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หลักการและเหตุผล 

ในสังคมโลกยุคปจจุบันความกาวหนาทางดานโทรคมนาคมท่ีทันสมัย ทําใหเกิดสังคมท่ี
เรียกวา “สังคมขอมูลขาวสาร” (Information Society)  โดยไมวาเหตุการณนั้นเกิดข้ึนท่ีใดในโลกก็
สามารถกระจายขาวสารไดอยางรวดเร็ว และแลกเปล่ียนขาวสารไดอยางท่ัวถึงกัน (ชัยรัตน คํานวณ, 
2548)  สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี   
ทําใหผูคนในสังคม องคกรและหนวยงานตาง ๆ ตองมีการปรับตัวอยางทันทวงที (พงศสุรางค    
เสนีวงศ ณ อยุธยา, 2543) ชารลส เค แอตคิน (Charles K.Alkin)  กลาวไววา บุคคลหรือองคกรใดท่ี
มีการเปดรับขาวสารมาก และรวดเร็วจะทําใหไดเปรียบมากกวาบุคคลหรือองคกร  ท่ีเปดรับขาวสาร
นอยหรือไมไดรับขอมูลขาวสาร (Alkin,1973)     ในปจจุบันการส่ือสารและวิธีการสงขาวสารไปสู
ประชาชนมีหลากหลายรูปแบบ  เชน  การสื่อสารผานดาวเทียม   การส่ือสารผานเคเบิลใยแกวนํา
แสง และการใชระบบอินเทอรเน็ต เปนตน (สุทิติ ขัตติยะ, 2548) จากการที่มนุษยถูกหอมลอมดวย
ส่ือมากมายหลายชนิด และความสามารถในการรับขอมูลขาวสารของมนุษยท่ีมีจํากัด ทําใหมนุษยมี
พฤติกรรม ท่ีจะเลือกรับรูขอมูลขาวสารนั้นเพียงบางสวนที่มีประโยชนตามความสนใจและความ
ตองการ เพื่อนํามาใชในการแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการดานขาวสารของตนเอง
เทานั้น (วิภาดา เจริญลาภ, 2539)   ส่ือท่ีเขามามีบทบาทมากท่ีสุดในการนําขอมูลขาวสารในปจจุบัน 
คือ ส่ือมวลชน ดวยเทคโนโลยีท่ีกาวหนาทําใหส่ือมวลชนสามารถสงขาวสาร ความรู   ท่ีเปน
ประโยชนไดอยางรวดเร็ว และถูกตองจากผูสงสารไปยังผูรับสาร            ซ่ึงประกอบดวยคนจํานวน
มากในเวลาอันรวดเร็ว โดยไมถูกจํากัดเร่ืองเวลาและสถานท่ี ทําใหผูรับสารสามารถนําขอมูล
ขาวสารท่ีไดรับไปใชไดทันตอเหตุการณ และอาจมีผลทําใหผูรับสารเปล่ียนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีมีอยูได      (ปรมะ สตะเวทิน, 2538 ) ส่ือมวลชน ประกอบดวย วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน ภาพยนตร และส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ เปนตน (ขวัญเรือน กิตติวัฒน, 2529 )  

จากการท่ีวิทยาการดานเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารมีความเจริญกาวหนามากข้ึนทําให
สามารถถายทอดขอมูลขาวสารไปยังผูบริโภคไดสะดวกรวดเร็วข้ึนดวย สงผลใหกิจกรรม            
การดําเนินชีวิตของผูบริโภคในแตละวันเปลี่ยนแปลงไปตามการส่ือสาร และการรับขอมูลขาวสาร
เพื่อใชในการตัดสินใจตอการดําเนินชีวิตนั้น ๆ ซ่ึงจากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค พบวาสามารถ
แบงกลุมผูบริโภคออกเปนเจเนอเรช่ันตาง ๆ ได 4 เจเนอเรชั่น คือ เจเนอเรชั่นเอ็ม (Generation 
Millennium หรือ Gen–M) เปนกลุมผูบริโภคอายุระหวาง 18 – 24 ป เจเนอเรชั่นวาย (Generation 
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Why หรือ Gen–Y) เปนกลุมผูบริโภคอายุระหวาง 25 – 33 ป เจเนอเรชั่นเอกซ (X-ers Generation 
หรือ Gen–X) เปนกลุมผูบริโภคอายุระหวาง 34 – 39 ป และ เจเนอเรชั่นบี (Baby Boomer 
Generation หรือ Gen–B) เปนกลุมผูบริโภคอายุระหวางเร่ือง 40 - 63 ป สําหรับเจเนอเรช่ันเอกซ 
นับเปนกลุมผูบริโภคกลุมหนึ่งท่ีนาสนใจศึกษา สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สมรสแลว 
ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท มีรายไดเฉล่ียเดือนละ 11,151 บาท ลักษณะเดนของกลุม
ผูบริโภคเจเนอเรชั่นเอกซ คือ มีรายไดคอนขางสูงและประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน             
จึงตองการแสดงออกถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่รักอิสระ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงรายวัน พรอมท่ีจะ
ยืดหยุน        มีความเช่ียวชาญเทคโนโลยีและมีทัศนคติในการทํางานแบบอิสระ ในดานทัศนคติตอ
ครอบครัว    เจเนอเรชั่นเอกซรักครอบครัวมากกวางาน โดยเฉพาะลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งที่
ทําใหนักการตลาดสนใจศึกษา เจเนอเรชั่นเอกซ คือ อํานาจซ้ือท่ีเปนผูบริโภคสมบูรณแบบ ซ่ึงโดย
สวนใหญมักใชอารมณในการตัดสินใจซ้ือสินคาในแตละคร้ังมากกวาเหตุผล จึงทําใหเจเนอเรชั่น
เอกซถูกมองวาเปนผูบริโภคท่ียึดติดกับแบรนด เพื่อแสดงออกถึงตัวตนของตนเองใหผูอ่ืนรับรู และ
ไดรับการยอมรับวาเปนผูท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึงนิยมแสดงออกผานขาวของเคร่ืองใชในแบรนด          
ท่ีสะทอนภาพลักษณของตน จนกระท่ังเกิดเปนความภักดีกับแบรนดนั้น ตราบนานเทานาน         
(ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548 ) โดยจํานวนผูบริโภคกลุมนี้ มีจํานวนท้ังส้ิน 6.6 ลานคนหรือคิดเปน 
10.57 % ของประชากรท้ังประเทศ (กรมการปกครอง, 2548) จึงเปนโอกาสในการทําการตลาดของ
ธุรกิจตาง ๆ ท่ีจะทําการส่ือสารไปยังผูบริโภค เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการบริโภค ดังนั้นการศึกษา
พฤติกรรมการเปดรับส่ือสารมวลชน เพื่อใหกลุมเปาหมายเจเนอเรชั่นเอกซไดรับขาวสารทาง
การตลาด และกิจกรรมการสรางตรายี่หอของนักการตลาด เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ จนกระท่ัง
กอใหเกิดเปนความช่ืนชอบตอตรายี่หอ และทายท่ีสุดทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือ
บริการตาง ๆ ได  

จังหวัดเชียงใหมต้ังอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย เปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจรองมาจากกรุงเทพมหานคร มีประชากรมากเปนอันดับหนึ่งของภาคเหนือ   
โดยเฉพาะอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมยังเปนศูนยกลางท้ังทางดานเศรษฐกิจ การคมนาคม การ
ทองเท่ียว การศึกษาและเทคโนโลยี มีสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวก ไมวาจะเปน
ธนาคาร หางสรรพสินคา จึงมีการใชส่ือมวลชนตาง ๆ อยางครบครัน ทําใหผูบริโภคมีรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตคลายคลึงกับผูบริโภคในเมืองใหญ จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา 
ประชากรในจังหวัดเชียงใหมใชเวลาวางในการใชบริการจากส่ือตาง ๆ เชน การอาน การดูโทรทัศน
และวีดีโอ การฟงเพลงหรือวิทยุ การรับรูขอมูลขาวสารจากคอมพิวเตอรโดยเฉล่ียวันละ 2.8 ช่ัวโมง 
มากกวาการใชเวลาวางเพื่อทํากิจกรรมเชิงสังคม วัฒนธรรมและการพักผอนหยอนใจ โดยมี
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ประชากรกลุม  เจเนอเรชั่นเอกซ ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ท้ังส้ิน 8,300 คน (กรมการ
ปกครอง, 2548:สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544 ) 

ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ันเอกซ 
(Gen – X) ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม เพื่อทําใหเขาใจถึงกระบวนการเปดรับขาวสารจาก
ส่ือมวลชน ความบอยครั้งในการเปดรับส่ือมวลชน ระยะเวลา ชวงเวลาในการเปดรับส่ือมวลชน 
(McLeod, 1972) เพื่อท่ีจะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจใหสามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางใน
การวางแผนสงขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารผานส่ือมวลชน เพื่อใหขอมูลขาวสารนั้นเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ันเอกซในอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ันเอกซ  ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 

2. สามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการวางแผน    และการส่ือสารผาน           
ส่ือมวลชนใหขอมูลขาวสารเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 

พฤติกรรมการเปดรับส่ือ  หมายถึง  กระบวนการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนความ
บอยคร้ังในการเปดรับส่ือมวลชน ระยะเวลา ชวงเวลาในการเปดรับส่ือมวลชน (McLeod, 1972) 

ส่ือมวลชน  หมายถึง ส่ือหรือชองทาง ท่ีใชในการส่ือสารมวลชน   สามารถกระจาย
เร่ืองราวขาวสาร ความรูท่ีเปนประโยชน จากผูสงสารไปยังผูรับสารซ่ึงประกอบดวยคนจํานวนมาก
ในเวลาอันรวดเร็วภายในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน โดยไมถูกจํากัดเร่ืองเวลาและสถานท่ี อาจมี
ผลทําใหผูรับสารเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมท่ีมีอยูได ทําใหมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
แนวโนมทางวัฒนธรรมของมวลชน ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร อินเทอรเน็ตและ
ภาพยนตร (ปรมะ สตะเวทิน 2538) 

เจเนอเรชั่นเอกซ   หมายถึง  บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต 34 – 39 ป (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548) 
และสําหรับการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาเฉพาะผูท่ีอาศัยอยูใน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 


