บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่องพฤติกรรมการเปด รับสื่ อมวลชนของเจเนอเรชั่ น เอ ก ซ ใ นอํา เภอเมื อง
จังหวัดเชียงใหม เปนการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน ความ
บอยครั้ง ระยะเวลาและชวงเวลาในการเปดรับสื่อมวลชน
ระเบียบวิธีการศึกษามีขอบเขตการศึกษา คือ ศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชน
ของเจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาตามประเภทของสื่อ ชนิด เวลาใน
การเปดรับขาวสาร ความคิดเห็นในการเลือกเปดรับสื่อ โดยวัดจากเวลาที่ใชสื่อและความถี่ของการ
ใชสื่อแยกตามประเภทของเนื้อหารายการที่แตกตางกันและเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย ที่มีอายุระหวาง 34-39 ป
การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามในสวนที่ 1 และ 2 จะนํามาวิเคราะห
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใช คือ ความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) สําหรับแบบสอบถามสวนที่ 3 เปนการใหระดับเหตุผลในการ
เปดรับสื่อ สถิติที่ใช คือ ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) และจากการวิเคราะหขอมูล
สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะไดดังนี้
สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของเจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม
ผูตอบแบบสอบถามหรือกลุมเจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 55.5 มีอายุ 34 ปมากทีส่ ุด คิดเปนรอยละ 30.8 มีสถานภาพแตงงาน คิดเปนรอยละ 51.3 ระดับ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 66.3 มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ
46.3 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.0
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชน
ผูตอบแบบสอบถามหรือกลุมเจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญมีสื่อมวลชนประเภท
โทรทัศนภายในบานมากที่สดุ คิดเปนรอยละ 98.8 เปดรับสื่อมวลชนประเภทโทรทัศนคิดเปนรอย
ละ 98.3 รองลงมาเปดรับสื่อหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 75.5 อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 70.8 และ
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เปดรับสื่อมวลชนประเภทโทรทัศนบอยทีส่ ุด คิดเปนรอยละ 84.0 และเปดรับเนือ่ งจากสะดวกใน
การเขาถึงเนื่องจากมีเครื่องรับสื่ออยูที่บาน คิดเปนรอยละ 66.8
ตารางที่ 220 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทสื่อมวลชน
ที่เปดรับ
สื่อมวลชน
จํานวน*
โทรทัศน
393
วิทยุ
266
หนังสือพิมพ
302
นิตยสาร
225
ภาพยนตร
175
อินเทอรเน็ต
283
อื่นๆ
3
หมายเหตุ 1. ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ (จํานวนผูต อบ 400 คน)
2. อื่น ๆ ไดแก เสียงตามสายของชุมชน ขอความทางโทรศัพทมือถือ

รอยละ
98.3
66.5
75.5
56.3
43.8
70.8
0.8

จากตารางที่ 220 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับสื่อมวลชนประเภทโทรทัศน
คิดเปนรอยละ 98.3 รองลงมาเปดรับสื่อหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 75.5 อินเทอรเน็ต คิดเปนรอย
ละ 70.8 วิทยุ คิดเปนรอยละ 66.5 นิตยสาร คิดเปนรอยละ 56.3 ภาพยนตร คิดเปนรอยละ 43.8 และ
สื่อมวลชนอื่น ๆ เชน เสียงตามสายของชุมชน ขอความทางโทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 0.8
ตามลําดับ
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ตารางที่ 221 แสดงรายละเอียดการเปดรับสือ่ มวลชน ประเภทโทรทัศน ชวงเวลาและระยะเวลา
สื่อมวลชน
ชวงเวลาและระยะเวลาที่เปดรับสื่อ
โทรทัศน
• จันทร-ศุกร
- รับชมโทรทัศนเปนประจํา : ชมในวันจันทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 96.6
คิดเปนรอยละ 96.0
เวลาเริ่มตนรับชม เวลา07.00-07.29 น. คิดเปนรอยละ 18.3
- รั บ ชมวั น ละ 2 ครั้ ง หรื อ รองลงมาคือ เวลา 06.00-06.29 น. คิดเปนรอยละ 13.7 เวลา
มากกวา คิดเปนรอยละ 38.8 18.00-18.29 น. คิดเปนรอยละ 12.7
- ชมรายการโทรทั ศ น จ าก เวลาสิ้นสุดรับชม เวลา00.00-00.29 น. คิดเปนรอยละ 21.6
สถานี โทรทัศนชอง 3 บอย รองลงมาเวลา 22.00-22.29 น. คิดเปนรอยละ 19.4 เวลา 23.00ที่สุด คิดเปนรอยละ 42.7
23.29 น. คิดเปนรอยละ 16.4
- ชมโทรทั ศ น ร ะหว า งทํ า ระยะเวลาในการรับชมตอครั้ง 3.44 ชั่วโมง หรือ
กิ จ กรรมอื่ น คิ ด เป น ร อ ยละ 3 ชั่วโมง 26 นาที
44.8
• วันเสาร-อาทิตย
: ชมในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 93.5
เวลาเริ่มตนรับชม เวลา08.00-08.29 น. คิดเปนรอยละ 16.2
รองลงมาเวลา 07.00-07.29 น. คิดเปนรอยละ 10.9 เวลา 09.0009.29 น. คิดเปนรอยละ 9.8
เวลาสิ้นสุดรับชม เวลา00.00-00.59 น. คิดเปนรอยละ 20.2
รองลงมาเวลา 22.00-22.29 น. คิดเปนรอยละ 17.4 เวลา 23.0023.29 น. คิดเปนรอยละ 13.2
ระยะเวลาในการรับชมตอครั้ง 4.69 ชั่วโมง หรือ
4 ชั่วโมง 41 นาที
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ตารางที่ 222 แสดงรายละเอียดการเปดรับสือ่ มวลชน ประเภทวิทยุ ชวงเวลาและระยะเวลา
สื่อมวลชน

ชวงเวลาและระยะเวลาที่เปดรับสื่อ

วิทยุ
• จันทร-ศุกร
- รั บ ฟ งวิ ท ยุ เ ป น ประจํ า คิ ด : ฟงในวันจันทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 92.5
เปนรอยละ 63.8
เวลาเริ่มตนรับฟง เวลา08.00-08.59 น. คิดเปนรอยละ 19.9
- รั บ ฟ ง วั น ละครั้ ง คิ ด เป น รองลงมา เวลา 07.00-07.29 น. คิดเปนรอยละ 17.8 เวลา 07.30รอยละ 28.2
07.59 น. คิดเปนรอยละ 9.7
- ฟงวิทยุขณะขับรถยนต คิด เวลาสิ้นสุดรับฟง เวลา08.00-08.29 น. คิดเปนรอยละ 16.5
เปนรอยละ 42.7รองลงมาคือ รองลงมาเวลา 08.30-08.59 น. คิดเปนรอยละ 10.6 เวลา 18.00บาน / หอพัก คิดเปนรอยละ 18.59 น. คิดเปนรอยละ 9.3
42.0
ระยะเวลาในการรับฟงตอครั้ง 2.02 ชั่วโมงหรือ
- ฟง จากเครื่ อ งเล น วิทยุ คิ ด 2 ชั่วโมง 1 นาที
เป น ร อ ยละ 83.1 รองลงมา • วันเสาร-อาทิตย
คือ โทรศัพ ทมือถือ คิดเป น : ฟงในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 50.6
รอยละ 6.7
เวลาเริ่มตนรับฟง เวลา08.00-08.29 น. คิดเปนรอยละ 16.3
- ฟ ง รายการวิ ท ยุ จ ากสถานี รองลงมาเวลา 10.00-10.59 น. คิดเปนรอยละ 11.6 เวลา 09.00วิทยุ FM100.75 อสมท. คิด 09.59 น. คิดเปนรอยละ 9.3
เป น ร อ ยละ 26.7 รองลงมา เวลาสิ้นสุดรับฟง เวลา12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 17.1
คื อ FM100
เสี ย ง รองลงมาเวลา 08.00-08.29 น. คิดเปนรอยละ 9.3 เวลา 18.00สื่อสารมวลชน คิดเปนรอย 18.29 น. และ00.00-00.59 น. คิดเปนรอยละ 8.5 เทากัน
ละ 16.9
ระยะเวลาในการรับฟงตอครั้ง 2.28 ชั่วโมงหรือ
- ฟงวิทยุระหวางทํากิจกรรม 2 ชั่วโมง 17 นาที
อื่น คิดเปนรอยละ 71.4
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ตารางที่ 223 แสดงรายละเอียดการเปดรับสือ่ มวลชน ประเภทหนังสือพิมพ ชวงเวลาและระยะเวลา
สื่อมวลชน
ชวงเวลาและระยะเวลาที่เปดรับสื่อ
หนังสือพิมพ
• จันทร-ศุกร
- อานหนังสือพิมพเปน : อานในวันจันทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 94.7
ประจําคิดเปนรอยละ 75.5
เวลาเริ่มตนอาน เวลา12.00-12.29 น. คิดเปนรอยละ 27.5
- อานวันละครั้ง คิดเปนรอย รองลงมาเวลา 18.00-18.29 น. คิดเปนรอยละ 11.3 เวลา 08.00ละ 44.4
08.29 น. คิดเปนรอยละ 10.2
- อานหนังสือพิมพที่ทํางาน เวลาสิ้นสุดอาน เวลา13.00-13.29 น. คิดเปนรอยละ 23.6
คิดเปนรอยละ 41.1รองลงมา รองลงมาเวลา 19.00-19.59 น. คิดเปนรอยละ 9.5 เวลา 20.00คือ บาน / หอพัก คิดเปนรอย 20.59 น. คิดเปนรอยละ 7.0
ละ 40.4 รานอาหาร คิดเปน
ระยะเวลาในการอานตอครั้ง 0.91 ชั่วโมงหรือ 54 นาที
รอยละ 12.9
• วันเสาร-อาทิตย
- อ า นหนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น : อานในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 61.9
ฉบั บ ภาษาไทย คื อ ไทยรั ฐ เวลาเริ่มตนอาน เวลา 12.00-12.29 น. คิดเปนรอยละ 20.3
มากที่ สุ ด รองลงมาเป น รองลงมาเวลา 09.00-09.59 น. คิดเปนรอยละ 15.0 เวลา 08.00ห นั ง สื อ พิ ม พ ธุ ร กิ จ คื อ 08.59 น. คิดเปนรอยละ 12.3
ผู จั ด การรายสั ป ดาห และ เวลาสิ้นสุดอาน เวลา 13.00-13.59 น. คิดเปนรอยละ 20.9
หนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น ฉบั บ รองลงมาเวลา 12.00-12.29 น. คิดเปนรอยละ 14.4 เวลา 09.00ภาษาอั ง กฤษ คื อ บางกอก 09.29 น. คิดเปนรอยละ 8.6
โพสต
ระยะเวลาในการอานตอครั้ง 1.09 ชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมง 5 นาที
- อ า นหนั ง สื อ พิ ม พ อ ย า ง
เดียว คิดเปนรอยละ 64.2
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ตารางที่ 224 แสดงรายละเอียดการเปดรับสือ่ มวลชน ประเภทนิตยสาร ชวงเวลาและระยะเวลา
สื่อมวลชน

ชวงเวลาและระยะเวลาที่เปดรับสื่อ

นิตยสาร
• จันทร-ศุกร
- อ า นนิ ต ยสารเป น ประจํ า : อานในวันจันทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 66.0
คิดเปนรอยละ 50.8
เวลาเริ่มตนอาน เวลา18.00-18.29 น. คิดเปนรอยละ 21.2
- อานสัปดาหละครั้ง คิดเปน รองลงมาเวลา 12.00-12.29 น. คิดเปนรอยละ 15.2 เวลา 19.00รอยละ 33.0
19.59 น. คิดเปนรอยละ 11.4
- อานนิตยสารที่บาน คิดเปน เวลาสิ้นสุดอาน เวลา19.00-19.59 น. คิดเปนรอยละ 20.5
ร อ ยละ 53.7 รองลงมา คื อ รองลงมา คือ เวลา 13.00-13.29 น. และ20.00-20.59 น. คิดเปน
รานที่ไปใชบริการ เชน ราน รอยละ 12.9 เทากัน
เสริ ม สวย คิ ด เป น ร อ ยละ
ระยะเวลาในการอานตอครั้ง 1.11 ชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมง 6 นาที
14.3 ที่ทํางาน คิดเปนรอยละ • วันเสาร-อาทิตย
12.8
: อานในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 73.4
- อานนิตยสารอยางเดียว คิด เวลาเริ่มตนอาน เวลา 10.00-10.59 น. คิดเปนรอยละ 13.4
เปนรอยละ 64.5
รองลงมา คือ เวลา 12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 12.8 เวลา
13.00-13.59 น. คิดเปนรอยละ 12.1
เวลาสิ้นสุดอาน เวลา 12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 11.4
รองลงมา คือ เวลา 13.00-13.29 น. และ14.00-14.59 น. คิดเปน
รอยละ 10.7 เทากัน
ระยะเวลาในการอานตอครั้ง 1.27 ชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมง 16 นาที
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ตารางที่ 225 แสดงรายละเอียดการเปดรับสือ่ มวลชน ประเภทอินเทอรเน็ต ชวงเวลาและระยะเวลา
สื่อมวลชน
ชวงเวลาและระยะเวลาที่เปดรับสื่อ
อินเทอรเน็ต
• จันทร-ศุกร
- ใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา : ใชในวันจันทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 93.7
คิดเปนรอยละ 75.5
เวลาเริ่มตนใช เวลา 08.00-08.29 น. คิดเปนรอยละ 17.3
- มีประสบการณในการใช 5 รองลงมาเวลา 08.30-08.59 น. คิดเปนรอยละ 14.1 เวลา 09.00ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 46.7 09.59 น. คิดเปนรอยละ 12.0
- ใ ช วั น ล ะ 2 ค รั้ ง ห รื อ เวลาสิ้นสุดใช เวลา 17.00-17.29 น. คิดเปนรอยละ 12.0
มากกวา คิดเปนรอยละ 32.1 รองลงมาเวลา 16.00-16.29 น. คิดเปนรอยละ 11.0 เวลา 16.30- ใชอินเทอรเน็ตในที่ทํางาน 16.59 น. คิดเปนรอยละ 9.9
คิดเปนรอยละ55.0 รองลงมา
ระยะเวลาในการใชตอครั้ง 2.98 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมง 59 นาที
คือ บาน / หอพัก คิดเปนรอย • วันเสาร-อาทิตย
ละ 40.1
: ใชในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 52.0
- ใช อิ น เทอร เ น็ ต อยา งเดีย ว เวลาเริ่มตนใช เวลา 10.00-10.59 น. และ12.00-12.29 น. คิดเปน
คิดเปนรอยละ 41.4
รอยละ 15.9 เทากัน รองลงมาเวลา 20.00-20.29 น. คิดเปนรอยละ
15.3
เวลาสิ้นสุดใช เวลา 00.00-00.59 น. และ20.00-20.59 น. คิดเปน
รอยละ 15.9 เทากัน เวลา 12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 9.6
ระยะเวลาในการใชตอครั้ง 2.82 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมง 49 นาที
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ตารางที่ 226 แสดงรายละเอียดการเปดรับสือ่ มวลชน ประเภทภาพยนตร ชวงเวลาและระยะเวลา
สื่อมวลชน
ชวงเวลาและระยะเวลาที่เปดรับสื่อ
ภาพยนตร
• จันทร-ศุกร
- ชมภาพยนตร คิดเปนรอย : ชมในวันจันทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 33.8
ละ 48.8
เวลาเริ่มตนชม เวลา 18.00-18.59 น. คิดเปนรอยละ 37.9
- ชมน อ ยกว า เดื อ นละครั้ ง รองลงมาเวลา 19.00-19.59 น. คิดเปนรอยละ 19.7 เวลา 20.00คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 4 0 . 0 20.59 น. คิดเปนรอยละ 15.2
รองลงมาเดื อ นละครั้ ง คิ ด เวลาสิ้นสุดชม เวลา 00.00-00.59 น. คิดเปนรอยละ 24.2
เปนรอยละ 35.4
รองลงมาเวลา 22.00-22.59 น. คิดเปนรอยละ 19.7 เวลา 21.0021.59 น. คิดเปนรอยละ 16.7
• วันเสาร-อาทิตย
: ชมในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 82.1
เวลาเริ่มตนชม เวลา 12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 16.9
รองลงมาเวลา 13.00-13.59 น. คิดเปนรอยละ 15.6 เวลา 18.0018.59 น. คิดเปนรอยละ 12.5
เวลาสิ้นสุดชม เวลา 15.00-15.59 น. คิดเปนรอยละ 14.4
รองลงมาเวลา 18.00-18.59 น. คิดเปนรอยละ 10.6 เวลา 00.0000.59 น. และ22.00-22.59 น. คิดเปนรอยละ 10.0 เทากัน
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ตารางที่ 227 แสดงรอยละของผูที่รับชม ชื่อรายการและสถานีโทรทัศนที่รับชมแยกตามประเภท/
รายการโทรทัศน
ประเภท/รายการ

รับชม*
(รอยละ)

ขาวประจําวัน

87.8

วิเคราะหขาว

71.1

ละครไทย

39.1

เพลง / คอนเสิรต

21.6

เกมสโชว

36.7

ทอลคโชว

16.4

วาไรตี้โชว

26.8

ภาพยนตรตางประเทศ

28.9

รายการตลก

21.9

การตูน

22.4

สารคดี

45.3

ทองเที่ยว

23.4

ชองที่รับชม

ชื่อรายการที่ชม

ชอง 3 (46.6)
ชอง TiTV (19.6)
ชอง 3 (49.5)
ชอง TiTV (19.4)
ชอง 3 (58.0)
ชอง 7 (34.7)
ชอง 7 (44.6)
ชอง 5 (19.3)
ชอง 3 (29.8)
ชอง 7 (29.8)
ชอง 7 (27.0)
ชอง TiTV (25.4)
ชอง 3 (55.3)
ชอง 7 (14.6)
ชอง 7 (37.8)
True Vision
(36.9)
ชอง 3 (36.9)
ชอง TiTV (23.8)
ชอง 9 (64.0)
ชอง 7 (15.1)
ชอง 9 (60.9)
True Vision
(13.2)
ชอง 3 (62.2)
ชอง 5 (20.0)

เรื่องเลาเชานี้ (34.4)
TiTV Hotnews (16.1)
เจาหญิงขอทาน (22.7) บัวปริม่ น้ํา
(15.3) รังนกบนปลายไม (15.3)
7 สีคอนเสิรต (33.7)
Club X (16.9 )
ชิงรอยชิงลาน (26.2)
อัจฉริยะขามคืน (14.9)
สุริวภิ า (12.7) สาระแนจัง (11.1)
รานชํายามเชา (11.1)
ตีสิบ (43.7)
ทไวไลทโชว (10.7)
HBO (26.1)
Big Cinema (18.9)
กอนบายคลายเครียด (33.3)
ชวนชื่นคาเฟ (20.2)
ชอง 9 การตูน (60.5)
การตูนชอง 7 (9.3)
สํารวจโลก (12.1)
แดนสนธยา (11.5)
ขํากลิ้งลิงกับหมา (10.9)
เปดเมืองแปลก (16.7) Wherever
(12.2) ผจญภัยไรพรมแดน (12.2)
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ตารางที่ 227 แสดงรอยละของผูที่รับชม ชื่อรายการและสถานีโทรทัศนที่รับชมแยกตามประเภท/
รายการโทรทัศน (ตอ)
ประเภท/รายการ

รับชม*
(รอยละ)

กีฬา

29.7

รายการสอนการทําอาหาร

13.3

รายการเกี่ยวกับรถยนต

8.1

รายการเพื่อการศึกษา

6.3

อื่น ๆ คือรายการธรรมะ

0.3

ชองที่รับชม

ชื่อรายการที่ชม

ชอง 3 (36.8)
ชอง 7 (28.9)
ชอง 3 (37.3)
ชอง 5 (35.3)
ชอง 5 (51.6)
ชอง TiTV (32.3)
ชอง 11 (83.3)
True Vision
(100.0)

ขาวกีฬา (21.1)
ถายทอดสด (13.2)
เปรี้ยวปาก (23.5)
อรอยชอง 5 (17.6)
บางกอกออโตแจม (32.3)
ฅ.คนรักรถ (29.0)
มสธ. (83.3)
ธรรมะฝนในฝน (100.0)

หมายเหตุ * ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ (จํานวนผูต อบ 384 คน)
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ตารางที่ 228 แสดงรอยละของผูที่รับฟง ชื่อรายการและสถานีวิทยุที่รับฟงแยกตามประเภท/รายการ
วิทยุ

ขาวประจําวัน

รับฟง*
(รอยละ)
42.4

วิเคราะหขาว

18.8

ละครวิทยุ
เพลง

0.8
75.3

การทายปญหา /
การแขงขันเกม
สารคดี / ความรูทั่วไป

3.9
11.4

วิทยุเพื่อการศึกษา

3.1

อื่น ๆคือ รายการธรรมะ

0.8

ประเภท/รายการ

สถานีที่รับฟง

ชื่อรายการที่ฟง

FM100.75 อสมท.(29.6)
FM100 เสียงสื่อสารมวลชน (21.3)
FM88.0 สทร 11 เชียงใหม (13.0)
FM100.75 อสมท. (43.8)
FM93.25 สวท.เชียงใหม (25.0)
FM100 เสียงสื่อสารมวลชน (10.4)
FM93.25 สวท.เชียงใหม (100.0)
FM100.75 อสมท. (22.9)
FM105.75 เสียงสามรอยยอด (14.6)
FM100 เสียงสื่อสารมวลชน (14.1)
FM93.25 สวท.เชียงใหม (10.9)
FM93.25 สวท.เชียงใหม (30.0)
FM89.0 วิหค เรดิโอ (30.0)
FM100 เสียงสื่อสารมวลชน (34.5)
FM88.5 FM Max (13.8)
FM102.5 ทอ.เชียงใหม (13.8)
FM88.5 FM Max (37.5)
FM93.25 สวท.เชียงใหม (25.0)
FM100.75 อสมท. (25.0)
FM100.25 (วิทยุชุมชน) (100.0)

-

หมายเหตุ * ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ (จํานวนผูต อบ 255 คน)

ควาขาวมาคุย (20.8)
กาวทันขาว (16.7)
Seed FM (3.6)
Happy Time (3.1)

ทํามาหากิน (20.6)
รวมดวยชวยกัน (10.5)
-

ธรรมะ (100.0)
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ตารางที่ 229 แสดงรอยละของผูที่อาน คอลัมนและหนังสือพิมพที่อานแยกตามประเภท/รายการของ
หนังสือพิมพ

พาดหัวขาว

อาน*
(รอย
ละ)
60.6

เศรษฐกิจ

33.1

ขาวสังคม

16.2

ไทยรัฐ (71.0)
ไทยรัฐ (28.0)
มติชนรายวัน (12.0)
ฐานเศรษฐกิจ (11.0)
ไทยรัฐ (75.5)

บันเทิง ดารา

30.5

ไทยรัฐ (80.4)

เรื่องยอละคร

13.9

ไทยรัฐ (83.3)

การเมือง

32.1

ไทยรัฐ (46.4)
มติชนรายวัน (26.8)

กีฬา

23.2

วิชาการ

8.9

ประเภท/รายการ

หนังสือพิมพที่อาน

คอลัมนที่อาน
ขาวหนาหนึ่ง (95.1)
ธุรกิจประชาชน (2.0)
หนาหลักทรัพย (1.0)

ไทยรัฐ (58.6)
สยามกีฬา (25.7)
ไทยรัฐ (59.3)
กรุงเทพธุรกิจ (18.5)
ไทยรัฐ (81.6)

อาชญากรรม
16.2
เบ็ดเตล็ด เชน ทองเที่ยว,
ไทยรัฐ (70.0)
ความคิดเห็น, การ
19.9
เดลินิวส (13.3)
พยากรณโชคชะตา ฯลฯ
อานทั้งเลม
36.8 ไทยรัฐ (65.8) มติชนรายวัน (7.2)
หมายเหตุ * ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ (จํานวนผูต อบ 302 คน)

บุคคลในขาว (24.5)
แจวริมจอ (26.1)
กุกกิก๊ ชวยเกา (13.0)
คาบลูกคาบดอก (12.4)
หัวเขียว (8.2)
ในสถานการณ (4.1)
จุดประกาย (18.5)
โลกาภิวัฒน (14.8)
ดูดวง (6.7)
ตรวจหวย (5.0)
-
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ตารางที่ 230 แสดงรอยละของผูที่อาน คอลัมนและนิตยสารที่อานแยกตามประเภท/รายการของ
นิตยสาร
ประเภท/รายการ
วัยรุน
ผูชาย
ผูหญิง
บันเทิง ดารา
แฟชั่น/การแตงกาย
เด็ก
กีฬา
การทองเที่ยว
สุขภาพ/ชีวจิต
บานและการตกแตงบาน
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี
ดนตรี/เพลง
รถยนต
อานทั้งเลม

อาน*
(รอยละ)
7.5
5.0
22.2
24.1
6.9
2.0
5.9
15.8
21.2
28.6
12.8
4.9
6.4
38.9

นิตยสารที่อาน

คอลัมนที่อาน

The boy และ Seventeen (13.3)
GM (50.0)
แพรว (31.1) Elle (13.3)
ขวัญเรือน (8.9)
ทีวีพูล (36.7)
Gossip และSpicy (12.2)
Cheeze (14.3)
แมและเด็ก (50.0)
สยามกีฬา และสปอรตพูล (16.7)
อสท. (40.6)
ชีวจิต (48.8) ใกลหมอ (9.3)
บานและสวน (75.9)
Computer Today (26.9)

DIY และดูดวง (6.7)
งานฝมือ (4.4)

Sincere (20.0)
XOมอเตอรสปอรต (30.8)
มติชนสุดสัปดาห (16.5)
คูสรางคูสม (12.7)

แตงรถ (15.4)
-

หมายเหตุ * ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ (จํานวนผูต อบ 203 คน)

ดูดวง (4.1)
-
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ตารางที่ 231 แสดงรอยละของผูที่ใชอินเทอรเน็ตแยกตามเว็บไซตที่ใชเปนประจําและสาเหตุที่
เลือกใชเว็บไซต
เว็บไซตที่ใชเปนประจํา
1. Hotmail (26.8)
2. Google (24.5)
3. Website ของบริษัท/หนวยงาน (17.9)
4. Yahoo (11.3)
5. Sanook (5.3)
6. Kapook (4.6)
7. Pantip (3.3)
8. Teenee (1.0)
9. อื่นๆ ไดแก www.labour.go.th
www.thairath.co.th www.dek-de.com
www.2how.com www.mthai.com
www.thaimail.com www.set.or.th
www.radio.in.th www. youtube.com

สาเหตุ
1. คนหาขอมูลขาวสาร (43.7)
2. รับ/สง e-mail (32.1)
3. เขาจนเคยชิน (8.9)
4. เปน link เขาเยี่ยมชมเว็บไซตตางๆ (7.0)
5. สนทนา chat (3.0)
6. ฟงเพลง / วิทยุออนไลน (2.0)
7. ชื่อจํางาย (1.3)
8. อื่น ๆไดแก อานนิยาย ตรวจสอบราคาหลักทรัพย

ตารางที่ 232 แสดงรอยละของผูที่ชมภาพยนตรแยกตามประเภทภาพยนตรและบุคคลที่ชม
ภาพยนตรดวย
ประเภทภาพยนตร
1. แอคชั่น ผจญภัย (43.6)
2. ตลก (26.2)
3. รัก โรแมนติค (10.8)
4. ลึกลับ สืบสวน (8.7)
5. ชีวิต (4.1)
6. แฟนตาซี (3.6)
7. ผี สยองขวัญ (2.6)
8. อื่นๆ คือ สารคดี

บุคคลที่ชมภาพยนตรดวย
1. แฟน/คนรัก (44.6)
2. เพื่อน (22.6)
3. คนเดียว (13.3)
4. พี่/นอง (8.7)
5. ลูก (7.7)
6. พอ/แม (3.1)
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการเปดรับสื่อมวลชน
จากผลการศึกษา สามารถสรุปไดวากลุมเจเนอเรชั่นเอกซ ตองการใชสื่อมวลชนเพื่อตอบ
สนองความตองการดานขอมูลขาวสาร เชน เพื่อใหไดขอมูลที่อยากรู ตองการรูเหตุการณตาง ๆ
เพื่อแสวงหาขอมูลขาวสารและรูเทาทันสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเปนเหตุผลหลัก รองลงมาตองการใช
สื่อมวลชนตอบสนองความตองการดานความบันเทิง เชน เพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ เพื่อความ
สนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น เพื่ อ ผ อ นคลายความเครี ย ด เพื่ อ เป น เพื่ อ นคลายเหงา และต อ งการใช
สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต องการดานการสรางเอกลักษณ ให กับตนเอง เช น เพื่อพัฒ นา
ความคิดของตนเอง เพื่อใหเปนคนทันสมัย เพื่อสรางความมั่นใจใหตนเอง สวนดานความตองการ
การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เชน เพื่อใหมีความเขาใจตอสังคม เปนอันดับสุดทาย
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนของเจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมเปนการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน ความ
บอยครั้งในการเปดรับสื่อมวลชน ระยะเวลาและชวงเวลาในการเปดรับสื่อมวลชนของเจเนอเรชั่น
เอกซ โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา 4 เรื่องคือ แนวความคิดดานการสื่อสาร
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) แนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของ
สื่อมวลชนและแนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับสื่อมวลชน ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้
จากแนวความคิดของ Sissors & Bumba (1996) ที่พบวา การเปดรับสื่อนั้นสามารถวัดได
จากโอกาสที่บุคคลจะเปดรับสื่ อ ซึ่ งเกิ ดจากการเป นเจ าของสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน หรือการมี
หนังสือพิมพในบานนั้น ผลการศึกษาในครั้งนี้ก็พบวาเหตุผลที่เจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมเปดรับสื่อคือ สะดวกในการเขาถึง เนื่องจากมีเครื่องรับสื่ออยูที่บานและตองการ
ติดตามขาวสารนั้นเอง สวนการการเปดรับสื่อพบวา กลุมเจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัด
เชี ย งใหม ส ว นใหญ เ ป ด รั บ สื่ อ แทบทุ ก ประเภทในปริ ม าณที่ ม าก เช น โทรทั ศ น หนั ง สื อ พิ ม พ
อินเทอรเน็ต วิทยุ นิตยสาร มีการเปดรับมากกวารอยละ 50.0 โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อโทรทัศนมีการ
เปดรับมากที่สุด โดยเปดรับมากกวารอยละ 90.0 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพรรณฤดี ช.เจริญยิง่
(2545) ที่พบวาสื่อที่กลุมผูหญิงวัยทํางาน อายุระหวาง 20-39 ปเปดรับมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส ามารถอภิ ป รายในด า นที่ เ กี่ ย วกั บ ทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด ขา งต น
โดยจะแยกอภิปรายตามชนิดของสื่อไดดังนี้
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โทรทัศน กลุมเจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับสื่อโทรทัศนมาก
ที่สุด เนื่องจากมีเครื่องรับสื่ออยูที่บานและเปนสื่อฟรี มีความหลากหลายของเนื้อหาใหเลือกชม
สามารถใหความผอนคลายและความสนุกสนาน และเปนแหลงขอมูลขาวสารที่ไมตองใชความ
พยายามหรือตนทุนของผูรับสื่อที่สูงมากนัก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Summers (1972)
ที่พบวา บุคคลมักเปดรับสื่อที่ใชความพยายามในการเขาถึงสื่อนอยกวา และนอกจากนี้ยังพบอีกวา
ประเภทรายการที่กลุมเจเนอเรชั่นเอกซชมมากที่สุด คือ ขาวประจําวัน รองลงมาเปน วิเคราะหขาว
สารคดี และละครไทย ซึ่งรายการวิเคราะหขาวมักจะมีรูปแบบรายการที่ใชวิธีการเลาขาวใหเขาใจ
งายพรอมทั้งสอดแทรกความบันเทิงทั้งในสวนเนื้อหาขาวและวิธีการนําเสนอ เชนรายการเรื่องเลา
เชานี้ TiTV Hotnews ขาวขนคนขาวและชีพจรโลก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของชมนาท รัตนมณี
(2538) ที่พบวา สวนใหญนักธุรกิจชายจะใชเวลาดูขาวเพื่อใหทันตอเหตุการณความเคลื่อนไหว
ทั้งในและนอกประเทศ สวนนักธุรกิจหญิงชอบเปดรับเนื้อหาสาระประเภทบันเทิงเนื่องจากตองการ
พักผอน
ในดานปริมาณการรับสื่อพบวา เจเนอเรชั่นเอกซ จะมีการเปดรับสื่อโทรทัศนโดยรวมวัน
ละ 2 ครั้งหรือมากกวา คือ ตอนเชาชวงเตรียมตัวกอนไปทํางาน (07.00-07.29น.และ06.00-06.29น.)
และตอนเย็นหลังเลิกงานแลว (18.00-18.29น.และ19.00-19.29น.)โดยในแตละครั้งจะชมโทรทัศน
ไมนอยกวาครั้งละ 2 ชั่วโมง และจะชมโทรทัศนระหวางทํากิจกรรมอื่นไปดวย เชนอาบน้ํา แตงตัว
ทานขาวเปนตน
หนังสือพิมพ จากผลการศึกษาพบวาเจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เปดรับสื่อหนังสือพิมพมากเปนอันดับสอง โดยมีการเปดรับมากกวารอยละ 70.0 โดยเจเนอเรชั่น
เอกซนิยมอานหนังสือพิมพประเภทหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทย คือหนังสือพิมพไทยรัฐ
มากกวาหนังสือพิมพภาษาตางประเทศและหนังสือพิมพธุรกิจ โดยพบวาประเภท/รายการของ
หนังสือพิมพที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับ คือ พาดหัวขาว รองลงมาคือ ขาวเศรษฐกิจ ซึ่ง
สวนใหญแลวจะอานหนังสือพิมพทั้งเลม โดยเลือกอานเฉพาะหัวขอที่สนใจหรือขาวที่กําลังไดรับ
ความนิยมในขณะนั้น มีการติดตามอานคอลัมนประจําเปนสวนนอย และมักจะอานหนังสือพิมพ
ในที่ทํางาน และที่บาน
ในดานปริมาณการรับสื่อพบวา เจเนอเรชั่นเอกซ จะมีการเปดรับสื่อหนังสือพิมพโดยรวม
วันละครั้ง และนิยมอานหนังสือพิมพในชวงเวลาวาง เชน ชวงพักกลางวัน (12.00-12.29น.) ในแต
ละครั้งจะอานหนังสือพิมพนานประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง โดยจะอานหนังสือพิมพเพียงอยาง
เดี ย ว ไม รั บ สื่ อ หรื อ ทํ า กิ จ กรรมอื่ น ร ว มด ว ย และผลที่ ไ ด นี้ ส อดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของอภิ ร ดี
ภูริปาณิก (2544) ที่พบวากลุมตัวอยางใชเวลาอานหนังสือพิมพครั้งละไมเกิน 30 นาที
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อินเทอรเน็ต เจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตมาก
เปนอันดับสามรองจากโทรทัศน และหนังสือพิมพ โดยใชอินเทอรเน็ตทุกวัน วันละ 2 ครั้งหรือ
มากกวา สําหรับเว็บไซตที่เขาใชเปนประจํา คือ Hotmail รองลงมาคือ Google และ เว็บไซตของ
บริษัท/หนวยงาน เหตุผลที่เขาเยี่ยมชมเว็บไซตก็เพื่อใชในการคนหาขอมูลขาวสารและรับ/สงอีเมล
โดยสวนใหญจะใชอินเทอรเน็ตในที่ทํางาน เนื่องจากที่ทํางานมีอินเทอรเน็ตใหใชและบางสวนตอง
ใชติดตองานทางอีเมลอยูแลว รองลงมาคือที่บาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอรอุมา ศรีสุทธิ
พันธ (2545) ที่พบวา กลุมตัวอยางใชอินเทอรเน็ตที่บาน รานอินเทอรเน็ตและที่ทํางาน และสวน
ใหญนิยมคนหาขอมูลขาวสารพอ ๆ กับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
ติดตองาน โดยในขณะที่ใชอินเทอรเน็ตจะไมเปดรับสื่ออื่นหรือทํากิจกรรมอื่นรวมดวย
ในดานปริมาณการเปดรับสื่อพบวา เจเนอเรชั่นเอกซมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต
มาแลวไมต่ํากวา 5 ปและเปดรับสื่อโดยรวมวันละ 2 ครั้งหรือมากกวา เวลาที่ใชอินเทอรเน็ต คือ
ชวงเชาตั้งแตเริ่มตนทํางาน (08.00-08.29น.) จนถึงชวงเย็นที่เลิกงาน (17.00-17.29น.) โดยในแตละ
ครั้งจะใชอินเทอรเน็ตครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง ซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของอรอุมา ศรีสุทธิ
พันธ (2545) ที่พบวา กลุมตัวอยางมีระยะเวลาการใชอินเทอรเน็ต 2 ชั่วโมงตอครั้ง
วิทยุ เจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับสื่อวิทยุมากเปนอันดับสี่ โดย
จากการศึกษาพบวา เจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จะรับฟงประเภทของรายการ
วิทยุคือ รายการเพลง มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอภิรดี ภูริปาณิก (2544) ที่พบวากลุม
แมบานสวนใหญนิยมเปดฟงเพลงลูกทุง รองลงมาคือ รายการขาวประจําวัน สําหรับสถานีวิทยุที่รับ
ฟงนั้นจะรับฟงสถานีวิทยุที่กระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม คือ FM100 เสียงสื่อสารมวลชน
FM105.75 เสียงสามรอยยอด FM93.25 สวท.เชียงใหม ในจํานวนที่ใกลเคียงกัน แตเมื่อรวมกันแลว
มีปริมาณมากกวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ที่รับฟงวิทยุจากสถานีวิทยุที่กระจายเสียงจาก
สวนกลางคือ FM100.75 อสมท.
ในดานปริมาณการเปดรับสื่อพบวา เจเนอเรชั่นเอกซเปดรับสื่อวิทยุวันละครั้ง ชวงเวลาใน
การรับฟงวิทยุ คือ เวลาขณะขับรถไปทํางานตอนเชาหรือเวลาเริ่มทํางาน (08.00-08.59น.และ07.0007.29น.)และเวลาขณะขับรถกลับบานหรือเวลาเลิกงาน (17.00-17.59น.) โดยในแตละครั้งจะฟง
วิ ท ยุ ป ระมาณ 30 นาที ถึ ง 1 ชั่ ว โมง ซึ่ ง จากผลการศึ ก ษานี้ ส อดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของอภิ ร ดี
ภูริปาณิก (2544) ที่พบวา กลุมแมบานสวนใหญเปดรับสื่อวิทยุทุกวันและใชเวลานอยกวา 30 นาที
ตอครั้ง
นิตยสาร เจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับสื่อนิตยสารมากเปน
อันดับหา โดยประเภทของนิตยสารที่เปดรับมากที่สุด คือ นิตยสารบานและการตกแตง รองลงมา
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คือ นิตยสารบันเทิง ดารา นิตยสารผูหญิง และนิตยสารสุขภาพ/ชีวจิต และนิยมอานนิตยสารทั้งเลม
มากกวาแยกอานเปนคอลัมน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมักอานนิตยสารที่บาน รองลงมาคือ
รานที่ไปใชบริการเชน รานเสริมสวย และที่ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพรรณฤดี ช.เจริญ
ยิ่ง (2545) ที่พบวา กลุมผูหญิงวัยทํางานสวนใหญอานนิตยสารในบาน ในหองนอน หรือในหองน้ํา
ขณะทําภารกิจสวนตัว และชอบอานนิตยสารผูหญิงคือ นิตยสารแพรว มากที่สุด
ในดานปริมาณการเปดรับสื่อพบวา นิตยสารเปนสื่อมวลชนที่สามารถเขาถึงไดงายเพียงสื่อ
เดี ย วที่ เ จเนอเรชั่ น เอ ก ซ ส ว นใหญ เ ป ด รั บ ในวั น เสาร -อาทิ ต ย ม ากกว า วั น จั น ทร -ศุ ก ร เนื่ อ งจาก
เจเนอเรชั่นเอกซ นิยมอานนิตยสารในวันเวลาวาง เพื่อการพักผอน ซึ่งในขณะที่อานนิตยสารจะไม
เปดรับสื่ออื่นหรือทํากิจกรรมอื่นรวมดวย โดยเปดรับสื่อนิตยสารสัปดาหละครั้ง ชวงเวลาในการ
อานนิตยสาร คือ ชวงเชาของวันเสาร-อาทิตย (10.00-10.59 น. ถึง เวลา 12.00-12.59 น.) และในแต
ละครั้ ง จะอา นนิต ยสารนานประมาณ 1 ชั่ ว โมง ซึ่ง ผลการศึ ก ษานี้ ส อดคลอ งกับ การศึก ษาของ
พรรณฤดี ช.เจริญยิ่ง (2545) ที่พบวา กลุมผูหญิงวัยทํางานชอบอานนิตยสารเปนกิจกรรมยามวาง
จํานวนชั่วโมงที่ใชอานนิตยสารเฉลี่ยตอวันประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ภาพยนตร เจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับสื่อภาพยนตรมากเปน
อันดับสุดทาย เนื่องจากเปนสื่อที่มีตนทุนในการเปดรับสูงที่สุดและเขาถึงยากกวาเมื่อเทียบกับสื่อ
อื่นๆ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชมภาพยนตรแอคชั่น ผจญภัย รองลงมาคือ ภาพยนตรตลก และ
รักโรแมนติค มักจะชมภาพยนตรกับแฟน/คนรัก รองลงมาคือ เพื่อนและชมคนเดียว
ในดานปริมาณการเปดรับสื่อพบวา เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญชมภาพยนตรนอยกวาเดือน
ละ 1 ครั้ง โดยนิยมชมภาพยนตรในวันเสาร-อาทิตย และชวงเวลาที่ชมภาพยนตรคือ ชวงบายถึงชวง
เย็น (12.00-12.59 น.และ13.00-13.59 น. ถึง 15.00-15.59 น.และ18.00-18.59 น.)
กลาวโดยสรุปคือ สื่อที่เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญเปดรับทุกวันคือ โทรทัศน หนังสือพิมพ
อินเทอรเน็ต และวิทยุ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อทั้ง 4 ชนิด มีความถี่ในการเผยแพรมากที่สุด คือ
เผยแพรเปนรายวัน และเปนสื่อที่มีอายุสั้น ไมตองใชความพยายามในการเปดรับมากนัก เนื่องจาก
เปนสื่อพื้นฐานที่แทบทุกครัวเรือนมีไวในครอบครอง เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญจึงเปดรับเปน
ประจําได ในขณะที่สื่อนิตยสารและภาพยนตรมีความถี่ในการเผยแพรและอายุที่นานกวารวมทั้งมี
ตนทุนในการรับสื่อที่สูงทําใหมีการเปดรับสื่อทั้ง 2 ในปริมาณที่นอย
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ขอคนพบ
จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนของเจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม มีขอคนพบดังนี้
ภาพรวมของการเปดรับสื่อพบวา เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญจะเปดรับสื่อทุกประเภทใน
ปริมาณที่มาก เชน เปดรับสื่อ โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ตและวิทยุทุกวัน และในการ
เปดรับสื่อตาง ๆ นั้น จะเปด รับจากหลาย ๆแหลงดวยกัน ไมเฉพาะที่ บานเพียงอยางเดียว เช น
ที่ทํางาน รานที่ไปใชบริการเชน รานเสริมสวย รานอาหาร เปนตน
1. โทรทัศน
1.1 โทรทัศนเปนสื่อมวลชนที่เจเนอเรชั่นเอกซมีความเปนเจาของ และเปดรับบอย
ที่สุด
1.2 เจเนอเรชั่นเอกซชมโทรทัศนในวันจันทร-ศุกรมากกวาเสาร-อาทิตย
1.3 เจเนอเรชั่นเอกซมีการเปดรับสื่อโทรทัศนวันละ 2 ครั้ง คือ ตอนเชากอนทํางาน
และตอนเย็นหลังจากเลิกงานแลว
1.4 ในแต ละครั้งเจเนอเรชั่น เอก ซจะชมโทรทัศนโดยเฉลี่ยไมน อยกวาครั้งละ
2 ชั่วโมง โดยจะชมในวันเสาร-อาทิตยนานกวาวันจันทร-ศุกร
1.5 เจเนอเรชั่นเอกซเลือกชมโทรทัศนจากสถานีโทรทัศนชอง 3 บอยที่สุด
1.6 เจเนอเรชั่นเอกซนิยมติดตามชมรายการขาวประจําวันจากทุกสถานีโทรทัศน
มากที่สุด เนื่องจาก ตองการติดตามขาวสารและเหตุการณปจจุบัน
1.7 รายการวิเคราะหขาว เปนรายการโทรทัศนที่ไดรับความนิยมรองลงมาจาก
รายการขาวประจําวัน ไดแก รายการเรื่องเลาเชานี้ทางสถานีโทรทัศนชอง 3 และ TiTV Hot news
ทางสถานีโทรทัศน TiTV
1.8 เจเนอเรชั่นเอกซนิยมชมรายการโทรทัศนที่ใหสาระความรูและความบันเทิง
ควบคู กั น ไปด ว ย เช น รายการสารคดี ได แ ก รายการแดนสนธยาและขํ า กลิ้ ง ลิ ง กั บ หมา ทาง
สถานีโทรทัศนชอง 9 รายการเกมโชว ไดแก รายการชิงรอยชิงลานทางสถานีโทรทัศนชอง 7 และ
อัจฉริยะขามคืนทางสถานีโทรทัศนชอง 3
1.9 รายการโทรทัศนที่เจเนอเรชั่นเอกซใหความสนใจรับชมนอย ไดแก รายการ
เพื่อการศึกษา (มสธ.) รายการเกี่ยวกับรถยนต รายการสอนการทําอาหารและรายการทอลคโชว
1.10 เจเนอเรชั่ น เอก ซ นิยมชมรายการโทรทัศนป ระเภทการตูน พรอมกับบุตร
ของตน
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1.11 เจเนอเรชั่นเอกซมักจะชมโทรทัศนระหวางทํากิจกรรมอื่นดวย เชน ระหวาง
ทานอาหาร เตรียมตัวออกไปทํางาน
2. หนังสือพิมพ
2.1 เปดรับมากเปนอันดับสอง รองจากโทรทัศน
2.2 เจเนอเรชั่นเอกซอานหนังสือพิมพในวันจันทร-ศุกรมากกวาเสาร-อาทิตย
2.3 เจเนอเรชั่นเอกซอานหนังสือพิมพทุกวัน วันละครั้ง โดยใชเวลาอานครั้งละ
30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง สวนใหญอานในชวงเวลาพักกลางวันหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลว
และใชระยะเวลาในการอานหนังสือพิมพโดยเฉลี่ยในวันจันทร-ศุกรใกลเคียงกับวันเสาร-อาทิตย
2.4 เจเนอเรชั่นเอกซนิยมอานหนังสือพิมพที่ทํางานพอ ๆ กับอานที่บาน
2.5 หนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทย เปนหนังสือพิมพที่เจเนอเรชั่นเอกซนิยม
อานมากที่สุด คือ หนังสือพิมพไทยรัฐ
2.6 เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญอาน คอลัมนพาดหัวขาว โดยจะเลือกอานเฉพาะ
หัวขอที่สนใจเรือขาวที่กําลังไดรับความนิยมในขณะนั้น
2.7 เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญจะอานหนังสือพิมพทั้งเลม ไมมีการติดตามอาน
คอลัมนประจําและมีเพียงสวนนอยที่สามารถจําคอลัมนในหนังสือพิมพได
2.8 ในขณะที่ อ า นหนั ง สื อ พิ ม พ เจเนอเรชั่ น เอ ก ซ จ ะไม เ ป ด รั บ สื่ อ อื่ น หรื อ ทํ า
กิจกรรมอื่นรวมดวย
2.9 ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบอินเทอรเน็ต ทําใหมี
เจเนอเรชั่ น บางกลุ ม นิ ย มเข า ไปอ า นหนั ง สื อ พิ ม พ ใ นเว็ บ ไซต ข องหนั ง สื อ พิ ม พ เ ช น
www.thairath.co.th ผานทางอินเทอรเน็ต
3. อินเทอรเน็ต
3.1 เจเนอเรชั่ น เอ ก ซ เ ป ด รั บ สื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต มากเป น อั น ดั บ สาม รองมาจาก
โทรทัศนและหนังสือพิมพ
3.2 เจเนอเรชั่นเอกซจะใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตในหลาย ๆ ดานพรอมกัน
เชน คนหาขอมูลขาวสาร รับสงอีเมลล ติดตองานในบริษัท/หนวยงาน ใชฟงเพลง ฟงวิทยุออนไลน
(www.radio.in.th) เลนเกม อานขาวจากเว็บไซตของหนังสือพิมพ (www.thirath.co.th) ตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวราคาหลักทรัพย (www.set.or.th)
3.3 เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตมาแลวไมต่ํากวา
5 ป
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3.4 เจเนอเรชั่นเอกซจะใชอินเทอรเน็ตทุกวัน วันละ 2 ครั้งหรือมากกวา โดยใชใน
วันจันทร-ศุกรมากกวาในวันเสาร-อาทิตย
3.5 เวลาที่ใชอินเทอรเน็ต คือ ชวงเชาตั้งแตเริ่มงานจนถึงชวงเย็นหลังเลิกงาน และ
ระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ตในวันจันทร-ศุกรยาวนานมากกวาในวันเสาร-อาทิตย โดยในแตละ
ครั้งจะใชอินเทอรเน็ตประมาณครั้งละ 3 ชั่วโมง
3.6 เจเนอเรชั่นเอกซจะใชอินเทอรเน็ตในที่ทํางานมากที่สุด เนื่องจากที่ทํางานสวน
ใหญมีอินเทอรเน็ตใหใชฟรี และตองติดตองานทางอินเทอรเน็ตอยูแลว
3.7 เว็บไซตที่เจเนอเรชั่นเขาใชเปนประจํา ไดแก Hotmail Google และเว็บไซต
ของบริษัท/หนวยงาน
4. วิทยุ
4.1 เจเนอเรชั่นเอกซเปดรับสื่อวิทยุมากเปนอันดับสี่
4.2 เจเนอเรชั่นเอกซฟงวิทยุในวันจันทร-ศุกรมากกวาวันเสาร-อาทิตย
4.3 เจเนอเรชั่นเอกซฟงวิทยุทุกวัน วันละครั้ง โดยใชเวลาฟงครั้งละ 30 นาทีถึง
1 ชั่วโมง และนิยมฟงวิทยุขณะขับรถไปทํางานในตอนเชาและขับรถกลับบานในตอนเย็น
4.4 ระยะเวลาในการฟงวิทยุโดยเฉลี่ยในวันเสาร - อาทิตย ยาวนานกวาวันจันทร ศุกร
4.5 เจเนอเรชั่ น เอ ก ซ นิ ย มรั บ ฟ ง วิ ท ยุ จ ากสถานี วิ ท ยุ ที่ ก ระจายเสี ย งในจั ง หวั ด
เชียงใหมมากกวาสถานีวิทยุที่กระจายเสียงมาจากสวนกลาง
4.6 เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญรับฟงรายการเพลงจากวิทยุ เนื่องจากตองการการ
ผอนคลายและความเพลิดเพลินระหวางทํากิจกรรมอื่น เชนขับรถ
4.7 เจเนอเรชั่ น เอ ก ซ นิ ย มรั บ ฟ ง วิ ท ยุ จ ากเครื่ อ งเล น วิ ท ยุ รองลงมาคื อ
โทรศัพทมือถือ แสดงวา โทรศัพทมือถือเขามามีบทบาทในการเปดรับสื่อของเจเนอเรชั่นเอกซมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการฟงวิทยุทางอินเทอรเน็ตอีกดวย
5. นิตยสาร
5.1 เจเนอเรชั่นเอกซเปดรับสื่อนิตยสารมากเปนอันดับที่หา เนื่องจากนิตยสารเปน
สื่อที่มีตนทุนในการรับสื่อที่คอนขางสูง ความถี่ในการเผยแพรนอย และไมมีความสดใหมของขาว
5.2 เจเนอเรชั่นเอกซอานนิตยสารในวันเสาร-อาทิตยมากกวาวันจันทร-ศุกร
5.3 เจเนอเรชั่นเอกซอานนิตยสารสัปดาหละครั้ง โดยใชเวลาอานครั้งละ 1 ชั่วโมง
ในเวลาวาง เชนชวงเชาของวันหยุดเสาร-อาทิตย และนิยมอานที่บาน รองลงมาคือ รานที่ไปใช
บริการ เชนรานเสริมสวย
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5.4 นิตยสารที่เจเนอเรชั่นเอกซนิยมอานมากที่สุดคือ นิตยสารบานและการตกแตง
บาน ไดแก นิตยสารบานและสวน รองลงมาคือ นิตยสารบันเทิง ดารา ไดแก ทีวีพูล
5.5 เจเนอเรชั่ น เอ ก ซ นิ ย มอ า นนิ ต ยสารทั้ ง เล ม มากกว า เลื อ กอ า นเป น คอลั ม น
เนื่องจากไมสามารถจดจําคอลัมนในนิตยสารได นิตยสารที่อานทั้งเลมไดแก มติชนสุดสัปดาห
คูสรางคูสม
6. ภาพยนตร
6.1 เจเนอเรชั่นเอกซเปดรับสื่อภาพยนตรเปนอันดับสุดทาย เนื่องจากเปนสื่อที่มี
ตนทุนในการเปดรับสูงและเขาถึงยากกวาสื่ออื่น
6.2 เจเนอเรชั่นเอกซชมภาพยนตรนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งถือวาเปนสื่อที่มี
ความบอยครั้งในการเปดรับนอยที่สุด
6.3 เจเนอเรชั่นเอกซนิยมชมภาพยนตรในวันเสาร-อาทิตยมากกวาวันจันทร-ศุกร
เนื่องจากการชมภาพยนตร ตองใชเวลาคอนขางยาวนาน จึงมักมีโอกาสชมในวันหยุดจากการทํางาน
6.4 เจเนอเรชั่นเอกซจะเขาชมภาพยนตรในชวงบายหรือชวงเย็น
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปประยุกตใช
จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนของเจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม มีขอเสนอแนะดังนี้
1. สื่อโทรทัศนเปนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมไดทั่วถึง เนื่องจากกลุมเจเนอเรชั่นเอกซเปดรับในปริมาณที่มากและมีความบอยที่สุด
ดังนั้นควรเลือกชองทางการสื่อสารทางโทรทัศนไปยังกลุมเจเนอเรชั่นเอกซเปนอยางแรก
2. จากผลการศึกษาสามารถแสดงใหเห็นวาสื่อที่จะเขาถึงกลุมเจเนอเรชั่นเอกซไดงาย
และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ สื่อที่มีตนทุนผูรับสื่อต่ํา เปนสื่อฟรี สามารถรับไดบอยตามความ
สะดวกและมีความสดใหมของขอมูลที่นําเสนอ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ตและวิทยุ
เปนตน ผูที่ตองการวางแผนสื่อโฆษณาที่มีกลุมเจเนอเรชั่นเอกซเปนกลุมเปาหมายนั้นควรจะเลือก
ชองทางผานแตละสื่อโดยพิจารณาตามความเหมาะสม เชน รูปแบบของขอมูลที่ตองการสื่อสาร
งบประมาณในการโฆษณา ความถี่และความครอบคลุมของสื่อ
ตอไปนี้เปนขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปประยุกตใชตามประเภทของสื่อ
6 ประเภท ดังนี้
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1. โทรทัศน
เปนสื่อที่มีความสดใหม สามารถเขาถึงและครอบคลุมกลุมเจเนอเรชั่นเอกซไดมาก
ที่สุด เนื่องจากเปนสื่อที่เจเนอเรชั่นเอกซเปดรับและมีเครื่องรับสื่อในครอบครองมากที่สุด โดยผูที่
ต อ งการวางแผนสื่ อ โฆษณาที่ มี ก ลุ ม เจเนอเรชั่ น เอ ก ซ เ ป น กลุ ม เป า หมายผ า นสื่ อ โทรทั ศ น นั้ น
สามารถวางแผนได โ ดยการโฆษณาผานโทรทัศนไ ดทุ ก วัน (จัน ทร-อาทิตย ) วันละ 2 ครั้ง ใน
2 ชวงเวลา คือ ชวงเชาระหวางเวลา 06.00-08.00 น. และชวงเย็นระหวางเวลา 18.00-21.00 น. โดย
เนนการโฆษณาในวันจันทร-ศุกรมากกวาในวันเสาร-อาทิตย หรือจะโฆษณาในชวงรายการที่กลุม
เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญนิยมรับชม คือ ขาวประจําวัน วิเคราะหขาว รายการสารคดี ละครไทย
เชนรายการเรื่องเลาเชานี้ TiTV Hot news สํารวจโลก แดนสนธยา ขํากลิ้งลิงกับหมา ละครไทยหลัง
ขาวภาคค่ํา เปนตนและควรเลือกโฆษณาผานทางสถานีโทรทัศนชอง 3 เปนอันดับแรก เนื่องจาก
กลุมเจเนอเรชั่นเอกซรับชมมากที่สุด
2. หนังสือพิมพ
เปนสื่อที่ดี และมีประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมเจเนอเรชั่นเอกซไดดี เนื่องจาก
เจเนอเรชั่ น เอ ก ซ อ า นหนั ง สื อ พิ ม พ ทุ ก วั น อี ก ทั้ ง หนั ง สื อ พิ ม พ จั ด เป น สื่ อ ที่ มี ค วามคงทนถาวร
สามารถอานซ้ําและมีโอกาสอานไดมากกวา 1 คน ดังนั้นหากโฆษณาผานทางหนังสือพิมพจะทําให
กลุม เจเนอเรชั่นเอกซสามารถสื่อโฆษณาซ้ํา ๆ และเพิ่มปริมาณผูรับสื่อได และการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพเพื่อใหเขาถึงกลุมเจเนอเรชั่นเอกซนั้น จะตองโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันฉบับ
ภาษาไทย เชน ไทยรัฐ มติชนรายวัน เดลินิวส เนื่องจากเปนหนังสือพิมพที่กลุมเจเนอเรชั่นเอกซ
อานมากที่สุด และหากกลุมเปาหมายอานหนังสือพิมพธุรกิจ ควรโฆษณาในหนังสือพิมพผูจัดการ
รายสัปดาห ฐานเศรษฐกิจ และประชาชาติธุรกิจ สวนหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาอังกฤษ ก็ควร
เลือกหนังสือพิ มพบางกอกโพสต และอาจเลือกลงโฆษณาในสวนคอลั มนเศรษฐกิจ การเมือง
บันเทิง ดารา เพราะเปนคอลัมนที่มีผูอานมาก รองมาจากพาดหัวขาว
3. อินเทอรเน็ต
เปนสื่อที่สะดวกในการเขาถึงเจเนอเรชั่นเอกซ เนื่องจากสวนใหญที่ทํางานมักมี
อินเทอรเน็ตใหใช และจากการที่เจเนอเรชั่นเอกซใชอินเทอรเน็ตเปนประจําทุกวัน ตั้งแตชวงเชา
เวลาเริ่ ม ทํ า งาน (08.00-10.00 น.) จนถึ ง ช ว งเย็ น เวลาเลิ ก งาน (17.00-18.00 น.) โดยมั ก เป ด
อินเทอรเน็ตทิ้งไวตลอดเวลาทํางาน ทําใหอินเทอรเน็ตเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ ตนทุนต่ําและมี
โอกาสเขาถึงกลุม เจเนอเรชั่นเอกซไดงาย อีกทั้งอินเทอรเน็ตเปนสื่อเพียงสื่อเดียวที่สามารถสื่อสาร
แบบสองทางระหวางผูสงและผูรับสารไดและยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขอมูลใหเหมาะสมกับ
ผูรับสารเปนรายบุคคลได ดังนั้นอินเทอรเน็ตจึ งเหมาะที่จะเปนอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสาร
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เพื่ อใหเ ขาถึงกลุ ม เจเนอเรชั่นเอกซไ ด โดยผูที่จะวางแผนโฆษณาหรื อแผนการตลาดที่ มีก ลุม
เจเนอเรชั่นเอกซเปนกลุมเปาหมายนั้น ควรทําการโฆษณาในลักษณะ Banner ผานทางเว็บไซต
ที่ เจเนอเรชั่นเอกซเปดรับมากที่สุด เชน Hotmail, Google, Yahoo, Kapook, Sanook และ Teenee
เปนต น รวมถึงเว็ บไซตที่ใ หบริก ารวิทยุออนไลน หรือหนังสือพิมพออนไลน เนื่องจากมีก ลุ ม
เจเนอเรชั่นเอกซใชบริการเหลานี้ผานทางอินเทอรเน็ตจํานวนหนึ่ง นอกจากการโฆษณาแลวในสวน
การวางแผนการตลาด นั ก การตลาดยั ง สามารถวางแผนการจั ด กิ จ กรรมทางการตลาดไปยั ง
กลุมเปาหมายเจเนอเรชั่นเอกซ ผานทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบการสมัครสมาชิก การรวมแขงขัน
เลนเกม การสั่งซื้อสินคาหรือใชบริการออนไลน เปนตน
4. วิทยุ
เปนสื่ออีกอยางหนึ่งที่สะดวกในการเขาถึงกลุมเจเนอเรชั่นเอกซ เนื่องจากเจเนอเรชั่น
เอกซจะรับฟงวิทยุทุกวัน และจากการศึกษาพบวา เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญรับฟงรายการเพลงจาก
วิทยุมากที่สุด และมักจะฟงรายการวิทยุจากสถานีวิทยุที่กระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหมมากกวา
สถานีวิทยุที่กระจายเสียงจากสวนกลาง อาจเนื่องจากความรูสึกใกลชิด และตองการทราบขาวความ
เคลื่อนไหวตาง ๆรอบเมืองเชียงใหม และเนื่องจากการเปดรับฟงวิทยุสามารถเปดรับฟงไปพรอม ๆ
กับการทํากิจกรรมอื่นรวมดวยได เชน การทํางาน รับประทานอาหาร หรือในขณะขับรถ ซึ่งเปน
สถานที่ ที่ ก ลุ ม เจเนอเรชั่ น เอ ก ซ ฟ ง วิ ท ยุ ม ากที่ สุ ด อี ก ทั้ ง ยั ง เป น สื่ อ ที่ ไ ม มี ต น ทุ น ของผู รั บ สื่ อ
เชนเดียวกับโทรทัศน จึงทําใหมีผูเปดรับสื่อเปนจํานวนมาก ดังนั้นการโฆษณาเพื่อใหเขาถึงกลุม
เจเนอเรชั่นเอกซโดยผานสื่อวิทยุนั้น จะตองมีเนื้อหาที่สั้น กระชับและรวดเร็ว โดยชวงเวลาที่เหมาะ
แกการโฆษณาควรเปนวันจันทร-ศุกร ในชวงเชาขณะขับรถไปทํางาน คือ 06.00-09.00 น. และชวง
เย็นขณะขับรถกลับบาน คือ 17.00-18.00 น.ซึ่งเจเนอเรชั่นเอกซจะใชเวลาฟงวิทยุในแตละครั้ง
ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง
5. นิตยสาร
เปนสื่อที่เขาถึงกลุมเจเนอเรชั่นเอกซไดนอ ยกวาสื่ออื่น ๆ ที่กลาวมากอนขางตน
เนื่องจากมีความบอยครั้งในการเปดรับสื่อนิตยสารนอยกวาสื่ออื่นๆ คือ เพียงสัปดาหละ 1 ครั้ง
ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากนิตยสารมักจะออกเปนรายสัปดาห รายปกษหรือรายเดือน
ทําใหขาดความสดใหมของขอมูลขาวสาร และมีตนทุนของผูรับสื่อคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
สื่ออื่น ทางดานขอดีของสื่อนิตยสารคือ ผูอานสามารถอานไดเปนเวลานาน มีโอกาสอานไดมากกวา
1 คนและมักอานซ้ํามากกวา 1 รอบ เพื่อกลับมาคนหาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ โดยเฉพาะหนา
โฆษณา อีกทั้งรูปเลมสวยงาม นาอานและเก็บสะสม โดยหากผูประกอบการสนใจที่จะใชการ
โฆษณาผานสื่อนิตยสารจะตองลงโฆษณาในนิตยสารที่กลุมเจเนอเรชั่นเอกซอานกันมาก เชน
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นิตยสารบานและการตกแตงบาน (นิตยสารบานและสวน) นิตยสารบันเทิง ดารา (นิตยสารทีวีพูล
Gossip Spicy) นิตยสารสุขภาพ/ชีวจิต (นิตยสารชีวจิต) นิตยสารปกิณกะ (นิตยสารมติชนสุด
สัปดาห)
6. ภาพยนตร
เปนสื่อที่เจเนอเรชั่นเอกซมีความถี่ในการเปดรับนอยที่สุด คือ นอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง
เนื่องจากเปนสื่อที่ตนทุนของผูรับสื่อสูงที่สุดและเขาถึงยากกวาสื่ออื่น ๆ ดังนี้หากผูประกอบการ
สนใจจะลงโฆษณาสิ น ค า หรื อ บริ ก ารผ า นสื่ อ ภาพยนตร ให เ ข า ถึ ง กลุ ม เจเนอเรชั่ น เอ ก ซ ใ ห มี
ประสิทธิภาพแลว จะตองโฆษณาพรอมกับการฉายภาพยนตรแนวแอคชั่น ผจญภัย รองลงมาคือ
แนวตลก รัก โรแมนติค ในชวงบายหรือเย็นของวันเสาร-อาทิตย เพราะเปนชวงที่เจเนอเรชั่นเอกซ
ชมภาพยนตรมากที่สุด นอกจากสื่อโฆษณาแลว ผูประกอบการยังสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาด
รวมกับภาพยนตรหรือโรงภาพยนตรที่ฉายได ก็จะสามารถสื่อสารไปยังกลุมเจเนอเรชั่นเอกซได
โดยตรงอีกดวย
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต
1. วิธีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใหผูตอบแบบสอบถามเปนผูตอบดวยตนเองอาจ
ทําใหไดขอมูลที่ผิดพลาดและไมครบถวน เนื่องจากการตองการทราบถึงพฤติกรรมในการเปดรับ
สื่อมวลชนของผูบริโภคในเชิงลึก เปนเรื่องที่มีรายละเอียดและขอมูลคอนขางมาก อาจทําใหผูตอบ
แบบสอบถามสับสนเชน ชื่อรายการ สถานีที่ออกอากาศ คอลัมนที่อาน เปนตน อีกทั้งเกิดความรูสึก
เหนื่อยลาในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผูวิจัยควรเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณ
บุคคล (Face to Face Interview) รวมกับแบบสอบถาม เพื่อจะไดมีโอกาสตอบคําถามและอธิบายใน
สิ่งที่ผูตอบแบบสอบถามสับสนหรือไมแนใจได และควรลดขนาดของกลุมตัวอยางลงเพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตองและครบถวน
2. ในการสรางแบบสอบถามครั้งตอไป ในสวนของการสอบถามถึงสื่อโรงภาพยนตร ควร
ระบุใหชัดเจนวาหมายถึงโรงภาพยนตร เนื่องจากมีผูตอบแบบสอบถามบางสวนเขาใจวาภาพยนตร
ในแบบสอบถามหมายถึงภาพยนตรที่ออกอากาศทางโทรทัศน และควรตัดตัวเลือก สัปดาหละครั้ง
และ สัปดาหละ 2-3 ครั้ง ออกจากแบบสอบถามในขอที่ถามวา ทานชมภาพยนตรบอยเพียงใด
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ขอจํากัดของการศึกษา
1. จากการศึกษาในครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ซึ่งคําถามในบางสวนของเวลา
และประเภทหรือชื่อรายการที่เปดรับเปนคําถามปลายเปดที่ใหผูตอบแบบสอบถามเติมคําตอบเอง
ซึ่งพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมสามารถจดจําชื่อรายการโทรทัศน รายการวิทยุ คอลัมน
ในหนังสือพิมพและคอลัมนในนิตยสารตาง ๆได ซึ่งผูศึกษาก็ไดแนบผังรายการโทรทัศนและชื่อ
นิตยสารตาง ๆ ไปพรอมกับแบบสอบถามดวย แตเนื่องจากขอมูลมีจํานวนมาก ผูตอบแบบสอบถาม
ไมมีเวลาในการตอบแบบสอบถามมากพอ
2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 46.3 ซึ่งมี
จํานวนมากเกือบครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จึงอาจทําใหกลุมตัวอยางในการศึกษา
ครั้งนี้ไมสามารถเปนตัวแทนที่ดีของประชากรได เนื่องจากมีความหลายหลากของอาชีพคอนขาง
นอย
3. มีผูตอบแบบสอบถามบางสวน ตอบวาชมภาพยนตรสัปดาหละครั้ง (รอยละ 5.1) และ
สัปดาหละ 2-3 ครั้ง (รอยละ 1.5) อาจเกิดจากการเขาใจผิดของผูตอบแบบสอบถามที่คิดวาสื่อ
ภาพยนตร หมายถึ ง ภาพยนตร ที่ อ อกอากาศทางโทรทั ศน หรื อ ภาพยนตรที่อ ยูใ นรู ป แบบแผ น
บันทึกภาพ

