
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ันเอกซในอําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม เปนการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน ความ
บอยคร้ัง ระยะเวลาและชวงเวลาในการเปดรับส่ือมวลชน 

ระเบียบวิธีการศึกษามีขอบเขตการศึกษา คือ ศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชน
ของเจเนอเรช่ันเอกซในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาตามประเภทของส่ือ ชนิด เวลาใน
การเปดรับขาวสาร ความคิดเห็นในการเลือกเปดรับส่ือ โดยวัดจากเวลาที่ใชส่ือและความถ่ีของการ
ใชส่ือแยกตามประเภทของเน้ือหารายการท่ีแตกตางกันและเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 ราย ท่ีมีอายุระหวาง 34-39 ป 

การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามในสวนท่ี 1 และ 2 จะนํามาวิเคราะห
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติท่ีใช คือ ความถ่ี (Frequency) รอยละ 
(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) สําหรับแบบสอบถามสวนท่ี 3 เปนการใหระดับเหตุผลในการ
เปดรับส่ือ สถิติท่ีใช คือ ความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) และจากการวิเคราะหขอมูล
สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของเจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมืองจังหวัด 
 เชียงใหม 

        ผูตอบแบบสอบถามหรือกลุมเจเนอเรช่ันเอกซสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ    55.5 มีอายุ 34 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.8 มีสถานภาพแตงงาน คิดเปนรอยละ 51.3 ระดบั
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 66.3 มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 
46.3 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.0  

 
สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชน 

ผูตอบแบบสอบถามหรือกลุมเจเนอเรช่ันเอกซสวนใหญมีส่ือมวลชนประเภท
โทรทัศนภายในบานมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 98.8 เปดรับส่ือมวลชนประเภทโทรทัศนคิดเปนรอย
ละ 98.3 รองลงมาเปดรับส่ือหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 75.5 อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 70.8 และ
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เปดรับส่ือมวลชนประเภทโทรทัศนบอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 84.0 และเปดรับเนือ่งจากสะดวกใน
การเขาถึงเนื่องจากมีเคร่ืองรับส่ืออยูท่ีบาน คิดเปนรอยละ 66.8 
 
ตารางท่ี 220 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทส่ือมวลชน 

       ท่ีเปดรับ 
 

ส่ือมวลชน จํานวน* รอยละ 
โทรทัศน 393 98.3 
วิทย ุ 266 66.5 

หนังสือพิมพ 302 75.5 
นิตยสาร 225 56.3 
ภาพยนตร 175 43.8 
อินเทอรเน็ต 283 70.8 

อ่ืนๆ 3 0.8 
หมายเหตุ 1. ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ (จํานวนผูตอบ 400 คน) 

    2. อ่ืน ๆ ไดแก เสียงตามสายของชุมชน ขอความทางโทรศัพทมือถือ  
 

จากตารางท่ี 220 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับส่ือมวลชนประเภทโทรทัศน 
คิดเปนรอยละ 98.3 รองลงมาเปดรับส่ือหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 75.5 อินเทอรเน็ต คิดเปนรอย
ละ 70.8 วิทยุ คิดเปนรอยละ 66.5 นิตยสาร คิดเปนรอยละ 56.3 ภาพยนตร คิดเปนรอยละ 43.8 และ
ส่ือมวลชนอ่ืน ๆ เชน เสียงตามสายของชุมชน ขอความทางโทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 0.8 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 221 แสดงรายละเอียดการเปดรับส่ือมวลชน ประเภทโทรทัศน ชวงเวลาและระยะเวลา 
 

ส่ือมวลชน ชวงเวลาและระยะเวลาท่ีเปดรับส่ือ 

โทรทัศน 
- รับชมโทรทัศนเปนประจํา 
คิดเปนรอยละ 96.0  
- รับชมวันละ  2 คร้ัง หรือ
มากกวา คิดเปนรอยละ 38.8 
- ชมรายการโทรทัศนจาก
สถานี โทรทัศนชอง 3 บอย
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.7  
- ชมโทรทัศนระหวางทํา
กิจกรรมอ่ืน คิดเปนรอยละ 
44.8 

• จันทร-ศุกร 
: ชมในวันจนัทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 96.6 
เวลาเร่ิมตนรับชม เวลา07.00-07.29 น. คิดเปนรอยละ 18.3 
รองลงมาคือ เวลา 06.00-06.29 น. คิดเปนรอยละ 13.7 เวลา 
18.00-18.29 น. คิดเปนรอยละ 12.7 
เวลาส้ินสุดรับชม เวลา00.00-00.29 น. คิดเปนรอยละ 21.6 
รองลงมาเวลา 22.00-22.29 น. คิดเปนรอยละ 19.4 เวลา 23.00-
23.29 น. คิดเปนรอยละ 16.4 
ระยะเวลาในการรับชมตอคร้ัง  3.44 ช่ัวโมง หรือ                           
3 ช่ัวโมง 26 นาที 

• วันเสาร-อาทิตย 
: ชมในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 93.5 
เวลาเร่ิมตนรับชม เวลา08.00-08.29 น. คิดเปนรอยละ 16.2 
รองลงมาเวลา 07.00-07.29 น. คิดเปนรอยละ 10.9 เวลา 09.00-
09.29 น. คิดเปนรอยละ 9.8 
เวลาส้ินสุดรับชม เวลา00.00-00.59 น. คิดเปนรอยละ 20.2 
รองลงมาเวลา 22.00-22.29 น. คิดเปนรอยละ 17.4 เวลา 23.00-
23.29 น. คิดเปนรอยละ 13.2 
ระยะเวลาในการรับชมตอคร้ัง 4.69 ช่ัวโมง หรือ  
4 ช่ัวโมง 41 นาที 
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ตารางท่ี 222 แสดงรายละเอียดการเปดรับส่ือมวลชน ประเภทวิทยุ ชวงเวลาและระยะเวลา 
 

ส่ือมวลชน ชวงเวลาและระยะเวลาท่ีเปดรับส่ือ 

วิทยุ 
- รับฟงวิทยุเปนประจํา คิด
เปนรอยละ 63.8  
- รับฟงวันละคร้ัง  คิดเปน
รอยละ 28.2  
- ฟงวิทยุขณะขับรถยนต คิด
เปนรอยละ 42.7รองลงมาคือ 
บาน / หอพัก คิดเปนรอยละ 
42.0  
- ฟงจากเคร่ืองเลนวิทยุ คิด
เปนรอยละ 83.1 รองลงมา
คือ โทรศัพทมือถือ คิดเปน
รอยละ 6.7  
- ฟงรายการวิทยุจากสถานี
วิทยุ FM100.75 อสมท. คิด
เปนรอยละ 26.7 รองลงมา
คือ  FM100 เ สียง
ส่ือสารมวลชน คิดเปนรอย
ละ 16.9  
- ฟงวิทยุระหวางทํากิจกรรม
อ่ืน คิดเปนรอยละ 71.4 

• จันทร-ศุกร 
: ฟงในวันจนัทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 92.5 
เวลาเร่ิมตนรับฟง เวลา08.00-08.59 น. คิดเปนรอยละ 19.9 
รองลงมา เวลา 07.00-07.29 น. คิดเปนรอยละ 17.8 เวลา 07.30-
07.59 น. คิดเปนรอยละ 9.7 
เวลาส้ินสุดรับฟง เวลา08.00-08.29 น. คิดเปนรอยละ 16.5 
รองลงมาเวลา 08.30-08.59 น. คิดเปนรอยละ 10.6 เวลา 18.00-
18.59 น. คิดเปนรอยละ 9.3 
ระยะเวลาในการรับฟงตอคร้ัง  2.02 ช่ัวโมงหรือ 
2 ช่ัวโมง 1 นาที 

• วันเสาร-อาทิตย 
: ฟงในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 50.6 
เวลาเร่ิมตนรับฟง เวลา08.00-08.29 น. คิดเปนรอยละ 16.3 
รองลงมาเวลา 10.00-10.59 น. คิดเปนรอยละ 11.6 เวลา 09.00-
09.59 น. คิดเปนรอยละ 9.3 
เวลาส้ินสุดรับฟง เวลา12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 17.1 
รองลงมาเวลา 08.00-08.29 น. คิดเปนรอยละ 9.3 เวลา 18.00-
18.29 น. และ00.00-00.59 น. คิดเปนรอยละ 8.5 เทากนั  
ระยะเวลาในการรับฟงตอคร้ัง 2.28 ช่ัวโมงหรือ 
2 ช่ัวโมง 17 นาที 
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ตารางท่ี 223 แสดงรายละเอียดการเปดรับส่ือมวลชน ประเภทหนังสือพิมพ ชวงเวลาและระยะเวลา 
 

ส่ือมวลชน ชวงเวลาและระยะเวลาท่ีเปดรับส่ือ 

หนังสือพิมพ 
- อานหนังสือพิมพเปน
ประจําคิดเปนรอยละ 75.5 
- อานวันละคร้ัง คิดเปนรอย
ละ 44.4   
- อานหนังสือพิมพท่ีทํางาน 
คิดเปนรอยละ 41.1รองลงมา
คือ บาน / หอพัก คิดเปนรอย
ละ 40.4 รานอาหาร คิดเปน
รอยละ 12.9  
- อานหนังสือพิมพรายวัน
ฉบับภาษาไทย คือ ไทยรัฐ 
มาก ท่ี สุด  รองลงมา เปน
หนั ง สื อ พิ ม พ ธุ ร กิ จ  คื อ 
ผูจัดการรายสัปดาห  และ
หนังสือพิมพรายวันฉบับ
ภาษาอังกฤษ คือ บางกอก
โพสต  
- อ านหนัง สือพิมพอย า ง
เดียว คิดเปนรอยละ 64.2 

• จันทร-ศุกร 
: อานในวันจนัทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 94.7 
เวลาเร่ิมตนอาน เวลา12.00-12.29 น. คิดเปนรอยละ 27.5 
รองลงมาเวลา 18.00-18.29 น. คิดเปนรอยละ 11.3 เวลา 08.00-
08.29 น. คิดเปนรอยละ 10.2 
เวลาส้ินสุดอาน เวลา13.00-13.29 น. คิดเปนรอยละ 23.6 
รองลงมาเวลา 19.00-19.59 น. คิดเปนรอยละ 9.5 เวลา 20.00-
20.59 น. คิดเปนรอยละ 7.0 

      ระยะเวลาในการอานตอคร้ัง  0.91 ช่ัวโมงหรือ 54 นาที 

• วันเสาร-อาทิตย 
: อานในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 61.9 
เวลาเร่ิมตนอาน เวลา 12.00-12.29 น. คิดเปนรอยละ 20.3 
รองลงมาเวลา 09.00-09.59 น. คิดเปนรอยละ 15.0 เวลา 08.00-
08.59 น. คิดเปนรอยละ 12.3 
เวลาส้ินสุดอาน เวลา 13.00-13.59 น. คิดเปนรอยละ 20.9 
รองลงมาเวลา 12.00-12.29 น. คิดเปนรอยละ 14.4 เวลา 09.00-
09.29 น. คิดเปนรอยละ 8.6   
ระยะเวลาในการอานตอคร้ัง  1.09 ช่ัวโมงหรือ 1 ช่ัวโมง 5 นาที 
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ตารางท่ี 224 แสดงรายละเอียดการเปดรับส่ือมวลชน ประเภทนิตยสาร ชวงเวลาและระยะเวลา 
 

ส่ือมวลชน ชวงเวลาและระยะเวลาท่ีเปดรับส่ือ 

นิตยสาร 
- อานนิตยสารเปนประจํา 
คิดเปนรอยละ 50.8  
- อานสัปดาหละคร้ัง คิดเปน
รอยละ 33.0    
- อานนิตยสารท่ีบาน คิดเปน
รอยละ 53.7 รองลงมา คือ 
รานท่ีไปใชบริการ เชน ราน
เสริมสวย  คิดเปนรอยละ 
14.3 ท่ีทํางาน คิดเปนรอยละ 
12.8   
- อานนิตยสารอยางเดียว คิด
เปนรอยละ 64.5 

• จันทร-ศุกร 
: อานในวันจนัทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 66.0 
เวลาเร่ิมตนอาน เวลา18.00-18.29 น. คิดเปนรอยละ 21.2 
รองลงมาเวลา 12.00-12.29 น. คิดเปนรอยละ 15.2 เวลา 19.00-
19.59 น. คิดเปนรอยละ 11.4 
เวลาส้ินสุดอาน เวลา19.00-19.59 น. คิดเปนรอยละ 20.5 
รองลงมา คือ เวลา 13.00-13.29 น. และ20.00-20.59 น. คิดเปน
รอยละ 12.9 เทากัน 

      ระยะเวลาในการอานตอคร้ัง  1.11 ช่ัวโมงหรือ1 ช่ัวโมง 6 นาที 

• วันเสาร-อาทิตย 
: อานในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 73.4 
เวลาเร่ิมตนอาน เวลา 10.00-10.59 น. คิดเปนรอยละ 13.4 
รองลงมา คือ เวลา 12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 12.8 เวลา 
13.00-13.59 น. คิดเปนรอยละ 12.1 
เวลาส้ินสุดอาน 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 
ระยะเวลาในการอานตอคร้ัง  1.27 ช่ัวโมงหรือ1 ช่ัวโมง 16 นาที 
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ตารางท่ี 225 แสดงรายละเอียดการเปดรับส่ือมวลชน ประเภทอินเทอรเน็ต ชวงเวลาและระยะเวลา 
 

ส่ือมวลชน ชวงเวลาและระยะเวลาท่ีเปดรับส่ือ 

อินเทอรเน็ต 
- ใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา 
คิดเปนรอยละ 75.5  
- มีประสบการณในการใช 5 
ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 46.7  
- ใ ช วั น ล ะ  2  ค ร้ั ง ห รื อ
มากกวา คิดเปนรอยละ 32.1  
- ใชอินเทอรเน็ตในท่ีทํางาน 
คิดเปนรอยละ55.0 รองลงมา
คือ บาน / หอพัก คิดเปนรอย
ละ 40.1  
- ใชอินเทอรเน็ตอยางเดียว 
คิดเปนรอยละ 41.4 

• จันทร-ศุกร 
: ใชในวันจันทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 93.7 
เวลาเร่ิมตนใช เวลา 08.00-08.29 น. คิดเปนรอยละ 17.3 
รองลงมาเวลา 08.30-08.59 น. คิดเปนรอยละ 14.1 เวลา 09.00-
09.59 น. คิดเปนรอยละ 12.0 
เวลาส้ินสุดใช เวลา 17.00-17.29 น. คิดเปนรอยละ 12.0 
รองลงมาเวลา 16.00-16.29 น. คิดเปนรอยละ 11.0 เวลา 16.30-
16.59 น. คิดเปนรอยละ 9.9 

      ระยะเวลาในการใชตอคร้ัง  2.98 ช่ัวโมงหรือ 2 ช่ัวโมง 59 นาที 

• วันเสาร-อาทิตย 
: ใชในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 52.0 
เวลาเร่ิมตนใช เวลา 10.00-10.59 น. และ12.00-12.29 น. คิดเปน
รอยละ 15.9 เทากัน รองลงมาเวลา 20.00-20.29 น. คิดเปนรอยละ 
15.3 
เวลาส้ินสุดใช 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 
ระยะเวลาในการใชตอคร้ัง  2.82 ช่ัวโมงหรือ 2 ช่ัวโมง 49 นาที 
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ตารางท่ี 226 แสดงรายละเอียดการเปดรับส่ือมวลชน ประเภทภาพยนตร ชวงเวลาและระยะเวลา 
 

ส่ือมวลชน ชวงเวลาและระยะเวลาท่ีเปดรับส่ือ 

ภาพยนตร 
- ชมภาพยนตร คิดเปนรอย
ละ 48.8  
- ชมนอยกวาเดือนละคร้ัง 
คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  4 0 . 0 
รองลงมาเดือนละคร้ัง คิด
เปนรอยละ 35.4 

• จันทร-ศุกร 
: ชมในวันจนัทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 33.8 
เวลาเร่ิมตนชม เวลา 18.00-18.59 น. คิดเปนรอยละ 37.9 
รองลงมาเวลา 19.00-19.59 น. คิดเปนรอยละ 19.7 เวลา 20.00-
20.59 น. คิดเปนรอยละ 15.2 
เวลาส้ินสุดชม เวลา 00.00-00.59 น. คิดเปนรอยละ 24.2 
รองลงมาเวลา 22.00-22.59 น. คิดเปนรอยละ 19.7 เวลา 21.00-
21.59 น. คิดเปนรอยละ 16.7 

• วันเสาร-อาทิตย 
: ชมในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 82.1 
เวลาเร่ิมตนชม เวลา 12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 16.9 
รองลงมาเวลา 13.00-13.59 น. คิดเปนรอยละ 15.6 เวลา 18.00-
18.59 น. คิดเปนรอยละ 12.5 
เวลาส้ินสุดชม เวลา 15.00-15.59 น. คิดเปนรอยละ 14.4 
รองลงมาเวลา 18.00-18.59 น. คิดเปนรอยละ 10.6 เวลา 00.00-
00.59 น. และ22.00-22.59 น. คิดเปนรอยละ 10.0 เทากัน 
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ตารางท่ี 227 แสดงรอยละของผูท่ีรับชม ช่ือรายการและสถานีโทรทัศนท่ีรับชมแยกตามประเภท/ 
       รายการโทรทัศน 

 

ประเภท/รายการ 
รับชม* 
(รอยละ) 

ชองที่รับชม ชื่อรายการที่ชม 

ขาวประจําวัน 87.8 
ชอง 3 (46.6) 

ชอง TiTV (19.6) 
- 

วิเคราะหขาว 71.1 
ชอง 3 (49.5) 

ชอง TiTV (19.4) 
เรื่องเลาเชาน้ี  (34.4) 

TiTV Hotnews  (16.1) 

ละครไทย 39.1 
ชอง 3 (58.0) 
ชอง 7 (34.7) 

เจาหญิงขอทาน (22.7) บัวปริม่นํ้า 
(15.3) รังนกบนปลายไม (15.3) 

เพลง / คอนเสิรต 21.6 
ชอง 7 (44.6) 
ชอง 5 (19.3) 

7 สีคอนเสิรต (33.7) 
Club X (16.9 ) 

เกมสโชว 36.7 
ชอง 3 (29.8) 
ชอง 7 (29.8) 

ชิงรอยชิงลาน (26.2) 
อัจฉรยิะขามคืน (14.9)  

ทอลคโชว 16.4 
ชอง 7 (27.0) 

ชอง TiTV (25.4) 
สุริวภิา (12.7) สาระแนจัง (11.1)   

 รานชํายามเชา (11.1) 

วาไรต้ีโชว 26.8 
ชอง 3 (55.3) 
ชอง 7 (14.6) 

ตีสิบ (43.7) 
ทไวไลทโชว (10.7) 

ภาพยนตรตางประเทศ 28.9 
ชอง 7 (37.8) 
True Vision 

(36.9) 

HBO (26.1) 
Big Cinema (18.9) 

รายการตลก 21.9 
ชอง 3 (36.9) 

ชอง TiTV (23.8) 
กอนบายคลายเครียด (33.3) 

ชวนช่ืนคาเฟ (20.2) 

การตูน 22.4 
ชอง 9 (64.0) 
ชอง 7 (15.1) 

ชอง 9 การตูน (60.5) 
การตูนชอง 7 (9.3) 

สารคดี 45.3 
ชอง 9 (60.9) 
True Vision 

(13.2) 

สํารวจโลก (12.1)  
แดนสนธยา (11.5) 

ขํากลิ้งลิงกับหมา (10.9) 

ทองเท่ียว 23.4 
ชอง 3 (62.2) 
ชอง 5 (20.0) 

เปดเมืองแปลก (16.7) Wherever  
(12.2) ผจญภัยไรพรมแดน (12.2) 
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ตารางท่ี 227 แสดงรอยละของผูท่ีรับชม ช่ือรายการและสถานีโทรทัศนท่ีรับชมแยกตามประเภท/ 
       รายการโทรทัศน (ตอ) 

 

ประเภท/รายการ 
รับชม* 
(รอยละ) 

ชองท่ีรับชม ชื่อรายการที่ชม 

กีฬา 29.7 
ชอง 3 (36.8) 
ชอง 7 (28.9) 

ขาวกีฬา (21.1) 
ถายทอดสด (13.2) 

รายการสอนการทําอาหาร 
13.3 ชอง 3 (37.3) 

ชอง 5 (35.3) 
เปรี้ยวปาก (23.5) 
อรอยชอง 5 (17.6) 

รายการเกี่ยวกบัรถยนต 8.1 
ชอง 5 (51.6) 

ชอง TiTV (32.3) 
บางกอกออโตแจม (32.3) 

ฅ.คนรักรถ (29.0) 
รายการเพื่อการศึกษา 6.3 ชอง 11 (83.3) มสธ. (83.3) 

อื่น  ๆ คือรายการธรรมะ 0.3 
True Vision 

(100.0) 
ธรรมะฝนในฝน (100.0) 

หมายเหตุ * ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ (จํานวนผูตอบ 384 คน) 
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ตารางท่ี 228 แสดงรอยละของผูท่ีรับฟง ช่ือรายการและสถานีวิทยุท่ีรับฟงแยกตามประเภท/รายการ 
       วิทย ุ

 

ประเภท/รายการ 
รับฟง* 

(รอยละ) 
สถานีที่รับฟง ชื่อรายการที่ฟง 

ขาวประจําวัน 42.4 FM100.75 อสมท.(29.6) 
FM100 เสียงส่ือสารมวลชน (21.3) 
FM88.0 สทร 11 เชียงใหม (13.0) 

- 

วิเคราะหขาว 18.8 FM100.75 อสมท. (43.8) 
FM93.25 สวท.เชียงใหม (25.0) 

FM100 เสียงส่ือสารมวลชน (10.4) 

ควาขาวมาคุย (20.8) 
กาวทันขาว (16.7) 

ละครวิทยุ 0.8 FM93.25 สวท.เชียงใหม (100.0) - 
เพลง 75.3 FM100.75 อสมท. (22.9) 

FM105.75 เสียงสามรอยยอด (14.6) 
FM100 เสียงส่ือสารมวลชน (14.1) 

FM93.25 สวท.เชียงใหม (10.9) 

Seed FM (3.6) 
Happy Time (3.1) 

การทายปญหา /  
การแขงขันเกม 

3.9 FM93.25 สวท.เชียงใหม (30.0) 
FM89.0 วิหค เรดิโอ (30.0) 

- 

สารคดี / ความรูท่ัวไป 11.4 FM100 เสียงส่ือสารมวลชน (34.5) 
FM88.5 FM Max (13.8) 

FM102.5 ทอ.เชียงใหม (13.8) 

ทํามาหากิน (20.6) 
รวมดวยชวยกนั (10.5) 

วิทยุเพ่ือการศึกษา 3.1 FM88.5 FM Max (37.5) 
FM93.25 สวท.เชียงใหม (25.0) 

FM100.75 อสมท. (25.0) 

- 

อื่น ๆคือ รายการธรรมะ 0.8 FM100.25 (วิทยุชุมชน) (100.0) ธรรมะ (100.0) 

หมายเหตุ * ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ (จํานวนผูตอบ 255 คน) 
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ตารางท่ี 229 แสดงรอยละของผูท่ีอาน คอลัมนและหนังสือพิมพท่ีอานแยกตามประเภท/รายการของ 
       หนังสือพมิพ 

 

ประเภท/รายการ 
อาน* 
(รอย
ละ) 

หนังสือพิมพท่ีอาน คอลัมนท่ีอาน 

พาดหวัขาว 60.6 ไทยรัฐ (71.0) ขาวหนาหนึ่ง (95.1) 

เศรษฐกิจ 33.1 
ไทยรัฐ (28.0) 

มติชนรายวนั (12.0) 
ฐานเศรษฐกิจ (11.0) 

ธุรกิจประชาชน (2.0) 
หนาหลักทรัพย (1.0) 

ขาวสังคม 16.2 ไทยรัฐ (75.5) บุคคลในขาว (24.5) 

บันเทิง ดารา 30.5 ไทยรัฐ (80.4) 
แจวริมจอ (26.1) 

กุกกิก๊ชวยเกา (13.0) 
เร่ืองยอละคร 13.9 ไทยรัฐ (83.3) - 

การเมือง 32.1 
ไทยรัฐ (46.4) 

มติชนรายวนั (26.8) 

คาบลูกคาบดอก (12.4) 
หัวเขียว (8.2) 

ในสถานการณ (4.1) 

กีฬา 23.2 
ไทยรัฐ (58.6) 

สยามกีฬา (25.7) 
- 

วิชาการ 8.9 
ไทยรัฐ (59.3) 

กรุงเทพธุรกิจ (18.5) 
จุดประกาย (18.5) 
โลกาภิวัฒน (14.8) 

อาชญากรรม 16.2 ไทยรัฐ (81.6) - 
เบ็ดเตล็ด เชน ทองเท่ียว, 

ความคิดเหน็, การ
พยากรณโชคชะตา ฯลฯ 

 
19.9 

ไทยรัฐ (70.0) 
เดลินิวส (13.3) 

ดูดวง (6.7) 
ตรวจหวย (5.0) 

อานท้ังเลม 36.8 ไทยรัฐ (65.8) มติชนรายวนั (7.2) - 
หมายเหตุ * ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ (จํานวนผูตอบ  302 คน) 
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ตารางท่ี 230 แสดงรอยละของผูท่ีอาน คอลัมนและนิตยสารที่อานแยกตามประเภท/รายการของ 
       นิตยสาร 

 

ประเภท/รายการ 
อาน* 

(รอยละ) 
นิตยสารที่อาน คอลัมนที่อาน 

วัยรุน 7.5 The boy  และ Seventeen (13.3) DIY และดูดวง (6.7) 
ผูชาย 5.0 GM (50.0) - 

ผูหญิง 
22.2 แพรว (31.1) Elle (13.3) 

ขวัญเรือน (8.9) 
งานฝมือ (4.4) 

บันเทิง ดารา 
24.1 ทีวีพูล (36.7)   

Gossip และSpicy  (12.2) 
ดูดวง (4.1) 

แฟช่ัน/การแตงกาย 6.9 Cheeze (14.3) - 
เด็ก 2.0 แมและเด็ก (50.0) - 
กีฬา 5.9 สยามกีฬา และสปอรตพูล (16.7) - 

การทองเท่ียว 15.8 อสท. (40.6) - 
สุขภาพ/ชีวจิต 21.2 ชีวจิต (48.8) ใกลหมอ (9.3) - 

บานและการตกแตงบาน 28.6 บานและสวน (75.9)  
คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี 
12.8 Computer Today (26.9) - 

ดนตรี/เพลง 4.9 Sincere (20.0) - 
รถยนต 6.4 XOมอเตอรสปอรต (30.8) แตงรถ (15.4) 

อานท้ังเลม 
38.9 มติชนสุดสัปดาห (16.5) 

คูสรางคูสม (12.7) 
- 

หมายเหตุ * ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ (จํานวนผูตอบ 203 คน) 
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ตารางท่ี 231 แสดงรอยละของผูท่ีใชอินเทอรเน็ตแยกตามเว็บไซตท่ีใชเปนประจําและสาเหตุท่ี 
       เลือกใชเวบ็ไซต 

 
เว็บไซตท่ีใชเปนประจํา สาเหตุ 

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. อ่ืนๆ 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 

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. ช่ือจํางาย (1.3) 
8. อื่น ๆไดแก อานนิยาย ตรวจสอบราคาหลักทรัพย 

 
ตารางท่ี 232 แสดงรอยละของผูท่ีชมภาพยนตรแยกตามประเภทภาพยนตรและบุคคลท่ีชม 

       ภาพยนตรดวย 
 

ประเภทภาพยนตร บุคคลท่ีชมภาพยนตรดวย 
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. อ่ืนๆ คือ สารคดี 

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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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับเหตุผลในการเปดรับส่ือมวลชน 
   

จากผลการศึกษา สามารถสรุปไดวากลุมเจเนอเรช่ันเอกซ ตองการใชส่ือมวลชนเพ่ือตอบ 
สนองความตองการดานขอมูลขาวสาร เชน เพื่อใหไดขอมูลท่ีอยากรู ตองการรูเหตุการณตาง  ๆ 
เพื่อแสวงหาขอมูลขาวสารและรูเทาทันส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมเปนเหตุผลหลัก รองลงมาตองการใช
ส่ือมวลชนตอบสนองความตองการดานความบันเทิง เชน เพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ เพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อผอนคลายความเครียด เพื่อเปนเพื่อนคลายเหงา และตองการใช
ส่ือมวลชนเพ่ือตอบสนองความตองการดานการสรางเอกลักษณใหกับตนเอง เชน เพื่อพัฒนา
ความคิดของตนเอง เพื่อใหเปนคนทันสมัย เพื่อสรางความม่ันใจใหตนเอง สวนดานความตองการ
การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน เชน เพื่อใหมีความเขาใจตอสังคม เปนอันดับสุดทาย  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ันเอกซในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมเปนการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน ความ
บอยคร้ังในการเปดรับส่ือมวลชน ระยะเวลาและชวงเวลาในการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ัน
เอกซ โดยมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 4 เร่ืองคือ แนวความคิดดานการส่ือสาร 
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) แนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของ
ส่ือมวลชนและแนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับส่ือมวลชน ซ่ึงสามารถอภิปรายไดดังนี้ 
 จากแนวความคิดของ Sissors & Bumba (1996) ท่ีพบวา การเปดรับส่ือนั้นสามารถวัดได
จากโอกาสท่ีบุคคลจะเปดรับส่ือ ซ่ึงเกิดจากการเปนเจาของส่ือ เชน วิทยุ โทรทัศน หรือการมี
หนังสือพิมพในบานนั้น ผลการศึกษาในคร้ังนี้ก็พบวาเหตุผลท่ีเจเนอเรช่ันเอกซในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ือคือ สะดวกในการเขาถึง เนื่องจากมีเคร่ืองรับส่ืออยูท่ีบานและตองการ
ติดตามขาวสารนั้นเอง สวนการการเปดรับส่ือพบวา กลุมเจเนอเรช่ันเอกซในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม สวนใหญเปดรับส่ือแทบทุกประเภทในปริมาณท่ีมาก เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ 
อินเทอรเน็ต วิทยุ นิตยสาร มีการเปดรับมากกวารอยละ 50.0 โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ือโทรทัศนมีการ
เปดรับมากท่ีสุด โดยเปดรับมากกวารอยละ 90.0 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพรรณฤดี ช.เจริญยิง่ 
(2545) ท่ีพบวาส่ือท่ีกลุมผูหญิงวัยทํางาน อายุระหวาง 20-39 ปเปดรับมากท่ีสุด คือ ส่ือโทรทัศน  
 ในการศึกษาคร้ังนี้สามารถอภิปรายในดานท่ีเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดขางตน     
โดยจะแยกอภิปรายตามชนิดของส่ือไดดังนี้ 
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 โทรทัศน กลุมเจเนอเรช่ันเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ือโทรทัศนมาก
ท่ีสุด เนื่องจากมีเคร่ืองรับส่ืออยูท่ีบานและเปนส่ือฟรี มีความหลากหลายของเนื้อหาใหเลือกชม 
สามารถใหความผอนคลายและความสนุกสนาน และเปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีไมตองใชความ
พยายามหรือตนทุนของผูรับส่ือท่ีสูงมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Summers (1972)         
ท่ีพบวา บุคคลมักเปดรับส่ือท่ีใชความพยายามในการเขาถึงส่ือนอยกวา และนอกจากน้ียังพบอีกวา
ประเภทรายการท่ีกลุมเจเนอเรช่ันเอกซชมมากท่ีสุด คือ ขาวประจําวัน รองลงมาเปน วิเคราะหขาว 
สารคดี และละครไทย ซ่ึงรายการวิเคราะหขาวมักจะมีรูปแบบรายการท่ีใชวิธีการเลาขาวใหเขาใจ
งายพรอมท้ังสอดแทรกความบันเทิงท้ังในสวนเนื้อหาขาวและวิธีการนําเสนอ เชนรายการเร่ืองเลา
เชานี้ TiTV Hotnews ขาวขนคนขาวและชีพจรโลก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของชมนาท รัตนมณี 
(2538)       ท่ีพบวา สวนใหญนักธุรกิจชายจะใชเวลาดูขาวเพื่อใหทันตอเหตุการณความเคล่ือนไหว
ท้ังในและนอกประเทศ สวนนักธุรกิจหญิงชอบเปดรับเนื้อหาสาระประเภทบันเทิงเนื่องจากตองการ
พักผอน  
 ในดานปริมาณการรับส่ือพบวา เจเนอเรช่ันเอกซ จะมีการเปดรับส่ือโทรทัศนโดยรวมวัน
ละ 2 คร้ังหรือมากกวา คือ ตอนเชาชวงเตรียมตัวกอนไปทํางาน (07.00-07.29น.และ06.00-06.29น.) 
และตอนเย็นหลังเลิกงานแลว (18.00-18.29น.และ19.00-19.29น.)โดยในแตละครั้งจะชมโทรทัศน
ไมนอยกวาคร้ังละ 2 ช่ัวโมง และจะชมโทรทัศนระหวางทํากิจกรรมอ่ืนไปดวย เชนอาบนํ้า แตงตัว   
ทานขาวเปนตน  
 หนังสือพิมพ จากผลการศึกษาพบวาเจเนอเรช่ันเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
เปดรับส่ือหนังสือพิมพมากเปนอันดับสอง โดยมีการเปดรับมากกวารอยละ 70.0 โดยเจเนอเรช่ัน
เอกซนิยมอานหนังสือพิมพประเภทหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทย คือหนังสือพิมพไทยรัฐ 
มากกวาหนังสือพิมพภาษาตางประเทศและหนังสือพิมพธุรกิจ โดยพบวาประเภท/รายการของ
หนังสือพิมพท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับ คือ พาดหัวขาว รองลงมาคือ ขาวเศรษฐกิจ ซ่ึง
สวนใหญแลวจะอานหนังสือพิมพท้ังเลม โดยเลือกอานเฉพาะหัวขอท่ีสนใจหรือขาวท่ีกําลังไดรับ
ความนิยมในขณะน้ัน  มีการติดตามอานคอลัมนประจําเปนสวนนอย และมักจะอานหนังสือพิมพ
ในท่ีทํางาน และท่ีบาน  
 ในดานปริมาณการรับส่ือพบวา เจเนอเรชั่นเอกซ จะมีการเปดรับส่ือหนังสือพิมพโดยรวม
วันละคร้ัง และนิยมอานหนังสือพิมพในชวงเวลาวาง เชน ชวงพักกลางวัน (12.00-12.29น.) ในแต
ละคร้ังจะอานหนังสือพิมพนานประมาณ 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง โดยจะอานหนังสือพิมพเพียงอยาง
เดียว ไมรับส่ือหรือทํากิจกรรมอื่นรวมดวย และผลที่ไดนี้สอดคลองกับการศึกษาของอภิรดี          
ภูริปาณิก (2544) ท่ีพบวากลุมตัวอยางใชเวลาอานหนังสือพิมพคร้ังละไมเกิน 30 นาที 
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 อินเทอรเน็ต เจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ืออินเทอรเน็ตมาก
เปนอันดับสามรองจากโทรทัศน และหนังสือพิมพ โดยใชอินเทอรเน็ตทุกวัน วันละ 2 คร้ังหรือ
มากกวา สําหรับเว็บไซตที่เขาใชเปนประจํา คือ Hotmail รองลงมาคือ Google และ เว็บไซตของ
บริษัท/หนวยงาน เหตุผลท่ีเขาเยี่ยมชมเว็บไซตก็เพื่อใชในการคนหาขอมูลขาวสารและรับ/สงอีเมล 
โดยสวนใหญจะใชอินเทอรเน็ตในท่ีทํางาน เนื่องจากท่ีทํางานมีอินเทอรเน็ตใหใชและบางสวนตอง
ใชติดตองานทางอีเมลอยูแลว รองลงมาคือท่ีบาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอรอุมา ศรีสุทธิ
พันธ (2545) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางใชอินเทอรเน็ตท่ีบาน รานอินเทอรเน็ตและท่ีทํางาน และสวน
ใหญนิยมคนหาขอมูลขาวสารพอ ๆ กับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
ติดตองาน โดยในขณะท่ีใชอินเทอรเน็ตจะไมเปดรับส่ืออ่ืนหรือทํากิจกรรมอ่ืนรวมดวย 
 ในดานปริมาณการเปดรับส่ือพบวา เจเนอเรช่ันเอกซมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต
มาแลวไมตํ่ากวา 5 ปและเปดรับส่ือโดยรวมวันละ 2 คร้ังหรือมากกวา เวลาท่ีใชอินเทอรเน็ต คือ 
ชวงเชาต้ังแตเร่ิมตนทํางาน (08.00-08.29น.) จนถึงชวงเย็นท่ีเลิกงาน (17.00-17.29น.) โดยในแตละ
คร้ังจะใชอินเทอรเน็ตคร้ังละประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ซ่ึงใกลเคียงกับผลการศึกษาของอรอุมา ศรีสุทธิ
พันธ (2545) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางมีระยะเวลาการใชอินเทอรเน็ต 2 ช่ัวโมงตอคร้ัง 
 วิทยุ เจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ือวิทยุมากเปนอันดับส่ี โดย
จากการศึกษาพบวา เจเนอเรช่ันเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จะรับฟงประเภทของรายการ
วิทยุคือ รายการเพลง มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอภิรดี ภูริปาณิก (2544) ท่ีพบวากลุม
แมบานสวนใหญนิยมเปดฟงเพลงลูกทุง รองลงมาคือ รายการขาวประจําวัน สําหรับสถานีวิทยุท่ีรับ
ฟงนั้นจะรับฟงสถานีวิทยุท่ีกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม คือ FM100 เสียงส่ือสารมวลชน 
FM105.75 เสียงสามรอยยอด FM93.25 สวท.เชียงใหม ในจํานวนท่ีใกลเคียงกัน แตเม่ือรวมกันแลว
มีปริมาณมากกวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ท่ีรับฟงวิทยุจากสถานีวิทยุท่ีกระจายเสียงจาก
สวนกลางคือ FM100.75 อสมท.  
 ในดานปริมาณการเปดรับส่ือพบวา เจเนอเรช่ันเอกซเปดรับส่ือวิทยุวันละคร้ัง ชวงเวลาใน
การรับฟงวิทยุ คือ เวลาขณะขับรถไปทํางานตอนเชาหรือเวลาเร่ิมทํางาน (08.00-08.59น.และ07.00-
07.29น.)และเวลาขณะขับรถกลับบานหรือเวลาเลิกงาน (17.00-17.59น.) โดยในแตละคร้ังจะฟง
วิทยุประมาณ 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง ซ่ึงจากผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของอภิรดี           
ภูริปาณิก (2544) ท่ีพบวา กลุมแมบานสวนใหญเปดรับส่ือวิทยุทุกวันและใชเวลานอยกวา 30 นาที
ตอคร้ัง 
 นิตยสาร เจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ือนิตยสารมากเปน
อันดับหา โดยประเภทของนิตยสารที่เปดรับมากท่ีสุด คือ นิตยสารบานและการตกแตง รองลงมา
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คือ นิตยสารบันเทิง ดารา นิตยสารผูหญิง และนิตยสารสุขภาพ/ชีวจิต และนิยมอานนิตยสารทั้งเลม
มากกวาแยกอานเปนคอลัมน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมักอานนิตยสารท่ีบาน รองลงมาคือ 
รานท่ีไปใชบริการเชน รานเสริมสวย และท่ีทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพรรณฤดี ช.เจริญ
ยิ่ง (2545) ท่ีพบวา กลุมผูหญิงวัยทํางานสวนใหญอานนิตยสารในบาน ในหองนอน หรือในหองน้ํา
ขณะทําภารกิจสวนตัว และชอบอานนิตยสารผูหญิงคือ นิตยสารแพรว มากท่ีสุด  
 ในดานปริมาณการเปดรับส่ือพบวา นิตยสารเปนส่ือมวลชนท่ีสามารถเขาถึงไดงายเพียงส่ือ
เดียวที่เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญเปดรับในวันเสาร-อาทิตยมากกวาวันจันทร-ศุกร เนื่องจาก            
เจเนอเรช่ันเอกซ นิยมอานนิตยสารในวันเวลาวาง เพื่อการพักผอน ซ่ึงในขณะท่ีอานนิตยสารจะไม
เปดรับส่ืออ่ืนหรือทํากิจกรรมอ่ืนรวมดวย โดยเปดรับส่ือนิตยสารสัปดาหละครั้ง ชวงเวลาในการ
อานนิตยสาร คือ ชวงเชาของวันเสาร-อาทิตย (10.00-10.59 น. ถึง เวลา 12.00-12.59 น.) และในแต
ละคร้ังจะอานนิตยสารนานประมาณ 1 ช่ัวโมง ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ     
พรรณฤดี ช.เจริญยิ่ง (2545) ท่ีพบวา กลุมผูหญิงวัยทํางานชอบอานนิตยสารเปนกิจกรรมยามวาง 
จํานวนช่ัวโมงท่ีใชอานนิตยสารเฉล่ียตอวันประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 
 ภาพยนตร เจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ือภาพยนตรมากเปน
อันดับสุดทาย เนื่องจากเปนส่ือท่ีมีตนทุนในการเปดรับสูงท่ีสุดและเขาถึงยากกวาเม่ือเทียบกับส่ือ
อ่ืนๆ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชมภาพยนตรแอคช่ัน ผจญภัย รองลงมาคือ ภาพยนตรตลก และ
รักโรแมนติค มักจะชมภาพยนตรกับแฟน/คนรัก รองลงมาคือ เพื่อนและชมคนเดียว  
 ในดานปริมาณการเปดรับส่ือพบวา เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญชมภาพยนตรนอยกวาเดือน
ละ 1 คร้ัง โดยนิยมชมภาพยนตรในวันเสาร-อาทิตย และชวงเวลาท่ีชมภาพยนตรคือ ชวงบายถึงชวง
เย็น (12.00-12.59 น.และ13.00-13.59 น. ถึง 15.00-15.59 น.และ18.00-18.59 น.) 
 กลาวโดยสรุปคือ ส่ือท่ีเจเนอเรช่ันเอกซสวนใหญเปดรับทุกวันคือ โทรทัศน หนังสือพิมพ 
อินเทอรเน็ต และวิทยุ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากส่ือท้ัง 4 ชนิด มีความถ่ีในการเผยแพรมากท่ีสุด คือ
เผยแพรเปนรายวัน และเปนส่ือท่ีมีอายุส้ัน ไมตองใชความพยายามในการเปดรับมากนัก เนื่องจาก
เปนส่ือพื้นฐานท่ีแทบทุกครัวเรือนมีไวในครอบครอง เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญจึงเปดรับเปน
ประจําได ในขณะท่ีส่ือนิตยสารและภาพยนตรมีความถี่ในการเผยแพรและอายุท่ีนานกวารวมท้ังมี
ตนทุนในการรับส่ือท่ีสูงทําใหมีการเปดรับส่ือท้ัง 2 ในปริมาณท่ีนอย 
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ขอคนพบ 
 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ันเอกซในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม มีขอคนพบดังนี้ 
 ภาพรวมของการเปดรับส่ือพบวา เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญจะเปดรับส่ือทุกประเภทใน
ปริมาณท่ีมาก เชน เปดรับส่ือ โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ตและวิทยุทุกวัน และในการ
เปดรับส่ือตาง ๆ นั้น จะเปดรับจากหลาย ๆแหลงดวยกัน ไมเฉพาะท่ีบานเพียงอยางเดียว เชน          
ท่ีทํางาน  รานท่ีไปใชบริการเชน รานเสริมสวย รานอาหาร เปนตน 

1. โทรทัศน 
1.1 โทรทัศนเปนส่ือมวลชนท่ีเจเนอเรชั่นเอกซมีความเปนเจาของ และเปดรับบอย 

ท่ีสุด 
  1.2 เจเนอเรชั่นเอกซชมโทรทัศนในวันจันทร-ศุกรมากกวาเสาร-อาทิตย 
  1.3 เจเนอเรชั่นเอกซมีการเปดรับส่ือโทรทัศนวันละ 2 คร้ัง คือ ตอนเชากอนทํางาน 
และตอนเย็นหลังจากเลิกงานแลว 
  1.4 ในแตละคร้ังเจเนอเรช่ันเอกซจะชมโทรทัศนโดยเฉลี่ยไมนอยกวาคร้ังละ          
2 ช่ัวโมง โดยจะชมในวันเสาร-อาทิตยนานกวาวันจันทร-ศุกร 
  1.5 เจเนอเรชั่นเอกซเลือกชมโทรทัศนจากสถานีโทรทัศนชอง 3 บอยท่ีสุด 

1.6 เจเนอเรชั่นเอกซนิยมติดตามชมรายการขาวประจําวันจากทุกสถานีโทรทัศน  
มากท่ีสุด เนื่องจาก ตองการติดตามขาวสารและเหตุการณปจจุบัน 
  1.7 รายการวิเคราะหขาว เปนรายการโทรทัศนท่ีไดรับความนิยมรองลงมาจาก
รายการขาวประจําวัน ไดแก รายการเร่ืองเลาเชานี้ทางสถานีโทรทัศนชอง 3 และ TiTV Hot news
ทางสถานีโทรทัศน TiTV 
  1.8 เจเนอเรช่ันเอกซนิยมชมรายการโทรทัศนท่ีใหสาระความรูและความบันเทิง
ควบคูกันไปดวย เชน รายการสารคดี ไดแก รายการแดนสนธยาและขํากล้ิงลิงกับหมา ทาง
สถานีโทรทัศนชอง 9 รายการเกมโชว ไดแก รายการชิงรอยชิงลานทางสถานีโทรทัศนชอง 7 และ
อัจฉริยะขามคืนทางสถานีโทรทัศนชอง 3 
  1.9 รายการโทรทัศนท่ีเจเนอเรช่ันเอกซใหความสนใจรับชมนอย ไดแก รายการ
เพื่อการศึกษา (มสธ.) รายการเกี่ยวกับรถยนต รายการสอนการทําอาหารและรายการทอลคโชว 
  1.10 เจเนอเรชั่นเอกซนิยมชมรายการโทรทัศนประเภทการตูนพรอมกับบุตร     
ของตน 
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  1.11 เจเนอเรชั่นเอกซมักจะชมโทรทัศนระหวางทํากิจกรรมอ่ืนดวย เชน ระหวาง
ทานอาหาร เตรียมตัวออกไปทํางาน 
 2. หนังสือพิมพ 
  2.1 เปดรับมากเปนอันดับสอง รองจากโทรทัศน 
  2.2 เจเนอเรชั่นเอกซอานหนังสือพิมพในวันจันทร-ศุกรมากกวาเสาร-อาทิตย 
  2.3 เจเนอเรช่ันเอกซอานหนังสือพิมพทุกวัน วันละคร้ัง โดยใชเวลาอานครั้งละ    
30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง สวนใหญอานในชวงเวลาพักกลางวันหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลว 
และใชระยะเวลาในการอานหนังสือพิมพโดยเฉล่ียในวันจันทร-ศุกรใกลเคียงกับวันเสาร-อาทิตย 
  2.4 เจเนอเรชั่นเอกซนิยมอานหนังสือพิมพท่ีทํางานพอ ๆ กับอานท่ีบาน 
  2.5 หนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทย เปนหนังสือพิมพท่ีเจเนอเรชั่นเอกซนิยม
อานมากท่ีสุด คือ หนังสือพิมพไทยรัฐ 
  2.6 เจเนอเรช่ันเอกซสวนใหญอาน คอลัมนพาดหัวขาว โดยจะเลือกอานเฉพาะ
หัวขอท่ีสนใจเรือขาวท่ีกําลังไดรับความนิยมในขณะน้ัน 
  2.7 เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญจะอานหนังสือพิมพท้ังเลม ไมมีการติดตามอาน
คอลัมนประจําและมีเพียงสวนนอยท่ีสามารถจําคอลัมนในหนังสือพิมพได 
  2.8 ในขณะท่ีอานหนังสือพิมพ เจเนอเรช่ันเอกซจะไมเปดรับส่ืออ่ืน หรือทํา
กิจกรรมอ่ืนรวมดวย 
  2.9 ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบอินเทอรเน็ต ทําใหมี          
เ จ เนอ เร ช่ันบางก ลุ มนิ ยม เข า ไปอ านหนั ง สือพิมพ ใน เว็บไซต ของหนั ง สือพิมพ เชน 
www.thairath.co.th ผานทางอินเทอรเน็ต 
 3. อินเทอรเน็ต 
  3.1 เจเนอเรช่ันเอกซเปดรับส่ืออินเทอรเน็ตมากเปนอันดับสาม 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
ความเคล่ือนไหวราคาหลักทรัพย (www.set.or.th) 
  3.3 เจเนอเรช่ันเอกซสวนใหญมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตมาแลวไมตํ่ากวา 
5 ป 
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  3.4 เจเนอเรช่ันเอกซจะใชอินเทอรเน็ตทุกวัน วันละ 2 คร้ังหรือมากกวา โดยใชใน
วันจันทร-ศุกรมากกวาในวันเสาร-อาทิตย 
  3.5 เวลาท่ีใชอินเทอรเน็ต คือ ชวงเชาต้ังแตเร่ิมงานจนถึงชวงเย็นหลังเลิกงาน และ
ระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ตในวันจันทร-ศุกรยาวนานมากกวาในวันเสาร-อาทิตย โดยในแตละ
คร้ังจะใชอินเทอรเน็ตประมาณคร้ังละ 3 ช่ัวโมง 
  3.6 เจเนอเรชั่นเอกซจะใชอินเทอรเน็ตในท่ีทํางานมากท่ีสุด เนื่องจากท่ีทํางานสวน
ใหญมีอินเทอรเน็ตใหใชฟรี และตองติดตองานทางอินเทอรเน็ตอยูแลว 
  3.7 เว็บไซตท่ีเจเนอเรชั่นเขาใชเปนประจํา ไดแก Hotmail Google และเว็บไซต
ของบริษัท/หนวยงาน 

4. วิทยุ  
  4.1 เจเนอเรชั่นเอกซเปดรับส่ือวิทยุมากเปนอันดับส่ี  
  4.2 เจเนอเรชั่นเอกซฟงวิทยุในวันจันทร-ศุกรมากกวาวันเสาร-อาทิตย 
  4.3 เจเนอเรชั่นเอกซฟงวิทยุทุกวัน วันละคร้ัง โดยใชเวลาฟงคร้ังละ 30 นาทีถึง       
1 ช่ัวโมง และนิยมฟงวิทยุขณะขับรถไปทํางานในตอนเชาและขับรถกลับบานในตอนเย็น  

4.4 ระยะเวลาในการฟงวิทยุโดยเฉล่ียในวันเสาร - อาทิตย ยาวนานกวาวันจันทร - 
ศุกร 
  4.5 เจเนอเรช่ันเอกซนิยมรับฟงวิทยุจากสถานีวิทยุท่ีกระจายเสียงในจังหวัด
เชียงใหมมากกวาสถานีวิทยุท่ีกระจายเสียงมาจากสวนกลาง 
  4.6 เจเนอเรช่ันเอกซสวนใหญรับฟงรายการเพลงจากวิทยุ เนื่องจากตองการการ
ผอนคลายและความเพลิดเพลินระหวางทํากิจกรรมอ่ืน เชนขับรถ 
  4 .7  เ จ เนอเรชั่น เอกซนิ ยม รับฟ งวิทยุ จาก เค ร่ือง เลนวิทยุ  รองลงมาคือ 
โทรศัพทมือถือ แสดงวา โทรศัพทมือถือเขามามีบทบาทในการเปดรับส่ือของเจเนอเรชั่นเอกซมาก
ข้ึน นอกจากนี้ยังมีการฟงวิทยุทางอินเทอรเน็ตอีกดวย 
 5. นิตยสาร 
  5.1 เจเนอเรชั่นเอกซเปดรับส่ือนิตยสารมากเปนอันดับท่ีหา เนื่องจากนิตยสารเปน
ส่ือท่ีมีตนทุนในการรับส่ือท่ีคอนขางสูง ความถ่ีในการเผยแพรนอย และไมมีความสดใหมของขาว 
  5.2 เจเนอเรชั่นเอกซอานนิตยสารในวันเสาร-อาทิตยมากกวาวันจันทร-ศุกร 
  5.3 เจเนอเรชั่นเอกซอานนิตยสารสัปดาหละคร้ัง โดยใชเวลาอานครั้งละ 1 ช่ัวโมง 
ในเวลาวาง เชนชวงเชาของวันหยุดเสาร-อาทิตย และนิยมอานท่ีบาน รองลงมาคือ รานท่ีไปใช
บริการ เชนรานเสริมสวย  
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  5.4 นิตยสารท่ีเจเนอเรชั่นเอกซนิยมอานมากท่ีสุดคือ นิตยสารบานและการตกแตง
บาน ไดแก นิตยสารบานและสวน รองลงมาคือ นิตยสารบันเทิง ดารา ไดแก ทีวีพูล 
  5.5 เจเนอเรช่ันเอกซนิยมอานนิตยสารทั้งเลมมากกวาเลือกอานเปนคอลัมน 
เนื่องจากไมสามารถจดจําคอลัมนในนิตยสารได นิตยสารที่อานท้ังเลมไดแก มติชนสุดสัปดาห 
คูสรางคูสม 
 6. ภาพยนตร 
  6.1 เจเนอเรชั่นเอกซเปดรับส่ือภาพยนตรเปนอันดับสุดทาย เนื่องจากเปนส่ือท่ีมี
ตนทุนในการเปดรับสูงและเขาถึงยากกวาส่ืออ่ืน 
  6.2 เจเนอเรช่ันเอกซชมภาพยนตรนอยกวาเดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึงถือวาเปนส่ือท่ีมี
ความบอยคร้ังในการเปดรับนอยท่ีสุด 
  6.3 เจเนอเรช่ันเอกซนิยมชมภาพยนตรในวันเสาร-อาทิตยมากกวาวันจันทร-ศุกร 
เนื่องจากการชมภาพยนตร ตองใชเวลาคอนขางยาวนาน จึงมักมีโอกาสชมในวันหยุดจากการทํางาน 
  6.4 เจเนอเรชั่นเอกซจะเขาชมภาพยนตรในชวงบายหรือชวงเย็น 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปประยุกตใช 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ันเอกซในอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีสามารถเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอกซในอําเภอเมือง จังหวัด 
เชียงใหมไดท่ัวถึง เนื่องจากกลุมเจเนอเรช่ันเอกซเปดรับในปริมาณท่ีมากและมีความบอยท่ีสุด 
ดังนั้นควรเลือกชองทางการส่ือสารทางโทรทัศนไปยังกลุมเจเนอเรช่ันเอกซเปนอยางแรก  

2. จากผลการศึกษาสามารถแสดงใหเห็นวาส่ือท่ีจะเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอกซไดงาย 
และมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ ส่ือท่ีมีตนทุนผูรับส่ือตํ่า เปนส่ือฟรี สามารถรับไดบอยตามความ
สะดวกและมีความสดใหมของขอมูลท่ีนําเสนอ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ตและวิทยุ 
เปนตน ผูท่ีตองการวางแผนส่ือโฆษณาท่ีมีกลุมเจเนอเรช่ันเอกซเปนกลุมเปาหมายนั้นควรจะเลือก
ชองทางผานแตละส่ือโดยพิจารณาตามความเหมาะสม เชน รูปแบบของขอมูลท่ีตองการส่ือสาร 
งบประมาณในการโฆษณา ความถ่ีและความครอบคลุมของส่ือ 
 ตอไปน้ีเปนขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปประยุกตใชตามประเภทของส่ือ      
6 ประเภท ดังนี้ 
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1. โทรทัศน 
เปนส่ือท่ีมีความสดใหม สามารถเขาถึงและครอบคลุมกลุมเจเนอเรช่ันเอกซไดมาก 

ท่ีสุด เนื่องจากเปนส่ือท่ีเจเนอเรชั่นเอกซเปดรับและมีเคร่ืองรับส่ือในครอบครองมากท่ีสุด โดยผูท่ี
ตองการวางแผนส่ือโฆษณาท่ีมีกลุมเจเนอเรช่ันเอกซเปนกลุมเปาหมายผานส่ือโทรทัศนนั้น 
สามารถวางแผนไดโดยการโฆษณาผานโทรทัศนไดทุกวัน (จันทร-อาทิตย) วันละ 2 คร้ัง ใน           
2 ชวงเวลา คือ ชวงเชาระหวางเวลา 06.00-08.00 น. และชวงเย็นระหวางเวลา 18.00-21.00 น. โดย
เนนการโฆษณาในวันจันทร-ศุกรมากกวาในวันเสาร-อาทิตย หรือจะโฆษณาในชวงรายการท่ีกลุม       
เจเนอเรช่ันเอกซสวนใหญนิยมรับชม คือ ขาวประจําวัน วิเคราะหขาว รายการสารคดี ละครไทย 
เชนรายการเร่ืองเลาเชานี้ TiTV Hot news สํารวจโลก แดนสนธยา ขํากล้ิงลิงกับหมา ละครไทยหลัง
ขาวภาคคํ่า เปนตนและควรเลือกโฆษณาผานทางสถานีโทรทัศนชอง 3 เปนอันดับแรก เนื่องจาก
กลุมเจเนอเรช่ันเอกซรับชมมากท่ีสุด 

2. หนังสือพิมพ 
เปนส่ือท่ีดี และมีประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอกซไดดี เนื่องจาก           

เจเนอเรชั่นเอกซอานหนังสือพิมพทุกวัน อีกท้ังหนังสือพิมพจัดเปนส่ือท่ีมีความคงทนถาวร 
สามารถอานซํ้าและมีโอกาสอานไดมากกวา 1 คน ดังนั้นหากโฆษณาผานทางหนังสือพิมพจะทําให
กลุม     เจเนอเรช่ันเอกซสามารถส่ือโฆษณาซํ้า ๆ และเพิ่มปริมาณผูรับส่ือได และการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพเพื่อใหเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอกซนั้น จะตองโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันฉบับ
ภาษาไทย เชน ไทยรัฐ  มติชนรายวัน  เดลินิวส เนื่องจากเปนหนังสือพิมพท่ีกลุมเจเนอเรช่ันเอกซ
อานมากท่ีสุด และหากกลุมเปาหมายอานหนังสือพิมพธุรกิจ ควรโฆษณาในหนังสือพิมพผูจัดการ
รายสัปดาห ฐานเศรษฐกิจ และประชาชาติธุรกิจ สวนหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาอังกฤษ ก็ควร
เลือกหนังสือพิมพบางกอกโพสต และอาจเลือกลงโฆษณาในสวนคอลัมนเศรษฐกิจ การเมือง 
บันเทิง ดารา เพราะเปนคอลัมนท่ีมีผูอานมาก รองมาจากพาดหัวขาว 

3. อินเทอรเน็ต 
เปนส่ือท่ีสะดวกในการเขาถึงเจเนอเรช่ันเอกซ เนื่องจากสวนใหญท่ีทํางานมักมี 

อินเทอรเน็ตใหใช และจากการที่เจเนอเรช่ันเอกซใชอินเทอรเน็ตเปนประจําทุกวัน ต้ังแตชวงเชา
เวลาเร่ิมทํางาน (08.00-10.00 น.) จนถึงชวงเย็นเวลาเลิกงาน (17.00-18.00 น.) โดยมักเปด
อินเทอรเน็ตท้ิงไวตลอดเวลาทํางาน ทําใหอินเทอรเน็ตเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ ตนทุนตํ่าและมี
โอกาสเขาถึงกลุม   เจเนอเรชั่นเอกซไดงาย อีกท้ังอินเทอรเน็ตเปนส่ือเพียงส่ือเดียวท่ีสามารถส่ือสาร
แบบสองทางระหวางผูสงและผูรับสารไดและยังสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ ขอมูลใหเหมาะสมกับ
ผูรับสารเปนรายบุคคลได ดังนั้นอินเทอรเน็ตจึงเหมาะท่ีจะเปนอีกชองทางหนึ่งในการส่ือสาร
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เพื่อใหเขาถึงกลุม  เจเนอเรชั่นเอกซได โดยผูท่ีจะวางแผนโฆษณาหรือแผนการตลาดที่มีกลุม         
เจเนอเรช่ันเอกซเปนกลุมเปาหมายนั้น ควรทําการโฆษณาในลักษณะ Banner ผานทางเว็บไซต       
ท่ี    เจเนอเรชั่นเอกซเปดรับมากท่ีสุด เชน Hotmail, Google, Yahoo, Kapook, Sanook และ Teenee 
เปนตน รวมถึงเว็บไซตท่ีใหบริการวิทยุออนไลน หรือหนังสือพิมพออนไลน เนื่องจากมีกลุม         
เจเนอเรชั่นเอกซใชบริการเหลานี้ผานทางอินเทอรเน็ตจํานวนหนึ่ง นอกจากการโฆษณาแลวในสวน
การวางแผนการตลาด นักการตลาดยังสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดไปยัง
กลุมเปาหมายเจเนอเรช่ันเอกซ ผานทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบการสมัครสมาชิก การรวมแขงขัน
เลนเกม  การส่ังซ้ือสินคาหรือใชบริการออนไลน เปนตน 

4. วิทยุ 
เปนส่ืออีกอยางหนึ่งท่ีสะดวกในการเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอกซ เนื่องจากเจเนอเรช่ัน 

เอกซจะรับฟงวิทยุทุกวัน และจากการศึกษาพบวา เจเนอเรชั่นเอกซสวนใหญรับฟงรายการเพลงจาก
วิทยุมากท่ีสุด และมักจะฟงรายการวิทยุจากสถานีวิทยุท่ีกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหมมากกวา
สถานีวิทยุท่ีกระจายเสียงจากสวนกลาง อาจเนื่องจากความรูสึกใกลชิด และตองการทราบขาวความ
เคล่ือนไหวตาง ๆรอบเมืองเชียงใหม และเนื่องจากการเปดรับฟงวิทยุสามารถเปดรับฟงไปพรอม ๆ 
กับการทํากิจกรรมอ่ืนรวมดวยได เชน การทํางาน รับประทานอาหาร หรือในขณะขับรถ ซ่ึงเปน
สถานท่ีท่ีกลุมเจเนอเรช่ันเอกซฟงวิทยุมากท่ีสุด อีกท้ังยังเปนส่ือท่ีไมมีตนทุนของผูรับส่ือ
เชนเดียวกับโทรทัศน จึงทําใหมีผูเปดรับส่ือเปนจํานวนมาก ดังนั้นการโฆษณาเพื่อใหเขาถึงกลุม     
เจเนอเรชั่นเอกซโดยผานส่ือวิทยุนั้น จะตองมีเนื้อหาท่ีส้ัน กระชับและรวดเร็ว โดยชวงเวลาท่ีเหมาะ
แกการโฆษณาควรเปนวันจันทร-ศุกร ในชวงเชาขณะขับรถไปทํางาน คือ 06.00-09.00 น. และชวง
เย็นขณะขับรถกลับบาน คือ 17.00-18.00 น.ซ่ึงเจเนอเรช่ันเอกซจะใชเวลาฟงวิทยุในแตละคร้ัง
ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง 

5. นิตยสาร 
เปนส่ือท่ีเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอกซไดนอยกวาส่ืออ่ืน ๆ ท่ีกลาวมากอนขางตน  

เนื่องจากมีความบอยคร้ังในการเปดรับส่ือนิตยสารนอยกวาส่ืออ่ืนๆ คือ เพียงสัปดาหละ 1 คร้ัง     
คร้ังละประมาณ 1 ช่ัวโมง เนื่องจากนิตยสารมักจะออกเปนรายสัปดาห รายปกษหรือรายเดือน      
ทําใหขาดความสดใหมของขอมูลขาวสาร และมีตนทุนของผูรับส่ือคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ
ส่ืออ่ืน ทางดานขอดีของส่ือนิตยสารคือ ผูอานสามารถอานไดเปนเวลานาน มีโอกาสอานไดมากกวา  
1 คนและมักอานซํ้ามากกวา 1 รอบ เพื่อกลับมาคนหาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ โดยเฉพาะหนา
โฆษณา อีกท้ังรูปเลมสวยงาม นาอานและเก็บสะสม โดยหากผูประกอบการสนใจท่ีจะใชการ
โฆษณาผานส่ือนิตยสารจะตองลงโฆษณาในนิตยสารท่ีกลุมเจเนอเรช่ันเอกซอานกันมาก เชน 
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นิตยสารบานและการตกแตงบาน (นิตยสารบานและสวน) นิตยสารบันเทิง ดารา (นิตยสารทีวีพูล 
Gossip Spicy) นิตยสารสุขภาพ/ชีวจิต (นิตยสารชีวจิต) นิตยสารปกิณกะ (นิตยสารมติชนสุด
สัปดาห)  

6.    ภาพยนตร  
เปนส่ือท่ีเจเนอเรชั่นเอกซมีความถ่ีในการเปดรับนอยท่ีสุด คือ นอยกวาเดอืนละ 1 คร้ัง  

เนื่องจากเปนส่ือท่ีตนทุนของผูรับส่ือสูงท่ีสุดและเขาถึงยากกวาส่ืออ่ืน ๆ ดังนี้หากผูประกอบการ
สนใจจะลงโฆษณาสินคาหรือบริการผานส่ือภาพยนตร ใหเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอกซใหมี
ประสิทธิภาพแลว จะตองโฆษณาพรอมกับการฉายภาพยนตรแนวแอคช่ัน ผจญภัย รองลงมาคือ
แนวตลก รัก โรแมนติค ในชวงบายหรือเย็นของวันเสาร-อาทิตย เพราะเปนชวงท่ีเจเนอเรชั่นเอกซ
ชมภาพยนตรมากท่ีสุด นอกจากส่ือโฆษณาแลว ผูประกอบการยังสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาด
รวมกับภาพยนตรหรือโรงภาพยนตรท่ีฉายได ก็จะสามารถส่ือสารไปยังกลุมเจเนอเรช่ันเอกซได
โดยตรงอีกดวย 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 

1. วิธีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใหผูตอบแบบสอบถามเปนผูตอบดวยตนเองอาจ 
ทําใหไดขอมูลท่ีผิดพลาดและไมครบถวน เนื่องจากการตองการทราบถึงพฤติกรรมในการเปดรับ
ส่ือมวลชนของผูบริโภคในเชิงลึก เปนเร่ืองท่ีมีรายละเอียดและขอมูลคอนขางมาก อาจทําใหผูตอบ
แบบสอบถามสับสนเชน ช่ือรายการ สถานีท่ีออกอากาศ คอลัมนท่ีอาน เปนตน อีกท้ังเกิดความรูสึก
เหนื่อยลาในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผูวิจัยควรเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณ
บุคคล (Face to Face Interview) รวมกับแบบสอบถาม เพื่อจะไดมีโอกาสตอบคําถามและอธิบายใน
ส่ิงท่ีผูตอบแบบสอบถามสับสนหรือไมแนใจได และควรลดขนาดของกลุมตัวอยางลงเพ่ือใหได
ขอมูลท่ีถูกตองและครบถวน 
 2.   ในการสรางแบบสอบถามคร้ังตอไป ในสวนของการสอบถามถึงส่ือโรงภาพยนตร ควร
ระบุใหชัดเจนวาหมายถึงโรงภาพยนตร เนื่องจากมีผูตอบแบบสอบถามบางสวนเขาใจวาภาพยนตร
ในแบบสอบถามหมายถึงภาพยนตรท่ีออกอากาศทางโทรทัศน และควรตัดตัวเลือก สัปดาหละคร้ัง 
และ สัปดาหละ 2-3 คร้ัง ออกจากแบบสอบถามในขอท่ีถามวา ทานชมภาพยนตรบอยเพียงใด 
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ขอจํากัดของการศึกษา 
1. จากการศึกษาในคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ ซ่ึงคําถามในบางสวนของเวลา 

และประเภทหรือช่ือรายการท่ีเปดรับเปนคําถามปลายเปดท่ีใหผูตอบแบบสอบถามเติมคําตอบเอง 
ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมสามารถจดจําช่ือรายการโทรทัศน รายการวิทยุ คอลัมน
ในหนังสือพิมพและคอลัมนในนิตยสารตาง ๆได ซ่ึงผูศึกษาก็ไดแนบผังรายการโทรทัศนและช่ือ
นิตยสารตาง ๆ ไปพรอมกับแบบสอบถามดวย แตเนื่องจากขอมูลมีจํานวนมาก ผูตอบแบบสอบถาม
ไมมีเวลาในการตอบแบบสอบถามมากพอ  

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 46.3 ซ่ึงมี 
จํานวนมากเกือบคร่ึงหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จึงอาจทําใหกลุมตัวอยางในการศึกษา
คร้ังนี้ไมสามารถเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรได เนื่องจากมีความหลายหลากของอาชีพคอนขาง
นอย 

3. มีผูตอบแบบสอบถามบางสวน ตอบวาชมภาพยนตรสัปดาหละคร้ัง (รอยละ 5.1) และ       
สัปดาหละ 2-3 คร้ัง (รอยละ 1.5) อาจเกิดจากการเขาใจผิดของผูตอบแบบสอบถามท่ีคิดวาส่ือ
ภาพยนตร หมายถึงภาพยนตรท่ีออกอากาศทางโทรทัศน หรือภาพยนตรท่ีอยูในรูปแบบแผน
บันทึกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  


