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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนของเจเนอเรชั่น
เอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
ที่มีอายุระหวาง 34-39 ป หรือที่เรียกวาเจเนอเรชั่นเอกซ จํานวน 400 ราย แลวนํามาวิเคราะหขอมูล
โดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละและคาเฉลี่ย โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling)
ผลการศึ ก ษาพบว า ผู ต อบแบบสอบถามจํ า นวนมากที่ สุ ด เป น เพศหญิ ง มี อ ายุ 34 ป
สถานภาพแต ง งาน มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ รั บ ราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท สําหรับสื่อมวลชนที่เจเนอเรชั่นเอกซใน
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม เ ป ด รั บ มากที่ สุ ด เรี ย งตามลํ า ดั บ คื อ โทรทั ศ น หนั ง สื อ พิ ม พ
อินเทอรเน็ต วิทยุ นิตยสารและภาพยนตร โดยแบงตามประเภทสื่อมวลชน ดังนี้
โทรทัศน ผูต อบแบบสอบถามเปด รั บสื่อ โทรทัศ นใ นวัน จั น ทร -ศุก ร มากที่ สุด โดยชม
โทรทัศนวันละ 2 ครั้งหรือมากกวา และมีระยะเวลาในการเปดรับสื่อโทรทัศนเฉลี่ยตอครั้งประมาณ
3 ชั่วโมง 26 นาที สถานีโทรทัศนที่ชมบอยที่สุด คือ ชอง 3 และชมรายการประเภทขาวประจําวัน
มากที่สุด มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนแบบเปดรับสื่อระหวางทํากิจกรรมอื่นรวมดวย
หนังสือพิมพ ผูตอบแบบสอบถามเปดรับสื่อหนังสือพิมพในวันจันทร-ศุกรมากที่สุด โดย
อานหนังสือพิมพวันละครั้งและชวงเวลาที่อาน คือ ชวงพักกลางวัน (12.00-12.29 น.) โดยในแตละ
ครั้งจะอานหนังสือพิมพนานประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง หนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยที่

จ
นิ ย มอ า นมากที่ สุ ด คื อ ไทยรั ฐ โดยรายการของหนั ง สื อ พิ ม พ ที่ อ า นส ว นใหญ คื อ พาดหั ว ข า ว
รองลงมาคือ เศรษฐกิจ และการเมือง และนิยมอานทั้งเลม มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อแบบเปดรับ
เพียงสื่อเดียว
อินเทอรเน็ต ผูตอบแบบสอบถามนิยมใชอินเทอรเน็ตในวันจันทร-ศุกรมากที่สุด สวนใหญ
มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตมาแลว 5 ปขึ้นไป โดยใชอินเทอรเน็ตวันละ 2 ครั้งหรือมากกวา
และมีระยะเวลาใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอครั้งประมาณ 3 ชั่วโมง สําหรับเว็บไซตที่เขาใชประจํา คือ
Hotmail และ Google เพื่อใชในการรับสงอีเมล และคนหาขอมูลขาวสาร มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
แบบเปดรับเพียงสื่อเดียว
วิทยุ ผูตอบแบบสอบถามรับฟงวิทยุในวันจันทร-ศุกรมากที่สุด โดยรับฟงวิทยุวันละครั้ง
และมีระยะเวลารับฟงตอครั้งประมาณ 30 นาที 1 ชั่วโมง สวนใหญเลือกรับฟงประเภทหรือรายการ
เพลง โดยจะรับฟงวิทยุขณะขับรถยนตรองลงมาคือ ที่บาน และรับฟงจากเครื่องเลนวิทยุมากที่สุด
มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อแบบเปดรับสื่อระหวางทํากิจกรรมอื่นรวมดวย
นิตยสาร ผูตอบแบบสอบถามอานนิตยสารในวันเสาร-อาทิตยมากที่สุด โดยอานนิตยสาร
สัปดาหละครั้ง มีเวลาอานนิตยสารในเวลาวาง ชวงเชาหรือชวงเย็น โดยมีระยะเวลาในการอานเฉลี่ย
ตอครั้งประมาณ 1 ชั่วโมง ประเภทหรือรายการของนิตยสารที่สวนใหญอาน คือ นิตยสารบานและ
การตกแตง บ าน รองลงมาเปน บั น เทิ ง ดาราและนิย มอา นทั้ ง เลม มากกว า แยกอา นเปน คอลัม น
มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อแบบเปดรับเพียงสื่อเดียว
ภาพยนตร ผูตอบแบบสอบถามนิยมชมภาพยนตรในวันเสาร-อาทิตยมากที่สุด โดยชม
ภาพยนตรนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง เวลาชมภาพยนตรคือ 12.00-15.00 น. นิยมชมภาพยนตรแนว
แอคชั่น ผจญภัย รองลงมาคือ ตลก และรัก โรแมนติค และนิยมชมภาพยนตรคนแฟน/คนรัก
สําหรับเหตุผลในการเปดรับสื่อมวลชนนั้น กลุมเจเนอเรชั่นเอกซ ตองการรับสื่อมวลชน
เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการดา นข อ มูล ข า วสารมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด า นความบั น เทิ ง และ
ตองการดานสรางภาพลักษณใหกับตนเอง โดยมีความตองการดานการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
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Abstract
The objective of this research was to study generation X’s exposure behavior towards
mass media in Mueang District, Chiang Mai. The data was collected from questionnaire
distributed to 400 generation X members aging 34-39 years. The data was from convenience
sampling. The data was then analyzed using frequency, percentage and mean.
The result of the study showed that most respondents were female of 34 years of age,
married, with college education. They were government officials or worked with government
enterprises. Their salary was 10,001-15,000 baht. Mass media of their choices were television,
newspaper, internet, radio, magazines, and movies.
The details of the analysis for each type of media were as follow. For television, the
respondents watched television the most during Monday-Friday and turned on the television
twice a day or more. The average viewing period for each time was 3 hours 26 minutes. The most
frequented channel was Channel 3. They watched daily news the most. They watched television
while doing other activities.
For newspaper, the respondents read them the most during Monday-Friday. Most read
them once a day, during lunch breaks. The average period of reading was 30 minutes to one hour.
The most preferred daily Thai newspaper was Thairath. The section most preferred was headline

ช
news. Other preferred sections were economics, politics they also preferred reading the whole
newspaper. While reading newspaper, they did not do other activities.
For internet, the respondents used it the most during Monday-Friday and used it twice a
day or more. The average period of each use was 3 hours. The most frequented website was
Hotmail, to e-mail and the second frequented website was Google, to search for information.
While using internet, they did not do other activities.
For radio, the respondents listened to it the most during Monday-Friday. They turned on
radio once a day with the average period of listening was 30 minutes to one hour. Most of them
chose music program. They listened to the radio mostly while driving. They listened the most
from audio player. They listened to the radio while doing other activities.
For magazines, the respondents read them the most during Saturday and Sunday. They
read them once a week, mostly in the morning or evening. The average reading period was 1
hour. The most preferred type of magazine was home and home decoration. Other choices were
entertainment and movie star magazines, respectively. They preferred reading the whole
magazine rather than by sections. While reading magazine, they did not do other activities.
For movie, the respondents watched movies the most on Saturday and Sunday, less than
once a month. Their viewing times were 12 am. – 3 pm. They preferred action movies the most,
other choices were comedy and romantic movies, respectively.
The reasons for exposing themselves to the media were as follows: demand for current
information, entertainment, image, and interaction with people, respectively.

