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หลักการและเหตุผล 

 สภาพสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วสงผลใหพฤติกรรมผูบริโภคมีการ
ปรับเปล่ียนอยูเสมอ  ผูบริโภคมีความเปนตัวของตัวเองสูง ตองการความสะดวกรวดเร็ว เปดรับส่ิง
ใหมๆ งาย กลาใชจายหากสินคาหรือบริการถูกใจเปนท่ีตองการ (เกษม พิพัฒนเสรีธรรม, 2548 : 17)   
ผูบริหารการตลาดของทุกองคกรจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจผูบริโภค (Consumer Insights)
ใหมากข้ึน   เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม  เนื่องจาก
ผูบริโภคมีความตองการและการรับรูท่ีแตกตางกันออกไป ดวยพื้นฐาน ความคิด ความรูสึก และ
สภาพแวดลอมท่ีตางกัน แมมีการพยายามส่ือสารขาวสารไปยังผูบริโภคหลากหลายทาง แต
ขณะเดียวกันนั้นตองเขาใจวาผูบริโภคก็ไมสามารถรับขอมูลท้ังหมดได แตจะเปดรับขอมูลเทาท่ี
ศักยภาพในการรับรูของแตละคนจะทําไดเทานั้น การศึกษาโดยกลุมผูบริโภคอยางเจาะจงจะชวย 
เปนแนวทางในการสรางหรือกระตุน การเปดรับขอมูลของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (ฉัตรยาพร  เสมอใจ, 2545 : 143) โดยเฉพาะผูบริโภคในปจจุบันมีการแบงเปนกลุม 
ดวยลักษณะทางสังคมท่ีแตกตางกัน (Social Categories) สงผลใหมีแบบแผนการรับขาวสารท่ี
แตกตางกัน เชน คนท่ีมีอายุ เพศ วัย ท่ีแตกตางกัน ก็จะมีการเลือกเปดรับสารตางกัน หรือท่ีเรียกวา 
ความแตกตางทางสังคม (Social Difference) ในขณะท่ีคนท่ีมีลักษณะทางสังคมท่ีเหมือนกัน (Group 
Like) ก็จะมีแบบแผนการใชและการเปดรับสารท่ีคลายคลึงกัน (กาญจนา แกวเทพ, 2545 : 299) 
นอกจากนี้ผูบริโภคยังมีลักษณะเลือกท่ีจะคนหาขอมูลขาวสารที่ตนเองตองการ เพื่อไมใหเสียเวลา
กับการบริโภคขอมูลขาวสารทุกประเภท รวมท้ังหลีกเล่ียงการทวมลนขอมูลขาวสาร (Overloaded 
Information) ท่ีไมตรงกับความตองการ (กมลรัฐ  อินทรทัศน : ออนไลน, 32)   

 ดังนั้นการส่ือสารผานทางส่ือมวลชน จึงมักถูกนํามาเปนเคร่ืองมือสงผานขาวสาร
ระหวางองคกรไปยังผูบริโภค เพราะถือเปนเคร่ืองมือท่ีมีอิทธิพลมาก ในการสรางและกระตุนการ
รับรูใหกับผูบริโภคไดครอบคลุมท่ีสุด เนื่องจากส่ือมวลชน (Mass Media) เชน ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน 
ส่ือส่ิงพิมพ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนชองทางท่ีสามารถส่ือสาร ใหเขาถึงคนจํานวนมากท่ีมีความ
หลากหลายอยางรวดเร็ว     ภายในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน (กาญจนา แกวเทพ, 2543 : 38)     
ส่ือมวลชนยังมีอิทธิพลอยางมากในการสรางหรือการเปล่ียนแปลงดานทัศนคติ และคานิยมตางๆ 
ของมวลชน มีผลตอพฤติกรรมของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชนหรือวัยรุน การ
เปดรับขอมูลขาวสารและเรียนรูส่ิงตางๆ ผานทางส่ือมวลชนจะสามารถเห็นผลของการเรียนรูนั้น
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ปรากฏมาเปนบุคลิกภาพ และการดําเนินชีวิต (ศิริกาญจน ยิ้มประยัติ : 2548, 87) ปจจุบันนี้เพื่อให
เขาถึงตัวตนของผูบริโภคใหมากท่ีสุดการศึกษาบทบาทและพฤติกรรมผูบริโภคจึงมีมากกวาการ
อธิบายตามหลักประชากรศาสตร (Demographic Profile) ดวยการแบงชวงอายุผูบริโภคเปนส่ีกลุม
เจนเนอเรช่ัน คือ Gen-M (Generation Millennial) หรือเจเนอเรช่ันเอ็ม เปนกลุมผูบริโภคอายุ
ระหวาง 18-24 ป Gen-Y (Generation Why) หรือเจเนอเรช่ันวาย เปนกลุมผูบริโภคอายุระหวาง    
25-33 ป  Gen-X (X-ers Generation) หรือเจเนอเรช่ันเอ็กซ เปนกลุมผูบริโภคอายุระหวาง 34-39 ป 
และ Gen-B (Baby Boomer Generation) หรือเจเนอเรช่ันบี เปนกลุมผูบริโภคอายุระหวาง 40-63 ป 
ซ่ึงการแบงเปนกลุมเชนนี้ชวยใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของคนแตละกลุมเจนเนอเรช่ันและ
ทําใหผูบริหารการตลาดมองเห็นการเปล่ียนแปลงของลูกคาแตละกลุม รวมทั้งมองเห็นโอกาสทาง
การตลาดท่ีเปดกวางไดอยางเจาะจง  (วิทยา ดานธํารงกูล, 2547 : ออนไลน) 

 กลุมผูบริโภคท่ีนาสนใจศึกษากลุมหนึ่งคือ กลุมเจเนอเรช่ันเอ็ม ซ่ึงเปนกลุมท่ีคาบ
เกี่ยวระหวางวัยรุนวัยทํางาน เนื่องจากกลุมนี้มีกําลังซ้ือมาก  นิยมบริโภคส่ือท่ีมีสาระเบาๆ เชนเพลง 
วาไรต้ี เพราะทําใหดูทันสมัย และรูขอมูลท่ีสนุก ต่ืนเตน รักดนตรี หลายๆ คนติดวิทยุมาก เปดฟงได
ท้ังวันท้ังคืนเพื่อเปนเพื่อนตอนอานหนังสือดึกๆ  และยังใหความสําคัญกับคอมพิวเตอร 
ภาษาอังกฤษ มีความอิสระในตัวเองคอนขางสูง (BrandAge, 2548: 144) เปนวัยท่ีตองการความเปน
ตัวเอง ตองการตัดสินใจเลือกซ้ือเลือกใชสินคาดวยตนเอง และมักตัดสินใจซื้ออยางกะทันหัน คน
กลุมนี้ไมเพียงแตจะจายเงินเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองเทานั้น ยังมีผลเพ่ือการยอมรับ
จากกลุมอีกดวย    (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538 : 259) ในตางประเทศจากบทความของ Steve Rabey ท่ี
มีในวารสารออนไลนYouth Worker Journal ฉบับเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมป 2005 ใหคํานิยาม
ถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอ็ม วาเปนกลุมคนท่ีเกิดระหวางป ค.ศ.1982 ถึงปค.ศ. 1990 คนกลุมนี้จะมีความ
แตกตางกับ คนรุนกอนๆ เนื่องจากมีความม่ันใจ มีความเปนตัวเองสูง เปนผูท่ีเกิดมาพรอมกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และกําลังจะกาวเปนผูบริโภคกลุมใหญในสังคม   

สําหรับในประเทศไทย จัดใหกลุมเจเนอเรช่ันเอ็ม เปนผูบริโภครุนเยาวท่ีมีอายุในป
ปจจุบันระหวาง 18-24 ป จากขอมูลของกรมการปกครองในเดือนธันวาคม ปพ.ศ.2548 กลุมเจเนอ
เรช่ันเอ็ม มีจํานวนท้ังส้ิน 6.82 ลานคน หรือคิดเปน 11.2 ของประชากรท้ังประเทศ สวนหน่ึงกําลัง
ศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัยท้ังระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สวนหนึ่งเพิ่งจบการศึกษาและ
เร่ิมทํางานไดประมาณคนละ 1-4 ป (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548: 237)  
 จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจและเปนแหลงศูนยกลาง
การศึกษาของภาคเหนือ  ในเดือนธันวาคม ป 2548 พบวาประชากรท่ีมีอายุระหวาง 18 - 24 ป           
มีจํานวนท้ังส้ิน 8,974 คน (ขอมูลสถิติประชากรกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2548: 
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ออนไลน) แต เนื่องจากเชียงใหมมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  เชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพและอีกหลายสถาบัน ประชากรกลุมนี้จึงมีมากข้ึนจากการเขา
มาศึกษาตอของประชากรจากจังหวัดอ่ืนๆ โดยพบวามีผูเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัด
เชียงใหมรวมกวา 50,459 คน (ขอมูลพื้นฐานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม, 2547: ออนไลน)  

 ดังนั้น ผู ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของ              
เจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม เพื่อทําใหเขาใจถึงกระบวนการเปดรับขาวสารจาก
ส่ือมวลชน ความบอยคร้ังในการเปดรับส่ือมวลชน ระยะเวลา ชวงเวลาในการเปดรับส่ือมวลชน          
(McLeod, 1972) เพื่อท่ีจะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจใหสามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางใน
การวางแผนสงขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารผานส่ือมวลชน เพื่อใหขอมูลขาวสารนั้นเขาถึง
กลุมเปาหมายชวงอายุ 18 – 24 ปไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  
วัตถุประสงคของการศึกษา 
  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   1 ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 
  2 สามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการใชส่ือผาน
ส่ือมวลชนเพ่ือใหขอมูลขาวสารเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
 พฤติกรรมการเปดรับส่ือ หมายถึง กระบวนการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนความ
บอยคร้ังในการเปดรับ ระยะเวลา ชวงเวลา และเนื้อหาในการเปดรับขาวสาร 
 ส่ือมวลชน  หมายถึง ส่ือหรือชองทาง ท่ีใชในการส่ือสารมวลชน   สามารถกระจาย
เร่ืองราวขาวสาร ความรูท่ีเปนประโยชน จากผูสงสารไปยังผูรับสารซ่ึงประกอบดวยคนจํานวนมาก
ในเวลาอันรวดเร็วภายในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน โดยไมถูกจํากัดเร่ืองเวลาและสถานท่ี อาจมี
ผลทําใหผูรับสารเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมท่ีมีอยูได ทําใหมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
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แนวโนมทางวัฒนธรรมของมวลชน ตัวอยางไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร 
ภาพยนตร ฯลฯ (ปรมะ สตะเวทิน 2538: 126–127) 
 เจเนอเรชั่นเอ็ม หมายถึงกลุมประชากรท่ีมีอายุระหวาง 18-24 ป   (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 
2548: 171) ท่ีมีท่ีพักอาศัย สถานศึกษาหรือสถานท่ีทํางานอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

 
 
 


