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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาทัศนคติของวัยรุนที่มีตอภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตร 

กรณีศึกษาโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ สาขารังสิต 2)เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของกลุมวัยรุนที่มีตอภาพยนตร
โฆษณาในโรงภาพยนตร กรณศีึกษาโรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซรังสิต โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
เนนการสํารวจกลุมวัยรุนที่เขามาใชบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซรังสิต มีเนื้อหาเกี่ยวกับทัศนคติของวัยรุน
ที่มีตอภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตรโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก(Convenience Sample) โดย
เลือกศึกษาเฉพาะกลุมวัยรุนอายุตั้งแต11 – 24 ปที่มาใชบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซรังสิตจํานวน 400 
คน งานวิจัยชิ้นนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS/PC+ สถติิที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา T-test และคา F-test จากการศึกษาพบวา 1) 
กลุมวัยรุนที่เขาใชบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็ก รังสิต เปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนใกลเคียง สวน
ใหญมีอายุตั้งแต 15 ป แตไมถึง 20 ป มีกิจกรรมที่สนใจหรือกิจกรรมที่ทําในเวลาวาง คือ ฟงเพลงและเลนดนตรีมี
รายไดตอเดือนต่ํากวา 6,000 บาทและมีรายจายตอเดือนต่ํากวา 6,000 บาทเชนกัน มีพฤติกรรมในการชม
ภาพยนตรในโรงภาพยนตร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความถี่ในการชมภาพยนตรตอเดือน1ครั้งหรือนอยกวา 
ปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกโรงภาพยนตร คือ ภาพยนตรที่ฉาย  เหตุผลที่เขาชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร
คือ เพื่อความบันเทิง ชวงเวลาที่เขาชมภาพยนตร คือ 16.00 น. – 20.00 น และเขาชมภาพยนตรเมื่อเริ่มเปดประตู
โรงภาพยนตร 2) เมื่อเปรียบเทียบองคประกอบทัศนคติทั้ง 3 ดาน คือทัศนคติดานความเชื่อ ทัศนคติดานความรูสึก 
และ ทัศนคติดานพฤติกรรม ตามปจจัยทางดานประชากรศาสตร ดวยตัวสถิติt และตัวสถิติ F แลวพบวา ทัศนคติทั้ง 
3 ดานไมมีความแตกตางกัน เมื่อเพศ และ อายุ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในขณะที่ ระดับการศึกษา 
กิจกรรมที่สนใจ รายไดตอเดือน และรายจายตอเดือน ที่ความแตกตางกันสงผลใหปจจัยทางทัศนคคติมีความ
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
คําสําคัญ :  ทัศนคติ  ภาพยนตรโฆษณา  วัยรุน 

 
Abstract 

Research was aimed to study the attitudes of adolescents toward advertising in movie theaters 
case study theatre company Major Cineplex Rangsit. This research is quantitative research. The survey 
focused on youth using the service. Rangsit with content related to adolescents' attitudes toward 
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advertising in MovieTheaters City New Major Cineplex. Rangsit using convenience sampling 
(Convenience Sample) chosen only by adolescents aged 11 to 24 years in Rangsit district. The sample 
consists of 400 questionnaires as a research tool. Information will be analyzed by software package 
SPSS / PC statistics are the percentage mean and standard deviation, T-test and the F-test results 
showed that 1) the teenager group which uses the services of Major Cineplex Rang sit is the same 
proportion between male and female gender are the subjects ages range from 15 to 20 years old. Their 
interested activity or their free time activity is listening and play music. Their normally income and 
expense is not over than 6,000 baht per month. For Behavioral in watching movie at cinema, The 
Majority of collected survey group have their frequency to watch movies in cinema around once per 
month or lower. The significant factor to choose cinema is the movie which currently shown. The reason 
to watch the movies is for entertainment. Their normally preferred Showtime is around 4pm until 8 pm 
and will arrive cinema when door opened. 2) When compare with 3 attitude factors which are the belief 
attitude, the feeling attitude and the behavioral attitude follow to the democracy factors with T statistic 
factor and F statistic factor .we also founded that at 0.05 significant level, there are no significantly 
difference among 3 attitude factor when gender and age different while there are 0.05 significant level 
when there are different in level of education, interested activity, Income and expense 
 
Keywords : attitude, cinema advertising, adolescents  
E-mail : nanniechero@gmail.com 
 

คํานํา 
 ธุรกิจโรงภาพยนตร ถือเปนธุรกิจบันเทิงที่ไดรับความนิยมอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึง ปจจุบัน  ดังจะ
เห็นไดจากการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรยังคงเปนกิจกรรมอันดับแรกๆที่ผูบริโภคเลือกในยามที่ตองการผอน
คลายเนื่องจากสามารถเขาถึงไดงาย ประกอบกับมีราคาทีไ่มสูงมากนกัเมื่อเทียบกับกิจกรรมบันเทิงรูปแบบอื่นสงผล
ใหธุรกิจโรงภาพยนตรยังเปนธุรกิจที่สามารถขยายตัวไดด ี แมจะตองเผชิญกับปจจัยลบตางๆทั้งดานเศรษฐกิจและ
การเมืองอยางในปจจุบนั มูลคาตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตรนั้นจะมีมูลคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้เปนผลมาจาก
การขยายตัวของจํานวนโรงภาพยนตรที่เพิ่มขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพและตามจังหวัดใหญๆ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2550)
อยางตอเนื่องโรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซเปนผูใหบริการโรงภาพยนตรในระบบมัลติเพล็กซที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทยผูนําอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตรของประเทศครองสวนแบงตลาดที่มีขนาดกวาหมื่นลาน
บาทตอปถึงรอยละ 80 จากขอมูลดังกลาวทําใหการโฆษณาในโรงภาพยนตรเปนสื่อที่มีศักยภาพในการเขาถึง
ผูบริโภคไดดี เนื่องจากเปนสื่อที่ใหผลทางดานประทับใจ รวมทั้งเปนสื่อที่ตองดูโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดวย
คุณสมบัติเดนของสื่อโรงภาพยนตรเองซึ่งสามารสรางความรูสึกที่ดีตอการรับสาร ทําใหผูชมเกิดสมาธิทําใหรับสาร
อยางเต็มที่ (ธีรนุช ใจเที่ยง, 2546) จากขอมูลพบวากลุมผูเขาชมภาพยนตรสวนใหญเปนกลุมวัยรุน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา คิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของตลาดรวม (สมชาย เจิดการณ, 2544) หากมองจากภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัว กลุมวัยรุนนับไดวาเปนกลุมเปาหมายที่นาสนใจ เนื่องจากเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหธุรกิจโรงภาพยนตร



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 

 

 2162 

เติบโตขึ้น ดังนั้นจึงเปนที่นาสนใจวาทัศนคติของวัยรุนที่ชมภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตรเปนอยางไร เนื่องจาก
ทัศนคติเปนผลรวมของความเขาใจ ความรูสึก และแนวโนมในการตอบโตของบุคคลตอวัตถุหรือเรื่องราวทั้งปวง 
(นวลศิริ เปาโรหิตย, 2527)ทัศนคติแบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ องคประกอบทางดานความเชื่อ องคประกอบ
ดานความรูสึก และองคประกอบดานพฤติกรรม การรูถึงทัศนคติของบุคคลหรือกลุมคนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วา
เปนไปในทิศทางใด และมีความเขมมากนอยแคไหน ยอมจะทําใหผูที่เกี่ยวของสามารถทํานายพฤติกรรมที่อาจจะ
เกิดขึ้นของบุคคลนั้นได และสามารถวางแผนดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งกับบุคคลหรือกลุมคนนั้นไดอยางถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพ (สุบิน ยุระรัช, 2550) โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะกลุมวัยรุน 11 – 24 ปที่เขาใช
บริการโรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซรังสิต ซึ่งเปนสาขาที่มีขนาดใหญและตั้งอยูในเขตที่มีสถานศึกษาในระดับ
มัธยมและอุดมศึกษาเปนจํานวนมาก โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับการแบงชวงวัยรุน (วิโรจน อารียกุล, 2545) เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบของภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตรใหมีความเหมาะสมกับ
กลุมผูบริโภคเปนประโยชนตอการเลือกและวางแผนการใชสื่อโฆษณาในการรณรงคโครงการและการโฆษณาสินคา
ตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเนนการสํารวจกลุมวัยรุนที่เขามาใช
บริการโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ รังสิต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับทัศนคติของวัยรุนที่มีตอภาพยนตรโฆษณาในโรง
ภาพยนตร โดยเลือกเฉพาะเจาะจงโรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซ รังสิตใชกลุมตัวอยาง คือ กลุมวัยรุนอายุตั้งแต11 
– 24 ป ในอําเภอรังสิตซึ่งมีจํานวน 14,643 คน (สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลอําเภอรังสิต, 2553) ที่เขาชม
ภาพยนตรในโรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซ สาขารังสิต โดยกําหนดขนาดตัวอยางตามแนวทางของ 
(Yamane,1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะไดขนาดตัวอยางเทากับ 400 คน ผูวิจัยใชแบบการสุมตัวอยางแบบ
ตามสะดวก (Convenience Sample) เปนแบบแผนในการสุมตัวอยาง โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถามที่ใหผูถูกสัมภาษณกรอกดวยตนเอง (Self Administered Questionnaire) นําแบบสอบถามที่ผาน
การปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับกลุมผูใชบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซ ในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 50 คน พบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha) มีคาเทากับ 0.94 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง (สรชัย พิสารบุตร
, เสาวรส ใหญสวาง และปรีชา อัศวเดชานุกร, 2549) นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและความ
เชื่อมั่น ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ที่โรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซ รังสิต และใชเวลาในการรวบรวม
ขอมูลระหวางวันที ่8 สิงหาคม ถึง 15 สิงหาคม 2553 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

เมื่อผูวิจัยการสํารวจขอมูลตามวิธีการสุมตัวอยางเปนเวลา 7 วัน พบวาไดรับผลการตอบแบบสอบถาม
จํานวน 452 ชุด ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ 
จํานวน 400 ชุด เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
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1. กลุมวัยรุนที่เขาใชบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซ รังสิต เปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวน
ใกลเคียงกัน คือเพศชาย (รอยละ 41.50) และเพศหญิง (รอยละ 58.50) สวนใหญมีอายุตั้งแต 15 ป แตไมถึง 20 ป 
(รอยละ 54.50) การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (รอยละ 51.50) มีกิจกรรมที่สนใจหรือกิจกรรมที่ทําในเวลาวาง 
คือ ฟงเพลงและเลนดนตรี (รอยละ 40.00) มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 6,000 บาท (รอยละ 37.00) และมีรายจายตอ
เดือนต่ํากวา 6,000บาท (รอยละ 39.50) รายละเอียดดังตารางที ่1 
ตารางที่ 1 รอยละของขอมูลดานประชากรศาสตร 
รายการ  จํานวน รอยละ 

ชาย 166 41.50 เพศ 
หญิง 234 58.50 
11 ป แตไมถึง 15 ป 54 13.50 
15 ป แตไมถึง 20 ป 128 32.00 อาย ุ
20 ป แตไมถึง 25 ป 218 54.50 
ประถมศึกษา 8 2.00 
มัธยมศึกษาตอนตน 62 15.50 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 84 21.00 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 18 4.50 
ปริญญาตร ี 206 51.50 

ระดับการศึกษา 

สูงกวาปริญญาตร ี 22 5.50 
ฟงเพลงหรือเลนดนตร ี 160 40.00 
เลนอินเทอรเน็ต 100 25.00 
อานหนังสือ 74 18.50 
ดูหนัง 38 9.50 

กิจกรรมที่สนใจ
หรือกิจกรรมที่ทํา
ในเวลาวาง 

เลนกีฬา,ออกกําลังกาย 28 7.00 
ต่ํากวา6,000บาท 148 37.00 
6,001 – 7,000 บาท 76 19.00 
7,001 – 8,000 บาท 52 13.00 
8,001 – 9,000 บาท 64 16.00 

รายไดตอเดือน 

9,001 บาทขึ้นไป 60 15.00 
ต่ํากวา6,000บาท 158 39.50 
6,001 – 7,000 บาท 78 19.50 
7,001 – 8,000 บาท 72 18.00 
8,001 – 9,000 บาท 48 12.00 

รายจายตอเดือน 

9,001 บาทขึ้นไป 44 11.00 
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2. ขอมูลทั่วไปของพฤติกรรมในการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร สวนใหญ มีความถี่ในการชมภาพยนตร
ตอเดือน1ครั้งหรือนอยกวา (รอยละ 52.50) ปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกโรงภาพยนตร คือ ภาพยนตรที่ฉาย 
(รอยละ 62.10) เหตุผลที่เขาชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรคือ เพื่อความบันเทิง (รอยละ51.00) ชวงเวลาที่เขาชม
ภาพยนตร คือ 16.00 น. – 20.00 น. (รอยละ 42.00) ประเภทของภาพยนตรที่เขาชม คือ ภาพยนตรแนว Action 
(รอยละ 24.00) เขาชมภาพยนตรเมื่อเริ่มเปดประตูโรงภาพยนตร (รอยละ 33.70)  

2.1 ประสบการณการชมภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยรับชม
ภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตร (รอยละ 95.50) ไดรับชมภาพยนตรโฆษณาของผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม 
(รอยละ27.00) และรูสึกชื่นชอบภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตร (รอยละ 53.00) รายละเอียดดังตารางที ่2 
 

ตารางที่2 รอยละขอมูลประสบการณการชมภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตร 
รายการ   จํานวน รอยละ 

เคย 382 95.50 เคยรับชมภาพยนตรโฆษณาหรือไม 
ไมเคย 18 4.50 
ชอบ 212 53.00 ความรูสึกที่มีตอภาพยนตรโฆษณา 
ไมชอบ 188 47.00 
ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม 108 27.00 
ผลิตภัณฑขนมขบเคีย้วและลูกอม 88 22.00 
ภาพยนตรตัวอยาง 80 20.00 
ผลิตภัณฑเสื้อผาและเครื่องสําอาง 40 10.00 
ผลิตภัณฑสํานักงานและอุปกรณสื่อสาร  20 5.00 
ผลิตภัณฑยา 20 5.00 
ธุรกิจบริการ เชน สายการบิน โรงแรม 20 5.00 
ผลิตภัณฑรถจักรยานยนตรหรือรถยนต 18 4.50 
สงเสริมเยาวชน และสังคม 4 1.00 

ประเภทของสินคาและบริการที่ได
รับชมโฆษณาในโรงภาพยนตร 

สถาบัน เชน องคกร พรรคการเมือง บริษัท 2 0.50 
 
จะเห็นไดวาโดยสวนใหญแลวผูตอบแบบสอบถามนั้นเปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนเทาเทียมกัน เละ

สวนใหญเคยชมภาพยนตรและโฆษณาในโรงภาพยนตรโฆษณาของสินคาสวนใหญเปนผลิตภัณฑประเภท
เครื่องดื่มสอดคลองกับขอมูลจากบริษัท เมเจอรซินีแอด จํากัด  ที่พบวาภาพยนตรโฆษณาที่ผูเขาใชบริการโรง
ภาพยนตรมีอัตราสวนระหวางเพศหญิงและเพศชายในจํานวนเทาๆกัน และโฆษณาเปนอันดับ1 คือ สินคาประเภท
น้ําอัดลม (Nielsen 2008) มีความถี่ในการชมภาพยนตร ประมาณ1ครั้งตอเดือนและเขาชมภาพยนตรเมื่อประตูโรง
ภาพยนตรเปด ดังนั้น โอกาสที่จะเห็นสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตรยอมมีสูง เปนไปตามผลการศึกษาที่พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเคยรับชมภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตร สอดคลองกับงานวิจัย ที่ศึกษาอิทธิพลของสื่อ
โฆษณาในโรงภาพยนตรที่มีตอทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
เปดรับสื่อดวยความถี1่ครั้งตอเดือนมากที่สุด (บุญนภา จันทรากูลพงษ, 2542)  
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3. ทัศนคติของกลุมวัยรุนที่มีตอภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตรพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติ
ตอภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตร ในดานองคประกอบทัศนคติดานความเชื่อสูงสุด ( x = 3.20, SD = 0.57) 
รองลงมาคือองคประกอบทัศนคติดานความรูสึก ( x  = 3.02, SD = 0.70) และ องคประกอบทัศนคติดานพฤติกรรม   
( x  = 2.97, SD = 0.69) จากกลยุทธในการเปลี่ยนแปลงทัศนคต ิ กลาววา ทัศนคติดานความเชื่อเปนสวนสําคัญใน
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล เนื่องจาก ความเชื่อจะกอใหเกิดความรูสึก และความรูสึกจะกอใหเกิด
พฤติกรรม ซึ่งเปนสวนสําคัญตอการวางแผนการโฆษณาใหเกิดการกระตุนในทางบวก อันเปนการเพิ่มพูนความชอบ
อันจะนําไปสูการเพิ่มของความเชื่อในทางบวกมากขึ้นซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการซื้อ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2550) 
ภาพยนตรโฆษณาเปนตัวกระตุนทางการตลาดอยางหนึ่งที่กอใหเกิดทัศนคติตอตราสินคา และกอใหเกิดพฤติกรรม
การซื้อตอไป จึงสรุปไดวาทัศนคติดานความเชื่อเปนองคประกอบทัศนคติที่สําคัญที่สงผลตอความรูสึกและ
พฤติกรรมของผูบริโภค 

4. เมื่อเปรียบเทียบองคประกอบทัศนคติทั้ง 3 ดาน คือทัศนคติดานความเชื่อ ทัศนคติดานความรูสึก และ 
ทัศนคติดานพฤติกรรม ตามปจจัยทางดานประชากรศาสตร ดวยตัวสถิติt และตัวสถิติ F แลวพบวา ทัศนคติทั้ง 3 
ดานไมมีความแตกตางกัน เมื่อเพศ และอายุแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในขณะที่ ระดับการศึกษา กิจกรรม
ที่สนใจ รายไดตอเดือน และรายจายตอเดือน ที่ความแตกตางกันสงผลใหปจจัยทางทัศนคคติมีความแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผูวิจัยจึงทําการทดสอบรายคูโดยการเปรียบเทียบพหุไดผลลัพธ ดังนี ้  

4.1 องคประกอบทัศนคติดานความเชื่อ พบวา ระดับการศึกษา และ กิจกรรมที่สนใจ ที่แตกตางกันสงผล
ตอทัศนคติดานความเชื่อในภาพยนตรโฆษณาที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
 4.2 องคประกอบทัศนคติดานความรูสึก พบวา ระดับการศึกษา กิจกรรมที่สนใจ รายไดตอเดือน และ
รายจายตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอทัศนคติดานความรูสึกในภาพยนตรโฆษณาที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 

4.3 องคประกอบทัศนคติดานพฤติกรรม พบวา ระดับการศึกษา กิจกรรมที่สนใจ รายไดตอเดือน และ
รายจายตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอทัศนคติดานความรูสึกในภาพยนตรโฆษณาที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05  

 จากผลการศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรกับองคประกอบทัศนคต ิพบวา เพศ และอายุที่แตกตาง
กันนั้นไมมีผลตอทัศนคติตอโฆษณาในโรงภาพยนตร เพราะ ในปจจุบัน เพศหญิงและชายนั้นมีบทบาททางสังคมที่
เทาเทียมกัน ทั้งดานบทบาทหนาที่ในครอบครัว และ ดานการดํารงชีวิตในสังคม สวนในดานระดับการศึกษาที่
แตกตางกันนั้น สงผลใหมุมมองและทัศนคติแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยเรื่องภาพยนตรโฆษณาในโรง
ภาพยนตรกับการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของวัยรุนในเขตบางกะป (อินทิรา ศรีชมพู, 2549) ที่พบวาระดับ
การศึกษาของวัยรุนที่แตกตางกันสงผลใหการตัดสินใจซื้อและการจดจําโฆษณาในโรงภาพยนตรมีความแตกตางกัน 
ในดานของกิจกรรมที่สนใจ กิจกรรมที่สนใจเปนตัวบงบอกลักษณะการดํารงชีวิตและความสนใจของผูตอบ
แบบสอบถามไดเปนอยางดี รายไดและรายจายตอเดือน กลุมคนที่มีรายไดและรายจายสูงจะมีทัศนคติแตกตางกับ
กลุมที่มีรายไดและรายจายต่ํากวา จากผลกรสํารวจ สื่อ และประสบการณการรับสื่อ ของบริษัทเมเจอรซินีแอด 
จํากัดโดยบริษัทNielsenซึ่งเปนบริษัทวิจัยชั้นนํา พบวากลุมผูเขาใชบริการที่มีระดับรายไดและรายจายแตกตางกัน 
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จะสงผลใหทัศนคติตอภาพยนตรโฆษณาแตกตางกัน รวมถึง กลุมผูเขาใชบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซ
สวนใหญเปนกลุมที่มีรายไดอยูในระดับปานกลางถึงสูง (Nielsen, 2008) 

5. เมื่อคํานวณคาสัมประสิทธสหสัมพันธเพียรสัน เพื่อวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบทัศนคติทั้ง 
3 ดาน คือ องคประกอบทัศนคติดานความเชื่อ องคประกอบทัศนคติดานความรูสึก และองคประกอบดาน
พฤติกรรม พบวาทัศนคติทั้ง 3 ดานของกลุมวัยรุนที่มีตอภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตร มีความสัมพันธแบบ
แปรผันตรง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยทัศนคติดานความรูสึกและทัศนคติดานพฤติกรรมมีความสัมพันธกันสูงสุด 
รองลงมาคือทัศนคติดานความรูสึกและทัศนคติดานความเชื่อ และสุดทายทัศนคติดานความเชื่อกับทัศนคติดาน
พฤติกรรมมีความสัมพันธกันต่ําสุด รายละเอียดดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสันขององคประกอบทัศนคติทั้ง 3 ดาน 
 ทัศนคตดิานความเชื่อ ทัศนคตดิานความรูสึก ทัศนคตดิานพฤติกรรม 

ทัศนคตดิานความเชื่อ - - - 

ทัศนคตดิานความรูสึก 0.668** - - 

ทัศนคตดิานพฤติกรรม 0.411** 0.687** - 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยจึงสรุปไดวา กลุมวัยรุนที่เขาใชบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซรังสิตสวนใหญ เคย

รับชมภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตร และรูสึกชื่อชอบภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตร โดยมีทัศนคติดาน
ความเชื่อเปนสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลสูงสุด เนื่องจาก ความเชื่อจะกอใหเกิดความรูสึก 
และความรูสึกจะกอใหเกิดพฤติกรรม ซึ่งเปนสวนสําคัญตอการวางแผนการโฆษณาใหเกิดการกระตุนในทางบวก 
อันเปนการเพิ่มพูนความชอบอันจะนําไปสูการเพิ่มของความเชื่อในทางบวกมากขึ้นซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการซื้อ 
และลักษณะทางประชากรศาสตร ถึงแมจะเปนลักษณะพื้นๆเชน เพศ อายุ รายได ลวนแลวแตมีผลตอทัศนคติตอ
ภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตร ดังนั้นนักการตลาดและนักการโฆษณา ตองมีความชัดเจนในการนําเสนอ “สาร
ทางการโฆษณา” ใหถูกกลุมเปาหมาย การทราบถึงทัศนคติของกลุมวัยรุนที่ใชบริการโรงภาพยนตรเมเจอรซินี
เพล็กซนั้นจะชวยใหนักการตลาดและนักการโฆษณา สามารถสรางสรรคโฆษณาใหสามารถกระตุน และดึงดูด
ความสนใจของกลุมเปาหมายได เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทําโฆษณา 
 
ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยขางตน ยังมีประเด็นทีน่าสนใจในการดําเนินการวิจัยในอนาคต ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตรอื่นๆ เชน เอสเอฟซินีมาซิตี้ และ เอสพลานาดซินี
เพล็กซเพื่อทําการเปรียบเทียบทัศนคติของกลุมวัยรุนที่มีตอภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตรวาแตกตางจากโรง
ภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซหรือไม 
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 2. ในการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครั้งตอไป ควรเลือกกลุมตัวอยางอื่นๆ เชนกลุมตัวอยางในวัยอื่นๆ กลุม
ตัวอยางในตางจังหวัด เปนตน เพื่อประโยชนในการเลือกใชสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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