมื่อดื่มจะมี
ฤทธิ์ตอระบบประสาท ทําใหรู
มึน  เสียการทรงตัว  ควบคุม
ตัวเองไมได 

โจรับรูถึงความอกหัก ที่ตนเอง
เปนฝายรักขางเดียว การดื่มสุรา
เปนคําตอบ ชวยทําใหลืมคําพูด
ของซีได รวมถึงเปนการแสดง
มิตรภาพในกลุมเ พ่ือน ซึ่งไม
ทอดทิ้งกัน ใหคําแนะนํา คํา
ปลอบใจ โดยมีสุราเปนสื่อกลาง
เชื่อมความสัมพันธ 
 

 

 
ภาพที่ 95 การซ้ือขาวหลาม
หนองมน 

ขาวหลามหนองมนเปนอาหาร
ชนิดหนึ่ง ที่มีสวนผสมหลักคือ 
ขาวเหนียว กะทิ ถั่วดํา ถือวา
เปนของฝากลือชื่อของจังหวัด
ชลบุรี 

โจเขารานซื้อของฝากสําหรับคน
ที่เรารัก เปนขาวหลามหนองมน 
ให ซี  เ พ่ื อต อ งการสื่ อความ
หมายถึงสัมพันธภาพที่ยั่งยืน 
เหนียวแนนดั่งขาวเหนียว แมวา
ปจจุบันจะอยูฐานะใดก็ตาม 

 

 

 
ภาพที่ 96 การใชกลองถายรูป 

อุปกรณบันทึกภาพโดยไม ใช
ฟลม เก็บภาพลงในเอสดีการด 
มีระบบการทํางานสามารถเลือก
ปรับได ที่สําคัญมีความละเอียด
ของภาพสูง 

โจนํากลองถายรูปออกมาจาก
ล็อคเกอร เพ่ือถายภาพบอรด
วันเกิดซี เพ่ือไมตองการใหซี
และเพ่ือนๆ รับรู วาโจเปนคน
ทุมเท ทั้งแรงกายแรงใจ ทํา
ตลอดทั้งคืน 
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ตารางที่ 4.42 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของโจที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง ปด
เทอมใหญ หัวใจวาวุน 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 97 การใหยืมภาพยนตร
ดีวีดีเรื่องขอเพียงหัวใจไมใหไกล
กัน  

ภาพยนตรเร่ือง Circle of 

Friends (ขอเพียงหัวใจไมให
ไกลกัน) เขาฉายป ค.ศ.1995 
กํากับโดย แพด โอโคนเนอร 
เปนภาพยนตรที่สรางมาจาก 

นวนิยายขายดี 

เปนภาพยนตรดีวีดีที่โจตองการ
ใหซีรับชม ซึ่งที่มีเนื้อหาเพ่ือน
แอบรักเพ่ือน โดยมีจุดประสงค
ตองการเปนสื่อกลางแทนความ
ในใจ และความรูสึกที่มีตอซี 
ผานการรับชมภาพยนตรเรื่องนี้ 

 

 
ภาพที่ 98 การเก็บรูปภาพ 

ภาพ ท่ี ถู กบั นทึ ก ด ว ย กล อ ง
ถายรูป โดยผานกระบวนการ
ลางใหเปนภาพถาวร 

รูปภาพบอรดวันเกิดซี ที่โจถาย
ไวนั้ น  ได เก็บ ไว ข า ง ในดี วี ดี
ภาพยนตรเรื่องขอเพียงหัวใจ
ไมใหไกลกัน เปนการเตือน
ความทรงจํา ที่สอนใหโจรูวา 
อะไรท่ีมากเกินไปก็ไมดี ความ
เพียรพยายามทําเพ่ือคนท่ีเรารัก 
ไมไดหมายความวาผูหญิงรูสึก
ชอบเสมอไป 

 

 

 3.3 พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูในภาพยนตร ไทย
เรื่อง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก 

 จากการวิเคราะหเนื้อหาพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชายชื่อ พ่ีโชน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก พบวาพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะที่
ปรากฏ ไดแก การซื้อเคร่ืองดื่มเปปซี่ การใชกลองถายรูป การสวมหูกระตาย การแตงกายชุด
พระราชา การสวมใสชุดนักฟุตบอล การมอบกุหลาบ การติดสติกเกอรไวดานหลังเสื้อนักเรียน การขับ
ขี่รถจักรยานยนต การวางแอปเปล การหยิบช็อกโกแลต และการวางสมุดรวบรวมภาพไวหนาบาน
นองน้ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.43 พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของพ่ีโชน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง สิ่งเล็ก
เล็ก ที่เรียกวารัก  

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 99 การซ้ือเครื่องด่ืม 
เปปซี่ 

เครื่องดื่มน้ําอัดลมชนิดหนึ่ง ที่
ไดรับความนิยมจากหมูวัยรุน 

พ่ีโชนชวยนองน้ําตอนโดนแซง
คิว โดยการซื้อเครื่องด่ืมเปปซ่ี
ให แตความจริงแลวตองการ
แสดงใหเห็นวา พ่ีโชนออกมา
ปกปอง และจําชื่อนองน้ําได 

 

 
ภาพที่ 100 การใชกลองถายรูป 

อุปกรณบันทึกภาพ มีระบบ  
การทํางานที่หลากหลาย ภาพ 
ที่ออกมามีความละเอียดและ
ความคมชัดสูง 

โดยสวนใหญ พ่ีโชนมักนํากลอง
ติดตัวไปเกือบทุกครั้ง เพ่ือคอย
ถายภาพนองน้ําเก็บไว ในทุกๆ 
กิจกรรม ทั้งที่นองน้ําไมเคยรูตัว 
ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงความ
ใฝฝนของพ่ีโชนที่ตองการเปน
ชางภาพในอนาคต 

 

 

 
ภาพที่ 101 การสวมหูกระตาย 

หูกระตาย และฟนกระตายเปน
อุปกรณประกอบการเลนละคร
เวทีเรื่อง สโนวไวทกับคนแคระ
ทั้งเจ็ด 

แสดงใหเห็นถึงภาพลักษณของ
พ่ี โ ชนออกมา ในแนว ข้ี เ ล น 
ซุกซน สนุกสนาน ซึ่งตรงกับ
ลักษณะนิสัยอยางแทจริง 
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ตารางที่ 4.43 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของพ่ีโชน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่ง
เล็กเล็ก ที่เรียกวารัก 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 102 การแตงกายชุด
พระราชา 

ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนเจาชาย
จะตองสวมใสชุดพระราชาใน
การเลนละครเวทีเรื่อง สโนว
ไวทกับคนแคระท้ังเจ็ด 

เ พ่ื อ น ไ ด รั บ บ ท บ า ท  เ ป น
พระราชา เกิดทองเสียขึ้นมา  
พ่ี โชนจึ งมี โอกาสสวมใส ชุ ด  
พระชาราแทน แตความรูสึก
ลึกๆ  พ่ี โชนมีความตองการ  
รับบทเปนเจาชายเชนเดียวกัน 

 

 

 
ภาพที่ 103 การสวมใสชุดนัก
ฟุตบอล 

ชุ ดนั ก ฟุตบอลที่ ใ ส ฝ กซ อม 
ในชวงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน 

พ่ีโชนและเพ่ือนๆ ไดมีโอกาส
เปนตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล 
ของโรงเ รียน  ที่ เขารวมการ
แขงขันกีฬาจังหวัด เปนการ
แสดงใหเห็นวา พ่ีโชนตองการ
ลดปมดอย ในเร่ืองที่พอของเขา
เอง เตะลูกจุดโทษไมเขา รวมถึง
ตองการแสดงความสามารถ
ดานกีฬาฟุตบอล ออกมาให
เพ่ือนๆ ในทีมยอมรับ 

 

 

 
ภาพที่ 104 การมอบกุหลาบ
ขาว 

กุหลาบเปนไมตัดดอกประเภท
หนึ่ ง  ที่ลํ าตนและก่ิงมีหนาม 
ขอบใบจิก นิยมปลูกเพ่ือความ
สวยงาม ประดับบาน ตกแตง
สถานที ่

พ่ีโชนไดนําดอกกุหลาบสีขาวไป
ใหนองน้ํา ซึ่งเปนสัญลักษณของ
ความรัก ความปรารถนาดี เปน
รักแรกพบ ความรักอันบริสุทธิ์ 
ไมหวังสิ่งใดตอบแทน แตพ่ีโชน 
กลับบอกนองน้ําวา เพ่ือนฝาก
มา ให  เพ รา ะ ไม กล า แสด ง
ความรูสึกออกมา 
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ตารางที่ 4.43 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของพ่ีโชน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่ง
เล็กเล็ก ที่เรียกวารัก 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 105 การติดสติกเกอรไว
ดานหลังเสื้อนักเรียน 

รูปลอกภาพที่ผิวแผนหลังเปน
กาวใชติดกับสิ่งอ่ืน 

ดานหลังของเสื้อนักเรียนของ  
พ่ีโชน มีสติกเกอรรูปหัวใจติด 
เปนตัวอักษรคําวา LOVE เปน
สัญลักษณแหงความรักในวัย
เรียน แสดงใหเห็นถึงความเปน
คนที่โรแมนติก ตลอดจนเปน
การเปดเผยความรูสึกทางออม
ใหนองน้ําไดรับรู 
 

 

 
ภาพที่ 106 การขับขี่
รถจักรยานยนต 

ยานพาหนะชนิดหนึ่งท่ีมีสองลอ 
ขับเคล่ือนดวยกําลังเครื่องยนต 

รถจักรยานยนตเปนพาหนะที่ใช
ในชีวิตประจําวันของพ่ีโชน และ
แสดงให เห็นวาพ่ีโชนมีความ
หลงใหลในความสวยงามแบบ
ยอนยุค นํามาตกแตง ดัดแปลง 
ใหเขากับสไตลของตนเอง อีก
ทั้ ง เปนการตอบสนองความ
ตองการทางดานจิตใจ  
 

 

 
ภาพที่ 107 การวางแอปเปล 

แอปเปลเปนผลไมเมืองหนาว 
ผลมีลักษณะกลมรี เปลือกบาง 
มีรอยบุมบริเวณขั้นผลและทาย
ผล เนื้อในเหมือนทรายละเอียด
สีเหลืองออน 

แอปเปลเปนผลไมแหงความรัก 
สีของแอปเปลนั้นเปนสีแดง  มี
ขนาดคลายๆ กอนหัวใจของเรา 
พ่ีโชน แอบนําผลแอปเปลไปให
ดานหลังฉากของละครเวที เปน
สื่อรักแทนหัวใจ ที่ตองการมอบ
ใหนองน้ํา 
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ตารางที่ 4.43 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของพ่ีโชน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่ง
เล็กเล็ก ที่เรียกวารัก 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 108 การหยิบ
ช็อกโกแลต 

เปนผลผลิตที่ไดมาจากเมล็ด
โกโก และเปนสวนผสมของขนม
หวานอีกมากมาย 

นองน้ําแอบวางช็อกโกแลตไว
บริเวณรถจักรยานยนต พ่ีโชน
จึงนําช็อกโกแลตน้ันมาใสตูเย็น 
เพ่ือตองการเก็บไวดูเวลาคิดถึง 
นอกจากนั้น ช็อกโกแลตเปน
สัญลักษณแหงความรัก บงบอก
ถึงการมอบความรูสึกที่ดีของท้ัง
ผูใหและผูรับ 

 

 

 
ภาพที ่109 การวางสมุด
รวบรวมภาพไวหนาบานนองน้ํา 

สมุดที่สามารถนําภาพความ
ประทับใจ มาวางติดไว และ
เขียน คําบรรยายความรู สึ ก 
พรอมตกแตงใหสวยงามตาม
ความตองการ 

พ่ีโชนคอยแอบถายภาพนองน้ํา
เปนประจํา ทั้งที่นองน้ําไมเคยรู
พ่ีโชนนําภาพเหลานั้น เก็บไวใน
สมุดรวบรวมภาพ และเขียนคํา
บรรยายความในใจกํากับไว
เสมอ เพ่ือเตือนความจําพรอม
นําสมุดภาพเลมนี้ไปวางไวหนา
บานนองน้ํา เ พ่ือตองการส่ือ
ความรักที่พ่ีโชนมีตอนองน้ํา ไม
เคยเปล่ียนแปลง แตไมสามารถ
แสดงออกมาใหนองน้ํารับรูได 
เพียงหวังวานองน้ําคงไดอาน 
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 3.4 พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูในภาพยนตร ไทย
เรื่อง หวยข้ันเทพ 

 จากการวิเคราะหเนื้อหาพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชายชื่อ เปด ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง หวยขั้นเทพ พบวาพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะที่ปรากฏ ไดแก 
การเลนการดยูกิ การฟงเพลง การอานหนังสือการตูนเร่ืองเรียกเขาวาอีกา การเลนเบส การ
รับประทานขนมปง การรับซีดีเพลงมาฟง การโดยสารรถไฟ การด่ืมเบียร การใสแวนดํา การกดเงินที่
ตูเอทีเอ็ม และการขับขี่รถจักรยานยนต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.44 พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของเปด ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง หวยขั้น
เทพ 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 110 การเลนการดยูกิ 

กา ร ด ยู กิ นั้ น เป น ก าร ด เ กม
รูปแบบหน่ึง  ซึ่ ง ไม ใช ไพ  ไม
เกี่ยวของกับการพนัน ใชผูเลน
สองคน 

เปดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
โดยการเลนการดยูกิกับคุงเปน
ประจําทุกๆ วัน เปนการผอน
คลายความตึงเครียดจากการ
เรียนหนังสือ รวมท้ังกิจกรรม
ตางๆ ภายในโรงเรียน การเลน
การดยูกินั้น นับวามีประโยชน
ทางดานอารมณและจิตใจเปน
อย างมาก  ฝกสมาธิที่ มั่ นคง 
รวมถึงเปนการฝกการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา  เปนงาน
อดิเรกเทียบเทาการเลนหมาก
รุก ไมใชการละเลนของเด็กไร
สาระ อยางที่เพ่ือนๆ เขาใจกัน 
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ตารางที่ 4.44 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของเปด ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง หวย
ขั้นเทพ 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 111 การฟงเพลง 

เพลงยิ่งโตยิ่งสวย ของวง Black 

Head อยูในอัลบั้ม Pure พ.ศ.
2541 

การฟงเพลงท่ีมีเนื้อหาดี ทําให
เราไดขอคิดจากการฟงเพลง 
รวมถึงชวยใหรูสึกเพลิดเพลิน 
ผอนคลาย ขณะที่เปดเดินทาง
กลับบานชวงหลังเลิกเรียน ได
ฟงเพลง ยิ่งโตยิ่งสวย เปนเพลง
ที่สื่อถึง เอิญ ผูหญิงที่ยายเขามา
เรียนในโรงเรียนเชตุพนบูรณะ 
เธอสวยขึ้น เธอนารักขึ้น ซึ่งเปน
ผูหญิงที่เปดแอบชอบมาต้ังแต
เด็กสมัยเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

 

 
ภาพที่ 112 การเลนเบส 

เบส เปนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง 
มีลักษณะใหญกวากีตาร และ
จัดวาเปนเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสายท่ีเปนสวนประกอบ
สําคัญของวงสตริงในปจจุบัน 

โดยปกติเปด เปนคนขี้อาย พูด
ไมคอยเกง ดูเหมือนคนไมได
เรื่อง พอหันมาเลนเบสอยาง
จริ ง จั ง  แสดงให เห็นถึ งการ
เสริมสรางศักยภาพดานความ
เปนตัวตน จนทําใหเปดเปนคน
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก 
และมีความม่ันใจในตนเองมาก
ขึ้นอยางชัดเจน 
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ตารางที่ 4.44 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของเปด ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง หวย
ขั้นเทพ 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 113 การอานหนังสือ
การตูนเรื่องเรียกเขาวาอีกา 

หนั ง สื อ ก า ร ตู น ญี่ ปุ น เ รื่ อ ง 
(Crows) เรียกเขาวาอีกา ไดรับ
ความนิยมเปนอย างมากใน
ประเทศญ่ีปุน  เรื่ องราวของ
นักเรียนที่มีปญหา ชกตอยกับ
บอยครั้ง ที่โรงเรียนอีกา เปน
กระแสท่ีโดงดังมาก จนเกิดการ
ถายทําเปนภาพยนตรออกมา 

เวลาวางชวงพักกลางวัน เปดนั่ง
อานหนังสือการตูน เรื่อง เรียก
เขาว า อีกา  ซึ่ ง เปดตองการ
เรียนรูการดําเนินชีวิตจากการ
เปนวัยรุนจะกาวไปสูผูใหญที่ดี
ในอนาคต โดยไมยุงเกี่ยวกับ
เรื่องราวการชกตอย 

 

 

 

 
ภาพที่ 114 การรับประทาน
ขนมปง 

ขนมปงเปนอาหารชนิดหนึ่ ง 
โดยมีสวนผสมหลัก คือ แปง
สาลี ยีสต น้ํา เกลือ และสวน
ประผสมอ่ืนๆ  เชน  นม  เนย 
ผล ไม  แตกต า ง กั น ไ ปต าม
ประเภทของขนมปง 

เปด รับประทานขนมปงเ พ่ือ
ตอบสนองความหิวและความ
อรอยแลว ยังสะทอนใหเห็นถึง
รสนิยมดานการบริ โภคของ
วัฒนธรรมตะวันตก 

 

 
 

 
ภาพที่ 115 การรับซีดีเพลงมา
ฟง 

ซีดีเพลงวงบ๊ิกแอส (Big Ass) 

อัลบั้ม Seven กับ พ.ศ. 2547 
ซีดี เพลงวงซิลลี่  ฟูลล  (Silly 

Fools) อัลบั้ม Mint พ.ศ. 
2543 

เปดไดนําซีดีเพลงที่เอิญใหยืมมา
ฟง เพ่ือเปนแนวทางในการแตง
เพลง เขาประกวดฮอทเวฟมิวสิ
คอวอรด แตกลับกลายเปนแรง
บันดาลใจในการแตงเพลงที่สื่อ
ความหมายถึงเอิญ 
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ตารางที่ 4.44 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของเปด ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง หวย
ขั้นเทพ 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 116 การโดยสารรถไฟ 

รถไฟเปนยานพาหนะท่ีเคลื่อนที่
ไปตามรางสองเสนขนานกัน 

การท่ีเปดยอมโดยสารรถไฟ 
เปนเพ่ือนคุงกับเอ็กซ เพ่ือรวม
เดินทางเขากรุงเทพฯ ดวยกัน
นั้นบงบอกถึงความหวงใย ไม
ทอดท้ิงกัน ตองรวมทุกขรวมสุข
ไปดวยกัน 

 

 

 
ภาพที่ 117 การดื่มเบียร 

เครื่องดื่มประเภทเบียรยี่หอ
หนึ่ง ใชวัตถุดิบหลักคือ มอลท 
ขาวไทย ภายใตการผลิตอยางมี
คุณภาพจนไดรับความนิยมจาก
ผูบริโภคเปนอยางมาก 

เปดดื่มเบียรชางพรอมกับคุง
และเ อ็กซ  บ งบอกถึ งความ
ผูกพันอันแนนแฟน ไมวายาม
ทุกขหรือยามสุข ก็จะมีเพ่ือน
รวมเคียงขางเสมอ ตลอดจน
แสดงใหเห็นถึงมิตรภาพท่ีดีตอ
กัน 

 

 

 
ภาพที่ 118 การใสแวนตาดํา 

แวนตากันแดดสีดํา เปนแวนตา
สวมกันแดด เพ่ือไมใหแสงแดด
เขาตามากเกินไป และปองกัน
ฝุนละอองปลิวเขาดวงตา 

การท่ีเปด คุง และเอ็กซ รองไห
ระบายความรูสึกออกมานั้น 
แสดงถึงความรัก ความไวใจ 
ร วมทุกข ร วมสุข  ไมทอดท้ิง
เ พ่ือน  แตขณะเดียวกันนั้นมี
คว ามต องการปกป ดคว าม
ออนแอที่เกิดขึ้น ไมใหคนอ่ืนๆ 
เห็น โดยการใสแวนตาดํา 
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ตารางที่ 4.44 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของเปด ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง หวย
ขั้นเทพ 

พฤติกรรมการบริโภค  ความหมายโดยนัยตรง  ความหมายโดยนัยแฝง  
 

 
ภาพที่ 119 การกดเงินที่ตู
เอทีเอ็ม 

เอทีเอ็ม หรือเรียกกันทั่วไปวา 
เครื่องจายเงินอัตโนมัติของ
ธนาคาร มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการถอนเงิน ไดรับความนิยม
เปนอยางมาก 

การกดเงินที่ตูเอทีเอ็มของเปด
นั้น สะทอนถึงพฤติกรรมไมชอบ
พกเงินมากๆ รวมทั้งเปนการ 
บงบอกการสรางวินัยในการใช
เงิน และการออมเงินของตนเอง 
 

 

 
ภาพที่ 120 การขับขี่
รถจักรยานยนต 

ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวย
กํ าลั ง เครื่ อ งยนต  มี สองล อ 
ไดรับความนิยมจากหมูวัยรุน
เปนอยางมาก 

รถจักรยานยนตเปนมากกวา
พาหนะที่ใชในชีวิตประจําวัน
ของเปด เปรียบเสมือนเพ่ือนคู
กาย เดินทางไปไหนไดดั่ งใจ 
สาม า รถ เ ข า กั บ กลุ ม เ พ่ื อน 
ตลอดจนดึงดูดเพศตรงขาม 

 
 

 3.5 พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง 
รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน 

 จากการวิเคราะหเนื้อหาพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชายชื่อพ่ีปวน ที่
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน พบวาพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะที่ปรากฏ 
ไดแก เฟสบุค เทมไลน Relationship Status การสงคลิปแฟนฉัน การรับประทานขนมโมจิไอศกรีม 
การใชสมารทโฟนและคอมพิวเตอร การปนจักรยานพรอมกับมีดอกกุหลาบขาว และการสวมใสเสื้อ
ยืด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.45 พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของพ่ีปวน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง รักเจ็ดป 
ดีเจ็ดหน 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 121 เฟสบุค เทมไลน 

Facebook Timeline (เฟสบุค 
เทมไลน) เปนรูปภาพขนาดใหญ
และรูปโปรไฟลของผูใชงาน 

บงบอกความเปนตัวตนของ  
พ่ีปวนอยางชัดเจน แสดงออก
ถึงความสนุกสนาน ความราเริง 
ความ เป น อิส ร เ ส รี  รั กกา ร
ถายภาพ  และชอบแสวงหา
ประสบการณแปลกใหม 
 

 

 
ภาพที่ 122 Relationship 

Status 

Relationship Status สถานะ
ความสัมพันธ มีแฟนแลว 

พ่ีปวนเปนแฟนกับนองมิลค จึง
เปลี่ยนสถานะความสัมพันธ มี
แฟนแลว เพ่ือตองการเปนที่
สนใจ และตองการความยอมรับ
จากกลุมเพ่ือน 

 

 

 
ภาพที่ 123 การรับประทาน
ขนมโมจิไอศกรีม 

ราน Kane Mochi (คาเนะโมจิ) 
เ ป น ร า นขนม โมจิ ไ อศก รี ม
หลากหลายรสชาติ กําลังเปนที่
นิยมของหมูวัยรุน 

การท่ีพ่ีปวนชวนนองมิลคมา
รับประทานโมจิไอศกรีม แสดง
ให เห็ นถึ งการชอบลองตรา
สินคาใหมๆ บงบอกถึงการให
ความสําคัญกับการเอาใจใส
ร วมถึ ง เป นการสร า งความ
ประทับใจตอคนรักเปนพิเศษ 
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ตารางที่ 4.45 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของพ่ีปวน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง รัก
เจ็ดป ดีเจ็ดหน 

พฤติกรรมการบริโภค ความหมายโดยนัยตรง ความหมายโดยนัยแฝง 
 

 
ภาพที่ 124 การสงคลิปแฟนฉัน 

คลิปภาพยนตรเรื่องแฟนฉัน มี
การตัดตอคําพูดของตัวละครใน
แบบฉบับของพ่ีปวน 

พ่ีปวนตองการใหนองมิลครับรู
ถึงความตั้งใจ ความสามารถ 
ความทุม เท  จึ งทํ าคลิปนี้ ให  
นองมิลคเพียงผูเดียว ตลอดจน
ใหนองมิลคเกิดความประทับใจ
ในตัวพี่ปวนดวยเชนกัน 

 

 

 
ภาพที่ 125 การปนจักรยาน
พรอมกับมีดอกกุหลาบขาว 

จักรยานเปนพาหนะสองลอ 
ขับเคลื่อนดวยกําลังคน ผูขี่ใช
เทาถีบบันไดรถใหวิ่ง 
 

กุหลาบเปนดอกไมชนิดหนึ่ง ที่
ไดรับความนิยมปลูกเปนการคา
อยางแพรหลายทั่วโลก โดยสวน
ใหญนิยมใหดอกกุหลาบเปน
ของขวัญแกผูอื่น 

ปจจุบันมีผู ใชรถรถยนตเปน
จํานวนมาก แตจักรยานไดรับ
ความนิยมเสมอมา สะทอนภาพ
การเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม 
และมีความโรแมนติก หากปน
จักรยานกันสองตอสอง ที่สําคัญ
จักรยานไมมีวันเลือนหายไป
จากภาพยนตร 
 

กุหลาบขาวเปนสัญลักษณของ
ความรักอันบริสุทธิ์ และการให
ชอดอกกุหลาบขาวถือเปนการ
นําโชคมาใหแกคนที่เรารัก 
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ตารางที่ 4.45 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของพ่ีปวน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง รัก
เจ็ดป ดีเจ็ดหน 

พฤติกรรมการบริโภค  ความหมายโดยนัยตรง  ความหมายโดยนัยแฝง  
 

 

 
ภาพที่ 126 การใชสมารท    
โฟนและคอมพิวเตอร 

ไอโฟนและคอมพิวเตอร เปน
ผลิตภัณฑของบริษัทแอปเปล ที่
ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก 

ชีวิตประจําวันโดยสวนใหญของ
พ่ีปวน มักใชไอโฟนและคอมพิว
เตอรของบริษัทแอปเปล ซึ่งเปน
สัญลักษณของความทันสมัย 
ความมีระดับ การที่พ่ีปวนมีไว
ครอบครอง แสดงออกถึงความ
เปนตัวตน มีความหรูหรา ความ
เหนือกวา ไมอายเพ่ือน และไม
ดอยไปกวาใคร 
 

 

 
ภาพที่ 127 การสวมใสเสื้อยืด
สกรีน คําวา Like 

เสื้อที่มีลักษณะคอกลม แขนส้ัน 
ไมมีกระดุก ดานหนาสกรีนคําวา 
Like 

พ่ีป วนใส เสื้ อยืดสกรีนคําว า 
Like ใหนองมิลคเห็น เพ่ือ
ตองการสื่อความหมายถึงสิ่ ง
ตางๆ ที่พ่ีปวนทําเพ่ือนองมิลค
ทุกอยาง  ทําดวยความตั้ ง ใจ 
ความจริงใจ  มีผู ชมเขามาดู
พรอมกดถูกใจเปนจํานวนมาก 
รวมถึงเปนการบงบอกความ
เปนตัวตนของพ่ีปวนวา เฟสบุค 
เปนสวนหนึ่ งของชีวิตที่ขาด
ไมได 
 

 
  



106 

 

 

 จากการรับชมภาพยนตรไทยท้ังสิ้น 5 เรื่อง ผูวิจัยไดสรุปพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ 
โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา พบวาการส่ือความหมายเชิงสัญญะในภาพยนตรไทยแตละเรื่องมีความ
แตกตางกัน เมื่อดูรายละเอียดของเน้ือหาในตารางบันทึกขอมูลการนําเสนอ ประกอบกับการวิเคราะห
พฤติกรรมการบริโภคของการสื่อความหมายเชิงสัญญะ ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา 
 

 ภาพยนตรไทยเรื่อง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย นักแสดงนําชายชื่อ ปอม เปนวัยรุน
ชาย อายุประมาณ 16-18 ป การแตงกายในชีวิตประจําวันสวมใสชุดเคร่ืองแบบนักเรียน มีนิสัยรัก
ความสนุกสนาน กลาแสดงออก ปอมตัดสินใจมาเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
สาขาเตรียมดนตรี เพ่ือตองการอยูใกลชิดดาว นักเรียนสาวที่ปอมแอบหลงรัก 

 โดยปอมมีการสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ 13 ประเภท ที่มีความ
ชัดเจนที่สุด คือ การตีกลองชุด เปนเครื่องดนตรีที่เปนองคประกอบสําคัญในงานดนตรีทุกประเภท ซึ่ง
เปนสัญญะท่ีสื่อความหมายความเปนตัวตนของปอมที่พยายามคนหาตนเอง ตองการเรียนรูความเปน
ตัวของตนเอง ในเรื่องของความถนัดและความสามารถจนทําใหปอมเห็นความสําคัญของการศึกษาที่
สงผลตอการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต รวมถึงการตัดสินใจจัดคอนเสิรต เลนของสูง ในชวงดึก 
โดยปอมน้ันทําหนาที่ตีกลองชุด เปนสัญญะที่สื่อความหมายความเปนตัวตนของปอมอยางชัดเจน ทั้ง
เรื่องการเรียนดนตรี และแสดงความกลาทําความรูจักดาว นักเรียนสาวท่ีเพียบพรอมไปดวยทุกอยาง
โดยปอมนั้นแอบหลงรักดาว ตั้งแตอยูโรงเรียนบดินทรเดชา เปรียบเสมือนเลนของสูง นอกจากน้ันยัง
แสดงใหเห็นถึงความตองการอิสระจากการควบคุมของครูอาจารย และกลาตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวกับ
ตนเองได รวมถึงความสัมพันธของเพ่ือนที่ดีตอกัน ในการเลือกทํากิจกรรมท่ีดําเนินอยู  
 อยางไรก็ตามผูวิจัยพบอีกวา การรับประทานคะนาหมูกรอบ ที่เปนอาหารชนิดหนึ่ง พบ
ไดโดยทั่วไป หากินงาย แตไมไดมีความหมายแคเพียงรับประทานเพ่ือใหอ่ิมเทานั้น แตคะนาหมูกรอบ 
สามารถเปนสัญญะที่สื่อความหมายถึง การไมชอบรับประทานผักของปอม บางคร้ังก็ฝนรับประทาน
ผักเพ่ือสรางความเปนตัวตนที่มิใชความเปนตัวตนท่ีแทจริง สุดทายปอมไดเรียนรูวา เราไมควรฝนทํา
อะไรบางอยาง ในสิ่งที่ตนเองนั้นไมชอบ เพราะเราจะไมสามารถอยูกับสิ่งนั้นได เปนตัวของตัวเองดี
ที่สุด 

 

 ภาพยนตรไทยเร่ือง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน นักแสดงนําชายชื่อโจ เปนวัยรุนชาย อายุ
ประมาณ 18-20 ป การแตงกายสวนใหญสวมชุดนักศึกษา มีอุปนิสัยชอบรับชมภาพยนตรเปนชีวิต
จิตใจ และยังมีแผนการพิชิตใจซี เพ่ือนรวมคณะใหได 
 โดยโจมีการสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ 8 ประเภท ที่มีความ
ชัดเจนมากท่ีสุด คือ การรับชมภาพยนตรเรื่อง Love Actually (ทุกหัวใจมีรัก) กํากับโดยริชารค  
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เคอรติส เรื่องราวความรักหลากหลายแงมุมของคนในสังคมเมืองตางชนชั้น ตางอาชีพ ตางเหตุผล ตาง
ความคิด เชื่อมโยงกับเทศกาลวันคริสตมาส เปนสัญญะท่ีสื่อความหมายความเปนตัวตนของโจผาน
การรับชมภาพยนตร บงบอกความเปนตัวตนของโจ วาเปนคนท่ีมีจิตนาการสูง เพอฝน อารมณ
ออนไหวงาย พยายามประพฤติตนใหเหมาะสมกับบทบาทของเพศตนเอง มีโลกสวนตัวสูง และเปน
ภาพยนตรที่อิทธิพลทําใหโจตองการเรียนรูและเขาใจความรักมากขึ้น จนทําใหโจเกิดแรงบันดาลใจ ใน
การเลียนแบบพฤติกรรมของตัวละครที่ชื่อมารค ตัดสินใจถือแผนปายบอกความในใจใหผูหญิงที่รัก
รับรู  
 ขณะเดียวกันนั้น ผูวิจัยพบวามีภาพยนตรดีวีดีเรื่อง Circle of Friend (ขอเพียงหัวใจ
ไมใหไกลกัน) ซึ่งเปนภาพยนตรที่สรางมาจากนวนิยายขายดี สามารถเปนสัญญะที่สื่อความหมายถึง
ความรูสึกนึกคิด และสภาพจิตใจของโจได โดยโจแสดงตัวใหยืมภาพยนตรดีวีดีเรื่องขอเพียงหัวใจไมให
ไกลกันแกซี เพ่ือนรวมคณะท่ีแอบชอบ เพ่ือตองการเปนสื่อกลางแทนความในใจ เหมือนเรื่องราวท่ี
ปรากฏอยูในภาพยนตรใหซีรับรู 
 

 ภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก นักแสดงนําชายชื่อ พ่ีโชน เปนวัยรุนชาย 
อายุระหวาง 16-18 ป การแตงกายสวนใหญสวมชุดเคร่ืองแบบนักเรียน และชุดนักกีฬาฟุตบอล มี
นิสัยชอบเลนกีฬา รักอิสระ บางครั้งก็ออกแนวข้ีเลน ซุกซน กวนๆ พ่ีโชนเปนรุนพ่ีมัธยมศึกษาปที่ 4 
หนาตาหลอ เลนฟุตบอลเกง เปนที่ชื่นชอบของนักเรียนหญิงทั้งในและนอกโรงเรียนเปนจํานวนมาก 
รวมถึงนองน้ําเองท่ีพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือใหพ่ีโชนหันมาชอบใหได 
 โดยพ่ีโชนมีการสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ 11 ประเภท ที่มี
ความชัดเจนท่ีสุด คือ ชุดนักฟุตบอลที่สวมใส ฝกซอมในชวงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน เปนสัญญะที่สื่อ
ความหมายความเปนตัวตนของพ่ีโชนผานการแตงกาย สามารถบงบอกความเปนตัวตนของพ่ีโชนวา
เปนคนชอบเลนกีฬาฟุตบอล เพ่ือสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สรางความสัมพันธที่ดี และตองการเปนที่
ยอมรับจากกลุมเพ่ือนที่เขารวมเลนฟุตบอล รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีแกรุนนองทุกคนอีกดวย แต
ในอีกแงมุมหน่ึงที่ไมควรมองขามไป การที่พ่ีโชนชอบเลนกีฬาฟุตบอลนั้นเกิดจากการอบรมเล้ียงดู การ
แนะนําสั่งสอน การปลูกฝงของพอแม เพ่ือตองการลดปมดอยของพอที่เตะลูกจุดโทษพลาดจนทําให
จังหวัดอดเปนแชมปประเทศ 

 นอกจากน้ัน ผูวิจัยพบอีกวา การใชกลองถายรูป อุปกรณบันทึกภาพชนิดหนึ่ง มีระบบ
การทํางานที่หลากหลาย จนทําใหภาพที่ออกมามีความคมชัดสูง สามารถเปนสัญญะที่สื่อความ
หมายถึงความสนใจของพ่ีโชนได เห็นไดอยางชัดเจนวา พ่ีโชนมักนํากลองถายภาพติดตัวไปเกือบทุก
ครั้ง เนื่องจากพ่ีโชนตองการมีอนาคตที่ดี และมองเห็นความสําคัญของอาชีพการเปนนักชางภาพอิสระ 
จึงเกิดความพยายามที่จะเรียนรูเทคนิคการถายภาพดวยตนเอง นอกจากนั้นการที่พ่ีโชนพกกลอง
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ถายรูปติดตัวไปเพ่ือตองการคอยติดตามแอบถายภาพนองน้ําเก็บไว นําไปใสในสมุดรวบรวมภาพ ซึ่ง
เปนสัญญะท่ีสามารถสื่อความหมายถึงความรูสึกลึกๆ ของพ่ีโชนที่มีตอนองน้ํา ไมเคยเปล่ียนแปลง แม
เวลาจะผานไปนานซักเพียงใด แตพ่ีโชนไมสามารถแสดงออกมาใหนองน้ํารับรูได 
 

 ภาพยนตรไทยเรื่อง หวยขั้นเทพ นักแสดงนําชายชื่อเปด เปนวัยรุนชายอายุประมาณ 
16-18 ป การแตงกายในชีวิตประจําวันสวนใหญสวมใสเครื่องแบบนักเรียน และเส้ือยืดทั่วไป มีนิสัย  
ขี้อาย ไมคอยพูด ไมกลาตัดสินใจ ครั้งหนึ่งเปดรวมตัวกับเพ่ือนๆ ตั้งวง Suck Seed เขาประกวด
แขงขันฮอทเวฟ มิวสิคอวอรด เพ่ือตองการพิสูจนใหทุกคนไดรับรูทั่วกันวา พวกเราไมไดหวยอยางที่
ใครคิด 

 โดยเปดมีการสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ 11 ประเภท ที่มีความ
ชัดเจนมากท่ีสุด คือ การเลนเบส ซึ่งเปนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญกวากีตาร รวมทั้งการชอบ
ฟงเพลงร็อคของไทย เปนสัญญะที่สื่อความหมายความเปนตัวตนของเปดอยางชัดเจน บงบอกถึงเพลง
ที่มีอิทธิพลตอการเลนเบสเปนอยางมาก เห็นไดวา เพลงร็อคของไทยที่มีรูปแบบดนตรีหนักแนน
รุนแรง แตเนื้อหาของเพลงน้ันมีความหลากหลายมากข้ึน มีแงคิดดีๆ ที่มีประโยชน รวมถึงสะทอนแนว
ทางการใชชีวิต เปนการพยายามเลียนแบบนักรองที่ตนเองช่ืนชอบ ซึ่งมีเหตุผลเพ่ือตองการรูจักตนเอง
มากขึ้น และตองการเปนที่ยอมรับจากกลุมเพ่ือน ขณะเดียวกันการที่เปดสนใจฝกซอมการเลนเบส
อยางจริงจัง สงผลใหเกิดการพัฒนาศักยภาพดานบุคลิกภาพข้ึนมาอยางชัดเจน จนทําใหเปด กลาคิด 
กลาแสดงออก มีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน 

 

 ภาพยนตรไทยเร่ือง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน นักแสดงนําชาย ชื่อ พ่ีปวน เปนวัยรุนชาย อายุ 
16-18 ป การแตงกายในชีวิตประจําวันสวมใสเครื่องแบบนักเรียน และเสื้อยืดกางเกงขายาวท่ัวไปมี
ลักษณะทันสมัยตามกระแสแฟชั่น เสริมสรางความเปนวัยรุนยุคใหม มีอุปนิสัยสนุกสนาน ราเริง รั ก
ความเปนอิสระ และชอบแสวงหาประสบการณแปลกใหม พ่ีปวนชอบใชเวลาวางสวนใหญไปกับ
คอมพิวเตอร รวมถึงโทรศัพทมือถือภายใตสังคมออนไลน ติดตอสนทนากับเพ่ือนๆ รวมถึงนองมิลค 
นักเรียนสาวท่ีพ่ีปวนแอบชอบ 

 โดยพ่ีปวนมีการสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ 7 ประเภท ที่มี
ความชัดเจนมากท่ีสุด คือ การใชสมารทโฟนและคอมพิวเตอร ซึ่งเปนผลิตภัณฑของบริษัทแอปเปลที่
ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก เปนสัญญะที่สื่อความหมายความเปนตัวตนของพ่ีปวนไดวา เปนวัยรุน
ที่หลงใหลและเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีตางๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคทําสิ่งใหมๆ  มีฐานะดีทางสังคม 
ทั้งนี้ สมารทโฟนและคอมพิวเตอรของบริษัทแอปเปล เปนสัญลักษณแหงความหรูหรา ความทันสมัย 
เสริมสรางความมั่นใจใหแกตนเอง ขณะเดียวกันนั้นผูวิจัยพบวา พ่ีโชนใชเวลาวางในชวงวันหยุดสุด
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สัปดาหพานองมิลค ไปเดินชอปปง เปนการพักผอนหยอนใจ และรับประทานขนมโมจิไอศกรีม  ราน
คาเนะโมจิ (Kane Mochi) ซึ่งเปนสัญญะท่ีสื่อความหมายความเปนตัวตนของพ่ีปวนไดอีกวา เปน
วัยรุนที่ชอบทดลองสินคาใหมๆ อยูเสมอ เนนราคาสูง การบริการดี และไดรับความนิยมจากกลุม
วัยรุน โดยพี่ปวนคาดหวังวานองม ิลคจะประทับใจ 
 

 สวนท่ี 4 พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชายท่ีปรากฏอยูใน
ภาพยนตรไทยท้ังสิ้น 5 เรื่อง 
 4.1 พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชายที่ปรากฏอยู ใน
ภาพยนตรไทยเร่ือง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 
 จากการวิเคราะหเนื้อหาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชายชื่อ 
ปอม ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย พบวาความตองการท่ีปรากฏ
ไดแก ความตองการความสอดคลอง ความตองการเหตุผล ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได 
ความตองการประโยชนใชสอย ความตองการความผอนคลาย ความตองการแสดงตัวตน ความ
ตองการเคร่ืองยืนยัน ความตองการการยอมรับ และความตองการระบุสถานะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.46 พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของปอม ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง 
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 

พฤติกรรมการบริโภค รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 128 ความตองการความ
สอดคลอง 

พฤติกรรมการบริโภคของปอม เปนความตองการความ
สอดคลองกัน โดยปอมมีความเชื่อ  และไดเรียนรูมาวา การ
ดื่มนม สงผลทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง ทําใหปอมด่ืมนม
เปนประจําทุกวัน อีกทั้งยังนําไปฝากเพ่ือนๆ ที่หอพักนักเรียน
ดวย 

 

 

 
ภาพที่ 129 ความตองการเหตุผล 

พฤติกรรมการบริโภคของปอม เปนความตองการเหตุผล
พรอมคําอธิบายตางๆ โดยปอมนั้นมีความสามารถในดานการ
ตีกลองชุด เฉดและฉัตรจึงชักชวนต้ังดนตรีเพ่ือเขาประกวด
การแขงขันฮอทเวฟมิวสิคอวอรด พรอมใหชี้แจงเหตุผล ทําให
ปอมทราบถึงเหตุผลจึงตัดสินใจเขารวมวงดวย 
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ตารางที่ 4.46 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของปอม ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย 
เรื่อง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 

พฤติกรรมการบริโภค รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 130 ความตองการความเปน
รูปรางสังเกตได 

พฤติกรรมการบริโภคของปอม เปนความตองการความเปน
รูปรางสังเกตได โดยทุกครั้งที่ปอมรับประทานอาหาร ปอม
เลือกไมรับประทานผัก ซึ่งเปนความตองการส่ือสารความเปน
ตัวตนใหเพื่อนรับรู 

 

 
ภาพที่ 131 ความตองการความเปน
รูปรางสังเกตได (ตอ) 

พฤติกรรมการบริโภคของปอม เปนความตองการความเปน
รูปรางสังเกตได โดยปอมตัดสินใจเลือกเลนดนตรีคลาสสิค 
พรอมจัดคอนเสิรต เพลงเลนของสูง เพ่ือตองการส่ือสารความ
เปนตัวตนในชีวิตจริงของปอมที่แอบหลงรักดาว หญิงสาวท่ี 
เพรียมพรอมไปทุกอยาง กับปอมผูชายติดดินที่พยายาม  
ไขวขวาของท่ีอยูสูงเกินเอื้อม 

 

 

 
ภาพที่ 132 ความตองการประโยชน
ใชสอย 

พฤติกรรมการบริโภคของปอม เปนความตองการประโยชน 
ใชสอย โดยปอมมีความพยายามหาขอมูลของเมืองปูดาเบส 
จึงตัดสินใจเดินทางไปรานหนังสือ เพ่ือแสวงหาขอมูลจากชั้น
หนังสือตางประเทศ เปนความรูและเปนการตอบสนองความ
ตองการประโยชนใชสอยของปอม 

 

 
ภาพที่ 133 ความตองการความผอน
คลาย 

พฤติกรรมการบริโภคของปอม เปนความตองการความผอน
คลาย โดยปอมไดรับความตึงเครียดจากการเรียนหนังสือทั้ง
วิชาดนตรี วิชาสามัญทั่วไป และการฝกซอม ปอมจึงตองการ
ผอนคลาย หันมาอานหนังสือการตูนในชวงเวลาวาง 
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ตารางที่ 4.46 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของปอม ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย 
เรื่อง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 

พฤติกรรมการบริโภค รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 134 ความตองการแสดง
ตัวตน 

พฤติกรรมการบริโภคของปอม เปนความตองการแสดง  
ตัวตนใหผู อ่ืนไดรับรูวาเรานั้นเปนใคร โดยปอมแตงกาย  
ชุ ด เ ค รื่ อ ง แบบนั ก เ รี ยนชาย  วิ ทยา ลั ยดุ ริ ย า งคศิ ลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงออกถึงความสนใจ และการให
ความสําคัญของการศึกษาดานดนตรีเปนอยางมาก 

 

 
ภาพที่ 135 ความตองการเครื่อง
ยืนยัน 

พฤติกรรมการบริโภคของปอม เปนความตองการเคร่ืองยืนยัน
ที่สามารถบงบอกความสําเร็จในอนาคตได โดยปอมหันมา 
เลนดนตรีคลาสสิค พรอมทั้งอยากเขาใจบทเพลงคลาสสิค  
ใหลึกซึ้ง จึงเลือกซื้อซีดีเพลงคลาสสิคมาฟง เพ่ือเปนการ
เสริมสรางความมั่นใจวาจะประสบความสําเร็จในการเลน
ดนตรีคลาสสิค 

 

 

 
ภาพที่ 136 ความตองการการ
ยอมรับ 

พฤติกรรมการบริโภคของปอม เปนความตองการการยอมรับ
จากผูปกครองในการเปดโอกาสใหปอมเลือกทําในส่ิงที่ตนเอง
ชอบและถนัด ในการเขาศึกษาที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล  สาขาเตรียมดนตรี  พรอมทั้ ง เห็น
ความสําคัญของวิชาดนตรี เปนวิชาชีพที่มั่นคงอาชีพหนึ่ง 

 

 
ภาพที่ 137 ความตองการระบุ
สถานะ 

พฤติกรรมการบริโภคของปอม เปนความตองการระบุสถานะ
ของตนเอง โดยปอมแตงกายชุดสูทสีดํา เพ่ือเปนการบงบอก
สถานะวาเปนสมาชิกในวงดนตรีออรเคสตรา 
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 4.2 พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชายท่ีปรากฏอยูใน
ภาพยนตรไทยเร่ือง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน 

 จากการวิเคราะหเนื้อหาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชายชื่อ 
โจ ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน พบวาความตองการที่ปรากฏ ไดแก 
ความตองการความสอดคลอง ความตองการเหตุผล ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได ความ
ตองการความเปนอิสระ ความตองการดานเหตุผลทางธรรมชาติ ความตองการประโยชนใชสอย ความ
ตองการความผอนคลาย ความตองการแสดงตัวตน และความตองการตนแบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 4.47 พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของโจ ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง ปด
เทอมใหญ หัวใจวาวุน 

พฤติกรรมการบริโภค รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 138 ความตองการความ
สอดคลอง 

พฤติกรรมการบริโภคของโจ  เปนความตองการความ
สอดคลองกัน โดยโจมีทัศนคติและความเชื่อสวนตัววา  
การไดอานหนังสือเกี่ยวของกับภาพยนตร ทําใหเกิดความ
ประทับมากขึ้น และเกิดความตองการรับชมภาพยนตรเรื่อง
นั้นๆ อีกครั้ง โจจึงเลือกอานหนังสือคําคมจากหนังรัก (Word 

of Love) เพ่ือเปนแนวทางในการรับชมภาพยนตร ตลอดจน  
การหาซื้อภาพยนตรดีวีดีมาเก็บสะสมไว 
 

 

 
ภาพที่ 139 ความตองการเหตุผล 

พฤติกรรมการบริโภคของโจ เปนความตองการทราบเหตุผล 
โดยโจพูดคุยกับซีแบบสนิทสนมและทราบเหตุผลวา ซีเปนคน
ชอบดูภาพยนตรเชนเดียวกัน โจจึงไดแสดงตัว พรอมนําเสนอ
ภาพยนตรดีวีดีเรื่อง ขอเพียงหัวใจไมใหไกลกัน 
 

 

 
ภาพที่ 140 ความตองการความเปน
รูปรางสังเกตได 

พฤติกรรมการบริโภคของโจเปนความตองการความเปน
รูปรางสังเกตได เห็นไดอยางชัดเจนวา โจสะสมและตามเก็บ
ภาพยนตรดีวีดีที่ตนเองชื่นชอบไวมากมาย ตองการส่ือถึง
ความเปนตัวตนวาภาพยนตรเปนสวนหนึ่งของชีวิตของโจ 
แยกออกจากกันไมได 
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ตารางที่ 4.47 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของโจ ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย 
เรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน 

พฤติกรรมการบริโภค  รายละเอียด  
 

 
ภาพที่ 141 ความตองการความเปน
รูปรางสังเกตได (ตอ) 

พฤติกรรมการบริโภคของโจ เปนความตองการความเปน
รูปรางสังเกตได เปนที่ทราบกันดีวา โจรักซีขางเดียว โดย
แผนการสุดทาย คือจัดทําบอรดวันเกิดใหซี ถือวาเปนการ
เซอรไพรส พรอมทั้งประกาศใหคนอ่ืนทราบ ที่สําคัญเปน
ความตองการของโจที่พยายามสื่อใหซีรูถึงความทุมเท ความ
พยายาม ความรักสุดหัวใจ ที่มอบใหซีเพียงคนเดียว 
 

 

 
ภาพที่ 142 ความตองการความเปน
อิสระ 

พฤติกรรมการบริโภคของโจ เปนความตองการความเปน
อิสระ โดยโจมีความสนในเลือกซื้อขาวหลามหนองมนเปน 
ของฝากสําหรับคนที่เรารัก ใหซีเพียงผูเดียว เพ่ือแสดงให  
เห็นถึงความเปนตัวของตัวเอง และมีอิสระไมซ้ําใคร 
 

 

 
ภาพที่ 143 ความตองการดาน
เหตุผลทางธรรมชาติ 

พฤติกรรมการบริโภคของโจ เปนความตองการดานเหตุผล
ทางธรรมชาติ โดยโจ เชื่อวาความตองการผลลัพธของ
เหตุการณตางๆ กับความตองการผลลัพธในใจมีความ
สอดคลองกัน จากการรับชมภาพยนตรเร่ืองทุกหัวใจมีรัก 
มารคชูปายบอกความในใจหนาบานหญิงสาวท่ีตนรัก จนหญิง
สาวเกิดความประทับใจ ซึ่งตรงกับผลลัพธในใจที่ตั้งไว 
 

 

 
ภาพที่ 144 ความตองการประโยชน
ใชสอย 

พฤติกรรมการบริโภคของโจ เปนความตองการประโยชนใช
สอย โดยโจมักนําหนังสือเรียน เครื่องเขียน เครื่องใชตางๆ มา
เก็บไวที่ตูล็อคเกอร เพ่ือความเปนสวนตัว 
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ตารางที่ 4.47 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของโจ ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย 
เรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน 

พฤติกรรมการบริโภค  รายละเอียด  
 

 
ภาพที่ 145 ความตองการความผอน
คลาย 

พฤติกรรมการบริโภคของโจ  เปนความตองการความ  
ผอนคลายจากความตึงเครียดชวงหลังสอบเสร็จ โดยการท่ี  
โจไปฉลองสอบเสร็จที่สถานบันเทิง Y50 กับกลุมเพ่ือนๆ  
อยางสนุกสนาน 

 

 

 

 
ภาพที่ 146 ความตองการแสดง
ตัวตน 

พฤติกรรมการบริโภคของโจ เปนความตองการแสดงตัวตนให
คนอ่ืนไดรับรู สะทอนออกมาจากการแตงกายชุดนักศึกษาชาย
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง แสดงออกถึงภาพลักษณของ
ตนเองที่เหมือนกับนักศึกษาคนอ่ืน 

 

 
ภาพที่ 147 ความตองการตนแบบ 

พฤติกรรมการบริโภคของโจ เปนความตองการตนแบบเพ่ือ
สรางความม่ันใจใหแกตนเอง เห็นไดจากการรับชมภาพยนตร
เร่ืองทุกหัวใจมีรัก โจตองการเลียนแบบทําตามมารค เพ่ือ
เปดเผยความในใจใหซีไดรับรู 

 

 4.3 พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย  ที่ปรากฏอยูใน
ภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก 

 จากการวิเคราะหเนื้อหาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชายชื่อ 
พ่ีโชน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก พบวาความตองการท่ีปรากฏ ไดแก 
ความตองการความสอดคลอง ความตองการเหตุผล ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได ความ
ตองการประโยชนใชสอย ความตองการความผอนคลาย ความตองการแสดงตัวตน ความตองการการ
ตอกย้ํา ความตองการเครื่องยืนยัน ความตองการการยอมรับ ความตองการระบุสถานะ และความ
ตองการตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.48 พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของพ่ีโชน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง 
สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก 

พฤติกรรมการบริโภค รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 148 ความตองการความ
สอดคลอง 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน เปนความตองการความ
สอดคลองกัน โดยพ่ีโชนไดเรียนรูและปฏิบัติตามกฎจราจร 
เพ่ือความปลอดภัย ทําใหทุกๆ วันกอนเดินทางไปโรงเรียน  
พ่ีโชนสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง กอนขับขี่รถจักรยานยนต 
เพ่ือความปลอดภัย และสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกรุนนอง
ในโรงเรียน 

 

 

 
ภาพที่ 149 ความตองการเหตุผล 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน เปนความตองการเหตุผล 
รวมถึงรายละเอียดตางๆ โดยพ่ีโชนมีความสามารถดานการ
เลนกีฬาฟุตบอล เพ่ือนๆ จึงไดแนะนําพรอมใหเหตุผลวา  
ใหลองสมัครเปนศูนยหนาของทีมฟุตบอลของโรงเรียน ทําให
พ่ีโชนทราบถึงเหตุผล ตัดสินใจเขารวมทีม 

 

 

 
ภาพที่ 150 ความตองการความเปน
รูปรางสังเกตได 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน เปนความตองการความเปน
รูปรางสังเกตได ในชวงเวลาเตรียมงานละครเวที พ่ีโชนใสฟน
และสวมหูกระตาย ซึ่งเปนความตองการสื่อสารความเปน
ตัวตนใหเพื่อนๆ รับรูถึงความมีอุปนิสัยซุกซน กวนๆ นารัก 
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ตารางที่ 4.48 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของพ่ีโชน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย
เรื่อง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก 

พฤติกรรมการบริโภค รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 151 ความตองการประโยชน
ใชสอย 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน เปนความตองการประโยชน
ใชสอย เห็นไดวาในชีวิตประจําวันสวนใหญของพ่ีโชนนั้น  
ใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน 
รวมถึงทองเท่ียวในชวงวันหยุดสุดสัปดาห เปนการตอบสนอง
ความตองการประโยชนใชสอยของพ่ีโชน 

 

 
ภาพที่ 152 ความตองการความผอน
คลาย 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน เปนความตองการความ  
ผอนคลาย จากการเรียนหนังสือและกิจกรรมภายในโรงเรียน 
พ่ีโชนจึงเลือกเตะฟุตบอลกับเพ่ือนๆ ในชวงเวลาพักกลางวัน 
เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปนการออกกําลังกาย
เพ่ือเสริมสรางสุขภาพท่ีดี 

 

 
ภาพที่ 153 ความตองการแสดง
ตัวตน 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน เปนความตองการแสดง
ตัวตน เพ่ือแสดงความสําคัญใหผูอ่ืนรับรู จากการแตงกาย  
ชุดเครื่องแบบนักเรียน และชุดนักฟุตบอลโดยตองการแสดง
ตัวตนใหเห็นถึงความสําคัญในฐานะเปนตัวแทนนักกีฬา
ฟุตบอลของโรงเรียนที่เขารวมแขงขัน 

 

 
ภาพที่ 154 ความตองการการตอก
ย้ํา 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน เปนความตองการการตอกย้ํา 
เมื่อเพ่ือนๆ ไดพูดตอกย้ํา ชื่นชมในความสามารถดานกีฬา
ฟุตบอล ทําใหพ่ีโชนสนใจเลนกีฬาฟุตบอลเพ่ิมมากข้ึน พรอม
ทั้งสมัครเปนตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนในตําแหนง
ศูนยหนา 
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ตารางที่ 4.48 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของพ่ีโชน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย
เรื่อง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก 

พฤติกรรมการบริโภค รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 155 ความตองการเครื่อง
ยืนยัน 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน เปนความตองการเครื่อง
ยืนยัน บงบอกความสําเร็จในอนาคต เห็นไดจากการที่พ่ีโชน
นํากลองถายภาพติดตัวไปเกือบทุกคร้ัง เปนความพยายาม
ฝกฝนและเรียนรูวิธีการถายภาพดวยตนเอง เพ่ือสรางความ
มั่นใจในความใฝฝน ความตองการเปนชางภาพที่ประสบ
ความสําเร็จในอนาคต 

 

 
ภาพที่ 156 ความตองการการ
ยอมรับ 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน เปนความตองการการยอมรับ
จากพอ ดานความสามารถทางกีฬาฟุตบอล จนไดรับการ
คัดเลือกเปนนักกีฬาของโรงเรียน โดยครั้งนี้พ่ีโชนตองการ  
การยอมรับของจากพอของตน รวมทั้งตั้งความหวังเพ่ือ  
ลดขอพลาดในอดีตจากการท่ีพอของเขาเตะลูกจุดโทษพลาด 

 

 
ภาพที่ 157 ความตองการระบุ
สถานะ 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน เปนความตองการระบุ
สถานะของตนเอง โดยพ่ีโชนแตงกายดวยชุดนักฟุตบอล  
เพ่ือเปนการบงบอกสถานะวาเปนสมาชิกในทีมฟุตบอล  
ของโรงเรียน 

 

 
ภาพที่ 158 ความตองการตนแบบ 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน เปนความตองการตนแบบ 
เห็นไดวา พ่ีโชนมีพอเปนตนแบบที่ดี ปลูกฝงและสงเสริมการ
เลนกีฬาฟุตบอลอยูเปนประจํา สงผลใหพ่ีโชนไดเปนนักกีฬา
ทีมกระตายแกวบางกอกกลาส 
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 4.4 พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูใน
ภาพยนตรไทยเร่ือง หวยข้ันเทพ 

 จากการวิเคราะหเนื้อหาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชายชื่อ 
เปด ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง หวยขั้นเทพ พบวาความตองการท่ีปรากฏ ไดแก ความ
ตองการความสอดคลอง ความตองการเหตุผล ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได ความตองการ
ประโยชนใชสอย ความตองการความผอนคลาย ความตองการแสดงตัวตน ความตองการการยอมรับ 
และความตองการตนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.49 พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของเปด ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย เรื่อง
หวยขั้นเทพ 

พฤติกรรมการบริโภค รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 159 ความตองการความ
สอดคลอง 

พฤติกรรมการบริโภคของเปด เปนความตองการความ
สอดคลองกัน โดยเปดเร่ิมมีความมั่นใจและมีความเชื่อวา  
การต้ังใจเลนเบสอยางจริงจัง ในการเขาประกวดการแขงขัน  
ฮอทเวฟมิวสิคอวอรดคร้ังนี้ มีผลทําใหเพ่ือนๆ ทุกคนยอมรับ
ในความสามารถ และไมคิดวาเปนตัวหวยอีกตอไป ดังนั้น  
เปดจึงมั่นพยายามฝกซอมทุกวัน ไมวาอยูในหองซอม หรือ  
อยูที่บานก็ตาม เพ่ือจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 

 

 
ภาพที่ 160 ความตองการเหตุผล 

พฤติกรรมการบริโภคของเปด เปนความตองการเหตุผล 
รวมถึงรายละเอียดตางๆ โดยเปดมีความสนใจ และมีความรู
เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องดนตรีตลอดจนเพลงในแตละยุคสมัย 
จึงถูกคุงซึ่งเปนเพ่ือนสนิทชักชวนใหตั้งวงดนตรีรวมกัน พรอม
ใหเหตุผลวา ที่มันยุคของเพลงหากเปดหันมาเลนเบส ผูหญิง
สวนใหญมักชื่นชอบ ทําใหเปดเขาใจเหตุผลของคุง พรอมทั้ง
ตัดสินใจตั้งวงดนตรีรวมกัน 
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ตารางที่ 4.49 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของเปด ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย 
หวยขั้นเทพ 

พฤติกรรมการบริโภค รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 161 ความตองการความเปน
รูปรางสังเกตได 

พฤติกรรมการบริโภคของเปด เปนความตองการความเปน
รูปรางสังเกตได โดยเปดหันมาใสใจเรื่องการฝกซอมเบสเพ่ือ
เขาประกวดการแขงขันฮอทเวฟมิวสิคอวอรด จนทําให
บุคลิกภาพของเปดเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน เปดกลายเปน
คนกลาคิด กลาแสดงออก มากขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้เปนความ
ตองการของเปดในการสื่อสารใหเพ่ือนๆ ทุกคนรับรู 
 

 

 
ภาพที่ 162 ความตองการประโยชน
ใชสอย 

พฤติกรรมการบริโภคของเปด เปนความตองการประโยชน  
ใชสอย โดยเปดตัดสินใจเดินทางเขากรุงเทพฯ เปนเพ่ือนคุง
กับเอ็กซ รวมทุกขรวมสุขไปดวยกัน เลือกเดินทางโดยสาร
รถไฟและรถแท็กซี่ เพ่ือแสวงหาประสบการณระยะสั้น ถือ
เปนการตอบสนองความตองการประโยชนใชสอยของเปด  
ในการเดินทางครั้งนี้ 

 

 
ภาพที่ 163 ความตองการความผอน
คลาย 

พฤติกรรมการบริโภคของเปด เปนความตองการความผอน
คลาย โดยเปดไดรับความตึงเครียด จากการเรียนหนังสือใน
ชั้นเรียน รวมถึงการบานวิชาตางๆ เปดจึงหันมาเลือกอาน
หนังสือการตูนในชวงเวลาวาง 

 

 
ภาพที่ 164 ความตองการแสดง
ตัวตน 

พฤติกรรมการบริโภคของเปด เปนความตองการแสดงตัวตน
ใหผู อ่ืนไดรู วา เรานั้นเปนใคร โดยเปดแตงกายดวยชุด
เครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเชตุพนบูรณะ แสดงออกถึง
วัยรุนทั่วไปที่ใสใจในเร่ืองของการศึกษา อีกทั้งยังแตงกาย  
ชุดเครื่องแบบนักเรียนอยางถูกตอง เรียบรอย เปนตัวอยางที่ดี
แกเพ่ือนๆ และรุนนอง รวมถึงเปนที่ชื่นชอบของครูอาจารย 
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ตารางที่ 4.49 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของเปด ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย 
หวยขั้นเทพ 

พฤติกรรมการบริโภค รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 165 ความตองการการ
ยอมรับ 

พฤติกรรมการบริโภคของเปด เปนความตองการการยอมรับ
จากเพ่ือนๆ ทุกคน โดยเปดหันมาฝกซอมการเลนเบสอยาง
จริงจัง ในชวงหลังเลิกเรียน และในวันหยุดสุดสัปดาห ในการ
เขาประกวดการแขงขันฮอทเวฟมิวสิคอวอรด เพ่ือพิสูจนให
เพ่ือนๆ ทุกคนเห็นวา เปดนั้นมีความสามารถดานดนตรี 

 

 
ภาพที่ 166 ความตองการตนแบบ 

พฤติกรรมการบริโภคของเปด เปนความตองการตนแบบเพ่ือ
สรางความม่ันใจและเสริมสรางความศรัทธาใหแกตนเอง เห็น
ไดจากวงดนตรีร็อคชั้นนําของไทย ไมวาจะเปน วงบอดี้สแลม 
วงบิ๊กแอส วงพาราด็อกซ รวมถึงวงดนตรีอ่ืนๆ เปนแบบอยาง
ที่ดี ในเรื่องของการเลนดนตรีจนประสบความสําเร็จ และเปน
แรงบันดาลใจสงผลใหเปดเร่ิมฝกซอมเบส เพ่ือเขาประกวด
การแขงขันฮอทเวฟมิวสิคอวอรด 

 

 

 4.5 พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูใน
ภาพยนตรไทยเร่ือง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน 

 จากการวิเคราะหเนื้อหาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชายชื่อ 
พ่ีปวน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเรื่อง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน พบวาความตองการท่ีปรากฏ ไดแก 
ความตองการความสอดคลอง ความตองการเหตุผล ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได ความ
ตองการการกระตุน ความตองการประโยชนใชสอย ความตองการความผอนคลาย ความตองการ
แสดงตัวตน และความตองการปกปองตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.50 พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของพ่ีปวน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเร่ือง 
รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน  

พฤติกรรมการบริโภค รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 167 ความตองการความ
สอดคลอง 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีปวน เปนความตองการความ
สอดคลองกัน เห็นไดจากการเลือกใชคอมพิวเตอรที่ เปน
ผลิตภัณฑของบริษัทแอป เป ล  ซึ่ งมี ราคาแพง  ย อมมี
ประสิทธิภาพสูง 
 

 

 

 
ภาพที่ 168 ความตองการเหตุผล 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีปวน เปนความตองการเหตุผล 
โดยพ่ีปวนมีความประสงคชักชวนนองมิลค ไปเที่ยวในชวง  
วันวาเลนไทน พ่ีปวนตัดสินใจหาขอมูลและรายละเอียดของ
แหลงสถานที่ทองเที่ยวตางๆ พรอมเขาใจเหตุผล เนื่องจาก
ตองการสถานท่ีทองเที่ยวใกลบาน เพ่ือเปนการประหยัดเงิน 
เนื่องจากพ่ีปวนยังไมมีรายได รวมถึงไมรบกวนเงินพอแม 
 

 

 
ภาพที่ 169 ความตองการความเปน
รูปรางสังเกตได 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีปวน เปนความตองการความ  
เปนรูปรางสังเกตได ทุกๆ ครั้ง ไมวาไปโรงเรียน หรือไปเท่ียว  
พ่ีปวนมักพกไอโฟนติดตัวไปดวยตลอด ซึ่งเปนความตองการ
สื่อสารความเปนตัวตนใหเ พ่ือนๆ รับรูวา พ่ีปวนเปนคน
ทันสมัย มีระดับ และสนใจเรื่องของเทคโนโลยี 
 

 

 
ภาพที่ 170 ความตองการการ
กระตุน 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีปวน เปนความตองการการกระตุน 
โดยพ่ีปวนมีพฤติกรรมชอบทดลองสินคาใหมๆ อยูเปนประจํา 
เห็นไดชัดเจนในการตัดสินใจเลือกรับประทานโมจิไอศกรีม ซึ่ง
เปนอาหารวาง และกําลังไดรับความนิยมจากกลุมวัยรุนเปน
อยางมาก 
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ตารางที่ 4.50 (ตอ) พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของพ่ีปวน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย
เรื่อง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน 

พฤติกรรมการบริโภค รายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 171 ความตองการประโยชน
ใชสอย 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีปวน เปนความตองการประโยชน
ใชสอย โดยพ่ีปวนเลือกใชกลองถายรูปที่มีคุณภาพสูง เพ่ือให
ภาพที่ออกมาดูสวยงาม เปนการตอบสนองความตองการ
ประโยชนใชสอยของพ่ีปวน ตลอดจนเปนที่พึงพอใจของนอง
มิลคดวยเชนกัน 

 

 
ภาพที่ 172 ความตองการความผอน
คลาย 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีปวน เปนความตองการความ 
ผอนคลาย จากการเรียนหนังสือภายในชั้นเรียนเห็นไดวา  
พ่ีปวนเลนเฟสบุค รวมถึงใชเวลาวางออกไปเลือกซื้อสินคา 
และของใชสวนตัวภายในหางสรรพสินคา 

 

 
ภาพที่ 173 ความตองการแสดง
ตัวตน 

พฤติกรรมการบริโภคของพี่ปวน เปนความตองการแสดง
ตัวตนใหผู อ่ืนไดรับรูวา เรานั้นเปนใคร โดยพ่ีปวนแตงกาย 
ดวยชุดเครื่องแบบนักเรียน และนําภาพของตนเอง โพสต  
ลงเปนหนาประจําตัว แสดงออกถึงนักเรียนชายที่รักความเปน
อิสระ ชื่นชอบเทคโนโลยี และรักการถายรูปเปนชีวิตจิตใจ 

 

 
ภาพที่ 174 ความตองการปกปอง
ตนเอง 

พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีปวน เปนความตองการปกปอง
ตนเอง เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ และไมอายเพ่ือนๆ พ่ีปวนจึง
เลือกใชไอโฟน ซึ่งเปนสินคาท่ีมีความหรูหรา มีรสนิยม รวมถึง
กําลังไดรับความสนใจของกลุมวัยรุนเปนจํานวนมาก 
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ตารางที่ 4.51 สรุปรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย 

รูปแบบความตองการ 16 ประเภท 

ภาพยนตร  

รอยละ 

 

เพราะอากาศ 

เปลี่ยนแปลง
บอย 

ปดเทอมใหญ 
หัวใจวาวุน 

สิ่งเล็กเล็ก   
ที่เรียกวารกั 

หวยข้ันเทพ 
รักเจ็ดป 
ดีเจ็ดหน 

1. ความตองการความสอดคลอง      100 

2. ความตองการเหตุผล      100 

3. ความตองการจัดหมวดหมู      0 

4. ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได      100 

5. ความตองการความเปนอสิระ      20 

6.ความตองการการกระตุน      20 

7.ความตองการดานเหตุผลทางธรรมชาต ิ      20 

8. ความตองการประโยชนใชสอย      100 

9. ความตองการความผอนคลาย      100 

10. ความตองการแสดงตวัตน      100 

11. ความตองการปกปองตนเอง      20 

12. ความตองการการตอกยํ้า      20 

13. ความตองการเคร่ืองยืนยัน      40 

14. ความตองการการยอมรับ      60 

15. ความตองการระบุสถานะ      40 

16. ความตองการตนแบบ      60 

 

 จากการรับชมภาพยนตรไทยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับวัยรุนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ผลการวิเคราะห
เนื้อหาในภาพรวม ผูวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย มากที่สุด 
มีดังนี ้คือ ความตองการความสอดคลอง (รอยละ 100) เนื่องจากภาพยนตรตองการนําเสนอ แนวคิด 
ทัศนคติ ความเชื่อสวนตัว รวมถึงการเรียนรูของวัยรุน โดยความตองการที่เกิดขึ้นนั้น จําเปนตองมี
ความสอดคลองกัน เพ่ือไมเกิดความรูสึกอึดอัดใจตอการบริโภคสินคาและบริการตางๆ มากที่สุดคือ 
ความตองการเหตุผล (รอยละ 100) เนื่องจากภาพยนตรตองการนําเสนอ ความตองการของวัยรุนใน
การทราบถึงเหตุผล พรอมคําอธิบายตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจขอมูลที่ชัดเจน และเปนการลดความ
วิตกกังวลของวัยรุนไดเชนกัน มากที่สุดคือ ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได (รอยละ 100) 
เนื่องจากภาพยนตรตองการนําเสนอ ความเปนตัวตนของวัยรุนที่มีความตองการสื่อสารอะไรบางอยาง
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จากพฤติกรรมการบริโภคของตน ใหคนอ่ืนๆ สามารถรับรู และสังเกตได มากที่สุดคือ ความตองการ
ประโยชนใชสอย (รอยละ 100) เนื่องจากภาพยนตรตองการนําเสนอ พฤติกรรมการบริโภคของวัยรุน
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา โดยคํานึงถึงความตองการดานการใชงานเปนหลัก เพ่ือเปนการ
ตอบสนองความตองการประโยชนใชสอยของวัยรุน มากที่สุดคือ ความตองการผอนคลาย (รอยละ 
100) เนื่องจากภาพยนตรตองการนําเสนอ อารมณความรูสึกของวัยรุนที่มีโอกาสไดรับความตึงเครียด
ในชีวิตประจําวันอยูตลอดเวลา จึงทําใหเกิดความตองการความผอนคลาย โดยวัยรุนใหความสนใจตอ
การเลนกีฬาฟุตบอล การอานหนังสือการตูน การไปฉลองในสถานบันเทิง และการเลนเฟสบุค และ
มากที่สุดคือ ความตองการแสดงตัวตน (รอยละ 100) เนื่องจากภาพยนตรตองการนําเสนอ การแตง
กายของวัยรุนที่สามารถบงบอกใหผูอ่ืนเขาใจและรับรูไดวา เราเปนใคร โดยวัยรุนนั้นใหความสําคัญ
กับเสื้อผาในฐานะท่ีสื่อความเปนตัวตนของวัยรุนที่สวมใสได  

ขณะเดียวกัน ผูวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย
รองลงมา มีดังนีค้ือ ความตองการการยอมรับ (รอยละ 60) เนื่องจากภาพยนตรตองการนําเสนอ ชวง
วัยรุนนั้นเห็นเพื่อนของตนมีความสําคัญมากท่ีสุด พฤติกรรมการบริโภคสวนใหญของวัยรุน จึงตองการ
การยอมรับจากเพ่ือนควบคูกันไป เห็นไดอยางชัดเจน ไมวาจะเปนการไวทรงผม การแตงกาย และ
การเลนเครื่องดนตรี และรองลงมาคือ ความตองการตนแบบ  (รอยละ 60) เนื่องจากภาพยนตร
ตองการนําเสนอ ความพยายามของวัยรุนในการเรียนรูความเปนตัวของตนเอง โดยมีความตองการ
แบบอยางที่ดี นําไปสูการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม สวนใหญวัยรุนนั้นชื่นชอบและใหความสนใจ 
นักรองมากเปนพิเศษ เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินชีวิต สรางความม่ันใจ และเสริมสรางความศรัทธา
แกตนเอง เติบโตเปนผูใหญที่ดีตอไปในอนาคต  

นอกจากนั้น ผูวิจัยยังพบอีกวา พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนํา
ชาย รองลงมาคือ ความตองการเคร่ืองยืนยัน (รอยละ 40) เนื่องจากภาพยนตรตองการนําเสนอ 
สินคาที่สามารถบงบอก หรือสื่อใหเห็นถึงความสําเร็จในอนาคต วัยรุนจึงเกิดพฤติกรรมการบริโภค
สินคา เพ่ือสรางความม่ันใจวาจะประสบความสําเร็จ เชนเดียวกับเจาของสินคาและผูใชสินคาคนอ่ืนๆ 
และรองลงมาคือ ความตองการระบุสถานะ (รอยละ 40) เนื่องจากภาพยนตรตองการนําเสนอ วัยรุน
แตละคนมีบทบาทหนาที่มากมาย ไมวาจะเปนบทบาทนักเรียน บทบาทนักกีฬา วัยรุนจึงมีพฤติกรรม
การบริโภคท่ีตองการระบุจึงสถานะของตนใหมีความชัดเจนเพิ่มมากข้ึน  

เปนที่นาสนใจวาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย นอยที่สุด
คือ ความตองการความเปนอิสระ (รอยละ 20) เนื่องจากภาพยนตรตองการนําเสนอ พฤติกรรมการ
บริโภคของวัยรุนในการเลือกซ้ือสินคาที่ไมเหมือนใคร เปนความตองการความเปนตัวของตนเอง มี
อิสระทางความคิดไมซ้ําผูอ่ืน นอยที่สุดคือ ความตองการการกระตุน (รอยละ 20) เนื่องจากภาพยนตร
ตองการนําเสนอ ลักษณะนิสัยของวัยรุน ที่ไมชอบความซํ้าซาก จําเจ จนทําใหเกิดพฤติกรรมการ
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บริโภคทดลองเลือกซ้ือสินคาที่เปนตราสินคาใหมๆ อยูเปนประจํา นอยที่สุดคือ ความตองการดาน
เหตุผลทางธรรมชาติ (รอยละ 20) เนื่องจากภาพยนตรตองการนําเสนอ ความคิดและจินตนาการของ
วัยรุนที่มีตอผลลัพธของเหตุการณตางๆ กับผลลัพธในใจของตนมีความสอดคลองกัน นอยที่สุดคือ 
ความตองการปกปองตนเอง (รอยละ 20) เนื่องจากภาพยนตรตองการนําเสนอ พฤติกรรมการบริโภค
สินคาและบริการของวัยรุนที่นอกจากแสดงความเปนตัวตนไดแลว ยังสามารถปกปองตนเอง เพ่ือ
เสริมสรางความมั่นใจ ผูอ่ืนไมมองวาลาสมัยหรือตกยุค วัยรุนจึงเลือกซ้ือสินคาและบริการท่ีมีราคาสูง 
บงบอกความหรูหรา และรสนิยม อีกทั้งยังไดรับการยอมรับจากกลุมเพ่ือนดวย และนอยที่สุดคือ 
ความตองการการตอกย้ํา (รอยละ 20) เนื่องจากภาพยนตรตองการนําเสนอ บุคคลที่อยูใกลชิดวัยรุน
ไมวาเปนพอแม ครูอาจารย และเพ่ือน มีสวนพูดตอกย้ํา ชื่นชม จนสงผลใหวัย รุนเกิดพฤติกรรมการ
บริโภคซ้ําอีกคร้ัง  

เปนที่นาสังเกตวาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย ดานความ
ตองการจัดหมวดหมู ผูวิจัยพบวาไมปรากฏอยูในภาพยนตร ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกตอง เปนไปไดวาภาพยนตร
ไมตองการนําเสนอการดําเนินชีวิตของวัยรุน ในการใชเงินมากจนเกินไป ทั้งๆ ที่อยูในชวงวัยที่ไม
สามารถทํางานหารายไดดวยตนเอง อาจกลาวไดวา ความจริงสวนใหญนั้น วัยรุนยังขอเงินจากพอแม
ผูปกครองอยู 
 
 สวนท่ี 5 การสัมภาษณเชิงลึกอาจารยสกุล บุณยทัต ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาภาพยนตร 
ดานการเขียนบท รวมทั้งการวิจารณ และคุณนิโรธ รื่นเจริญ สุดยอดแฟนพันธุแทรางวัลออสการ 
ในมุมมอง ความคิด ทัศนคติ ที่มีตอภาพยนตรวัยรุนทั้ง 5 เรื่อง 
 

ประเด็นที่ 1 ความชื่นชอบภาพยนตรวัยรุน 

 จากการสัมภาษณสกุล บุณยทัต ผูวิจัยสรุปไดวา ภาพยนตรเรื่องรักเจ็ดป ดีเจ็ดหน เปน
ภาพยนตรที่มีเนื้อหารวมสมัย แบงเปน 3 ตอนและเปนภาพยนตรที่ฉลองครบรอบ 7 ป ของคายหนัง 
จีทีเอช ภาพยนตรเรื่องรักเจ็ดป ดีเจ็ดหน นําเสนอความสําคัญของการดําเนินชีวิตคนเราในแตละชวง
อายุ ชวงอายุ 7-14 ป บทเริ่มตนของชีวิตกับความรักคร้ังแรก ชวงอายุ 21-28 ป ชวงชีวิตพรอมกาว
ไปขางหนัง หรือถอยหลัง และชวงอายุ 25-42 ป การใชชีวิตเริ่มมีความลําบากมากขึ้น ทั้งนี้ภาพยนตร
ใหความสําคัญของชวงวัยรุนเปนอยางมาก สามารถสะทอนความเปนวัยรุนในยุคปจจุบันไดเดนชัด ใน
เรื่องของอิทธิพลของส่ือตางๆ ที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของวัยรุน ที่มีท้ังประโยชนและโทษ  
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“ภาพยนตรเรื่อง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหนครับ เปนภาพยนตรที่ มี 
นําเสนอชีวิตในแตละชวงวัย โดยแบงเปน 3 ชวง ก็มีชวงอายุ 
7-14 ป ชวงอายุ 25-42 ป และชวงอายุ 25-42 ป”(สกุล 
บุณยทัต, 2557) 

 

 จากการสัมภาษณสกุล บุณยทัต ผูวิจัยสรุปไดวา เฟสบุคน้ันมีบทบาทตอชีวิตวัยรุน เปน
อยางมาก ถือวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต ขณะเดียวกันก็อาจสงผลเสียไดเชนกัน การที่เรื่องตางๆ ไดรับ
การตอบสนองผาน Like นั้น ถือวาเปนเรื่องซับซอน ครั้งหนึ่งพ่ีปวนนําคลิปลงในยูทูป เพ่ือแคตองการ
ยอดกด Like และหวังนองมิลคคงประทับใจ เปนที่พอใจและปราบปล้ืม แตกลับกลายเปนการสูญเสีย
ความสัมพันธระหวางเพศไปโดยรูเทาไมถึงการณ ไมคิดไตรตรองใหดี ดั่งคํากลาวที่วา ความสุขเกิดแก
ผูสราง แตคนที่รวมบทบาทนั้น ไมมีความสุข 

 

“ในตอนแรกที่มีชื่อวา 14 นั้น พ่ีปวนเปนวัยรุนสมัยใหมที่
ชอบการอัพเดทสถานะอยูบอยคร้ัง บงบอกวาเราตั้งใจ เปน
ความตั้งใจอะไรก็แลวแต ดีหรือไมดีก็ตาม ความตองการให
ผูอ่ืนมากด Like แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของคําวา Like มัน
สําคัญมาก” (สกุล บุณยทัต, 2557) 

 

 จากการสัมภาษณสกุล บุณยทัต ผูวิจัยสรุปไดวา ภาพยนตรเรื่อง หวยขั้นเทพ เปน
ภาพยนตรที่นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับวัยรุนในยุคปจจุบัน ที่ตองการจะมี ตองการจะเปน เพ่ือหวังวา
เพ่ือนๆ นั้นยอมรับ และมีบทบาทตอสังคมที่ตนอาศัยอยู เห็นไดวา เปด คุง และเอ็กซ พยามยาม
เรียนรูขอผิดพลาดที่กระทําในอดีต เพ่ือปรับปรุงตนเองในดานการฝกซอมเลนดนตรีใหมีความพัฒนา
มากข้ึน รวมถึงตองการพิสูจนตนเองวา พวกเราทั้ง 3 คนมิใชตัวหวย อยางที่เพ่ือนๆ ทุกคนคิด ดังนั้น
จึงเปนจุดเริ่มตนของการตอสูของชีวิตวัยรุนกลุมหนึ่งที่ไมตองการพายแพ หากไมพัฒนาตนเองใหกาว
ไปขางหนา คนอ่ืนก็จะกาวไปถึงจุดหมายกอนเรา และตองการกาวไปสูอนาคตที่ดีตอไป เพราะการ
ตอสูนั้นเปนวิถีทางของลูกผูชาย 

 

“ภาพยนตรอีกเร่ืองหน่ึงคงเปนเร่ืองหวยขั้นเทพครับ เปดไมรู
เรื่องดนตรี รูแควาเพลงเร็วคือเพลงร็อค เพลงชาคือเพลงรัก”  

(สกุล บุณยทัต, 2557) 
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“ชวงที่ตั้งวง Suck Seed เพ่ือเขาประกวดแขงขันฮอทเวฟ 
มิวสิคอวอรด ก็เหมือนการรวมตัวของวัยรุนหวย 3 คน แต
ความจริงนั้นไมไดหวยครับ เพียงแคจัดการชีวิตแตกตางกัน
เทานั้น” (สกุล บุณยทัต, 2557) 

 

 จากการสัมภาษณนิโรธ รื่นเจริญ ผูวิจัยสรุปไดวา ภาพยนตรเร่ือง เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลงบอย เปนภาพยนตรที่มีเนื้อหาของตัวละครอยูในชวงวัยรุน ซึ่งเปนระยะหัวเลี้ยวหัวตอ
ของชีวิต ผานเหตุการณตางๆ รวมท้ังมีการนําเสนอความสําคัญของการศึกษา และมีเรื่องราวเกี่ยวกับ
ปอมโดยตัดสินใจเขามาเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเตรียมดนตรี เพ่ือ
ตองการอยูใกลชิดดาว นักเรียนหญิงที่ตนแอบรัก โดยปอมพยายามคนหาความสามารถและความถนัด
ดานดนตรี พรอมทั้งพยายามเปล่ียนแปลงตนเอง เรียนรูการใชชีวิตรวมกับเพ่ือนๆ ตลอดจนตองการ
สรางอัตลักษณของตนเอง 
 

“ภาพยนตรเร่ืองเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย ถายทอด
เนื้อหาออกมาตรงประเด็นวัยรุนมาก ในการพยายามคนหา
ตัวตน และเรียนรูการใชชีวิตเพ่ือเติบโตเปนผูใหญที่ดีตอไป 

ในวันขางหนา” (นิโรธ รื่นเจริญ, 2557) 
 

 จากการสัมภาษณนิโรธ รื่นเจริญ ผูวิจัยสรุปไดวา ภาพยนตรเร่ือง เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลงบอย มีลักษณะคลายกับภาพยนตรเรื่อง Stand By Me (แดเราและเพ่ือน) ในการ
นําเสนอเนื้อหาการขามพนวัย หรือท่ีเรียกวา “Coming of age”ถายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับเด็กวัยรุนสี่
คนรวมตัวออกไปผจญภัยเพ่ือตองการคนหาศพเด็กผูชายที่หายไปจากเมือง โดยเด็กทั้งสี่คนนั้น
พยายามเรียนรูการใชชีวิตทามกลางโลกอันแสนโหดราย ตองการขจัดความกลัวออกไป เพ่ือเดินหนา
ในการคนหาตนเอง 
 

“ภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย จัดวาเปน
ภาพยนตรแนวการขามพนวัย อีกเร่ืองหน่ึงที่นาสนใจ คลายๆ 
กับภาพยนตรเรื่อง Stand By Me” (นิโรธ รื่นเจริญ, 2557) 
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ประเด็นที่ 2 การนําเสนอภาพของความเปนวัยรุนชาย 

 จากการสัมภาษณสกุล บุณยทัต ผูวิจัยสรุปไดวา  ภาพยนตรเรื่องเพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลงบอย ปอมน้ันพยายามคนหาอัตลักษณของตนเอง รวมถึงใหความสําคัญตอการศึกษาที่
สงผลตออาชีพการงานในอนาคต ถึงแมวาปอมไมมีเปาหมายในชีวิตที่แนนอน แตปอมนั้นไดแสดงให
เห็นถึงการมีแรงบันดาลใจ ซึ่งเปนพลังขับเคลื่อนภายในตนเอง กระตุนตนเองใหเกิดความคิด และ
ปฏิบัติพรอมฝาฟนอุปสรรค ประกอบกับการมีความเพียรพยายาม ไมทอแทแมลมเหลวหลายคร้ัง ถือ
วาเปนสวนสําคัญอยางหน่ึงที่ทําใหปอมประสบความสําเร็จ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา ปอมคงเปน
แบบอยางที่ดีตอวัยรุนคนอ่ืนๆ ที่รับชมภาพยนตรเรื่องนี้ นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป 

 

“ปอมแอบมาเรียนดนตรี เพ่ือตามดาวนักเรียนหญิงที่ตนนั้น
แอบรัก โดยมิไดบอกพอแม แตปอมมีแรงบันดาลใจ มีความ
เพียรพยายาม แตกลับไมมีเปาหมายท่ีชัดเจนแนนอน” (สกุล 
บุณยทัต, 2557) 

 

 จากการสัมภาษณสกุล บุณยทัต ผูวิจัยสรุปไดวา ภาพยนตรเรื่อง หวยขั้นเทพ พอถึงจุด
หนึ่งของชีวิตวัยรุน  เปด คุง และเอ็กซ ไดเรียนรูวาหากพวกเรานั้นไมตั้งวง Suck Seed เพ่ือเขา
ประกวดแขงขันฮอทเวฟมิวสิคอวอรด เพื่อนๆ ทุกคนจะมองวาพวกเรานั้นเปนตัวหวย ไมไดเรื่อง ไรคา 
ไมเคยทําอะไรสําเร็จเปนรูปราง ถึงชวงเวลาแหงการตอสูของชีวิตเพ่ือกาวเดินตอไปขางหนา หากไมสู
จะลําบาก อาจสงผลทําใหพวกเขาเปนวัยรุนที่ไรความสามารถ เติบโตเปนผูใหญที่มีปญหาได 
 

“เปดและเพ่ือนอีก 2 คน ไดเรียนรูจากขอผิดพลาดในหลายๆ 
เรื่องวา พอถึงจุดหนึ่งของชีวิตวัยรุน ตองตอสู” (สกุล 
บุณยทัต, 2557) 

 

 จากการสัมภาษณนิโรธ รื่นเจริญ ผูวิจัยสรุปไดวา ภาพยนตรเรื่องหวยขั้นเทพเปน
ภาพยนตรอีกเรื่องหน่ึงแนวการขามพนวัย หรือที่เรียกวา “Coming of age” ที่สามารถนําเสนอภาพ
และสะทอนความเปนจริงของวัยรุนชายไดอยางชัดเจนมากท่ีสุด ผานฝมือผูกํากับที่ไดรับแรงบันดาล
ใจจากประสบการณจริงของชีวิต โดยวัยรุนตองกลาที่จะเรียนรู กลาลงมือปฏิบัติ กลาพิสูจนใหทุกคน
เห็นในความสามารถ เพ่ือตองการชนะใจตนเองรวมถึงการแสดงตัวตนในสังคมที่ตนเองอาศัยอยู 
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“เปด คุง และอีกคนพ่ีจําไมได  ในภาพยนตรเรื่องหวยขั้นเทพ
ครับ ที่สามารถนําเสนอภาพของวัยรุนออกมาไดอยางชัดเจน
ที่สุด ผูกํากับภาพยนตรเรื่องนี้พยายามถายทอดเร่ืองราวสวน
หนึ่งของชีวิตวัยรุนจริงๆ ที่ตองการเปนจุดเดนของโรงเรียน” 

(นิโรธ รื่นเจริญ, 2557) 

 

ประเด็นที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคท่ีสงผลตอการสรางอัตลักษณของวัยรุนชาย 

 จากการสัมภาษณสกุล บุณยทัต ผูวิจัยสรุปไดวา อัตลักษณ เปนคุณลักษณะเฉพาะตัว 
สามารถบงบอกลักษณะของบุคคลวา ฉันเปนใคร มีความแตกตางจากคนอ่ืนอยางไร อัตลักษณ  มี
ความสําคัญกับคนทุกคน วัยรุนชายในปจจุบัน ไดรับอิทธิพลจากพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุนใน
ภาพยนตร ดานการเลนเครื่องดนตรีของนักรองวงร็อคของไทยที่มีชื่อเสียง สวนใหญแลวเปนการ
เลียนแบบในชวงระยะลองผิดลองถูกของวัยรุน เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมเสริมสรางความสามารถ
และความมั่นใจแกตนเอง รวมถึงเปนการเรียนรูและพยายามสรางอัตลักษณของตนเอง ในการสราง
ภาพตัวแทน แสดงถึงความสัมพันธระหวางตนเองกับนักรอง อีกทั้งยังแสดงออกมาในเชิงสัญลักษณ 
เชน สถานภาพ การใชภาษา นําเสียง กริยาทาทาง และการแตงกาย 

 

“ภาพยนตรของคายหนังจีทีเอช ที่เลือกมามีอิทธิพลตอวัยรุน
มากเลยครับ” (สกุล บุณยทัต, 2557) 

 

“การที่วัยรุนตองเลนดนตรีเพ่ือเขาประกวดแขงขันฮอทเวฟ  
มิวสิคอวอรด ซึ่งเปนสังคมแหงการเลียนแบบและเปนการ
คนหาอัตลักษณแหงตน ไปสูความสําเร็จของวัยรุนครับ” 

(สกุล บุณยทัต, 2557) 

 

 จากการสัมภาษณนิโรธ รื่นเจริญ ผูวิจัยสรุปไดวา อัตลักษณเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว 
สามารถเปลี่ยนแปลงได ถูกสรางมาจากกระบวนการทางสังคม บุคคลหน่ึงอาจมีหลายอัตลักษณอยูใน
ตัวเอง การสรางอัตลักษณของวัยรุนชายในปจจุบันนั้น ไมไดรับอิทธิพลจากพฤติกรรมการบริโภคของ
วัยรุนที่ปรากฏอยูในภาพยนตร เนื่องจากสินคาและบริการตางๆ โดยสวนใหญสามารถหาซื้อไดทั่วไป 
เชน ไอโฟน วัยรุนไมวาจะเปนเพศชาย หรือเพศหญิงตางมีไอโฟนเชนเดียวกับพ่ีปวน ซึ่งมิใชเรื่อง
แปลกของสังคมไทย 
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“สําหรับพ่ีคิดวา ไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคครับ  
เปนเพราะ วัยรุนปจจุบันก็มีไอโฟนกันอยูแลวทุกคนครับ 
เหมือนกับพ่ีปวนในภาพยนตรเรื่องรักเจ็ดป ดีเจ็ดหน” (นิโรธ 
รื่นเจริญ, 2557) 

 

 จากการสัมภาษณนิโรธ รื่นเจริญ ผูวิจัยสรุปไดวา การสรางอัตลักษณของวัยรุนสวนใหญ 
ไดรับอิทธิพลมาจากพฤติกรรมการบริโภคของเพ่ือนมากกวา เปนเพราะวัยรุ นเปนชวงวัยที่เห็นเพ่ือน
สําคัญมาก เห็นเพ่ือนแตงกายอยางไร สะพานกระเปาอะไร จนกระท่ังของใชสวนตัว มักปฏิบัติตาม
เพ่ือนในแบบเดียวกัน 

 

“พ่ีมองอีกแงมุมหนึ่งนะวา วัยรุนสวนใหญนั้นไดรับอิทธิพล
จากพฤติกรรมการบริโภคของเพ่ือนมากกวาครับ” (นิโรธ   
รื่นเจริญ, 2557) 

 

ประเด็นที่ 4 ผลกระทบของพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ 

 จากการสัมภาษณสกุล บุณยทัต ผูวิจัยสรุปไดวา วัยรุนเปนชวงวัยที่เปลี่ยนผานจากเด็ก
ไปสูผูใหญ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ และอารมณไปพรอมๆ กัน วัยรุนสวน
ใหญยังไมสามารถหารายไดดวยตนเอง แตกลับมีพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุมเฟอยเกินเหตุ เห็นเพ่ือนมี
ไอโฟน เราก็ตองมีเหมือนเพ่ือนใหได โดยปกติพฤติกรรมการบริโภคในปจจุบันไมไดตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของทฤษฎีอรรถประโยชน หรือทฤษฎีความพึงพอใจ แตพฤติกรรมการบริโภคนั้นอยูภายใตกฎเกณฑ
แหงสัญลักษณตางๆ บนพ้ืนฐานของการทําความเขาใจในเร่ืองการสรางคุณคาและความหมายตอวัตถุ 
วัยรุนเกิดความตองการครอบครอง เพ่ือเปนการบงบอกฐานะทางสังคมของตนเอง โดยไมคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีตามมา 
 

“สงผลกระทบแนนอนครับ การบริโภคเชิงสัญญะเปน
ตัวกระตุนทําใหเกิดแรงปรารถนากับตัณหา ทําใหวัยรุน
ตองการครอบครอง” (สกุล บุณยทัต, 2557) 

 

“วัยรุนเห็นคนอ่ืนมี เราตองมีตาม เชน เห็นเพ่ือนซื้อไอโฟน  
ก็จําเปนตองซื้อตาม เพราะตองการมีเหมือนเพ่ือน ไมอยาก
นอยหนาเพื่อน” (สกุล บุณยทัต, 2557) 
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 จากการสัมภาษณสกุล บุณยทัต ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของ
วัยรุนปจจุบัน ที่แสดงออกถึงการยกยองวัตถุ อํานาจ ชื่อเสียง ราคา และความหรูหราฟุมเฟอย ทําให
การสรางอัตลักษณกลายเปนสิ่งสําคัญของการบริโภคเชิงสัญญะของวัยรุน เปนการตอบสนองความ
เปนอัตลักษณสวนบุคคล ผูวิจัยคิดวาพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ เปนคานิยมที่สังคมไทยควรให
ความสําคัญและพรอมที่จะแกไข 

 

“พฤติกรรมการบริโภคของวัยรุน ไมไดอยูที่คุณคาของความ
เปนมนุษยแลว แตมันอยูที่มูลคา เพราะสังคมไทยปจจุบันให
ความสําคัญกับมูลคามากกวาคุณคา” (สกุล บุณยทัต, 2557) 

 

 จากการสัมภาษณนิโรธ รื่นเจริญ ผูวิจัยสรุปไดวา เปนที่ทราบกันดีวา วัยรุนโดยท่ัวไปอยู
ในชวงวัยที่ไมสามารถหารายไดดวยตนเอง อาศัยการพ่ึงพาพอแมเปนสวนใหญ การท่ีวัยรุนมีการ
เลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคเชิญสัญญะของนักแสดงนําชายที่ปรากฏอยูในภาพยนตรนั้น สงผล
กระทบตอวัยรุนเปนอยางมาก ดวยความตองการอันไมมีที่สิ้นสุด วัยรุนมักหาเงินจากทางลัดแทบ
ทั้งสิ้น อาทิ การพนันฟุตบอล การขายบริการทางเพศ ทั้งนี้เปนเพราะวาไดเงินอยางรวดเร็ว โดยไม
คํานึงถึงผลเสียที่ตามมา คิดแควาตองการครอบครองสินคาและบริการนั้นๆ ใหได ขณะเดียวกัน
สังคมไทยปจจุบัน มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี การติดตอสื่อสาร รวมถึงอิทธิพลของส่ือตางๆ ทําให
ทุกอยางดูรวดเร็วไปหมด เปนสาเหตุทําใหวัยรุนไมมีความอดทนอดกล้ัน ไมมีความเพียรพยายาม เห็น
ไดอยางชัดเจนวา หากวัยรุนมีความตองการไอโฟนหนึ่งเครื่อง คงไมมีใครตั้ งใจทํางานในรานแมค
โดนัลด หรือรานเคเอฟซี สักหาถึงหกเดือน เหมือนในอดีต เพ่ือเก็บเงินซื้อไอโฟน หรืออาจมีแตคงนอย
มาก 

 

“สงผลกระทบครับ โดยเฉพาะ วัยรุนที่ไมคอยมีเงิน หรือเงิน  
ไมพอ วัยรุนพวกน้ีมักจะหาทางลัดเพ่ือใหไดเงินมา เชนการ
พนันฟุตบอล การขายตัวมีทั้งทางเพศชายและเพศหญิง 
เนื่องจากตองการเงินเร็วๆ เพ่ือไปซื้อไอโฟน เสื้อผา กระเปา 
หรือสินคาที่มีราคาแพง เพ่ือบงบอกใหผูที่พบเห็นวา ฉันมี
ฐานะทางสังคม” (นิโรธ รื่นเจริญ, 2557) 
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ประเด็นที่ 5 การโฆษณาแฝง 
 จากการสัมภาษณสกุล บุณยทัต ผูวิจัยสรุปไดวา ภาพยนตรเรื่อง Killing Fields หรือมี
ชื่อภาษาไทยวา ทุงสังหาร เปนหนังดังยุค 80’ นําเสนอเร่ืองราวประสบการณจริงของนักขาว
หนังสือพิมพที่เดินทางออกไปทําขาวในประเทศกัมพูชา เห็นไดอยางชัดเจนมาก  ในชวงท่ีภาพยนตร
เขาฉาย ภาพยนตรนั้นมีการนําเสนอ ปายโฆษณาของเครื่องดื่มโคก อยูบอยคร้ัง รวมถึงภาพยนตร
เรื่องอ่ืนๆ ดวย การโฆษณาแฝงเปนการโฆษณาสอดแทรกเขาไปในเร่ืองราวเนื้อหาของภาพยนตร เปน
ความตั้งใจของผูสรางหนัง และเจาของสินคานั้นๆ โดยอาศัยการสรางสถานการณใหกลมกลืนกับการ
ดําเนินชีวิต เพื่อเปนการโนมนาวจิตใจใหเกิดพฤติกรรมการบริโภค 

 

“สมัยกอนภาพยนตรเรื่อง Killing Fields มีการนําเสนอปาย
โฆษณาของโคกขนาดใหญ เปนสินคาที่เปดตัวในหนังเรื่องนี้ 
เชนเดียวกับภาพยนตรเรื่องอ่ืนๆ ที่นําเสนอปายโฆษณาพวก
เสื้อผา กางเกง เครื่องแตงกายอ่ืนๆ รองเทาเตะก็มี” (สกุล 
บุณยทัต, 2557) 

 

 จากการสัมภาษณสกุล บุณยทัต ผูวิจัยสรุปไดวาภาพยนตรเรื่อง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน ที่มี
เนื้อหารวมสมัย ผูวิจัยพบวาภาพยนตรมีการนําเสนอการรับประทานโมจิไอศกรีมของวัยรุนภายในราน
คาเนะโมจิจากสถานที่จริงๆ ซึ่งโมจิไอศกรีมเปนอาหารวาง และเปนสินคาใหมลาสุด กําลังเปนที่นิยม
ของหมูวัยรุน แสดงใหเห็นถึงวัยรุนเปนชวงวัยที่มีแนวโนมการบริโภคตราสินคาใหมๆ อยูเปนประจํา 
เปรียบเสมือนการโฆษณาแฝงเพ่ือตองการใหวัยรุนไดลองมีโอกาสไปรับประทาน 

 

“วัยรุนเปนชวงวัยที่ตองการบริโภคตรงสินคาใหมๆ อยูเสมอ
ครับ” (สกุล บุณยทัต, 2557) 

 

“ภาพยนตรของจีทีเอช มีสปอนเซอรสนับสนุนคอนขางมาก
ครับ เปรียบเสมือนการโฆษณาแฝง ซึ่งเปนเจตนาของผูสราง
หนัง เพ่ือตองการใหวัยรุนไปซ้ือสินคาและบริการตางๆ หรือ
ไดไปลองรับประทาน เปนสถานท่ีจริงๆ ไมมีการเซตฉาก
ขึ้นมาครับ” (สกุล บุณยทัต, 2557) 
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 จากการสัมภาษณนิโรธ รื่นเจริญ ผูวิจัยสรุปไดวา การโฆษณาตรงๆ เพ่ือขายสินคานั้น 
คาใชจายสวนใหญคอนขางสูง เจาของสินคาตัดสินใจใชวิธีการโฆษณาแฝง โดยสอดแทรกเขาไปใน
เน้ือหาของภาพยนตร เปนการลดตนทุน ตลอดจนเปนการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไดรับ
ผลประโยชนรวมกัน จากการรับชมภาพยนตรเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน ภาพยนตรนําเสนอ
เรื่องราวชวงหนึ่ง โดยซีนั้นชักชวนโจและกลุมเพ่ือนไปฉลองสอบเสร็จที่ราน Y50 ซึ่งเปนสถานบันเทิง
ยามราตรี ที่วัยรุนสวนมากหาความสนุกสนานและไปผอนคลายกัน เปนสถานท่ีจริงๆ ไมไดมีการเซต
ฉากขึ้นมา เปนการโฆษณาแฝงเพ่ือตองการใหวัยรุนเขามาที่ราน Y50 มากขึ้น ประกอบกับการเปด
เพลงหยุด ซึ่งเปนผลงานของ Groove Rider ก็ถือวาเปนการโฆษณาแฝงเชนกัน สงผลใหเพลงนี้
กลับมาโดงดังอีกครั้ง เปนที่รูจักกันมากขึ้น พบถึงทอนเพลง หยุด หยุดชีวิต หยุดกับคนน้ี แมวาใครจะ
ดีสักแคไหน ทุกๆ คนในรานก็จะหยุดตาม นิ่งๆ ไมเคลื่อนไหว จนทําใหวัยรุนที่ไดรับชมภาพยนตรเรื่อง
นี้ เกิดพฤติกรรมการบริโภคและการเลียนแบบไปพรอมๆ กัน 

 

“มีความต้ังใจแนนอนครับ อยางเชนราน Y50 ที่ปรากฏอยูใน
ภาพยนตรเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน” (นิโรธ รื่นเจริญ, 

2557) 

 

“เพลงหยุด ก็ดวยครับ กลับมาโดงดังอีกครั้ง เวลาเปดเพลง
หยุด พอถึงชวงเพลงท่ีรองวา หยุด หยุดชีวิต หยุดกันคนนี้ 
ทุกๆ คน ก็จะหยุดตามครับ และเปนการโฆษณาแฝงครับ 
ชัดเจนเลยครับ” (นิโรธ รื่นเจริญ, 2557) 

 

ประเด็นที่ 6 ขอเสนอแนะรวมท้ังคําแนะนําเพ่ือใหภาพยนตรวัยรุนเปนที่ยอมรับมากข้ึน 

 จากการสัมภาษณสกุล บุณยทัต ผูวิจัยสรุปไดวา ภาพยนตรของคายหนังจีทีเอช สวน
ใหญเปนหนัง Feel good แทบทุกเรื่อง และยังคงยึดมั่นอยูกับแนวนี้มาโดยตลอด ถือเปนเครื่องหมาย
การคา “คายหนังอารมรณดี จีทีเอช” มอบความรูสึกดีๆ ใหกับผูชมทุกคน หากมองกลับกันบทสรุป
การลงเอยแบบ Feel good ไมสามารถแสดงใหเห็นถึงการคิดเพ่ืออนาคต เหมือนภาพยนตรเรื่อง 
Stand by me ที่เลาเรื่องราวเกี่ยวกับ วัยรุนชาย 4 คนที่รวมตัวกันเดินทางออกจากบาน เพ่ือคนหา
ศพเด็กผูชายที่หายตัวไปอยางไรรองลอย แนวทางที่ดี ควรปรับปรุงแกไขบทภาพยนตร โดยอธิบาย
รายละเอียดเนื้อหารวมถึงพฤติกรรมและความรูสึกของตัวละครคลายคลึงกับสภาพชีวิตจริงใหมากขึ้น 
ตัวอยางเชนภาพยนตรเรื่องหวยขั้นเทพ บทสรุปสุดทาย เปด คุง และเอ็กซอาจไมเปนเพ่ือนกันก็ได 
ตางคนตางเติบโตแลวประสบความสําเร็จในดานดนตรี ทั้ งนี้คายหนังจีทีเอชคงทําหนังแนว Feel 
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good ตอไป เนื่องจากเปนกลยุทธทางการตลาดในการตอบสนองความตองการของผูชม รวมถึงเปน
การสรางอัตลักษณของแบรนดใหเขมแข็ง มีความแตกตางกับคูแขงอ่ืนๆ นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็น
ถึงความมุงมั่นและจุดยืนที่แนนอน 

 

“การจบแบบ Feel good นั้นเปนการพยายามดึงเร่ืองใหจบ 
หรือเขาใจงายๆ ครับวาบทภาพยนตรถูกล็อคไวแลว” (สกุล 
บุณยทัต, 2557) 

 

“ควรแกไขบทภาพยนตรเพ่ิมเติมในบางสวนของเนื้อหา โดย
แสดงใหเห็นถึงบทสรุปที่เปนจริงกวานี้ ชีวิตตองเปนแบบน้ี 
แสดงความจริงออกมาบาง ใหมองเห็นอนาคต เปนการคิด
เพ่ืออนาคต เหมือนกับภาพยนตรเรื่อง Stand by me” (สกุล 
บุณยทัต, 2557) 

 

 จากการสัมภาษณนิโรธ รื่นเจริญ ผูวิจัยสรุปไดวา ภาพยนตรวัยรุนจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
สวนมากมีเรื่องราวเนื้อหาเก่ียวกับความรัก มิตรภาพ ความสัมพันธระหวางเพ่ือน คอนขางมีลักษณะ
คลายๆ กัน ภาพยนตรวัยรุนจะเปนที่ยอมรับและกาวไกลไปมากกวานี้ ผูกํากับควรมีแนวคิดที่แตกตาง
บาง และกลานําเสนอความแปลกใหม เหมือนกับภาพยนตรตางประเทศ เชน วัยรุนกับการเดินทาง
เพ่ือคนหาตัวตน ความสามารถในการยอนเวลาของวัยรุนเพ่ือมองเห็นความสําคัญของเวลา วัยรุนกับ
ความเชื่อและวิทยาศาสตร หรือแมกระทั่งเรื่องความเปนเพศก็นาสนใจอยางยิ่ง 
 

“ภาพยนตรวัยรุนสมัยนี้ ก็เหมือนๆ กันหมดนะครับ เนื้อหา
เรื่องราวเกี่ยวของกับความรัก มิตรภาพ กลุมเพ่ือน” (นิโรธ 
รื่นเจริญ, 2557) 

 

“สวนตัวพ่ีคิดวาผูกํากับตองมีไอเดียพรอมทั้งมีความกลา
นําเสนอประเด็นใหฉีกออกไปจากเดิมครับ” (นิโรธ รื่นเจริญ, 

2557) 
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สวนที่ 6 การสนทนากลุมนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในมุมมอง ความคิด และทัศนคติ ที่มีตอภาพยนตรวัยรุนทั้ง 5 เรื่อง 

 

ประเด็นที ่1 ประโยชนจากการรับชมภาพยนตร 
 จากการสัมภาษณนักเรียน ผูวิจัยสรุปไดวา นักเรียนผูใหขอมูลหลักโดยสวนใหญ ได
ประโยชนจากการรับชมภาพยนตร เปนความบันเทิง ความสนุกสนาน เกิดความผอนคลาย มากกวา
การมีสาระ แตมีนักเรียนบางคนคิดตางออกไป โดยใหความเห็นเพ่ิมวา ปกติชอบรับชมภาพยนตรที่
ไดรับรางวัลมากกวา ทั้งนี้เปนเพราะวาการท่ีภาพยนตรไดรับรางวัลถือเปนการการันตีวา ภาพยนตร
เรื่องนั้นมีคุณภาพ หากไดรับชมภาพยนตรจะไมรูสึกเสียดายเงิน ขณะเดียวกันมีนักเรียนคนหนึ่งให
ความเห็นเสริมวาการรับชมภาพยนตรเรื่องเพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย ไดขอคิดบางอยางถึง
ความสําคัญของการศึกษาที่สงผลตออาชีพการงานในอนาคต ตลอดจนเขาใจความรูสึก ความหวังดี
ของผูปกครองท่ีตองการใหลูกของตนนั้นไดรับสิ่งที่ดีที่สุด 

 

“ผมเคยดูมาทุกเรื่องแลวครับ ดูหนังไดแตความบันเทิงไม 
คอยมีสาระ  (หัวเราะ) ” (นิก นามสมมติ, 2557) 

 

“ไดแตความบันเทิงครับ แตผมดูหนังเรื่อง ปดเทอมใหญ 
หัวใจวาวุน กับสิ่งเล็กเล็ก ที่ เรียกวารัก น้ําเนามากเลย”     

(เค นามสมมต,ิ 2557) 

 

“ก็มีแตความบันเทิงครับ แตผมไมคอยชอบดูหนังไทย       
สักเทาไร ผมชอบดูหนังที่ไดรับรางวัลซะมากกวา” (แทน    
นามสมมต,ิ 2557) 

 

“ผมวาไดขอคิดบางอยาง ที่ เราลืมนึกถึงไป ซึ่งมันอยูใกลตัว
เรามากท่ีสุด  หนังเร่ือง  เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย   
พอตองการใหลูกเรียนแพทยเปนความหวังดี   ที่ตองการให
ลูกของตนประสบความสําเร็จ   และมีความม่ันคงในอาชีพ” 
(ปง นามสมมต,ิ 2557) 
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ประเด็นที่ 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 
 จากการสัมภาษณนักเรียน ผูวิจัยสรุปไดวา นักเรียนผูใหขอมูลหลักไดเขาใจ พรอมทั้ง
อธิบายพฤติกรรมการบริโภควา เปนการรับประทานอาหาร การใชสินคาและบริการตางๆ การแตง
กาย ซึ่งเกิดขึ้นไดตลอดเวลา สําหรับการใชสินคาและบริการตางๆ ยังสามารถบงบอกฐานะและ
ตําแหนงทางสังคมของตนเองใหคนอ่ืนไดรับรูเชนกัน 

 

“การกิน การใชของ” (เค นามสมมติ, 2557) 

 

“เหมือนเพ่ือนครับ การกิน การใชของ” (แทน นามสมมติ, 2557) 
 

“การกิน การใชของ การสวมใสเสื้อผา” (ปง นามสมมติ, 2557) 
 

“การใชของ เพื่อแสดงฐานะทางสังคม” (แทน นามสมมติ, 2557) 

 

ประเด็นที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคของนักแสดงนําชาย 
 จากการสัมภาษณนักเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของนักแสดงนําชาย นักเรียน
ผูใหขอมูลหลัก แสดงความคิดเห็นพรอมคําอธิบาย ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมการบริโภค
ของปอม เปนการติดตามนักเรียนหญิงที่ตนแอบหลงรัก โดยการตัดสินใจมาเรียนที่วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเตรียมดนตรี ซึ่งคาเทอมคอนขางสูง อยางไรก็แลวแต เนื่องจาก
ภาพยนตรเปนเรื่องสมมุติขึ้นมา เงินที่ปรากฏอยูในภาพยนตรนั้น จะมาอยางไรก็ได แตกตางกับ
พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีปวนโดยสิ้นเชิง เห็นไดอยางชัดเจนวาพ่ีปวนมีพฤติกรรมการบริโภคสินคา
และบริการ รวมถึงของใชสวนตัวตางๆ ที่มีราคาแพง ทั้งนี้เปนเพราะตองการครอบครองสินคาที่กําลัง
ไดรับความนิยม ทันสมัยตามเทคโนโลยี เปนความตองการแสดงสถานะและตําแหนงทางสังคม 

 

“พฤติกรรมการบริโภคของปอม  เปนการตามคนท่ีรักมาเรียน 
แตผมวาปอมคิดผิดนะครับ หากเปนชีวิตจริง ถือวาเปนการ 
ใชเงินมากกวาความจําเปน คาเทอมก็แพง” (เค นามสมมติ, 
2557) 

 

“เงินในหนังมายังไงก็ไดครับ” (แทน นามสมมติ, 2557) 
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“พ่ีปวนใชของท่ีมีราคาแพง เชน ไอโฟน ผมวาพ่ีปวนตองการ
เปนที่ยอมรับจากเพ่ือนๆ ครับ” (ปง นามสมมต,ิ 2557) 

 

ประเด็นที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคของนักแสดงนําชายที่สังเกตได 
 สําหรับพฤติกรรมการบริโภคของนักแสดงนําชาย จากการสัมภาษณนักเรียนผูใหขอมูล
หลัก ไดสังเกตพรอมทั้งแสดงความคิดเห็น ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมการบริโภคของ
นักแสดงนําชายสวนใหญเปนของใชที่สามารถพบไดทั่วไป รวมถึงหองนอนสวนตัวมักจะพบ หนังสือ
เรียนในรายวิชาตางๆ หนังสือการตูนญี่ปุนจากรานเชาหรือไมก็ซื้อมาอานเพ่ือสะสม ซีดีเพลงและ
เครื่องดนตรี หากมองในภาพรวมสิ่งเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของชีวิตวัยรุนยุคปจจุบัน นอกเหนือจาก
นั้น เห็นไดอยางชัดเจนวา พฤติกรรมการบริโภคของเพ่ือนนักแสดงนําชายในภาพยนตรเรื่องหวยขั้น
เทพ ที่ชื่อวา เอ็กซ มีการเจาะหู เปนการบงบอกวาตางหูมิใชเคร่ืองประดับสําหรับผูหญิงอีกตอไป 
แสดงใหเห็นถึงความตองการอิสระจากกฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและการเขมงวดของครู
อาจารย ตลอดจนตองการเรียนรูความเปนตัวของตนเอง ขณะเดียวกันยังพบวาพฤติกรรมการบริโภค
ของโจ ในภาพยนตรเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน มีการรวมดื่มสุรา เพ่ือเขาสังคมกับเพ่ือนๆ ซึ่ง
วัยรุนทุกคนเขาใจและเปนที่ทราบดีวา การดื่มสุรานั้นเปนสิ่งที่ไมดี สงผลเสียตอสุขภาพรางกาย ทําให
ขาดสติ ควบคุมตนเองไมได อาจกอใหเกิดการทะเลาะวิวาท หนักไปกวานั้นคงเปนการประสบ
อุบัติเหตุบนทองถนน ในเมื่อผูใหญดื่มสุราได วัยรุนก็ดื่มสุราไดเชนกัน ดังนั้นการดื่มสุราถือวาเปนเร่ือง
ปกติของวัยรุน เปนเพราะวัยรุนเปนชวงวัยแหงการเรียนรู ยิ่งถูกหาม ยิ่งอยากลอง 
 

“เปนของใชทั่วไปครับ” (แทน นามสมมติ, 2557) 
 

“หนังสือเรียน ซีดีเพลง” (ตน นามสมมติ, 2557) 
 

“เครื่องดนตรี หนังสือการตูน” (บอย นามสมมติ, 2557) 

 

“เพ่ือนเปด มีอยูคนหนึ่ง ผมเห็นวาเจาะหูครับ ผิดกฎระเบียบ
ของโรงเรียนดวย” (เค นามสมมต,ิ 2557) 

 

“การดื่มสุรา วัยรุนก็ทราบดีครับวา มันไมดี แตก็ดื่ม”(นิก 
นามสมมต,ิ 2557) 
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ประเด็นที่ 5 การใชสินคา และบริการตางๆ ตามนักแสดงนําชาย 

 จากการสัมภาษณนักเรียน ผูวิจัยสรุปไดวา นักเรียนผูใหขอมูลหลักโดยสวนใหญ ไมไดใช
สิ่งของ เสื้อผา ยานพาหนะ โทรศัพทมือถือ หรืออ่ืนๆ ตามนักแสดงนําชาย เนื่องจากนักเรียนชายแต
คนมีความเปนตัวของตนเองสูงมาก รูจักตนเองดีพบ รูวาตองการส่ิงใด ชอบและไมชอบอะไร โดยไม
สนใจวาเพ่ือนๆจะวิจารณตัวเราไปในทิศทางใด เพราะทุกอยางที่เราประพฤติปฏิบัติตน ตัวเราเปนคน
คิดตัดสินใจทั้งสิ้น และเปนการแสดงใหเห็นถึงความพยายามไมลอกเลียนแบบใคร เราก็สามารถมี
ความสุขไดเชนกัน ถึงแมวานักเรียนไมไดใชสินคาและบริการตามนักแสดงนําชาย แตนักเรียนกลับมี
พฤติกรรมเลียนแบบ คําพูดคําจา มุขตลก มากกวา ทั้งนี้เปนเพราะวาตองการเรียนรูและพัฒนา
บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว ใหมีความโดดเดน เปนที่จดจําของเพ่ือนๆ 

 

“ผมไมไดตามนักแสดงนําชายครับ แตตองการผูหญิงนารัก 
(หัวเราะ)” (เค นามสมมติ, 2557) 

 

“ผมก็ไมตามนักแสดงครับ เนื่องจากผมมีสไตลเปนของตนเอง 
คนอ่ืนจะมองอยางไรนั้น ผมคงไมสนใจครับ” (แทน นาม
สมมต,ิ 2557) 

 

“ผมเองก็ไมตามนักแสดงนําชายเชนเดียวกันครับ สวนใหญ  
มาจากความคิดของเราเอง และเปนความตองการของ
ตนเอง” (นิก นามสมมติ, 2557) 

 

“ผมก็ไมตามนักแสดงครับ ผมทําตามนักแสดงก็คง เปนคําพูด 
มุขตลก มากกวาครับ” (บอย นามสมมต,ิ 2557) 

 

ประเด็นที่ 6 อิทธิพลของพอแมท่ีมีตอพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 

 จากการสัมภาษณนักเรียนเกี่ยวกับอิสระทางความคิดและการตัดสินใจ ที่มีตอพฤติกรรม
การบริโภค นักเรียนผูใหขอมูลหลักแสดงความคิดเห็นพรอมท้ังเหตุผล ซึ่งผูวิจัยสรุปไดวา พอแม
ผูปกครองเปรียบเสมือนผูที่ใกลชิด คอยรับฟงเหตุผล คําอธิบายตางๆ เปดโอกาสใหมีการแสดง
ความคิดไดอยางเต็มที่ พรอมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในเร่ืองของความตองการสินคา และบริการ
ตางๆ หากมีราคาแพงคงไมซื้อให เนื่องจากพอแมใหความสําคัญในการใชเงินเปนอยางมาก ไมอยาก
ใหมีการใชเงินสุรุยสุรายเกินความจําเปน ขณะเดียวกันนักเรียนคนหนึ่งตั้งใจเก็บเงินดวยตนเองในทุกๆ 
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วัน ทําบัญชีรายรับรายจายแบบงายๆ และจดบันทึกประจําวันวา เรานั้นใชจายเทาไร เปนเพราะไม
ตองการใหพอแมลําบากใจ รวมถึงเปนการฝกควบคุมนิสัยการใชเงินใหเหมาะสมกับชวงวัยอีกดวย 

 

“ผมมีอิสระทางความคิดครับ แตหากสินคามีราคาแพงมาก
เกินไป อยางเชนนาฬิกาเรือนละ สามหม่ืนบาท พอแมคงไม
ซื้อใหครับ” (ตน นามสมมติ, 2557) 

 

“ผมก็มีอิสระทางความคิดเชนกันครับ พอแมเปรียบเสมือน
เพ่ือนสนิทของผมครับ เวลาเราตองการอะไร ตองมีเหตุผล
ประกอบ สวนพอแมมีหนาที่รับฟงและพิจารณาครับ”     

(นิก นามสมมติ, 2557) 

 

“พอแมคํานึงถึงเร่ืองเงินเปนสําคัญ หากราคาแพง พอแมคง
ไมชื้อใหเชนกันครับ แคหนึ่งหมื่นบาทก็เกินตัวเรามากแลว” 

(เค นามสมมต,ิ 2557) 

 

“สําหรับผมเก็บเงินเองครับ บางครั้งพอแมก็ให แตไมบอย
ครับ” (ปง นามสมมติ, 2557) 

 

ประเด็นที่ 7 อิทธิพลของภาพยนตรวัยรุน ที่มีตอพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 

 สําหรับอิทธิพลของภาพยนตรวัยรุน ที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน จาก
การสัมภาษณนักเรียนผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยสรุปไดวา ภาพยนตรเร่ืองหวยขั้นเทพมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการบริโภคดานการเลนเครื่องดนตรี ถึงขนาดตั้งวงดนตรีกับเพ่ือนๆ เพราะคิดวา หากเรามี
ความสามารถดานดนตรี ก็จะเปนส่ิงที่ดึงดูดเพศตรงขามได นักเรียนหญิงก็จะเขามาสนใจเพ่ิมมากขึ้น 
อีกทั้งยังเปนการเพ่ิมความสามารถพิเศษที่เปนประโยชนตอการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป รองลงมา
เปนประสบการณรูปแบบใหมในการตัดสินใจเดินทางโดยสารน่ังรถไฟไปกับเพ่ือนๆ โดยนักเรียนผูให
ขอมูลหลัก กลาววา การนั่งรถไฟเดินทางออกไปตางจังหวัดรวมกับเพื่อนๆ สนุกจริงๆ ทําอะไรก็ได พูด
เสียงดังก็ได ราคาก็ถูก เหมือนกับเปด คุง และเอ็กซ ที่ออกเดินทางโดยสารนั่งรถไฟเพ่ือแสวงหา
ประสบการณแปลกใหม สําหรับภาพยนตรเรื่องรักเจ็ดป ดีเจ็ดหน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุนและสังคม
ออนไลน นักเรียนผูใหขอมูลหลัก ใหเหตุผลวาชวงหลังๆ จะสั่งซื้อสินคาออนไลนทางอินเตอรเนต
มากกวา สะดวกสบาย ประหยัดเวลาไมจําเปนตองไปหางสรรพสินคา และราคาไมแพง ทั้งนี้ยังมี
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นักเรียนผูใหขอมูลหลักคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นที่แตกตางออกไปอยางสิ้นเชิง โดยกลาววา หากเปน
ภาพยนตรเรื่อง The Fast and the Furious (เร็วแรง ทะลุนรก) มีอิทธิพลทําใหเกิดความตองการ
เลียนแบบขับรถเร็วๆ แบบนั้นบาง เนื่องจากความอยากรูอยากลองและตองการทําในสิ่งที่ทาทาย
ถึงแมตอนน้ีไมมีรถยนตก็ตามครับ 

 

“ชวงที่ผมดูภาพยนตรเรื่องหวยขั้นเทพ ก็เกิดรูสึกอยากเลน
เครื่องดนตรีครับ ผมเคยต้ังวงดนตรีดวย  แตไมนาน ก็ลมไป 
(หัวเราะ)” (เค นามสมมติ, 2557) 
 

“เคยตีกลองครับ แตพอฝกตีกลองอยางจริงจัง ผมวายาก
เหมือนกันครับ ก็เลยเลิกไป” (แทน นามสมมติ, 2557) 

 

“ไดลองนั่งรถไฟครับ สนุกจริงๆ พูดเสียงดังได ราคาก็ถูก 
เดินทางไปเปนกลุมๆ หลายๆ คน ดีกวานั่งรถทัวร” (บอย 
นามสมมต,ิ 2557) 
 

“สั่ ง สิ นค าออน ไลน ท า ง อิน เตอร เ น ตครั บ  พวก เสื้ อ            
นักฟุตบอล แวนตา รองเทา” (นิก นามสมมต,ิ 2557) 

 

“สําหรับผมไมมีครับ หากเปนภาพยนตรเรื่อง      The Fast 

and the Furious ผมชอบครับ มีรถยนตเทหไวโชวสาว 
อยากลองขับเร็วๆ มากกวาครับ”   (ปง นามสมมติ, 2557) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภคที่ปรากฏ
อยูในภาพยนตรไทย ครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1. เพ่ือศึกษาการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายผาน
พฤติกรรมการบริโภค 2. เพ่ือศึกษาการสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของ
นักแสดงนําชาย 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีวิทยาการวิเคราะหเนื้อหา  (Content analysis) ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 
2557 ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลที่ไดจากการวิจัยในรูปแบบพรรณนา รวมถึงวิเคราะหแยกประเภท
จัดเปนหมวดหมู สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. อัตลักษณของนักแสดงนําชายท่ีปรากฏอยูในภาพยนตรวัยรุนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ผูวิจัย
สามารถสรุปเปนรูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชายได 8 กลุม ดังนี้ 
 1.1 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานการแสดงออกทางอารมณ มาก
ที่สุดคือ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (รอยละ 100) และความเศราโศก เสียใจ (รอยละ 100) ปรากฏ
อยูในภาพยนตรทุกเรื่อง นอยที่สุดคือ ความวิตกกังกล สับสน (รอยละ 20) และความโกรธ (รอยละ
20) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 

 1.2 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 
มากที่สุดคือ การแตงกาย (รอยละ 100) ปรากฏอยูในภาพยนตรทุกเรื่อง นอยที่สุดคือ ความ
กระตือรือรน (รอยละ 20) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย และนอยที่สุด
คือ ความกาวราว (รอยละ 20) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก 

 1.3 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธกับพอแม
ผูปกครองและครูอาจารย มากที่สุดคือ การอบรมเล้ียงดู (รอยละ 40) และฝกฝนใหมีความสามารถ
(รอยละ 40) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย กับส่ิงเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก 
นอยที่สุดคือ การแนะนําสั่งสอน (รอยละ 20) และการสงเสริมดานการศึกษา (รอยละ 20) ปรากฏอยู 
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ในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 

 1.4 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธกับกลุมเพ่ือน 
มากที่สุดคือ การใหคําปรึกษา (รอยละ 60) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลง
บอย กับหวยข้ันเทพ นอยที่สุดคือ การสนับสนุนความสามารถและความถนัด (รอยละ 20) ปรากฏอยู
ในภาพยนตรเรื่อง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก 

 1.5 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธแบบเพ่ือนสนิท
ตางเพศ มากที่สุดคือ การเก้ียวพาราสี/การจีบ (รอยละ 60) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง ปดเทอม
ใหญ หัวใจวาวุน หวยขั้นเทพ กับรักเจ็ดป ดีเจ็ดหน นอยที่สุดคือ การเอาใจใสซึ่งกันและกัน (รอยละ 
40) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย กับรักเจ็ดป ดีเจ็ดหน และนอยที่สุด
คือ การนัดพบ (รอยละ 40) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย กับสิ่งเล็ก
เล็ก ที่เรียกวารัก 

 1.6 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานสถาบันการศึกษา มากที่สุดคือ 
กิจกรรมสรางสรรค (รอยละ 40) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย กับส่ิง
เล็กเล็ก ที่เรียกวารัก นอยที่สุดคือ การศึกษาผานรายวิชาเรียน (รอยละ 20) ปรากฏอยูในภาพยนตร
เรื่อง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย 

 1.7 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานอิทธิพลของส่ือบันเทิงตางๆ 
มากที่สุดคือ การอานหนังสือการตูน (รอยละ 40) ปรากฏอยูในภาพยนตรเร่ือง เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลงบอย กับหวยข้ันเทพ และมากที่สุดคือ การฟงเพลง (รอยละ 40) ปรากฏอยูในภาพยนตร
เรื่อง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย กับหวยขั้นเทพ นอยที่สุดคือ การรับชมภาพยนตร (รอยละ 20) 
ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน 

 1.8 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานรูปแบบการใชชีวิต มากที่สุดคือ 
การเลนกีฬา (รอยละ 40) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย กับส่ิงเล็กเล็ก 
ที่เรียกวารัก มากที่สุดคือ การเลนเครื่องดนตรี (รอยละ 40) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะ
อากาศเปล่ียนแปลงบอย กับหวยขั้นเทพ และมากที่สุดคือ การทองเที่ยว (รอยละ 40) ปรากฏอยูใน
ภาพยนตรเรื่อง หวยขั้นเทพ กับรักเจ็ดป ดีเจ็ดหน นอยที่สุดคือ การรับชมภาพยนตร (รอยละ 20) 
ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน นอยที่สุดคือ การดูแลสุขภาพ (รอยละ 20) 
ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย และนอยที่สุด คือ การใชกลองถายรูป 
(รอยละ 20) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก 
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 2. พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูในภาพยนตร
วัยรุนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ผูวิจัยสามารถสรุปพฤติกรรมการบริโภคของการสื่อความหมายเชิงสัญญะ 
ดังนี้ 
 2.1 ภาพยนตรไทยเร่ือง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย นักแสดงนําชายชื่อ ปอม มีการ
สรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ คือ การเลนกลองชุด การจัดคอนเสิรตเลนของสูง 
และการรับประทานคะนาหมูกรอบ เปนสัญญะที่สื่อความหมายความเปนตัวตนของปอมไดอยาง
ชัดเจนมากท่ีสุด 

 2.2 ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน นักแสดงนําชายชื่อ โจ มีการสราง  
อัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ คือ การรับชมภาพยนตรเรื่อง Love actully (ทุก
หัวใจมีรัก) การชูปายเลียนแบบ และการออกตัวใหยืมภาพยนตรดีวีดีเรื่อง Circle of friend (ขอเพียง
หัวใจไมใหไกลกัน) เปนสัญญะท่ีสื่อความหมายความเปนตัวตนของโจไดอยางชัดเจนมากท่ีสุด 

 2.3 ภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก นักแสดงนําชายชื่อ พ่ีโชน มีการ
สรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ คือ การสวมใสชุดนักฟุตบอล การใชกลองถายรูป 
และการนําภาพเก็บไวในสมุดรวบรวมภาพ เปนสัญญะที่สื่อความหมายความเปนตัวตนของ พ่ีโชน ได
อยางชัดเจนมากท่ีสุด 

 2.4 ภาพยนตรไทยเร่ือง หวยขั้นเทพ นักแสดงนําชายชื่อ เปด มีการสรางอัตลักษณผาน
พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ คือ การเลนเบส เปนสัญญะที่สื่อความหมายความเปนตัวตนของเปด 
ไดอยางชัดเจนมากท่ีสุด 

 2.5 ภาพยนตรไทยเรื่อง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน นักแสดงนําชายชื่อ พ่ีปวน มีการสราง      
อัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ คือ การใชสมารทโฟน และการรับประทานขนมโมจิ
ไอศกรีมรานคาเนะโมจิ เปนสัญญะที่สื่อความหมายความเปนตัวตนของพ่ีปวน ไดอยางชัดเจนมาก
ที่สุด 

 

 3. พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย ที่ปรากฏอยูใน
ภาพยนตรวัยรุนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ผูวิจัยสามารถสรุปพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการ ดังนี้ 
 3.1 รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 100 ปรากฏอยูในภาพยนตรทุกเรื่อง คือ ความตองการความสอดคลอง ความตองการ
เหตุผล ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได ความตองการประโยชนใชสอย ความตองการความ
ผอนคลาย และความตองการแสดงตัวตน 

 3.2 รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย รองลงมา คือ 
ความตองการการยอมรับ (รอยละ 60) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย 
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สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก กับหวยขั้นเทพ ความตองการตนแบบ (รอยละ 60) ปรากฏอยูในภาพยนตร
เร่ือง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก กับหวยขั้นเทพ และรองลงมาคือ ความ
ตองการเคร่ืองยืนยัน (รอยละ 40) และความตองการระบุสถานะ (รอยละ 40) ปรากฏอยูใน
ภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย กับสิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก 

 3.3 รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย นอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 20 คือ ความตองการความเปนอิสระ และความตองการดานเหตุผลทางธรรมชาติ ปรากฏ
อยูในภาพยนตรเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน ความตองการการกระตุน และความตองการปกปอง
ตนเอง ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน 

 3.4 รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย ท่ีไมปรากฏอยู
ในภาพยนตร คือ ความตองการจัดหมวดหมู 
 
อภิปรายผล 

 การวิเคราะหอัตลักษณของวัยรุนชายผานพฤติกรรมการบริโภคท่ีปรากฏอยูในภาพยนตร
ไทย ผลการวิจัยที่ไดผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล แบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 
1. อัตลักษณของนักแสดงนําชาย 

 1.1 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานการแสดงออกทางอารมณ  
 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดาน
การแสดงออกทางอารมณ ผลการวิจัยพบวา ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (รอยละ 100) และความ
เศราโศก เสียใจ (รอยละ 100) ปรากฏอยูในภาพยนตรทุกเร่ือง ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาพยนตรดังกลาว
ตองการนําเสนอความสนใจของวัยรุนที่มีตอกิจกรรมประเภทตางๆ ซึ่งกอใหเกิดความสนุกสนาน 
รวมถึงความเศราโศก เสียใจ เกิดจากการกระทําของวัยรุนที่ไมคิดใหรอบคอบ อันสงผลกระทบทําให
ผูอ่ืนเดือดรอน ขณะเดียวกัน ความวิตกกังวล สับสน (รอยละ 20) และความโกรธ (รอยละ 20) 
ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย เพียงเร่ืองเดียว ทั้งนี้เปนเพราะวา 
ภาพยนตรตองการนําเสนอพัฒนาการทางอารมณที่ไมคงที่ เนื่องจากปจจัยตางๆ เชน สิ่งแวดลอม 
สภาพสังคม และครอบครัว ดั่งที่ พรพิมล เจียมนาครินทร (2529: 13) กลาวถึงลักษณะสําคัญของ
วัยรุนวาเปนชวงวัยที่คอนขางมีปญหาในดานการเปลี่ยนแปลงอารมณ อยูในระยะการเจริญเติบโต
ทางดานรางกาย สติปญญา และอารมณไปพรอมๆ กัน เพ่ือพัฒนาไปสูความเปนวัยรุนที่สมบูรณ 
ถึงแมวาภาพยนตรไดมีการนําเสนอการเปลี่ยนแปลงทางอารมณของวัยรุน เพียงแคชั่วขณะ แตมิได
สงผลตอปญหาทางสังคมในวงกวาง 
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 1.2 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 

 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดาน
การแสดงออกทางบุคลิกภาพ ผลการวิจัยพบวา การแตงกาย (รอยละ 100) ปรากฏอยูในภาพยนตร
ทุกเรื่อง ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาพยนตรดังกลาวตองการนําเสนอความพยายามคนหาอัตลักษณของ
ตนเองจากการแตงกาย ตระหนักถึงการเอาใจใสและพิถีพิถันในการแตงกาย รวมท้ังการเรียนรูเรื่อง
เส้ือผาใหมีความทันสมัย เสริมสรางความม่ันใจแกตนเอง เห็นไดอยางชัดเจนวา วัยรุนสวนใหญแตง
กายดวยชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา ชุดกีฬา และอ่ืนๆ เปนการบงบอกวาตนเองเปนใคร มีอัตลักษณ
เหมือนกลุมหนึ่ง และมีความแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางไร สอดคลองกับแนวคิดของ เบอรเจอร 
และลัคแมน (Peter Berger and Thomas Luckmann) ที่วา อัตลักษณเปนเรื่องราวของความเขาใจ 
และการรับรูวา เรานั้นเปนใคร คนอ่ืนเปนใคร เราสามารถรับรูเกี่ยวกับตนเองอยางไร และคนอ่ืนรับรู
เราเปนเชนไร ขณะเดียวกัน ความกาวราว (รอยละ 20) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง สิ่งเล็กเล็ก ที่
เรียกวารัก เพียงเรื่องเดียว ทั้งนี้เปนเพราะ ภาพยนตรตองการนําเสนอลักษณะของความเปนเพศชาย 
ที่มีลักษณะนิสัยกาวราวรุนแรงออกมา ซึ่งอยูในขอบเขตที่ไมรุนแรงมากนัก โดยไมตองการใหวัยรุนที่
เขามารับชมเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ เปนเหตุทําใหผูอ่ืนบาดเจ็บ เปนไปตามแนวคิดของ เจ เอ 
ดอยเล (J.A. Doyle, 1808 อางถึงใน สุญาณี เย็นใจ, 2553: 18-19) ที่กลาวถึงแนวคิดของความเปน
เพศชายไววา ความเปนเพศชายตองกาวราว รุนแรง และหยาบคาย สงเสริมการเลนกีฬา เพ่ือใหรูจัก
การตอสู อดทน ตองชนะเทานั้น และสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิชชา สันทนาประสิทธิ์ (2543) ที่
พบวา ลักษณะความเปนเพศชาย ไดถูกถายทอดพรอมนําเสนอในภาพยนตรนั้น เปนลักษณะความ
เปนเพศชายแบบเกา โดยผูชายตองเขมแข็งกลาหาญ มีอํานาจ กาวราว ใหความสําคัญกับผูชาย
มากกวาผูหญิง 
 1.3 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธกับพอแม
ผูปกครองและครูอาจารย 
 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดาน
ความสัมพันธกับพอแมผูปกครองและครูอาจารย ผลการวิจัยพบวา การอบรมเลี้ยงดู  (รอยละ 40) 
และการฝกฝนใหมีความสามารถ (รอยละ 40) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลงบอย กับส่ิงเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาพยนตรตองการนําเสนอ
ความสําคัญของพอแมผูปกครอง และครูอาจารย ที่มีสวนชวยเหลือสนับสนุนใหวัยรุนเอาใสใจเรื่อง
การศึกษา ตลอดจนความพยายามคนหาความสามารถของตนเอง ซึ่งนําไปสูอาชีพการงานที่มั่นคง
ตอไปในอนาคต เห็นไดอยางชัดเจนวา ความเปนอัตลักษณของวัยรุน ถูกสรางมาจากพอแมผูปกครอง 
และครูอาจารย ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ พัฒนา กิติอาษา (2546) กลาวไววา อัตลักษณไมใช
ความหมายที่มีอยูแลวในตัวมันเอง หรือกําเนิดขึ้นมาพรอมๆ กับคนเรา หรือวัตถุ แตเปนสิ่งที่ถูกสราง
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ขึ้นมา อัตลักษณนั้นจึงเปนทั้งจิตสํานึกสวนตัว และจิตสํานึกสวนรวมในสังคม ซึ่งผลการวิจัยคร้ังนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ ขัตติยา ชาญอุไร (2548) ที่พบวา อัตลักษณของวัยรุนไมมีรูปแบบ
ความสัมพันธที่แนนอน วัยรุนจึงมีอัตลักษณเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม เพ่ือสรางตัวตนใหมี
ความแตกตาง อีกท้ังยังมีบทบาทในการสื่อความหมายเชิงอัตลักษณของตัวตนที่ถูกประกอบสรางขึ้น 

 1.4 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธกับกลุมเพื่อน 

 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดาน
ความสัมพันธกับกลุมเพ่ือน ผลการวิจัยพบวา การใหคําปรึกษา (รอยละ 60) ปรากฏอยูในภาพยนตร
เรื่อง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน กับหวยขั้นเทพ ทั้งนี้เปนเพราะวา 
ภาพยนตรตองการนําเสนอการดําเนินชีวิตของวัยรุน เพ่ือนมีบทบาทสําคัญเปนสวนหนึ่งของชีวิต
วัยรุน เมื่อมีปญหาทุกขใจ เพื่อนยินดีรับฟง ใหคําแนะนํา พรอมคําปรึกษาชวยเหลือมาโดยตลอด ชวย
เติมเต็มส่ิงที่ขาดหาย พรอมอยูเคียงขางเสมอในทุกครั้ง ขณะเดียวกันการชักชวนรวมทํากิจกรรม (รอย
ละ40) และการพ่ึงพาและใหความชวยเหลือ (รอยละ40) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลงบอย กับหวยขั้นเทพ ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาพยนตรตองการนําเสนอ ความสําคัญของ
เพ่ือนเชนเดียวกัน เห็นไดอยางชัดเจนวา การชักชวนรวมทํากิจกรรมนั้นเปนความตองการเพ่ิมพูน
ความรูนอกเหนือจากหองเรียน รวมถึงเปนการเรียนรูทางสังคม เปดประสบการณใหมในการทํางาน
รวมกัน สวนการพ่ึงพาและใหความชวยเหลือนั้น เมื่อเกิดปญหาทุกขใจ เพ่ือนมักเขามาชวยเหลือเสมอ
ในทุกๆ ครั้ง สามารถพ่ึงพาได ไมทอดท้ิงกัน จนทําใหรูสึกอุนใจและปลอดภัย อยางไรก็ตามเพ่ือนคือ
ทุกสิ่งทุกอยาง เปนคนสําคัญเสมอสําหรับวัยรุนทุกคน การมีเพ่ือนทําใหวัยรุนเรียนรูความเปนตัวของ
ตัวเอง สามารถพ่ึงพาตนเองไดมากข้ึน พัฒนามนุษยสัมพันธ รูจักปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับเพศของตน 
ซึ่งทําใหวัยรุนนั้นเขาใจและเติบโตเปนผูใหญที่ดีตอไป ดั่งที่ศรีเรือน แกวกังวาน (2549: 360-361) 

กลาวไววา ชวงวัยรุนนั้นเห็นเพ่ือนสําคัญมากท่ีสุด ตองการพวกพอง รวมกลุม เพ่ือใหเกิดความรูสึกอุน
ใจ มั่นคงปลอดภัย ความรูสึกวามีผูที่เขาใจ รวมทุกขรวมสุขไปดวยกัน เกิดเปนมิตรภาพที่ดี 
 1.5 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานความสัมพันธแบบเพ่ือนสนิท
ตางเพศ 

 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดาน
ความสัมพันธแบบเพื่อนสนิทตางเพศ ผลการวิจัยพบวา การเก้ียวพาราสี/การจีบ (รอยละ 60) ปรากฏ
อยูในภาพยนตรเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน หวยขั้นเทพ กับรักเจ็ดป ดีเจ็ดหน ทั้งนี้เปนเพราะวา 
ภาพยนตรตองการนําเสนอการดําเนินชีวิตของวัยรุนในแบบตางๆ ที่สอดแทรกมุมมองของความรัก
ความผูกพัน แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตนของวัยรุนทั้งชายและหญิงที่เหมาะสม เปนตัวอยางที่ดีตอ
สังคม สอดคลองกับแนวคิดของ เคิรกเคนเดล (KirKendall, 1967 อางถึงใน เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ, 
2545: 9) ที่กลาวถึงเรื่องเพศน้ันมีความหมายและขอบเขตท่ีกวางขวางมาก เรื่องเพศเปนเรื่อง
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ธรรมชาติที่แฝงอยูในรางกาย มีความสําคัญตอการกําหนดบทบาท กิริยาทาทาง แนวทางการดําเนิน
ชีวิต รวมทั้งเปนแรงกระตุนทําใหเพศชายและเพศหญิงสนใจซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ันยังเปนไปตาม
แนวคิดของ สมิทธ สระอุบล (2534: 26-28) กลาววา วัยรุนตองการเรียนรู และทําความเขาใจเร่ือง
เพ่ือนตางเพศ พยายามปฏิบัติตนใหเหมาะสมตอเพศของตนตามที่กําหนดไว ถึงแมวาโดยธรรมชาติ
ของเพศชายและเพศหญิงนั้นมีความแตกตางกันอยูหลายเรื่อง การท่ีวัยรุนเริ่มสนใจแสดงออกตอ
เพ่ือนสนิทตางเพศมากขึ้น ซึ่งมิใชเรื่องแปลกในสังคมไทย ยอมสงผลใหรูจักการวางตัว สราง
บุคลิกภาพที่ดี เมื่อออกสูสังคมจะชวยลดปญหาการปรับตัวระหวางเพศได 
 1.6 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานสถาบันการศึกษา 
 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดาน
สถาบันการศึกษา ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมสรางสรรค (รอยละ 40) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง 
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย กับส่ิงเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาพยนตรตองการ
นําเสนอความอิสระทางความคิดในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมสรางสรรคที่วัยรุนสนใจ เพ่ือแสวงหา
ความรูนอกชั้นเรียน และยังเปนการพัฒนาตนเอง รวมถึงเรียนรูบทบาทและการปฏิบัติตนอยาง
เหมาะสมในโอกาสตางๆ เปนไปตามแนวคิดของโคร (Crow, 1956 อางถึงใน ณัฐกานต บุญนนท, 
2550: 17) ที่วา วัยรุนสวนใหญสนใจกิจกรรมสรางสรรค เพราะเปนวัยที่ชอบทดลอง รวมถึงแสวงหา
ความแปลกใหมอยูเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุนตองการความเปนอิสระในการรวมทํากิจกรรมสรางสรรค
กับเพ่ือนๆ โดยไมตองการอยูภายใตกฎขอบังคับของครูอาจารยมากจนเกินไป การที่วัยรุนสนใจรวม
กิจกรรมสรางสรรค เปนการฝกทักษะใหวัยรุนใชความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนาความคิดการแกไข
ปญหา รวมทั้งสงเสริมใหมีระเบียบวินัย เรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน ลดความเห็นแกตัว เสริมสราง
ความสามัคคี และสรางความเขาใจอันดีในหมูคณะ 
 1.7 รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานอิทธิพลของส่ือบันเทิงตางๆ  
 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดาน
อิทธิพลของสื่อบันเทิงตางๆ ผลการวิจัยพบวา การอานหนังสือการตูน (รอยละ 40) ปรากฏอยูใน
ภาพยนตรเรื่อง เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย กับหวยขั้นเทพ ทั้งนี้เปนเพราะวาภาพยนตรตองการ
นําเสนอหนังสือการตูนญี่ปุน เปนส่ือที่มีบทบาทสําคัญตอชีวิตของวัยรุน สามารถเขาถึงไดโดยงาย พบ
ไดทั่วไป และมีราคาถูก ซึ่งสวนใหญอานเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด ขณะเดียวกัน การฟงเพลง 
(รอยละ 40) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่องเพราะอากาศเปล่ียนแปลงบอย กับหวยขั้นเทพ ทั้งนี้เปน
เพราะวาภาพยนตรตองการนําเสนอบทบาทของเพลงท่ีสามารถสะทอนการดําเนินชีวิตของวัยรุนได
อยางดี รวมถึงความสําคัญของเพลง ที่สามารถสงเสริมพัฒนาการทางอารมณ ตลอดจนทําใหเกิด
ความผอนคลาย อยางไรก็ตาม สื่อบันเทิงตางๆ มีอิทธิพลตอบทบาทของชีวิตในดานทัศนคติ ความเชื่อ 
คานิยม ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก และเมื่อสื่อบันเทิงกลายเปนสวนสําคัญของ
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ชีวิตวัยรุน วัยรุนควรตระหนักถึงการบริโภคสื่อที่มีประโยชน เสริมสรางกระบวนการเรียนรู เพ่ือชีวิตที่
ดีตอไป 

 1.8  รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดานรูปแบบการใชชีวิต 

 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบการสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย ดาน
รูปแบบการใชชีวิต ผลการวิจัยพบวา การเลนกีฬา (รอยละ 40) ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง เพราะ
อากาศเปล่ียนแปลงบอย กับส่ิงเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก ทั้งนี้เปนเพราะวา วัยรุนสวนใหญใหความสนใจ
เก่ียวกับการเลนกีฬาเปนประจําทุกวัน เนื่องจากการเลนกีฬานั้นทําใหรูจักเพ่ือนใหมๆ อยูเสมอ 
รวมถึงเปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน สอดคลองกับแนวคิดของเวด (Wade, 1998: 349-389 

อางถึงใน พิทักษ ศิริวงศ, 2543: 15-16) ที่กลาววาความเปนเพศชายมีความหลากหลาย ในทุกๆ ที่ 
ไมไดมีรูปแบบที่เหมือนกัน แตมีความแตกตางกันออกไป และกลุมของความเปนเพศชายท่ีมีแบบแผน
ดํารงอยูในระดับความเปนเพศชายชัดเจนท่ีสุด คือ กลุมนักกีฬา ถึงแมวาดานชีววิทยาเปนตัวกําหนด
ความเปนเพศชาย แตความเปนเพศชายมิใชเปนสิ่งสากลที่ธรรมชาติสรางขึ้น ความเปนเพศชายถูก
สรางมาจากกระบวนการทางสังคม เปนเรื่องของคุณคาทางสังคม ความเปนเพศชายมีความสําคัญ 
และเปนองคประกอบสําหรับการสรางความสัมพันธระหวางเพศ 

 

2. พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย 

 2.1 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนํา
ชาย ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชายเปนไปตามแนวคิดและ
ทฤษฎีเรื่องการบริโภคเชิงสัญญะของฌอง โบดริยารด (Jean Baudrillard, 1981 อางถึงใน กุลลินี 
มุทธากลิน, 2541: 99) ที่กลาววา การทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคนั้น ผูบริโภคเลือกที่จะบริโภค 
และเปนการสรางอัตลักษณของผูบริโภคเอง รวมถึงการบริโภคโดยสวนใหญนั้นตกอยูภายใตกฏเกณฑ
แหงสัญลักษณตางๆ ที่สามารถสรางคุณคาและความหมายตอวัตถุ เฉกเชน พฤติกรรมการบริโภคของ
ปอมที่ตัดสินใจจัดคอนเสิรต เลนของสูง ในชวงดึก โดยปอมนั้นทําหนาที่ตีกลองชุด เปนสัญญะที่สื่อ
ความหมายความเปนตัวตนของปอมอยางชัดเจน ทั้งเรื่องการเรียนดนตรี และแสดงความกลาทําความ
รูจักดาว นักเรียนสาวที่ปอมแอบหลงรัก เปรียบเสมือนเลนของสูง นอกจากน้ันยังแสดงใหเห็นถึงความ
ตองการอิสระจากการควบคุมของครูอาจารย และกลาตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ ยวกับตนเองได รวมถึง
ความสัมพันธของเพ่ือนที่ดีตอกัน ในการเลือกทํากิจกรรมที่ดําเนินอยู แมกระทั่งพฤติกรรมการบริโภค
ของโจที่ออกตัวใหยืมภาพยนตรดีวีดีเรื่อง Circle of Friend (ขอเพียงหัวใจไมใหไกลกัน) แกซี เพ่ือน
รวมคณะที่แอบชอบ เปนสัญญะที่สื่อความหมายถึงความรูสึกนึกคิด และสภาพจิตใจของโจ เพ่ือ
ตองการเปนสื่อกลางแทนความในใจ เหมือนเร่ืองราวเพ่ือนแอบรักเพ่ือนที่ปรากฏอยูในภาพยนตรใหซี
รับรู และพฤติกรรมการบริโภคของพ่ีปวน ที่ชอบใชสมารทโฟน ซึ่งเปนสัญญะที่สื่อความหมายความ
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เปนตัวตนของพ่ีปวนไดวา เปนวัยรุนที่หลงใหลและเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีตางๆ มีความคิดสรางสรรค 
มีฐานะดีทางสังคม ทั้งนี้ สมารทโฟน เปนสัญลักษณแหงความหรูหรา ความทันสมัย เสริมสรางความ
มั่นใจใหแกตนเอง 
 2.2 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนํา
ชาย ผลการวิจัยพบวา การสรางอัตลักษณผานพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย
เปนไปตามแนวคิดของ อภิญญา เฟองฟูสกุล (2546: 1-3) ที่กลาววา อัตลักษณเปนลักษณะเฉพาะ มี
ความแตกตาง และสามารถเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลไปตามบริบททางสังคม และสอดคลองกับแนวคิด
ของประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547: 33-34) ที่วาอัตลักษณแบงไดเปน 2 ระดับ คือ อัตลักษณสวนบุคคล 
และอัตลักษณรวมของกลุม ดั่งที่ การสรางอัตลักษณของปอม โดยการตีกลองชุด ซึ่งเปนสัญญะที่สื่อ
ความหมายความเปนตัวตนของปอมที่พยายามคนหาตนเอง ตองการเรียนรูความเปนตัวของตนเอง 
ในเรื่องของความถนัดและความสามารถจนทําใหปอมเห็นความสําคัญของการศึกษาท่ีสงผลตอการ
ประกอบอาชีพการงานในอนาคต และการสรางอัตลักษณของเปด โดยการเลนเบสน้ัน  เปนสัญญะที่
สื่อความหมายความเปนตัวตนของเปดอยางชัดเจน บงบอกถึงเพลงร็อคท่ีมีอิทธิพลตอการเลนเบสเปน
อยางมาก เห็นไดวา เพลงร็อคของไทยที่มีรูปแบบดนตรีหนักแนนรุนแรง แตเนื้อหาของเพลงนั้นมี
ความหลากหลายมากขึ้น มีแงคิดดีๆ ที่มีประโยชน รวมถึงสะทอนแนวทางการใชชีวิต เปนความ
พยายามเลียนแบบนักรองที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งมีเหตุผลเพ่ือตองการรูจักตนเองมากขึ้น และตองการ
เปนที่ยอมรับจากกลุมเพื่อน ขณะเดียวกันการท่ีเปดสนใจฝกซอมการเลนเบสอยางจริงจัง สงผลใหเกิด
การพัฒนาศักยภาพดานบุคลิกภาพข้ึนมาอยางชัดเจน จนทําใหเปด กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก มี
ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 

 2.3 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนํา
ชาย ผลการวิจัยพบวา พ่ีโชนมักสวมใสชุดนักฟุตบอล ฝกซอมในชวงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน 
เปนสัญญะที่สื่อความหมายความเปนตัวตนของพ่ีโชนผานการแตงกาย สามารถบงบอกความเปน
ตัวตนของพ่ีโชนวาเปนคนชอบเลนกีฬาฟุตบอล เอาใจใสเรื่องสุขภาพรางกาย สรางความสัมพันธที่ดี 
และตองการเปนที่ยอมรับจากกลุมเพื่อนที่เขารวมเลนฟุตบอล รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีแกรุนนอง
ทุกคนอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ โยธิน สวัสดิ์โยธิน (2551) ที่พบวา ความเปนเพศชาย 
สามารถสะทอนภาพบางลักษณะอยางชัดเจน คือ มีการศึกษา มีความเปนผูนํา ดูแลเอาใจใสตนเอง
อยางสม่ําเสมอ จนเปนที่นาชื่นชม และมีเสนหเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขาม 

 2.4 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนํา
ชาย ผลการวิจัยพบวา พ่ีปวนใชเวลาวางในวันหยุดสุดสัปดาหพานองมิลค ไปเดินเลือกซื้อของใชตางๆ 
ในหางสรรพสินคา เปนการพักผอนหยอนใจ และรับประทานขนมโมจิไอศกรีม รานคาเนะโมจิ (Kane 

Mochi) ซึ่งเปนสัญญะที่สื่อความหมายความเปนตัวตนของพ่ีปวนไดอีกวา เปนวัยรุนที่มีความทันสมัย 
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และชอบทดลองสินคาใหมๆ อยูเสมอ เนนราคาแพง และไดรับความนิยมจากกลุมวัยรุน โดยพ่ีปวน
คาดหวังวานองมิลคคงประทับใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวลักษณ กลามาก (2549) ที่พบวา 
พฤติกรรมการบริโภควัยรุนในปจจุบัน มิไดแครับประทานใหอ่ิมเทานั้น แตมีความหมายแฝงวา เปน
การบริโภคที่มีความทันสมัย มีความเปนคนรุนใหม ไดแสดงความเปนตัวตนวาเปนบุคคลมีรสนิยม มี
ฐานะทางสังคม ผานการสื่อความหมายเชิงสัญญะของพฤติกรรมการบริโภค  
 

3. พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย 

 การกระทําและกิจกรรมท่ีแสดงออกของวัยรุนที่ปรากฏออกมาน้ัน ยอมมีความตองการ
เปนพ้ืนฐานท่ีชวยผลักดันใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคออกมา ความความตองเกิดขึ้นไดเสมอสําหรับ
บุคคลทุกคน โดยเฉพาะวัยรุนพบวามีความตองการมากมาย จนไมสามารถอาจกลาวไดหมด 

 3.1 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของ
นักแสดงนําชาย ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริโภคของโจที่ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง ปด
เทอมใหญ หัวใจวาวุน โจมีความตองการความเปนอิสระ โจใหความสนใจเลือกซื้อของฝากจาก
ตางจังหวัดเปนขาวหลามหนองมน มาเปนของฝากใหซี หญิงสาวที่ตนแอบชอบอยู ซึ่งโดยปกติแลว คง
ไมมีผูใดซ้ือขาวหลามไปฝากคนท่ีเรารัก แตพฤติกรรมการบริโภคของโจนั้น แสดงใหเห็นถึงความเปน
ตัวของตนเอง และมีอิสระไมซ้ําใคร รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคของพี่โชนที่ปรากฏอยูในภาพยนตร
เรื่อง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก พ่ีโชนมีความตองการการยอมรับจากพอ ดานความสามารถทางกีฬา
ฟุตบอล พ่ีโชนจึงตัดสินใจฝกซอมเพ่ือเปนนักกีฬาของโรงเรียน รวมถึงความตองการของพ่ีโชนในการ
ลดขอผิดพลาดในอดีตจากการท่ีพอของตนเตะลูกจุดโทษพลาด เห็นไดวา พฤติกรรมการบริโภคของโจ 
และพฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน จัดอยูในกลุมความตองการดานสังคม ซึ่งเปนความตองการท่ีมี
ความสัมพันธกับผูอ่ืน เชน พอแมผูปกครอง ครูอาจารย เพ่ือน เปนความตองการใหผูอ่ืนไดรับการ
ตอบสนองดวยเชนเดียวกัน 

 3.2 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของ
นักแสดงนําชาย ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรเ ร่ืองสิ่ง
เล็กเล็ก ที่เรียกวารัก พ่ีโชนมีความตองการความสอดคลองกัน โดยที่พ่ีโชนขับขี่รถจักรยานยนต ได
เรียนรูและปฏิบัติตามกฎจราจร พรอมทั้งสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง ในการขับขี่รถจักรยานยนต เพ่ือ
ความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคของโจที่ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่อง ปดเทอม
ใหญ หัวใจวาวุน โจมีความตองการดานเหตุผลทางธรรมชาติ โดยโจเชื่อวาความตองการผลลัพธของ
เหตุการณตางๆ กับความตองการผลลัพธในใจน้ันมีความสอดคลองกัน ในการรับชมภาพยนตรเรื่อง 
Love Actually (ทุกหัวใจมีรัก) เห็นไดวา พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชนและพฤติกรรมการบริโภค
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ของโจนั้น จัดอยูในกลุมความตองการที่ไมเกี่ยวของกับสังคม ซึ่งเปนความตองการท่ีไมมีความสัมพันธ
กับผูอ่ืน เปนการตอบสนองความตองการของตนเองอยางเดียว 
 3.3 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของ
นักแสดงนําชาย ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีปวน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่องรัก
เจ็ดป ดีเจ็ดหน พ่ีปวนมีความตองการความเปนรูปรางสังเกตได ในทุกๆ ครั้งไมวาอยูในโรงเรียนหรือ
เดินทางทองเที่ยว พ่ีปวนมักพกสมารทโฟนติดตัวไปตลอดเวลา  ซึ่งเปนความตองการส่ือสารความเปน
ตัวตนใหเพื่อนๆ ไดรับรูวาพ่ีปวนเปนวัยรุนทันสมัย และสนใจเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน พฤติกรรมการ
บริโภคของพ่ีปวน มีความตองการการกระตุน โดยพ่ีปวนมีการบริโภคสินคาใหมๆ เปนประจํา เห็นได
ชัดเจนในการตัดสินใจเลือกรับประทานโมจิไอศกรีม ที่กําลังไดรับความนิยมจากวัยรุนเปนอยางมาก 
รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของพ่ีปวน มีความตองการปกปองตนเอง โดยพ่ีปวนเลือกซื้อสินคาที่มี
ราคาสูง ตลอดจนเลือกใชสมารทโฟน บงบอกถึงความมีรสนิยม ความหรูหรา เกิดความมั่นใจใน
ตนเอง และไมอายเพ่ือนๆ เห็นไดวา พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีปวนนั้น จัดอยูในกลุมความตองการ
ดานสัญลักษณ ซึ่งเปนความตองการใหผูอ่ืนรับรูในความเปนตัวตนของเราไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 3.4 จากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของ
นักแสดงนําชาย ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริโภคปอม ที่ปรากฏอยูในภาพยนตร เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลงบอย ปอมมีความตองการความผอนคลาย โดยปอมไดรับความตึงเครียดจากการเรียน
หนังสือ และการซอมวงดนตรี ปอมเลือกอานหนังสือการตูนเพ่ือเปนการผอนคลาย รวมทั้งพฤติกรรม
การบริโภคของพ่ีโชน ที่ปรากฏอยูในภาพยนตรเรื่องสิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวารัก พ่ีโชนมีความตองการ
ความผอนคลาย จากการเรียนหนังสือในหองเรียน พ่ีโชนเลือกเตะฟุตบอลกับเพ่ือนๆ ในชวงเวลาวาง 
เปนการหาความสุข และเปนการผอนคลายจากความเครียดที่ไดรับ อีกทั้งยังเปนการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน เสริมสรางสุขภาพรางกายที่แข็งแรง เห็นไดวาพฤติกรรมการบริโภคของปอมและ
พฤติกรรมการบริโภคของพ่ีโชน จัดอยูในกลุมตองการตองการดานความสุข ซึ่งเปนความตองการเพ่ือ
ตอบสนองดานประสาทสัมผัสและความรูสึก ไดรับการผอนคลาย สะดวกสบาย มีความสุข 

 กลาวโดยสรุป การนําเสนอความเปนเพศชายที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเปนความ
ตองการของผูกํากับภาพยนตร หากเปลี่ยนผูกํากับอาจสงผลใหความเปนเพศชายเกิดการเปล่ียนแปลง
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการถายทอดมุมมอง ความคิด และทัศนคติจากบทหนังออกมาตามแบบแผนที่       
ผูกํากับตองการ แตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการพยายามเรียนรูพฤติกรรมของวัยรุนชายมากกวานี้ ใหเกิด
ความเขาใจอยางลึกซึ้ง เพ่ือสรางคาแรคเตอร ที่สามารถจะดึงดูดความสนใจของผูชม ซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จได 
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ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

 1. ผูวิจัยพบวามีผูศึกษาเร่ืองการวิเคราะหอัตลักษณอยูเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญเปน
การวิจัยเชิงสังคมศาสตรและนิเทศศาสตร ผูวิจัยเห็นความสําคัญของการวิเคราะหอัตลักษณ เปนเร่ือง
ที่ลึกซึ้ง รวมถึงมีความหลากหลายมาก ผูวิจัยเห็นวาควรมีการตอยอดงานวิจัย ตลอดจนมีการ
วิเคราะหอัตลักษณในประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

 2. ผูวิจัยเห็นวา ภาพยนตรเปนสื่อบันเทิงที่ไดรับความนิยม และมีบทบาทสําคัญกับชีวิต
วัยรุนเปนอยางมาก การสรางอัตลักษณของนักแสดงนําชาย มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของวัยรุนใน
หลายๆ ดาน ดังนั้น ผูวิจัยคิดวา ภาพยนตรควรนําเสนอเน้ือหาสาระ เชิงสรางสรรคที่กอประโยชน
มากกวานี้ รวมถึงสอดแทรก เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเปนแบบอยางในการ
สรางอัตลักษณที่ดีตอไป 

 3. ผลการวิจัยที่ไดนั้น ผูกํากับ ผูเขียนบท ตลอดจนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบกับภาพยนตร
ไทย สามารถนําไปประยุกตใชกับการนําเสนอ ความเปนอัตลักษณและพฤติกรรมการบริโภคของ
นักแสดงนําชาย กับความจริงที่ปรากฏอยูในสังคมไทยปจจุบัน ซึ่งเปนหนาที่ของภาพยนตรไทยท่ีควร
ใหความสําคัญ เปนการพัฒนาวงการภาพยนตรไทยตอไปในอนาคต 

 4. ผูวิจัยควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงพฤติกรรมการบริโภคมากกวานี้ โดยใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก และมีการสังเกตการณแบบมีสวนรวมวัยรุนในแตละโรงเรียนที่รับชมภาพยนตร วามี
ภาพยนตรมีอิทธิพลมากนอยเพียงใด มีความคิดเห็นอยางไร เพ่ือเปนขอมูลรวมถึงเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการตางๆ 
อยางฟุมเฟอยของวัยรุนยุคปจจุบัน 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การวิจัยครั้งตอไป ควรเปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงความเปนอัตลักษณ และ
พฤติกรรมการบริโภคของนักแสดงในภาพยนตรไทย หรือภาพยนตรตางประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือหา
ความเหมือนและความแตกตาง รวมท้ังควรมีการศึกษาเชื่อมโยงกับทฤษฎีประพันธกร แนวคิด
เกี่ยวกับการบริโภคนิยม และวัฒนธรรมการบริโภคสมัยใหม เพ่ือผลการวิจัยที่สมบูรณ ตลอดจนนํา
ผลการวิจัยที่ไดมาพัฒนางานดานภาพยนตรไทยใหมีความเปนสากลและเปนที่ยอมรับมากย่ิงข้ึน 
 2. ผูวิจัยเห็นวา ควรมีการสงเสริม และใหความสําคัญในการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริโภคเชิงสัญญะของสินคาและบริการอ่ืนๆ ที่ปรากฏอยูในสื่อประเภทตางๆ โดยนําผลการวิจัยที่
ไดนําไปแกไขปญหาคานิยมการบริโภคเชิงสัญญะ เพ่ือใหวัยรุนตระหนัก และเห็นความสําคัญของ
ปญหาที่สงผลกระทบในมุมกวาง 
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ตารางบันทึกขอมูลการนําเสนอ
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ตารางบันทึกขอมูลการนําเสนอ (อัตลักษณของนักแสดงนําชาย) 
 การสรางตารางบันทึกขอมูลการนําเสนออัตลักษณของนักแสดงนําชาย มาจากการนํา
แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ ประกอบกับการนําแนวคิดเรื่องของความเปนเพศและเพศสภาพ มาใชเปน
แนวทางการวิเคราะหถึงการสรางอัตลักษณ ตลอดจนพิจารณาเก่ียวกับพฤติกรรมตางๆ ที่แสดง
ออกมาของนักแสดงนําชายที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย 

ภาพยนตรเรื่อง รูปแบบการสรางอัตลักษณ เนื้อหาสําคัญ รายละเอียด 
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ตารางบันทึกขอมูลการนําเสนอ (พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชาย) 
 การสรางตารางบันทึกขอมูลการนําเสนอพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนํา
ชาย มาจากการนําแนวคิดทฤษฎีสัญญะวิทยาของ ฌอง โบดริยารด และหลักการวิเคราะหสัญญะของ 
Roland Barthes นํามาใชอธิบายพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของนักแสดงนําชายท่ีปรากฏอยูใน
ภาพยนตรไทย 
ภาพยนตรเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ สาระสําคัญ การลงความหมาย 
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ตารางบันทึกขอมูลการนําเสนอ (พฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชาย) 
 การสรางตารางบันทึกขอมูลการนําเสนอพฤติกรรมการบริโภคดานความตองการของ
นักแสดงนําชาย มาจากการนําทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ดานความตองการ 16 ประเภท 
ประกอบกับการนํารูปแบบพฤติกรรมการซ้ือสินคาของวัยรุน มาใชเปนแนวทางการอธิบายพฤติกรรม
การบริโภคดานความตองการของนักแสดงนําชายที่ปรากฏอยูในภาพยนตรไทย 
ภาพยนตรเรื่อง พฤติกรรมการบริโภค รายละเอียด รูปแบบความตองการ 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพที่ปรากฏอยูในภาพยนตรวัยรุนทั้งสิ้น 5 เรื่อง 
ที่ใชในการวิเคราะหเนื้อหา 
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ภาพที่ 1 ภาพยนตรไทยเร่ือง เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอย พ.ศ. 2549 

 

 
ภาพที่ 2 ภาพยนตรไทยเร่ือง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน พ.ศ. 2551 
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ภาพที่ 3 ภาพยนตรไทยเร่ือง สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกวา...รัก  พ.ศ. 2553 

 

 
ภาพที่ 4 ภาพยนตรไทยเร่ือง หวยข้ันเทพ พ.ศ. 2554 
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ภาพที่ 5 ภาพยนตรไทยเร่ือง รัก 7 ป ดี 7 หน พ.ศ. 2555 

 

 
ภาพที่ 6 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 

 
ภาพที่ 7 ความเศราโศก เสียใจ 

 

 
ภาพที่ 8 ความวิตกกังวล สับสน
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ภาพที่ 9 ความกลัว 
 

 
ภาพที่ 10 ความโกรธ 
 

 
ภาพที่ 11 การแตงกาย 
 

 
ภาพที่ 12 ความเชื่อม่ันในตนเอง 
 

 
ภาพที่ 13 ความกระตือรือรน 
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ภาพที่ 14 ความกลาแสดงออก 

 

 
ภาพที่ 15 การอบรมเล้ียงดู 
 

 
ภาพที่ 16 การแนะนําสั่งสอน 

 

 
ภาพที่ 17 การสงเสริมดานการศึกษา 
 

 
ภาพที่ 18 การฝกฝนใหมีความสามารถ 
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ภาพที่ 19 การชักชวนรวมทํากิจกรรม 

 

 
ภาพที่ 20 การพ่ึงพาและใหการชวยเหลือ 

 

 
ภาพที่ 21 การใหคําปรึกษา 
 

 
ภาพที่ 22 การเอาใจใสซึ่งกันและกัน 

 

 
ภาพที่ 23 การนัดพบ 
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ภาพที่ 24 การศึกษาวิชาเรียน 

 

 
ภาพที่ 25 กิจกรรมสรางสรรค 
 

 
ภาพที่ 26 การอานหนังสือการตูน 

 

 
ภาพที่ 27 การฟงเพลง 
 

 
ภาพที่ 28 การเลนกีฬา 
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ภาพที่ 29 การเลนเครื่องดนตรี 
 

 
ภาพที่ 30 การดูแลสุขภาพ 

 

 
ภาพที่ 31 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 

 
ภาพที่ 32 ความเศราโศก เสียใจ 

 

 
ภาพที่ 33 ความกลัว 
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ภาพที่ 34 การแตงกาย 

 

 
ภาพที่ 35 ความคิดสรางสรรค 
 

 
ภาพที่ 36 การใหคําปรึกษา 
 

 
ภาพที่ 37 การเกี้ยวพาราสี/การจีบ 

 

 
ภาพที่ 38 การรับชมภาพยนตร 
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ภาพที่ 39 การรับชมภาพยนตร 
 

 
ภาพที่ 40 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 

 
ภาพที่ 41 ความตลกขบขัน 

 

 
ภาพที่ 42 ความเศราโศก เสียใจ 

 

 
ภาพที่ 43 ความกลัว 
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ภาพที่ 44 การแตงกาย 

 

 
ภาพที่ 45 ความเชื่อม่ันในตนเอง 
 

 
ภาพที่ 46 ความกาวราว 
 

 
ภาพที่ 47 การอบรมเล้ียงดู 
 

 
ภาพที่ 48 การฝกฝนใหมีความสามารถ 
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ภาพที่ 49 การสนับสนุนความสามารถและความถนัด 

 

 
ภาพที่ 50 การนัดพบ 

 

 
ภาพที่ 51 กิจกรรมสรางสรรค 
 

 
ภาพที่ 52 การเลนกีฬา 
 

 
ภาพที่ 53 การถายรูป 
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ภาพที่ 54 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 

 
ภาพที่ 55 ความตลกขบขัน 

 

 
ภาพที่ 56 ความเศราโศก เสียใจ 

 

 
ภาพที่ 57 ความกลัว 
 

 
ภาพที่ 58 การแตงกาย 
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ภาพที่ 59 ความกลาแสดงออก 

 

 
ภาพที่ 60 การชักชวนรวมทํากิจกรรม 

 

 
ภาพที่ 61 การพ่ึงพาและใหความชวยเหลือ 

 

 
ภาพที่ 62 การใหคําปรึกษา 
 

 
ภาพที่ 63 การเก้ียวพาราสี/การจีบ 
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ภาพที่ 64 การอานหนังสือการตูน 

 

 
ภาพที่ 65 การฟงเพลง 
 

 
ภาพที่ 66 การเลนดนตรี 
 

 
ภาพที่ 67 การทองเที่ยว 
 

 
ภาพที่ 68 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
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ภาพที่ 69 ความตลกขบขัน 

 

 
ภาพที่ 70 ความเศราโศก เสียใจ 

 

 
ภาพที่ 71 การแตงกาย 

 

 
ภาพที่ 72 ความคิดสรางสรรค 
 

 
ภาพที่ 73 การเกี้ยวพาราสี/การจีบ 
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ภาพที่ 74 การเอาใจใสซึ่งกันและกัน 

 

 
ภาพที่ 75 การเลนเฟสบุค 

 

 
ภาพที่ 76 การใชสมารทโฟน 

 

 
ภาพที่ 77 การทองเที่ยว 
 

 
ภาพที่ 78 การปนจักรยาน 
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ภาพที่ 79 การตีกลองชุด 

 

 
ภาพที่ 80 การดื่มนม 

 

 
ภาพที่ 81 การวางหนังสือเรียนไวที่ชั้น 

 

 
ภาพที่ 82 การอานหนังสือการตูน 

 

 
ภาพที่ 83 การซื้อซีดีเพลงคลาสสิค 
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ภาพที่ 84 การใชรม 

 

 
ภาพที่ 85 การใชโทรศัพทสาธารณะ 
 

 
ภาพที่ 86 การใชปากกาเนนขอความ 

 

 
ภาพที่ 87 การรับประทานคะนาหมูกรอบ 

 

 
ภาพที่ 88 การจัดคอนเสิรต เลนของสูง 
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ภาพที่ 89 การใชบัตรเครดิต 

 

 
ภาพที่ 90 การสวมใสชุดสูทสีดํา 
 

 
ภาพที่ 91 การอานหนังสือคําคมจากหนังรัก 

 

 
ภาพที่ 92 การรับชมภาพยนตรเรื่องทุกหัวใจมีรัก 

 

 
ภาพที่ 93 การชูปายเลียนแบบ 
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ภาพที่ 94 การดื่มสุรา 
 

 
ภาพที่ 95 การซื้อขาวหลามหนองมน 

 

 
ภาพที่ 96 การใชกลองถายรูป 

 

 
ภาพที่ 97 การใหยืมภาพยนตรดีวีดีเรื่องขอเพียงหัวใจไมใหไกลกัน 

 

 
ภาพที่ 98 การเก็บรูปภาพ 

  



185 

 

 

 
ภาพที่ 99 การซื้อเครื่องด่ืม เปปซี่ 
 

 
ภาพที่ 100 การใชกลองถายรูป 

 

 
ภาพที่ 101 การสวมหูกระตาย 

 

 
ภาพที่ 102 การแตงกายชุดพระราชา 
 

 
ภาพที่ 103 การสวมใสชุดนักฟุตบอล 
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ภาพที่ 104 การมอบดอกกุหลาบขาว 
 

 
ภาพที่ 105 การติดสติกเกอรไวดานหลังเสื้อนักเรียน 

 

 
ภาพที่ 106 การขับขี่รถจักรยานยนต 
 

 
ภาพที่ 107 การวางแอปเปล 

 

 
ภาพที่ 108 การหยิบช็อกโกแลต 
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ภาพที่ 109 การวางสมุดรวบรวมภาพไวหนาบานนองน้ํา 
 

 
ภาพที่ 110 การเลนการดยูกิ 
 

 
ภาพที่ 111 การฟงเพลง 
 

 
ภาพที่ 112 การเลนเบส 

 

 
ภาพที่ 113 การอานหนังสือการตูนเรื่องเรียกเขาวาอีกา 
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ภาพที่ 114 การรับประทานขนมปง 
 

 
ภาพที่ 115 การรับซีดีเพลงมาฟง 
 

 
ภาพที่ 116 การโดยสารรถไฟ 

 

 
ภาพที่ 117 การดื่มเบียร 
 

 
ภาพที่ 118 การใสแวนตาดํา 
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ภาพที่ 119 การกดเงินที่ตูเอทีเอ็ม 

 

 
ภาพที่ 120 การขับขี่รถจักรยานยนต 
 

 
ภาพที่ 121 เฟสบุค เทมไลน 
 

 
ภาพที่ 122 Relationship Status 

 

 
ภาพที่ 123 การรับประทานขนมโมจิไอศกรีม 
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ภาพที่ 124 การสงคลิปแฟนฉัน 

 

 
ภาพที่ 125 การปนจักรยานพรอมกับมีดอกกุหลาบขาว 
 

 

 
ภาพที่ 126 การใชสมารท    โฟนและคอมพิวเตอร 
 

 
ภาพที่ 127 การสวมใสเสื้อยืดสกรีน คําวา Like 

 

 
ภาพที่ 128 ความตองการความสอดคลอง 
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ภาพที่ 129 ความตองการเหตุผล 

 

 
ภาพที่ 130 ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได 
 

 
ภาพที่ 131 ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได (ตอ) 
 

 
ภาพที่ 132 ความตองการประโยชนใชสอย 

 

 
ภาพที่ 133 ความตองการความผอนคลาย 

 

  



192 

 

 

 
ภาพที่ 134 ความตองการแสดงตัวตน 

 

 
ภาพที่ 135 ความตองการเครื่องยืนยัน 

 

 
ภาพที่ 136 ความตองการการยอมรับ 

 

 
ภาพที่ 137 ความตองการระบุสถานะ 
 

 
ภาพที่ 138 ความตองการความสอดคลอง 
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ภาพที่ 139 ความตองการเหตุผล 

 

 
ภาพที่ 140 ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได 
 

 
ภาพที่ 141 ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได(ตอ) 
 

 
ภาพที่ 142 ความตองการความเปนอิสระ 
 

 
ภาพที่ 143 ความตองการดานเหตุผลทางธรรมชาติ 
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ภาพที่ 144 ความตองการประโยชนใชสอย 

 

 
ภาพที่ 145 ความตองการความผอนคลาย 

 

 
ภาพที่ 146 ความตองการแสดงตัวตน 

 

 
ภาพที่ 147 ความตองการตนแบบ 

 

 
ภาพที่ 148 ความตองการความสอดคลอง 
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ภาพที่ 149 ความตองการเหตุผล 

 

 
ภาพที่ 150 ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได 
 

 
ภาพที่ 151 ความตองการประโยชนใชสอย 

 

 
ภาพที่ 152 ความตองการความผอนคลาย 

 

 
ภาพที่ 153 ความตองการแสดงตัวตน 
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ภาพที่ 154 ความตองการการตอกยํ้า 
 

 
ภาพที่ 155 ความตองการเครื่องยืนยัน 

 

 
ภาพที่ 156 ความตองการการยอมรับ 

 

 
ภาพที่ 157 ความตองการระบุสถานะ 
 

 
ภาพที่ 158 ความตองการตนแบบ 
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ภาพที่ 159 ความตองการความสอดคลอง 
 

 
ภาพที่ 160 ความตองการเหตุผล 

 

 
ภาพที่ 161 ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได 
 

 
ภาพที่ 162 ความตองการประโยชนใชสอย 

 

 
ภาพที่ 163 ความตองการความผอนคลาย 
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ภาพที่ 164 ความตองการแสดงตัวตน 

 

 
ภาพที่ 165 ความตองการการยอมรับ 

 

 
ภาพที่ 166 ความตองการตนแบบ 

 

 
ภาพที่ 167 ความตองการความสอดคลอง 
 

 
ภาพที่ 168 ความตองการเหตุผล 
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ภาพที่ 169 ความตองการความเปนรูปรางสังเกตได 
 

 
ภาพที่ 170 ความตองการการกระตุน 

 

 
ภาพที่ 171 ความตองการประโยชนใชสอย 

 

 
ภาพที่ 172 ความตองการความผอนคลาย 

 

 
ภาพที่ 173 ความตองการแสดงตัวตน 
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ภาพที่ 174 ความตองการปกปองตนเอง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหการใหขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 

แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาภาพยนตร อาจารยสกุล บุณยทัต
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แบบสัมภาษณ 
1. ภาพยนตรวัยรุน 5 เรื่อง ดังกลาว อาจารยชื่นชอบเรื่องใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใดครับ 

2. ภาพยนตรวัยรุน 5 เรื่อง ดังกลาว อาจารยคิดวา เรื่องใดสามารถนําเสนอภาพของความเปนวัยรุน
ไดชัดเจนที่สุดครับ 

3. อาจารยคิดวาการสรางอัตลักษณของวัยรุนชายยุคปจจุบัน ไดรับอิทธิพลจากพฤติกรรมการบริโภค
ของวัยรุนที่ปรากฏอยูในภาพยนตรมากนอยแคไหนครับ 

4. หากวัยรุนมีการเลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ ที่ปรากฏอยูในภาพยนตร  อาจารยคิด
วามีผลกระทบมากนอยแคไหนครับ 

5. ภาพยนตรวัยรุนในปจจุบัน อาจารยคิดวา ภาพยนตรมีความตั้งใจ ที่จะนําเสนอสินคาและบริการ
ตางๆ หรืออาจใชโฆษณาแฝงอยู เพ่ือตองการใหวัยรุนมีพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการนั้นๆ 
หรือไม อยางไรครับ 

6. ภาพยนตรวัยรุนมีความเปนสากลมากขึ้น กาวไกลและเปนที่ยอมรับมากกวานี้ อาจารยคิดวาควร
ปรับปรุงแกไขจุดไหนบางครับ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหการใหขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 

แบบสัมภาษณสุดยอดแฟนพันธุแทรางวัลออสการ คุณนิโรธ รื่นเจริญ
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แบบสัมภาษณ 
1. ภาพยนตรวัยรุน 5 เรื่อง ดังกลาว พ่ีเอิรธชื่นชอบเรื่องใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใดครับ 

2. ภาพยนตรวัยรุน 5 เรื่อง ดังกลาว พ่ีเอิรธคิดวา เรื่องใดสามารถนําเสนอภาพของความเปนวัยรุนได
ชัดเจนที่สุดครับ 

3. พ่ีเอิรธคิดวาการสรางอัตลักษณของวัยรุนชายยุคปจจุบัน ไดรับอิทธิพลจากพฤติกรรมการบริโภค
ของวัยรุนที่ปรากฏอยูในภาพยนตรมากนอยแคไหนครับ 

4. หากวัยรุนมีการเลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ ที่ปรากฏอยูในภาพยนตร  พ่ีเอิรธคิดวา
มีผลกระทบมากนอยแคไหนครับ 

5. ภาพยนตรวัยรุนในปจจุบัน พ่ีเอิรธคิดวา ภาพยนตรมีความตั้งใจ ที่จะนําเสนอสินคาและบริการ
ตางๆ หรืออาจใชโฆษณาแฝงอยู เพ่ือตองการใหวัยรุนมีพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการนั้นๆ 
หรือไม อยางไรครับ 

6. ภาพยนตรวัยรุนมีความเปนสากลมากข้ึน กาวไกลและเปนที่ยอมรับมากกวานี้ พ่ีเอิรธคิดวาควร
ปรับปรุงแกไขจุดไหนบางครับ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม 

แบบสัมภาษณนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 



208 
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แบบสัมภาษณ 
1. จากการรับชมภาพยนตรวัยรุน นักเรียนคิดวา ไดรับประโยชนอะไรบางครับ 

2. นักเรียนเขาใจพฤติกรรมการบริโภควาอยางไร พบอธิบายไดไหมครับ 

3. นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไร เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของนักแสดงนําชายในภาพยนตร
วัยรุน 5 เรื่อง ดังกลาว พอยกตัวอยางไดไหมครับ 

4. ขณะรับชมภาพยนตร นักเรียนไดสังเกตอะไรบาง จากพฤติกรรมการบริโภคของนักแสดงนําชาย 
เชน การแตงกาย ของใชสวนตัว การทองเท่ียว และอ่ืนๆ 

5. นักเรียนไดซื้อสินคา ไดใชเสื้อผา ยานพาหนะ สมารทโฟน หรืออ่ืนๆ ตามนักแสดงนําชายบางไหม
ครับ หากนักเรียนไดซื้อ ไดใช ตามนักแสดงนําชาย แลวรูสึกอยางไร และในสายตาของเพ่ือนๆ มอง
เราเชนไรครับ 

6. พอแมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนอยางไรบาง และนักเรียนมีอิสระทางความคิด 
รวมถึงการตัดสินใจมากนอยแคไหนครับ 

7. นักเรียนไดรับอิทธิพลอะไรบางจากภาพยนตรวัยรุน ที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคของตัว
นักเรียนเอง 
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