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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอ
เรช่ันเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ี
มีอายุระหวาง 18-24 ป หรือท่ีเรียกวาเจเนอเรช่ันเอ็ม จํานวน 400 ราย แลวนํามาวิเคราะหขอมูลโดย
ใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละและคาเฉล่ีย โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุดเปนเพศหญิง มีอายุ 20 ป  
การศึกษาระดับปริญญาตรี พักอาศัยอยูกับบิดามารดา มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท และ
แหลงท่ีมาของเงินรายไดมาจากบิดามารดาเปนหลัก  สําหรับส่ือมวลชนท่ีเจเนอเรชั่นเอ็มในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ โทรทัศน  อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ วิทยุ 
นิตยสาร  ภาพยนตร  และส่ืออ่ืนๆ เชน โทรศัพทมือถือ ใบปลิว  

โทรทัศน เปนส่ือท่ีผูตอบแบบสอบถามเปดรับมากและบอยท่ีสุด โดยเปดรับมากท่ีสุดวัน
เสาร-อาทิตย โดยชมโทรทัศนวันละ 2 คร้ังหรือมากกวา และมีระยะเวลาในการเปดรับส่ือโทรทัศน
เฉล่ียตอคร้ังประมาณ 4 ช่ัวโมง 56 นาที สถานีโทรทัศนท่ีชมบอยท่ีสุด คือ ชอง 3 และชมรายการ
ประเภทขาวประจําวันมากท่ีสุด มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือเพียงส่ือเดียวในขณะรับส่ือ 

อินเทอรเน็ต ผูตอบแบบสอบถามนิยมใชอินเทอรเน็ตในวันจันทร-ศุกรมากท่ีสุด สวนใหญ
มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตมาแลว 5 ปข้ึนไป โดยใชอินเทอรเน็ตสัปดาหละ 2-3 คร้ัง และมี
ระยะเวลาใชอินเทอรเน็ตเฉล่ียตอคร้ังประมาณ 4 ช่ัวโมง สําหรับเว็บไซตท่ีเขาใชประจํา คือ Google 
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และ Hotmail เพื่อใชในการคนหาขอมูลขาวสาร และรับสงอีเมลล มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือเพียง
ส่ือเดียวในขณะรับส่ือ 

หนังสือพิมพ ผูตอบแบบสอบถามเปดรับส่ือหนังสือพิมพในวันจันทร-ศุกรมากท่ีสุด โดย
อานหนังสือพิมพวันละคร้ังและชวงเวลาท่ีอาน คือ ชวงพักกลางวัน (12.00-12.29 น.) โดยในแตละ
คร้ังจะอานหนังสือพิมพนานประมาณ 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง หนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยท่ี
นิยมอานมากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ ไมนิยมอานหนังสือพิมพฉบับภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาของ
หนังสือพิมพท่ีอานสวนใหญ คือ พาดหัวขาว รองลงมาคือ บันเทิง ดารา และนิยมอานท้ังเลม มี
พฤติกรรมการเปดรับส่ือเพียงอยางเดียวในขณะรับส่ือ 

วิทยุ  ผูตอบแบบสอบถามรับฟงวิทยุในวันจันทร -ศุกรมากท่ีสุด  โดยรับฟงวิทยุ          
สัปดาหละ 2-3 คร้ัง และมีระยะเวลารับฟงตอคร้ังประมาณ 1-2 ช่ัวโมง สวนใหญเลือกรับฟง
ประเภทหรือรายการเพลงเปนหลักจากสถานีวิทยุสวนกลางโดยจะรับฟงวิทยุท่ีบาน และรับฟงจาก
เคร่ืองเลนวิทยุมากท่ีสุด     มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือแบบเปดรับส่ือระหวางทํากิจกรรมอ่ืนรวมดวย 

นิตยสาร ผูตอบแบบสอบถามอานนิตยสารในวันเสาร-อาทิตยมากที่สุด โดยอานนิตยสาร
สัปดาหละคร้ัง นิยมอานนิตยสารในเวลาวาง ชวงกลางวันและบาย โดยมีระยะเวลาในการอานเฉล่ีย
ตอคร้ังประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ประเภทหรือรายการของนิตยสารท่ีสวนใหญอาน คือ นิตยสารเปน
บันเทิงดารารองลงมาคือนิตยสารวัยรุนและนิยมอานท้ังเลมมากกวาแยกอานเปนคอลัมนมี
พฤติกรรมการเปดรับส่ือแบบเปดรับส่ืออยางเดียวในขณะรับส่ือ 

ภาพยนตร ผูตอบแบบสอบถามนิยมชมภาพยนตรในวันเสาร-อาทิตยมากท่ีสุด โดยชม
ภาพยนตรเดือนละ 2-3 คร้ัง เวลาท่ีนิยมชมภาพยนตรคือ 12.00-18.00 น. นิยมชมภาพยนตรแนว
แอคช่ัน ผจญภัย รองลงมาคือ ตลก และรัก โรแมนติก  และนิยมไปชมภาพยนตรกับเพื่อน 

สําหรับเหตุผลในการเปดรับส่ือมวลชนนั้น กลุมเจเนอเรช่ันเอ็ม ตองการรับส่ือมวลชนเพ่ือ
ตอบสนองความตองการดานความบันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือดานขอมูลขาวสารและตองการ
ดานสรางเอกลักษณใหกับตนเอง โดยมีความตองการดานการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนเปนลําดับ
สุดทาย 
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Abstract 
 

 The objective of this research was to study generation M’s exposure behavior towards 
mass media in Mueang District, Chiang Mai Province. The data was collected from questionnaire 
distributed to 400 generation M members aging 18-24 years. The data was from convenience 
sampling. The data was then analyzed using frequency, percentage and mean. 
 Results of the study showed that most respondents were female of 20 years of age, 
university education, live with parent. Their average earning was below 5,000 baht. Mass media 
exposures of their choices were television, the internet, newspaper, radio, magazines, movies, and 
other media such as mobile phone or leaflet, respectively. 
 The details of the analysis for each type of media were as follows. For television, the 
respondents watched television the most during Saturday and Sunday and watched it twice a day 
or more. The average viewing period for each time was 4 hours 56 minutes. The most frequented 
channel was Channel 3. They watched daily news the most. While watching television, they did 
not do other activities. 
 For the internet, the respondents used it the most during Monday-Friday and used it twice 
a week. They familiar with internet more than 5 years. The average period of each use was            
4 hours. The most frequented website was Google, to search for information, and Hotmail, to sent  
e-mail. While using internet, they did not do other activities. 
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 For newspaper, the respondents read them the most during Monday-Friday. Most read 
them once a day, during lunch break (12:00-12:29). The average period of reading was 30 
minutes to one hour. The most preferred daily Thai newspaper was Thairath. They rarely like 
English newspaper. The section most preferred was headline news. Other preferred section was 
entertainment and also preferred reading the whole newspaper. While reading newspaper, they 
did not do other activities.  
 For radio, the respondents listened to it the most during Monday-Friday. They turned on 
radio twice a week with the average period of listening was couple hours. Most of them chose 
music program. They listened to the radio mostly at home. 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 afternoon. The average reading period was couple hours. 
The most preferred type of magazine was magazine related to entertainment and movie stars, 
followed by magazine related to teenagers. 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, twice a 
month. Their viewing times were 12:00-18:00. They preferred action movies the most, other 
choices were comedy and romantic movies, respectively. They would like to see a movie with 
friends. 
 The reasons for exposing themselves to the media were as follows: demand for 
entertainment, current information, image and interaction with people, respectively. 

 
 


