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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย  3 ประการ ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาลักษณะของเน้ือหา
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ส าหรับวยัรุ่นตอนต้น 2) เพื่อศึกษาวฒันธรรมบริโภคนิยม                         
ท่ีปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์  และ 3)เพื่อศึกษาการรับรู้ของว ัยรุ่นตอนต้น                          
ด้านวัฒนธรรมบริโภคนิยมท่ีแฝงอยู่ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์  กลุ่มตัวอย่าง                                  
ท่ีใช้ในการวิจัย กลุ่มท่ี 1 เป็น ครีเอทีฟทางโทรทัศน์ จ  านวน 1 คน การเก็บรวมรวมข้อมูล                          
โดยสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และกลุ่มท่ี 2 เป็น เด็กวยัรุ่นตอนต้นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน                         
ท่ีอยู่ในเขตกรุง เทพมหานครท่ีได้รับชมภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ทางโทรทัศน์                                  
ช่องฟรีทีวี (3 5 7 9) ท่ีออกอากาศในเดือนกันยายน 2553 เฉพาะวนัเสาร์และอาทิตย ์                                       
เวลา 8.00 น.– 22.00 น. เป็นเวลา 1 เดือน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่ม   
 ผลการวิจัยพบว่า  ลักษณะของเน้ือหาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ส าหรับ                       
วยัรุ่นตอนตน้ เน้นใช้หลักจิตวิทยาวยัรุ่นในเร่ืองของการเป็นท่ียอมรับของกลุ่มการเป็นท่ีสนใจ                
ของเพศตรงข้าม และความกังวลเก่ียวกับสิว สีผิวและความอ้วน มาเป็นจุดขายของภาพท่ีส่ือ                         
ในภาพยนตร์โฆษณา  
 วัฒนธรรมบริโภคนิยม ท่ีปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์  พบว่า                        
ค่านิยมเก่ียวกบัการแต่งกายของวยัรุ่นมกัจะเลียนแบบวฒันธรรมญ่ีปุ่นและเกาหลีมากข้ึน และ                            
การบริโภคอาหารแสดงให้เห็นว่าคนนิยมรับประทานอาหารและมีกิจกรรมพกัผ่อนนอกบ้าน                    
มากกว่าอดีต รวมทั้งวฒันธรรมของการส่ือสาร ก็มีการเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยี เช่นการมี
โทรศพัทแ์ละเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
หรือ การใชS้ocial Network ต่างๆบนโทรศพัทมื์อถือ  
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ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการใชง้านในลกัษณะโทรเขา้ โทรออก เพียงอยา่งเดียว ส่วนอตัราค่าบริการ ก็มีบริการ
ท่ีหลากหลายให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกใช้ตามความตอ้งการ อีกทั้งสัญญาณของเคร่ือข่ายก็มีศกัยภาพที
ครอบคลุมไปถึงประเทศใกลเ้คียงท าใหก้ารติดต่อส่ือสารในยคุปัจจุบนัสะดวกข้ึน 
 การรับรู้ของวยัรุ่นตอนตน้ดา้นวฒันธรรมบริโภคนิยมท่ีแฝงอยู่ในภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทัศน์ วยัรุ่นตอนต้นสามารถเข้าใจส่ิงท่ีแฝงอยู่ในโฆษณาทั้งท่ีอยู่ในภาพ สี และเสียง                      
ท่ีปรากฏ สามารถอธิบายความหมายของเน้ือหาโฆษณาและเช่ือมโยงถึงส่ิงท่ีเป็นจริงในสังคมได ้
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของวยัรุ่นตอนตน้ในการรับรู้ เขา้ใจและวิเคราะห์สาร ท่ีภาพยนตร์
โฆษณาของสินคา้และบริการแต่ละชนิดตอ้งท่ีจะน าเสนอผา่นทางโทรทศัน์ DPU
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ABSTRACT 
 
 The aim of this study three ways: 1) to investigate the nature of the content of 
television commercials for the early teens, 2) to study consumer culture. Appearing in television 
commercials, movies, and 3) to study the perception of early adolescence. The consumer culture 
behind the television commercials. Sample The research group is one of the first TV creative 
people collect the data .In-depth interviews and group 2 is an early adolescent male to female five  
people in Bangkok who have been watching television, movies, TV commercials, TV                     
(3 5 7 9) that broadcast in September 2553 only on Saturday and Sunday 8:00 am - 22:00 pm for 
a period of one month to collect data by group discussion. 
 The results show that The content of television commercials for Early adolescence. Focus 
on the psychology of young people in a group that is interested. Of the opposite sex. And 
concerns about acne. Skin and fat. The selling point of the media. In TV commercials. 
 Consumer culture in the movies, TV shows that values on the dress of the young people 
tend to imitate the culture of Japan and Korea increased food consumption shows that people eat 
food, and leisure activities outside the home. historical and cultural communication. I have 
changed the technology. For example, a telephone, and communication tools that can support new 
technologies like the Internet or using the Social Network and mobile. 
 Which does not use a single phone call. The service rate. There are many services that 
allow consumers to choose according to their needs. The output of the network, it has the 
potential to cover the neighboring countries to facilitate communication in the modern era. 
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Early adolescent perceptions of the consumer culture behind the television commercials. Young 
people beginning to understand what is behind these ads in full color and sound that can explain 
the meaning of the ad content and links to what is actually in the society. Demonstrate the ability 
of young people beginning to recognize. Understanding and analysis. The advertising of goods 
and services each have to offer on TV. 
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