
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม เปนการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน ความบอยคร้ัง 
ระยะเวลาและชวงเวลาในการเปดรับส่ือมวลชน 

ระเบียบวิธีการศึกษามีขอบเขตการศึกษา คือ ศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชน
ของเจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาตามประเภทของส่ือ ชนิด เวลาในการ
เปดรับขาวสาร ความคิดเห็นในการเลือกเปดรับส่ือ โดยวัดจากเวลาท่ีใชส่ือและความถ่ีของการใช
ส่ือแยกตามประเภทของเน้ือหารายการท่ีแตกตางกันและเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 ราย ท่ีมีอายุระหวาง 18-24 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 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของเจเนอเรชั่นเอ็มในอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม 

 ผูตอบแบบสอบถามหรือกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
56.5 มีอายุ 20 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 20.3 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 71.8 
พักอาศัยอยูกบับิดามารดา คิดเปนรอยละ 43.0 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 58.5 และแหลงท่ีมาของเงินรายไดมาจากบิดามารดา คิดเปนรอยละ 81.0 
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สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชน 
ผูตอบแบบสอบถามหรือกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มสวนใหญมีส่ือมวลชนประเภท

โทรทัศนภายในบานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 97.5 เปดรับส่ือมวลชนประเภทโทรทัศนมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 91.5 รองลงมาเปดรับส่ืออินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 84.7 หนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 
71.2 และเปดรับส่ือมวลชนประเภทโทรทัศนบอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 76.0 รองลงมาไดแก 
อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 15.5 และวิทยุ คิดเปนรอยละ 4.5 และเปดรับบอยเพราะสะดวกในการ
เขาถึงเนื่องจากมีเคร่ืองรับส่ืออยูท่ีบาน คิดเปนรอยละ 72.5 
 
ตารางท่ี 221 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทส่ือมวลชนท่ี 

       เปดรับ 
 

ส่ือมวลชน จํานวน* รอยละ 
โทรทัศน 366 91.5 
วิทย ุ 271 67.7 

หนังสือพิมพ 285 71.2 
นิตยสาร 196 49.0 

อินเทอรเน็ต 339 84.7 
ภาพยนตร 112 28.0 
อ่ืนๆ 7 1.8 

หมายเหตุ  ผูตอบจํานวน 400 คนโดยเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 จากตารางท่ี 221 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับส่ือมวลชนประเภท
โทรทัศน คิดเปนรอยละ 91.5 รองลงมาเปดรับส่ืออินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 84.7 หนังสือพิมพ คิด
เปนรอยละ 71.2 วิทยุ คิดเปนรอยละ 67.7 นิตยสาร คิดเปนรอยละ 49.0 ภาพยนตร คิดเปนรอยละ 
28. และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 1.8 ไดแก โทรศัพทมือถือ และใบปลิวตามลําดับ 
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ตารางท่ี 222 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทส่ือมวลชนท่ี 
       เปดรับบอยท่ีสุด 
 
ส่ือมวลชน จํานวน รอยละ 
โทรทัศน 304 76.0 
วิทย ุ 18 4.5 

หนังสือพิมพ 6 1.5 
นิตยสาร 10 2.5 

อินเทอรเน็ต 62 15.5 
ภาพยนตร 0 0 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 222 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับส่ือมวลชนประเภทโทรทัศน

บอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 76.0 รองลงมาเปดรับส่ืออินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 15.5 วทิยุ คิดเปนรอย
ละ 4.5 นิตยสาร คิดเปนรอยละ 2.5 และหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ สําหรับ
ภาพยนตร ไมมีผูตอบ 
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ตารางท่ี 223 แสดงรายละเอียดการเปดรับส่ือมวลชน ประเภทโทรทัศน ชวงเวลาและระยะเวลา 
 

ส่ือมวลชน ชวงเวลาและระยะเวลาท่ีเปดรับส่ือ 

โทรทัศน 
- รับชมโทรทัศนเปนประจํา 
คิดเปนรอยละ 91.5  
- รับชมวันละ  2 คร้ัง หรือ
มากกวา คิดเปนรอยละ 52.5 
- ชมรายการโทรทัศนจาก
สถานี โทรทัศนชอง 3 บอย
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.4  
- ชมโทรทัศนเพียงส่ือเดียว 
ในขณะรับส่ือ คิดเปนรอย
ละ 43.2 

• จันทร-ศุกร 
: ชมในวันจนัทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 92.1 
เวลาเร่ิมตนรับชม เวลา 18.00-18.59 น. คิดเปนรอยละ 14.7 
รองลงมาคือเวลา 07.00-07.29 น. คิดเปนรอยละ 11.2 เวลา 
20.00-20.29 น. คิดเปนรอยละ 9.7 
เวลาส้ินสุดรับชม เวลา 00.00-00.29 น. คิดเปนรอยละ 24.8 
รองลงมาเวลา 23.00-23.59 น. คิดเปนรอยละ 19.2 เวลา 22.00-
22.29 น. คิดเปนรอยละ 13.0 
ระยะเวลาในการรับชมตอคร้ัง  4.16 ช่ัวโมง หรือ 4 ช่ัวโมง 9 
นาที 

• วันเสาร-อาทิตย 
: ชมในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 96.7 
เวลาเร่ิมตนรับชม เวลา 08.00-08.59 น. คิดเปนรอยละ 22.9 
รองลงมาเวลา 09.00-09.29 น. คิดเปนรอยละ 14.4 เวลา 10.00-
10.59 น. คิดเปนรอยละ 12.4 
เวลาส้ินสุดรับชม เวลา 00.00-00.59 น. คิดเปนรอยละ 25.4 
รองลงมาเวลา 23.00-23.59 น. คิดเปนรอยละ 15.0 เวลา 22.00-
22.59 น. คิดเปนรอยละ 12.4 
ระยะเวลาในการรับชมตอคร้ัง 4.94 ช่ัวโมงหรือ 4 ช่ัวโมง 56 
นาที 
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ตารางท่ี 224  แสดงรายละเอียดการเปดรับส่ือมวลชน ประเภทวิทยุ ชวงเวลาและระยะเวลา 
 

ส่ือมวลชน ชวงเวลาและระยะเวลาท่ีเปดรับส่ือ 

วิทยุ 
- รับฟงวิทยุเปนประจํา คิด
เปนรอยละ 67.7  
- รับฟงสัปดาหละ 2-3 วัน
คิดเปนรอยละ 22.1 
- ฟงวิทยุท่ีบาน / หอพัก คิด
เปนรอยละ 76.4 รองลงมา
คือ ฟงวิทยุขณะขับรถยนต 
คิดเปนรอยละ 14.0 
- ฟงรายการวิทยุจากสถานี
วิทยุ FM94 EFM คิดเปน
รอยละ  15.1 รองลงมาคือ 
FM105.75 เ สี ย ง ส า ม ร อ ย
ยอด คิดเปนรอยละ 12.9   
- ฟงวิทยุระหวางทํากิจกรรม
อ่ืน คิดเปนรอยละ 47.2 

• จันทร-ศุกร 
: ฟงในวันจนัทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 78.2 
เวลาเร่ิมตนรับฟง เวลา  20.00-20.29 น.คิดเปนรอยละ 11.3 
รองลงมาคือเวลา 21.00-21.59 น. คิดเปนรอยละ10.4 เวลา08.00-
08.59น.และ 12.00-12.59 น.เทากันคิดเปนรอยละ 7.5  
เวลาส้ินสุดรับฟง เวลา 00.00-00.59 น. คิดเปนรอยละ 17.5 
รองลงมาคือเวลา 20.00-20.59 น. คิดเปนรอยละ 8.5 เวลา 18.00-
18.59 น. คิดเปนรอยละ 8.0  

     ระยะเวลาในการรับฟงตอคร้ัง  2.33 ช่ัวโมงหรือ 2 ช่ัวโมง  
      20 นาที 

• วันเสาร-อาทิตย 
: ฟงในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 75.6 
เวลาเร่ิมตนรับฟง เวลา 09.00-09.59 น. คิดเปนรอยละ 13.2 
รองลงมาคือ เวลา 21.00-21.59 น. คิดเปนรอยละ 8.3 เวลา 13.00-
13.59 น. 20.00-20.29 น. และ22.00-22.59 น. คิดเปนรอยละ 7.8 
เวลาส้ินสุดรับฟง เวลา 00.00-00.59 น. คิดเปนรอยละ 18.0 
รองลงมาคือ เวลา 12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 9.8 เวลา 20.00-
20.29 น. คิดเปนรอยละ 8.8 
ระยะเวลาในการรับฟงตอคร้ัง 2.47 ช่ัวโมงหรือ 2 ช่ัวโมง  
28 นาที 
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ตารางท่ี 225 แสดงรายละเอียดการเปดรับส่ือมวลชน ประเภทหนังสือพิมพ ชวงเวลาและระยะเวลา 
 

ส่ือมวลชน ชวงเวลาและระยะเวลาท่ีเปดรับส่ือ 

หนังสือพิมพ 
- อ า นหนั ง สื อพิ มพ เ ป น
ประจําคิดเปนรอยละ 71.2  
- อานวันละคร้ัง คิดเปนรอย
ละ 28.4   
- อานหนังสือพิมพท่ีบาน / 
หอพัก คิดเปนรอยละ 46.7 
รองลงมาคือ รานอาหาร คิด
เปนรอยละ 28.8  
- อานหนังสือพิมพรายวัน
ฉบับภาษาไทย คือ ไทยรัฐ 
มากท่ีสุด และหนังสือพิมพ
รายวันฉบับภาษาอังกฤษ คือ 
บางกอกโพสต  
- อ านหนั ง สือพิมพอย า ง
เดียวขณะเปดรับส่ือ คิดเปน
รอยละ 68.8 

• จันทร-ศุกร 
: อานในวันจนัทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 90.2 
เวลาเร่ิมตนอาน เวลา 12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 34.0 
รองลงมาคือ เวลา 08.00-08.29 น. คิดเปนรอยละ 8.5 เวลา 17.00-
17.59 น. คิดเปนรอยละ 7.7 
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  1 ช่ัวโมง 

• วันเสาร-อาทิตย 
: อานในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 64.6 
เวลาเร่ิมตนอาน เวลา 12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 38.7 
รองลงมาคือ เวลา 08.00-08.59 น. คิดเปนรอยละ 9.7 เวลา 11.00-
11.59 น. คิดเปนรอยละ 6.5 
เวลาส้ินสุดอาน เวลา 13.00-13.59 น. คิดเปนรอยละ 32.3 
รองลงมาเวลา 12.00-12.29 น. และ18.00-18.29 น. คิดเปนรอย
ละ 8.6 เทากัน เวลา 10.00-10.29 น. คิดเปนรอยละ 7.5    

    ระยะเวลาในการอานตอคร้ัง 0.92 ช่ัวโมงหรือ 55 นาที 
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ตารางท่ี 226 แสดงรายละเอียดการเปดรับส่ือมวลชน ประเภทนิตยสาร ชวงเวลาและระยะเวลา 
 

ส่ือมวลชน ชวงเวลาและระยะเวลาท่ีเปดรับส่ือ 

นิตยสาร 
- อานนิตยสารเปนประจํา 
คิดเปนรอยละ 49.0 
- อานสัปดาหละคร้ัง คิดเปน
รอยละ 35.2    
- อานนิตยสารท่ีบาน คิดเปน
รอยละ 61.7 รองลงมา คือ 
รานท่ีไปใชบริการ เชน ราน
เสริมสวย  รานอาหาร  คิด
เปนรอยละ 26.5  
- อานนิตยสารอยางเดียว คิด
เปนรอยละ 64.8 

• จันทร-ศุกร 
: อานในวันจนัทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 64.8 
เวลาเร่ิมตนอาน ศุกร เวลา 18.00-18.59 น. และ 20.00-20.59 น. 
คิดเปนรอยละ 17.3 เทากัน รองลงมาเวลา 12.00-12.29 น. คิด
เปนรอยละ 12.6 เวลา 17.00-17.59 น. คิดเปนรอยละ 8.7 
เวลาส้ินสุดอาน เวลา 21.00-21.59 น. คิดเปนรอยละ 15.0 
รองลงมา คือ เวลา 20.00-20.29 น. คิดเปนรอยละ 12.6 เวลา 
22.00-22.59 น. คิดเปนรอยละ 11.0 

      ระยะเวลาในการอานตอคร้ัง  1.20 ช่ัวโมงหรือ1 ช่ัวโมง12 นาที 

• วันเสาร-อาทิตย 
: อานในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 70.1 
เวลาเร่ิมตนอาน เวลา 12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 16.9 
รองลงมา คือ เวลา 10.00-10.59 น. คิดเปนรอยละ 14.7 เวลา 
16.00-16.59 น. คิดเปนรอยละ 10.3 
เวลาส้ินสุดอาน เวลา 18.00-18.59 น. คิดเปนรอยละ 18.4 
รองลงมา คือ เวลา 12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 14.0 เวลา 
20.00-20.59 น. คิดเปนรอยละ 11.8 
ระยะเวลาในการอานตอคร้ัง 1.46 ช่ัวโมงหรือ1 ช่ัวโมง 27 นาที 
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ตารางท่ี 227 แสดงรายละเอียดการเปดรับส่ือมวลชน ประเภทอินเทอรเน็ต ชวงเวลาและระยะเวลา 
 

ส่ือมวลชน ชวงเวลาและระยะเวลาท่ีเปดรับส่ือ 

อินเทอรเน็ต 
- ใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา 
คิดเปนรอยละ 84.7 
- ประสบการณการใช 5 ป
ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 52.2  
- ใชสัปดาหละ 2-3 วัน คิด
เปนรอยละ 25.1   
- ใชอินเทอรเน็ตในท่ีบาน / 
หอพัก คิดเปนรอยละ 51.9 
รองลงมาสถาบันการศึกษา 
คิดเปนรอยละ 23.3 
- ใชอินเทอรเน็ตในการ
คนหาขอมูลขาวสาร คิดเปน
รอยละ38.1  
- ใชอินเทอรเน็ตอยางเดียว 
ในขณะเปดรับส่ือ คิดเปน
รอยละ 49.6 

• จันทร-ศุกร 
: ใชในวันจันทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 90.6 
เวลาเร่ิมตนใช เวลา 20.00-20.29 น. คิดเปนรอยละ 14.0 
รองลงมาคือเวลา 18.00-18.59 น. คิดเปนรอยละ 9.8 เวลา 10.00-
10.59 น. คิดเปนรอยละ 9.4 
เวลาส้ินสุดใช เวลา 00.00-00.59 น. คิดเปนรอยละ 14.3 
รองลงมาคือเวลา 22.00-22.59 น.  คิดเปนรอยละ 11.4 เวลา 
12.00-12.29 น. คิดเปนรอยละ 8.1 

      ระยะเวลาในการใชตอคร้ัง  3.62 ช่ัวโมงหรือ3 ช่ัวโมง 37 นาที 

• วันเสาร-อาทิตย 
: ใชในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 74.6 
เวลาเร่ิมตนใช เวลา 10.00-10.59 น. คิดเปนรอยละ 13.0 
รองลงมาคือเวลา 08.00-08.59 น. คิดเปนรอยละ 11.5 เวลา 
20.00-20.29 น. คิดเปนรอยละ 10.3 
เวลาส้ินสุดใช เวลา 00.00-00.59 น. คิดเปนรอยละ 23.7 
รองลงมาคือเวลา 12.00-12.59 น. และ22.00-22.59 น. คิดเปน
รอยละ 9.5 เทากัน เวลา 23.00-23.59 น. คิดเปนรอยละ 8.7 
ระยะเวลาในการใชตอคร้ัง 4.15 ช่ัวโมงหรือ 4 ช่ัวโมง 9 นาที 
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ตารางท่ี 228 แสดงรายละเอียดการเปดรับส่ือมวลชน ประเภทภาพยนตร ชวงเวลาและระยะเวลา 
 

ส่ือมวลชน ชวงเวลาและระยะเวลาท่ีเปดรับส่ือ 

ภาพยนตร 
- ชมภาพยนตร คิดเปนรอย
ละ 56.2 
- ชมเดือนละ2-3คร้ัง คิดเปน
รอยละ 49.8 รองลงมาเดือน
ละคร้ัง คิดเปนรอยละ 39.1 

• จันทร-ศุกร 
: ชมในวันจนัทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 66.7 
เวลาเร่ิมตนชม เวลา 18.00-18.59 น. คิดเปนรอยละ 21.7 
รองลงมาเวลา 20.00-20.59 น. คิดเปนรอยละ 14.5 เวลา 17.00-
17.59 น. คิดเปนรอยละ 13.8 
เวลาส้ินสุดชม เวลา 22.00-22.59 น. คิดเปนรอยละ 23.7 
รองลงมาคือเวลา 00.00-00.59 น. คิดเปนรอยละ 16.4  เวลา 
23.00-23.59 น. คิดเปนรอยละ 12.5 

• วันเสาร-อาทิตย 
: ชมในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 88.0 
เวลาเร่ิมตนชม เวลา 12.00-12.59 น. คิดเปนรอยละ 23.8 
รองลงมาคือเวลา 18.00-18.59 น. คิดเปนรอยละ 11.5 เวลา 
10.00-10.59 น. คิดเปนรอยละ 10.7 
เวลาส้ินสุดชม เวลา 00.00-00.59 น. คิดเปนรอยละ 12.6 
รองลงมาคือเวลา 18.00-18.59 น. คิดเปนรอยละ 11.9 เวลา 
16.00-16.59 น. คิดเปนรอยละ 11.5 
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ตารางท่ี 229 แสดงรอยละของผูท่ีรับชม ช่ือรายการและสถานีโทรทัศนท่ีรับชมแยกตามประเภท/ 
       รายการโทรทัศน 

 

ประเภท/รายการ 
รับชม* 
(รอยละ) 

ชองท่ีรับชม ชื่อรายการท่ีชม 

ขาวประจําวัน 84.7 
ชอง 3 (60.3) 
ชอง 7 (18.1) 

- 

วิเคราะหขาว 54.6 
ชอง 3 (67.0) 
ชอง TiTV 

(14.5) 

เร่ืองเลาเชานี้  (40.0) 
เร่ืองเดนเย็นนี ้(14.0) 

ละครไทย 54.6 
ชอง 3 (45.0) 
ชอง 7 (42.5) 

บัวปร่ิมน้ํา (17.0) รหัสริษยา 
(16.5) คมตน (9.5) 

เพลง / คอนเสิรต 49.2 
ชอง 7 (32.2) 
ชอง 5 (30.6) 

7 สีคอนเสิรต (23.3) 
5 Live (21.7 ) 

เกมสโชว 46.7 
ชอง 7 (45.0) 
ชอง 3 (30.4) 

ชิงรอยชิงลาน (42.7) 
อัจฉริยะขามคืน (19.9)  

ทอลคโชว 25.1 
ชอง 9 (25.0) 
ชอง 3 (23.9) 

เจาะใจ (17.4)  
ผูหญิงถึงผูหญิง (15.2)   

 VIP (12.0) 

วาไรต้ีโชว 27.3 
ชอง 3 (50.0) 
ชอง 7 (20.0) 

ตีสิบ (36.0) 
ราตรีสโมสร (12.0) 

ภาพยนตรตางประเทศ 41.8 
ชอง 7 (35.3) 
True Vision 

(33.3) 

HBO (20.9) 
Big Cinema (17.0) 

รายการตลก 31.9 
ชอง TiTV 

(32.8) 
ชอง 3 (26.7) 

ชวนช่ืนคาเฟ (27.6) 
กอนบายคลายเครียด (25.0) 

การตูน 37.7 
ชอง 9 (55.1) 
ชอง TiTV 

(20.3) 

ชอง 9 การตูน (50.7) 
TiTV การตูนคลับ (17.4) 
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ตารางท่ี 229 แสดงรอยละของผูท่ีรับชม ช่ือรายการและสถานีโทรทัศนท่ีรับชมแยกตามประเภท/ 
       รายการโทรทัศน (ตอ) 

 

ประเภท/รายการ 
รับชม* 
(รอยละ) 

ชองท่ีรับชม ชื่อรายการท่ีชม 

กีฬา 35.5 
ชอง 7 (33.8) 
ชอง 3 (32.2) 

ถายทอดสด (18.5) 
ทันโลกกีฬา (13.8) 

รายการสอนการทําอาหาร 15.6 
ชอง 3 (35.1) 
ชอง 5 (22.8) 

เปร้ียวปาก (21.1) 
หมึกแดงส’เวลิด (17.5) 

รายการเกีย่วกบัรถยนต 12.8 
ชอง 5 (36.2) 
ชอง 9 (27.7) 

MOTO GP (23.4) 
มอเตอรสปอรตวาไรตี้ (21.3) 

รายการเพ่ือการศึกษา 2.7 ชอง 11 (100.0) มสธ. (100.0) 

รายการเพ่ือสุขภาพ 13.1 
ชอง 3 (39.6) 
ชอง 7 (25.0) 

คลับสุขภาพ (25.0) สโมสร
สุขภาพ 

และสุขภาพดี Be Well (16.7) 

สารคดี 40.2 
ชอง 9 (63.3) 
True Vision 

(10.9) 

ขํากล้ิงลิงกับหมา (20.4) 
แดนสนธยา (12.2) 

Discovery Channel  (10.9)  

ทองเท่ียว 21.6 
ชอง 3 (43.0) 
ชอง 5 (31.6) 

สมุดโคจร (21.5) เปดเลนสสอง
โลก  และ Say Hi (15.2) 

หมายเหตุ * ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางท่ี 230 แสดงรอยละของผูท่ีรับฟง ช่ือรายการและสถานีวิทยุท่ีรับฟงแยกตามประเภท/รายการ 
       วิทย ุ

 

ประเภท/รายการ 
รับฟง* 

(รอยละ) 
สถานีที่รับฟง ชื่อรายการที่ฟง 

ขาวประจําวัน 22.5 

FM100.75 อสมท.(27.9) 
FM88.0 สทร 11 เชียงใหม  และ 
FM100 เสียงส่ือสารมวลชน 
(13.1) 

- 

วิเคราะหขาว 2.2 
FM88.5 FM Max (66.7) 

FM88.0 สทร 11 เชียงใหม  (33.3) 
- 

ละครวิทย ุ 0.7 - - 

เพลง 90.4 
FM94 EFM (16.7) 

FM105.5 Virgin Hitz (13.9) 
EFM (11.4) 

Happy Time (9.8) 
การทายปญหา / 
การแขงขันเกม 

1.9 
FM88.5 FM Max (60.0) 

FM105.5 Virgin Hitz (40.0) 
ดนตรีสีสัน (40.0) 

สารคดี / ความรูท่ัวไป 1.5 
FM100 เสียงส่ือสารมวลชน และ 

FM100.75 อสมท. (50.0) 
 

มรดกลานนา (50.0) 

วิทยุเพื่อการศึกษา 1.5 
FM88.5 FM Max  และ 

FM97.25 (50.0) 
- 

หมายเหตุ * ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางท่ี 231 แสดงรอยละของผูท่ีอาน คอลัมนและหนังสือพิมพท่ีอานแยกตามประเภท/รายการของ 
       หนังสือพมิพ 

 

ประเภท/รายการ 
อาน* 

(รอยละ) 
หนังสือพิมพท่ีอาน คอลัมนท่ีอาน 

พาดหวัขาว 63.6 ไทยรัฐ (79.4) ขาวหนาหนึ่ง (100.0) 

เศรษฐกิจ 14.8 
ไทยรัฐ (47.6) 

มติชนรายวนั (23.8) 
เศรษฐกิจประชาชน(4.8) 

ขาวสังคม 16.6 ไทยรัฐ (76.6) บุคคลในขาว (19.1) 

บันเทิง ดารา 42.8 ไทยรัฐ (80.4) 
แจวริมจอ (25.6) 

กุกกิก๊ชวยเกา (10.7) 
เร่ืองยอละคร 10.5 ไทยรัฐ (86.7) - 

การเมือง 19.3 
ไทยรัฐ (61.8) 

มติชนรายวนั (14.5) 
คาบลูกคาบดอก (14.5) 

หัวเขียว (7.3) 

กีฬา 31.2 
ไทยรัฐ (44.9) 
เดลินิวส (13.5) 

สปอรตแมน (9.0) 
สดกอนเกมส (4.5) 

วิชาการ 9.1 ไทยรัฐ (76.9) - 
อาชญากรรม 17.5 ไทยรัฐ (78.0) - 

เบ็ดเตล็ด เชน ทองเท่ียว, 
ความคิดเหน็, การ

พยากรณโชคชะตา ฯลฯ 

 
21.2 

ไทยรัฐ (65.0) 
เดลินิวส (16.7) 

ดูดวง (16.7) 
 

อานท้ังเลม 31.6 
ไทยรัฐ (46.7) ขาวสดและมติ

ชนรายวนั (14.4) 
- 

หมายเหตุ * ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางท่ี 232 แสดงรอยละของผูท่ีอาน คอลัมนและนิตยสารที่อานแยกตามประเภท/รายการของ 
       นิตยสาร   

 

ประเภท/รายการ 
อาน* 

(รอยละ) 
นิตยสารท่ีอาน คอลัมนท่ีอาน 

วัยรุน 
49.5 I Like (18.6)  

Seventeen และBuzz (14.4) 
อานท้ังเลม (33.0) 

DIY (8.2) 

ผูชาย 
20.9 FHM (48.8) 

Maxim (24.4) 
อานท้ังเลม (70.7) 

ผูหญิง 35.2 
Cleo (23.2) Elle (13.0) 
แพรวสุดสัปดาห (11.6) 

อานท้ังเลม (79.7) 

บันเทิง ดารา 57.7 
ทีวีพูล (30.1)   

Gossip และSpicy  (10.6) 
อานท้ังเลม (77.0) 

แฟช่ัน/การแตงกาย 36.2 
Cheeze (31.0) 
คาวาอ๊ิ (14.1) 

อานท้ังเลม (45.1) 

เด็ก 1.0 - - 

กีฬา 10.7 
Star Soccer (30.4) 
สปอรตพูล (21.7) 

- 

การทองเท่ียว 13.8 อสท. (33.3) อานท้ังเลม (59.3) 
สุขภาพ/ชีวจติ 10.7 ชีวจิต (33.3)  อานท้ังเลม (23.8) 

บานและการตกแตง
บาน 

22.4 
บานและสวน (38.6) อานท้ังเลม (31.8) 

คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี 

17.3 
Quick PC (23.5) 

Computer Today (11.8) 
อานท้ังเลม (38.2) 

ดนตรี/เพลง 19.9 Guitar Mag (15.4) อานท้ังเลม (12.8) 

รถยนต 10.7 
Cars (42.9) 

Car Performance (23.8) 
อานท้ังเลม (57.1) 

อานท้ังเลม 41.6 
ทีวีพูล (33.8) 

Cheeze FHM และElle (10.8) 
- 

หมายเหตุ * ผูตอบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางท่ี 233 แสดงรอยละของผูท่ีใชอินเทอรเน็ตแยกตามเว็บไซตท่ีใชเปนประจําและสาเหตุท่ี 
       เลือกใชเวบ็ไซต 

 
เว็บไซตท่ีใชเปนประจํา สาเหตุ 

1. Google (34.2) 
2. Hotmail (29.8) 
3. Hunsa (12.4) 
4. Yahoo (5.0) 
5. Kapook (4.4) 
6. Teenee (4.1) 
7. Sanook และ Pantip (1.2)  
8. อ่ืนๆ ไดแก www.jobchiangmai.com  
www.soccersuck.com  www.reg.cmu.ac.th   
www.tvxq-thailand.co.th  
www.virginradiothailand.com  
www.ebuddy.com  www.blingee.com  
www.tttonline.net และ 
www.overclockzone.com 

1. คนหาขอมูลขาวสาร (38.1) 
2. รับ/สง e-mail (25.7) 
3. เปน link เขาเยี่ยมชมเว็บไซตตางๆ (10.9) 
4. เลนเกม (10.3) 
5. ฟงเพลง / วทิยุออนไลน (9.7) 
6. สนทนา chat (4.7) 
7. อ่ืน ๆไดแก สง SMS ฟรี 

 
ตารางท่ี 234 แสดงรอยละของผูท่ีชมภาพยนตรแยกตามประเภทภาพยนตรและบุคคลท่ีชม 

       ภาพยนตรดวย 
 

ประเภทภาพยนตร บุคคลท่ีชมภาพยนตรดวย 
1. แอคชั่น ผจญภัย (32.9) 
2. ตลก (32.0) 
3. รัก โรแมนติก (21.2) 
4. ลึกลับ สืบสวน (5.1) 
5. แฟนตาซี (4.1) 
6. ชีวิต (2.5) 
7. ผี สยองขวัญ (2.2) 

1. เพื่อน (48.4) 
2. แฟน/คนรัก (39.6) 
3. คนเดียว (6.6) 
4. พี่/นอง (2.5) 
5. พอ/แม (2.2) 
6. ญาติ (0.6) 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับเหตุผลในการเปดรับส่ือมวลชน 
   
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวากลุมเจเนอเรช่ันเอ็มตองการใชส่ือมวลชน เพื่อ
ตอบสนองความตองการดานความบันเทิง เชน เพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ เพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เพื่อผอนคลายความเครียด เพื่อเปนเพื่อนคลายเหงาเปนเหตุผลหลัก รองลงมาตองการใช
ส่ือมวลชนตอบสนองความตองการ ดานขอมูลขาวสาร เชน เพื่อใหไดขอมูลท่ีอยากรู ตองการรู
เหตุการณตาง  ๆ เพื่อแสวงหาขอมูลขาวสารและรูเทาทันส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคม และตองการใช
ส่ือมวลชนเพ่ือตอบสนองความตองการดานการสรางเอกลักษณใหกับตนเอง เชน เพื่อพัฒนา
ความคิดของตนเอง เพื่อใหเปนคนทันสมัย เพื่อสรางความม่ันใจใหตนเอง สวนดานความตองการ
การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน เชน เพื่อใหมีความเขาใจตอสังคม เปนอันดับสุดทาย  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรชั่นเอ็มในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมเปนการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน ความ
บอยคร้ังในการเปดรับส่ือมวลชน ระยะเวลาและชวงเวลาในการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ัน
เอ็ม โดยมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 4 เร่ืองคือ แนวความคิดดานการส่ือสาร ทฤษฎี
เกี่ยวกับกระบวนการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) แนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของ
ส่ือมวลชนและแนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับส่ือมวลชน ซ่ึงสามารถอภิปรายไดดังนี้ 
 จากการศึกษาของ Sissors & Bumba (1996) ท่ีพบวา การเปดรับส่ือนั้นสามารถวัดไดจาก
โอกาสที่บุคคลจะเปดรับส่ือ ซ่ึงเกิดจากการเปนเจาของส่ือ เชน วิทยุ โทรทัศน หรือการมี
หนังสือพิมพในบานนั้น ในภาพรวมของการเปดรับส่ือพบวา กลุมเจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม สวนใหญเปดรับส่ือแทบทุกประเภทในปริมาณท่ีมาก เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ 
อินเทอรเน็ต วิทยุ นิตยสาร มีการเปดรับมากกวารอยละ 50.0 โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ือโทรทัศนมีการ
เปดรับมากท่ีสุด โดยเปดรับมากกวารอยละ 91.5 และยังพบอีกวา เหตุผลท่ีเจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ือคือ สะดวกในการเขาถึงส่ือเนื่องจากมีเคร่ืองรับส่ืออยูท่ีบานและ
ตองการติดตามขาวสาร   และยังสอดคลองกับการศึกษาสุทธิลักษณ วงควรเศรษฐ (2543) ท่ีพบวา
ส่ือท่ีผูบริโภคชายในกรุงเทพมหานครเปดรับมากท่ีสุดเรียงลําดับคือ โทรทัศน ประเภทรับชมฟรี 
หนังสือพิมพ วิทยุ โรงภาพยนตร โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกและนิตยสาร  
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 ในการศึกษาคร้ังนี้สามารถอภิปรายในดานท่ีเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดขางตน โดย
จะแยกอภิปรายตามชนิดของส่ือไดดังนี้ 
 โทรทัศน  
 กลุมเจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด เนื่องจาก
มีเคร่ืองรับส่ืออยูท่ีบานและเปนส่ือฟรี มีความหลากหลายของเนื้อหาใหเลือกชม สามารถใหความ
ผอนคลายและความสนุกสนาน และเปนแหลงขอมูลขาวสารที่ไมตองใชความพยายามหรือตนทุน
ของผูรับส่ือท่ีสูงมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Summers (1972) ท่ีพบวา บุคคลมักเปดรับ
ส่ือท่ีใชความพยายามในการเขาถึงส่ือนอยกวา และนอกจากนี้ยังพบอีกวาประเภทรายการที่กลุม    
เจเนอเรช่ันเอ็มชมมากท่ีสุด คือ ขาวประจําวัน รองลงมาเปน วิเคราะหขาว ละครไทย เพลง/
คอนเสิรต เกมโชว ภาพยนตรตางประเทศ ซ่ึงรายการวิเคราะหขาวมักจะมีรูปแบบรายการที่ใช
วิธีการเลาขาวใหเขาใจงายพรอมท้ังสอดแทรกความบันเทิงท้ังในสวนเน้ือหาขาวและวิธีการ
นําเสนอ เชนรายการเร่ืองเลาเชานี้ เร่ืองเดนเย็นนี้ TiTV Hotnews สวนรายการละครไทย เพลง เกม
โชว และภาพยนตรตางประเทศ เปนการเปดรับเพื่อความบันเทิงเปนหลัก ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของสุทธิลักษณ วงควรเศรษฐ (2543) ท่ีพบวา รายการโทรทัศนประเภทขาวมีผูชมมาก
ท่ีสุด และกลุมผูมีอายุนอยท่ีเปนนักเรียนนักศึกษา และเปนโสดเปดรับส่ือโทรทัศนและโรง
ภาพยนตรมากกวากลุมอ่ืนๆ  และยังสอดคลองกับการศึกษาของ อเนญชา กล่ินเกสร  (2541) ท่ี
พบวา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตรช้ันปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดรับโทรทัศนเพื่อ
ความบันเทิง พักผอนสมอง เพราะมีเสียง สีสัน ภาพเคล่ือนไหว 
 ในดานปริมาณการรับส่ือพบวา  เจเนอเรชั่นเอ็ม  จะมีการเปดรับส่ือโทรทัศนใน                   
วันเสาร-อาทิตย โดยรวมวันละ 2 คร้ังหรือมากกวา เนื่องจากเปนวันหยุดพักผอน เร่ิมชมในชวงเชา 
(08.00–08.59 น.) ส้ินสุดในชวงกลางคืน (00.00-00.59 น.) โดยในแตละคร้ังจะชมโทรทัศนไมนอย
กวาคร้ังละ 5 ช่ัวโมง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอเนญชา กล่ินเกสร  (2541) ท่ีพบวา กลุม
ตัวอยางดูโทรทัศน ทุกวันโดยใชเวลามากกวาวันละ 2 ช่ัวโมง 
 อินเทอรเน็ต  
 เจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ืออินเทอรเน็ตมากเปนอันดับสอง 
โดยใชอินเทอรเน็ตสัปดาหละ 2-3 วัน  สําหรับเว็บไซตท่ีเขาใชเปนประจํา คือ Google รองลงมาคือ 
Hotmail เหตุผลท่ีเขาเยี่ยมชมเว็บไซตก็เพื่อใชในการคนหาขอมูลขาวสารและรับ/สงอีเมลลโดยสวน
ใหญจะใชอินเทอรเน็ตท่ีบาน/หอพัก รองลงมาคือท่ีสถานศึกษา เนื่องจากมีอินเทอรเน็ตบริการฟรี  
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 ในดานปริมาณการเปดรับส่ือพบวา เจเนอเรช่ันเอ็มมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต
มาแลวไมตํ่ากวา 5 ป เวลาท่ีใชอินเทอรเน็ต คือ วันจันทร – ศุกร ชวงกลางคืน (20.00-20.29 น.) 
จนถึงเวลาประมาณเท่ียงคืน (00.00-00.59 น.) โดยในแตละครั้งจะใชอินเทอรเน็ตคร้ังละประมาณ    
2 ช่ัวโมง  

หนังสือพิมพ  
จากผลการศึกษาพบวาเจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปดรับส่ือ

หนังสือพิมพมากเปนอันดับสาม โดยเจเนอเรช่ันเอ็มนิยมอานหนังสือพิมพประเภทหนังสือพิมพ
รายวันฉบับภาษาไทย คือหนังสือพิมพไทยรัฐ มากกวาหนังสือพิมพภาษาตางประเทศ โดยพบวา
ประเภท/รายการของหนังสือพิมพท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับ คือ พาดหัวขาว รองลงมา
คือ บันเทิง ดารา และกีฬา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุทธิลักษณ วงควรเศรษฐ (2543)ท่ีพบวา
กลุมตัวอยางเปดรับส่ือหนังสือพิมพ โดยนิยมอานขาวกีฬาและขาวบันเทิง และยังสอดคลองกับ 
การศึกษาของอเนญชา กล่ินเกสร  (2541) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางเลือกอานหนังสือพิมพเพราะ
ตองการทราบขาวและสถานการณปจจุบันโดยเลือกอานขาวหนา หนึ่ง บทความ บทวิเคราะห
วิจารณ และแสดงความคิดเห็น ซ่ึงสวนใหญแลวเจเนอเรชั่นเอ็มจะอานหนังสือพิมพท้ังเลม โดย
เลือกอานเฉพาะหัวขอท่ีสนใจหรือขาวท่ีกําลังไดรับความนิยมในขณะน้ัน  มีการติดตามอาน
คอลัมนประจําเปนสวนนอย และมักจะอานหนังสือพมิพท่ีบาน  
 ในดานปริมาณการรับส่ือพบวา เจเนอเรชั่นเอ็ม จะมีการเปดรับส่ือหนังสือพิมพโดยรวมวัน
ละคร้ัง และนิยมอานหนังสือพิมพในวันจันทร -  ศุกร ชวงเวลาวาง เชน ชวงพักกลางวัน           
(12.00-12.29น.) ในแตละคร้ังจะอานหนังสือพิมพนานประมาณ 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง โดยจะอาน
หนังสือพิมพเพียงอยางเดียว ไมรับส่ือหรือทํากิจกรรมอ่ืนรวมดวย และผลท่ีไดนี้สอดคลองกับ
การศึกษาของอเนญชา กล่ินเกสร  (2541) ท่ีพบวากลุมตัวอยางอานหนังสือพิมพสัปดาหละ 3-4 วัน
อานวันละ 15 – 30 นาที 
 วิทยุ  
 เจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ือวิทยุมากเปนอันดับส่ี โดยจาก
การศึกษาพบวา เจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จะรับฟงประเภทของรายการวิทยุ
คือ รายการเพลง มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสุทธิลักษณ วงควรเศรษฐ (2543) ท่ีพบวา
กลุมผูบริโภคชายในกรุงเทพมหานคร นิยมฟงมากท่ีสุดคือเพลงไทยสากล เพลงสากลและขาว 
สําหรับสถานีวิทยุท่ีรับฟงนั้นจะเปล่ียนคล่ืนฟงไปเร่ือยๆ สวนใหญนิยมรับฟงรายการเพลงจาก
สถานีวิทยุท่ีกระจายเสียงจากสวนกลางมากกวาสถานีวิทยุท่ีกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึง
สถานีท่ีรับฟงบอยคือ FM94 EFM รองลงมาคือ FM105.5 Virgin Hitz    
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ในดานปริมาณการเปดรับส่ือพบวา เจเนอเรชั่นเอ็มเปดรับส่ือวิทยุสัปดาหละ 2-3 วัน รับฟงท่ีบาน / 
หอพัก ชวงเวลาในการรับฟงวิทยุ คือ ชวงเชา (09.00-09.59 น.) และชวงกลางคืน (21.00-21.59 น.) 
ส้ินสุดการฟงในชวงเท่ียงคืน (00.00-00.59 น.) โดยในแตละครั้งจะฟงวิทยุประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ซ่ึง
จากผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของสุทธิลักษณ วงควรเศรษฐ (2543) ท่ีพบวา กลุม
ผูบริโภคชายในกรุงเทพมหานคร เปดรับส่ือฟงวิทยุวันละ 1-2 ช่ัวโมง  
 นิตยสาร  
 เจเนอเรชั่นเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ือนิตยสารมากเปนอันดับหาโดย
ประเภทของนิตยสารที่เปดรับมากท่ีสุด คือ นิตยสารบันเทิง ดารา รองลงมาคือ นิตยสารวัยรุน และ
นิตยสารแฟช่ัน / การแตงกาย และนิยมอานนิตยสารทั้งเลมมากกวาแยกอานเปนคอลัมน ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมักอานนิตยสารท่ีบาน รองลงมาคือ รานท่ีไปใชบริการเชน รานเสริมสวย 
และท่ีทํางาน  
 ในดานปริมาณการเปดรับส่ือพบวา นิตยสารเปนส่ือมวลชนท่ีสามารถเขาถึงไดงาย 
เนื่องจากเจเนอเรช่ันเอ็ม นิยมอานนิตยสารในวันเวลาวาง เพื่อการพักผอน ซ่ึงในขณะท่ีอาน
นิตยสารจะไมเปดรับส่ืออ่ืนหรือทํากิจกรรมอ่ืนรวมดวย โดยเปดรับส่ือนิตยสารสัปดาหละคร้ัง 
ชวงเวลาในการอานนิตยสาร คือ ชวงเชาของวันเสาร-อาทิตย (เวลา12.00-12.59 น.และ 10.00-10.59
น.) และในแตละคร้ังจะอานนิตยสารนานประมาณ 1 ช่ัวโมง ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคลองกับ
การศึกษาของสุทธิลักษณ วงควรเศรษฐ (2543)  ท่ีพบวา กลุมตัวอยางมักอานนิตยสารสัปดาหละ 1-
2 วันวันละไมเกิน 2 ช่ัวโมง 

ภาพยนตร  
เจเนอเรชั่นเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปดรับส่ือภาพยนตรมากเปนอันดับสุดทายถ

เนื่องจากภาพยนตรเปนส่ือท่ีมีตนทุนในการเปดรับสูงท่ีสุดและเขาถึงยากกวาเม่ือเทียบกับส่ืออ่ืนๆ 
แตก็เปนส่ือท่ีเจเนอเรชั่นเอ็มนิยม เนื่องจากกระแสนิยม และเปนกิจกรรมในยามวาง ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญชมภาพยนตรแอคช่ัน ผจญภัย รองลงมาคือ ภาพยนตรตลก และรัก            
โรแมนติก มักจะชมภาพยนตรกับเพื่อน รองลงมาคือ แฟน/คนรักและชมคนเดียว  
 ในดานปริมาณการเปดรับส่ือพบวา เจเนอเรชั่นเอ็มสวนใหญชมภาพยนตรเดือนละ 2-3 
คร้ัง โดยนิยมชมภาพยนตรในวันเสาร-อาทิตย และชวงเวลาท่ีชมภาพยนตรคือ ชวงบายถึงชวงเย็น 
(12.00-12.59น.และ18.00-18.59น. ถึง 00.00-00.59น.และ18.00-18.59น.) 
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ขอคนพบ 
 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม มีขอคนพบดังนี้ 
 ภาพรวมของการเปดรับส่ือพบวา เจเนอเรช่ันเอ็มมีความหลากหลายในการเปดรับส่ือแตละ
ส่ือไมเทากัน ข้ึนอยูกับปจจัยสวนตัวท่ีแตกตางกันเปนหลัก เชนเวลาเรียน สถานท่ีพักอาศัย ความ
สนใจในการเปดรับส่ือ และในการเปดรับส่ือตาง ๆ นั้น จะเปดรับจากหลาย ๆ แหลงดวยกัน ไม
เฉพาะท่ีบานเพียงอยางเดียว เชน ท่ีสถานศึกษา รานท่ีไปใชบริการเชน รานเสริมสวย รานอาหาร    
เปนตน 

1. โทรทัศน 
1.1 โทรทัศนเปนส่ือมวลชนท่ีเจเนอเรชั่นเอ็มมีอยูในบาน และเปดรับบอยท่ีสุด 

  1.2 เจเนอเรชั่นเอ็มชมโทรทัศนในวันเสาร-อาทิตยมากกวาจันทร-ศุกร 
  1.3 เจเนอเรชั่นเอ็มมีการเปดรับส่ือโทรทัศนวันละ 2 คร้ัง คือ ตอนเชากอนไปเรียน
หรือไปทํางานและตอนกลางคืนเม่ือกลับถึงท่ีพักอาศัยแลว 
  1.4 ในแตละคร้ังเจเนอเรช่ันเอ็มจะชมโทรทัศนโดยเฉล่ียไมนอยกวาคร้ังละ 5
ช่ัวโมง โดยจะชมในวันเสาร-อาทิตยนานกวาวันจันทร-ศุกร 
  1.5 เจเนอเรชั่นเอ็มเลือกชมโทรทัศนจากสถานีโทรทัศนชอง 3 บอยท่ีสุด 

1.6 เจเนอเรชั่นเอ็มนิยมติดตามชมรายการขาวประจําวันจากสถานีโทรทัศนชอง 3   
มากท่ีสุด เนื่องจาก ตองการติดตามขาวสารและเหตุการณปจจุบัน ซ่ึงส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ี             
เจเนอเรชั่นเอ็มใชเพื่อเปนชองทางในการติดตามขาวสารมากกวาส่ืออ่ืนๆ  
  1.7 รายการวิเคราะหขาว เปนรายการโทรทัศนท่ีไดรับความนิยมรองลงมาจาก
รายการขาวประจําวัน ไดแก รายการเร่ืองเลาเชานี้ และเร่ืองเดนเย็นนี้ทางสถานีโทรทัศนชอง 3 และ 
TiTV Hot newsทางสถานีโทรทัศน TiTV  
  1.8 เจเนอเรชั่นเอ็มนิยมชมรายการโทรทัศนเพื่อความบันเทิงเปนหลัก เชน ละคร
ไทย หลังขาวภาคคํ่า รายการเพลง/คอนเสิรต เชน 7 สีคอนเสิรต และ5 Live รายการเกมโชว ไดแก 
รายการชิงรอยชิงลาน และอัจฉริยะขามคืน เปนตน ในขณะท่ีรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา 
  1.9 รายการโทรทัศนท่ีเจเนอเรชั่นเอ็มใหความสนใจรับชมนอย ไดแก รายการเพื่อ
การศึกษา เชน รายการ มสธ. ทางสถานีโทรทัศนชอง 11 อันเนื่องจากผูผลิตรายการเพ่ือการศึกษามี
นอยราย รูปแบบรายการไมนาสนใจ อีกท้ังเจเนอเรช่ันเอ็มมีความตองการเปดรับส่ือโทรทัศนเพื่อ
การผอนคลายจากการทํางานหรือการศึกษา จึงไมนิยมบริโภครายการที่มีเนื้อหาดังกลาว 
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2. อินเทอรเน็ต 

  2.1 เจเนอเรชั่นเอ็มเปดรับส่ืออินเทอรเน็ตมากเปนอันดับสอง รองจากโทรทัศน 
  2.2 เจเนอเรชั่นเอ็มจะใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตในหลายๆดานพรอมกัน เชน 
คนหาขอมูลขาวสารที่ตองการ มีการใชเพื่อรับสงอีเมลล  เปน link เขาเยี่ยมชมเว็บไซตตาง ๆ  เลน
เกม และฟงวิทยุออนไลน (www.virginradiothailand.com) นอกจากนี้ยังใชอินเตอรเน็ตสําหรับ
คนหางาน( www.jobchiangmai.com) สง SMS ฟรี (www.tttonline.net) อีกดวย 
  2.3 เจเนอเรชั่นเอ็มสวนใหญมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตไมตํ่ากวา 5 ป 
  2.4 เจเนอเรชั่นเอ็มจะใชอินเทอรเน็ตสัปดาหละ 2-3 วัน และวันละ 2 คร้ังหรือ
มากกวา เปนจํานวนใกลเคียงกัน ข้ึนอยูกับการมีคอมพิวเตอรในครอบครอง เจเนอเรชั่นเอ็มท่ีไมมี
คอมพิวเตอรสวนตัวจะมีโอกาสเปดรับส่ืออินเทอรเน็ตนอยกวาผูท่ีมีคอมพิวเตอรสวนตัว โดยใชใน
วันจันทร-ศุกรมากกวาในวันเสาร-อาทิตย โดยนิยมใชจากสถานศึกษาเพราะมีใหใชบริการฟรี 
  2.5 เวลาท่ีใชอินเทอรเน็ต คือ ชวงเย็นถึงชวงกลางคืน และระยะเวลาในการใช
อินเทอรเน็ตในวันเสาร-อาทิตยยาวนานมากกวาในวันจันทร-ศุกร โดยในแตละคร้ังจะใช
อินเทอรเน็ตประมาณคร้ังละ 2 - 3 ช่ัวโมง 
  2.6 มีเจเนอเรชั่นเอ็มบางสวนใชอินเทอรเน็ตคร้ังละมากกวา 8 ช่ัวโมงจนถึง 24 
ช่ัวโมง ในวันจันทร-ศุกร คิดเปนรอยละ 11.7 และในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 12.8 เนื่องจาก
เลนเกม หรือ ปลอยใหเคร่ืองคอมพิวเตอรดาวนโหลดขอมูลท้ิงไว 
  2.7 เว็บไซตท่ีเจเนอเรชั่นเขาใชเปนประจํา ไดแก Google Hotmail และHunsa 
 3. หนังสือพิมพ 
  3.1 เจเนอเรชั่นเอ็มเปดรับส่ือหนังสือพิมพมากเปนอันดับสาม 
  3.2 เจเนอเรชั่นเอ็มอานหนังสือพิมพในวันจันทร-ศุกรมากกวาเสาร-อาทิตย 
  3.3 เจเนอเรช่ันเอ็มอานหนังสือพิมพทุกวัน วันละคร้ัง โดยใชเวลาอานคร้ังละ        
30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง สวนใหญอานในชวงเวลากลางวันหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลว 
  3.4 เจเนอเรชั่นเอ็มนิยมอานหนังสือพิมพท่ีบาน/หอพัก และที่รานท่ีไปใชบริการ 
เชนรานอาหาร รานเสริมสวย 
  3.5 หนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทย เปนหนังสือพิมพที่เจเนอเรช่ันเอ็มนิยม
อานมากท่ีสุด คือ หนังสือพิมพไทยรัฐ ไมนิยมอานหนังสือพิมพฉบับภาษาอังกฤษ 
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  3.6 เจเนอเรชั่นเอ็มสวนใหญอาน คอลัมนพาดหัวขาว โดยจะเลือกอานเฉพาะ
หัวขอท่ีสนใจเร่ืองขาวท่ีกําลังไดรับความนิยมในขณะน้ัน รองลงมานิยมอานขาวบันเทิง ดารา และ
ขาวกีฬา 
  3.7 เจเนอเรชั่นเอ็มสวนใหญจะอานหนังสือพิมพท้ังเลม ไมมีการติดตามอาน
คอลัมนประจําและมีเพียงสวนนอยท่ีสามารถจําคอลัมนในหนังสือพิมพได 
  3.8 ในขณะท่ีอานหนังสือพิมพ เจเนอเรชั่นเอ็มจะไมเปดรับส่ืออ่ืน หรือทํากจิกรรม
อ่ืนรวมดวย 

4. วิทยุ  
  4.1 เจเนอเรชั่นเอ็มเปดรับส่ือวิทยุมากเปนอันดับส่ี 
  4.2 เจเนอเรชั่นเอ็มฟงวิทยุในวันจันทร-ศุกรมากกวาวันเสาร-อาทิตย 
  4.3 เจเนอเรช่ันเอ็มฟงวิทยุสัปดาหละ 2-3 วัน และวันละคร้ัง ใกลเคียงกัน โดยใช
เวลาฟงคร้ังละ 1-2 ช่ัวโมง และนิยมฟงวิทยุชวงเชา และชวงกลางคืน  

4.4 ระยะเวลาในการฟงวิทยุโดยเฉล่ียในวันเสาร-อาทิตยยาวนานกวาวันจันทร-
ศุกร 
  4.5 เจเนอเรชั่นเอ็มมักฟงวิทยุเพื่อการฟงเพลงเปนหลัก โดยเปดหาคล่ืนฟงเพลงไป
เร่ือยๆ ไมมีคล่ืนประจํา และไมติดตามฟงหรือจํารายการประจําทางวิทยุ นิยมรับฟงวิทยุจากสถานี
วิทยุท่ีกระจายเสียงมาจากสวนกลาง เชน FM94 EFM FM105.75 Virgin Hitz มากกวาสถานีวิทยุ     
ท่ีกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม  
  4.6 เจเนอเรช่ันเอ็มสวนใหญรับฟงรายการเพลงจากวิทยุ เนื่องจากตองการการ
ความผอนคลายและความเพลิดเพลิน 

 4.7 เจเนอเรชั่นเอ็มนิยมรับฟงวิทยุจากเคร่ืองเลนวิทยุ รองลงมาคือ โทรศัพทมือถือ 
แสดงวา เทคโนโลยีจากโทรศัพทมือถือท่ีมีความสามารถหลากหลาย เขามามีบทบาทในการเปดรับ
ส่ือของเจเนอเรชั่นเอ็มมากข้ึน  

5.นิตยสาร 
  5.1 เจเนอเรชั่นเอ็มเปดรับส่ือนิตยสารมากเปนอันดับท่ีหา เนื่องจากเจเนอเรช่ันเอ็ม
นิยมเชานิตยสารจากรานเชาหนังสือ จึงตองใชเวลาและความพยายามในการเขาถึงมากกวาส่ืออ่ืน 
อีกท้ังความถ่ีในการเผยแพรนอย และไมมีความสดใหมของเนื้อหา 
  5.2 เจเนอเรชั่นเอ็มอานนิตยสารในวันเสาร-อาทิตยมากกวาวันจันทร-ศุกร 
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  5.3 เจเนอเรช่ันเอ็มอานนิตยสารสัปดาหละคร้ัง และนอยกวาสัปดาหละคร้ัง 
ใกลเคียงกัน โดยใชเวลาอานครั้งละ 1-2 ช่ัวโมง ในเวลาวาง เชนชวงเชาของวันหยุดเสาร-อาทิตย 
และนิยมอานท่ีบาน รองลงมาคือ รานท่ีไปใชบริการ เชนรานเสริมสวย  
  5.4 นิตยสารที่เจเนอเรชั่นเอ็มนิยมอานมากท่ีสุดคือ นิตยสารบันเทิง ดารา ไดแก 
ทีวีพูล รองลงมาคือ นิตยสารวัยรุนไดแก I Like Seventeen และ Buzz 
  5.5 เจเนอเรชั่นเอ็มนิยมอานนิตยสารทั้งเลมมากกวาเลือกอานเปนคอลัมน 
เนื่องจากไมสามารถจดจําคอลัมนในนิตยสารได นิตยสารท่ีอานท้ังเลมไดแก ทีวีพูล Cheeze        
และElle 

 5.6 ตองมีการรณรงคใหคนกลุมนี้รักการอานมากข้ึนเพราะการอานจากหนังสือ 
หรือนิตยสารจะชวยใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห เพราะสามารถอานซํ้าไดหลายรอบ ตางจากส่ือ
อ่ืนๆท่ีหากพลาดชวงเวลานําเสนอนั้นๆมาแลวก็ไมสามารถเปดรับส่ือนั้นๆ ซํ้าได 

6. ภาพยนตร 
  6.1 เจเนอเรชั่นเอ็มเปดรับส่ือภาพยนตรเปนสุดทายเนื่องจากการชมภาพยนตรเปน
กิจกรรมในยามวาง และเปนคานิยมตามยุคสมัยแตก็มีตนทุนในการบริโภคสูง การชมภาพยนตรยัง
นิยมเพื่อเปนการพบปะสังสรรคกับเพื่อนฝูง 
  6.2 เจเนอเรช่ันเอ็มชมภาพยนตรเดือนละ 2-3 คร้ัง ซ่ึงถือวาคอนขางบอยครั้ง เม่ือ
คํานึงถึงตนทุนการรับส่ือท่ีคอนขางสูง เนื่องจากเจเนอเรช่ันเอ็มสวนใหญไดรายไดจากพอแมเปน
หลัก  แตก็จะเลือกชมภาพยนตรท่ีตนเองหรือเพื่อนมีความสนใจ หรือเปนกระแสนิยมในขณะน้ัน 
  6.3 เจเนอเรชั่นเอ็มนิยมชมภาพยนตรชวงกลางวันในวันเสาร-อาทิตย เนื่องจากเปน
วันหยุดเรียน แตอีกสวนชมภาพยนตรชวงเย็นในวันจันทร-ศุกร (รอยละ 37.5 เนื่องจากราคาคาเขา
ชมถูกกวาในวันเสาร-อาทิตย 
  6.4 เจเนอเรชั่นเอ็มนิยมไปชมภาพยนตรกับเพื่อน รองลงมาไปกับแฟน/คนรัก และ
นิยมชมภาพยนตรแอคช่ัน ผจญภัย ตลก และรัก โรแมนติก 
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ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปประยุกตใช 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของเจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1.  ส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีสามารถเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัด 
เชียงใหมไดท่ัวถึง เนื่องจากกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มเปดรับในปริมาณท่ีมากและมีความบอยท่ีสุด ดังนั้น
ควรเลือกชองทางการส่ือสารทางโทรทัศนไปยังกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มเปนอยางแรก       

2.  จากผลการศึกษาสามารถแสดงใหเห็นวาส่ือท่ีจะเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มไดงาย 
และมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ ส่ือท่ีมีตนทุนผูรับส่ือตํ่า เปนส่ือฟรี สามารถรับไดบอยตามความ
สะดวกและมีความสดใหมของขอมูลท่ีนําเสนอ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ตและวิทยุ 
เปนตน ผูท่ีตองการวางแผนส่ือโฆษณาท่ีมีกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มเปนกลุมเปาหมายน้ันควรจะเลือก
ชองทางผานแตละส่ือโดยพิจารณาตามความเหมาะสม เชน รูปแบบของขอมูลท่ีตองการส่ือสาร 
งบประมาณในการโฆษณา ความถ่ีและความครอบคลุมของส่ือ 
 3.  ส่ือท่ีสงผานทางโทรศัพทมือถือ ซ่ึงปจจุบันไดมีเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาบรรจุไว
ใหโทรศัทพมือถือมีความสามารถมากข้ึน เพื่อเปนชองทางการกระจายขาวสารไดอยางรวดเร็ว และ
เขาถึงบุคคล ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการในการเปดรับส่ือของบุคคลไดอยางรวดเร็ว 
ทันสมัยเชน การดโูทรทัศน ฟงเพลงออนไลน การรับเอสเอ็มเอสขาวดวน ซ่ึงการเปดรับส่ือผานทาง
เทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ ในปจจุบันไดเขามามีบทบาทสําคัญและ กําลังไดรับความนิยมมากข้ึน
เร่ือย ๆ   
 4.  ส่ือท่ีสงผานและไดรับการตอบรับอยางดีจากคนกลุมนี้ ลวนแตเปนส่ือท่ีใหความ
บันเทิงเปนหลัก และตองเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับวิถีชีวิต จึงจะไดรับความนิยม 
ในขณะท่ีการสงขาวสารท่ีมีสาระความรู เชนเร่ืองการศึกษา จําเปนตองปรับปรุงรูปแบบเพื่อให
ส่ือสารเขาถึงคนกลุมนี้ได 
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 ตอไปน้ีเปนขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปประยุกตใชตามประเภทของส่ือ        
6 ประเภท ดังนี้ 

1. โทรทัศน 
เปนส่ือท่ีมีความสดใหม สามารถเขาถึงและครอบคลุมกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มไดมาก 

ท่ีสุด เนื่องจากเปนส่ือท่ีเจเนอเรชั่นเอ็มเปดรับและมีเคร่ืองรับส่ือในครอบครองมากท่ีสุด โดยผูท่ี
ตองการวางแผนส่ือโฆษณาที่มีกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มเปนกลุมเปาหมายผานส่ือโทรทัศนนั้น สามารถ
วางแผนไดโดยการโฆษณาผานโทรทัศนไดทุกวัน(จันทร-อาทิตย) วันละ 2 คร้ัง ใน 2 ชวงเวลา คือ 
ชวงเชาระหวางเวลา 07.00-09.00 น. และชวงเย็นระหวางเวลา 18.00-21.00 น. โดยเนนการโฆษณา
ในวันเสาร-อาทิตยมากกวาในจันทร-ศุกร หรือจะโฆษณาในชวงรายการท่ีกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มสวน
ใหญนิยมรับชม คือ ขาวประจําวัน วิเคราะหขาว ละครไทย เพลง/คอนเสิรต และเกมโชว เชน
รายการเร่ืองเลาเชานี้ เร่ืองเดนเย็นนี้ ละครไทยหลังขาวภาคคํ่า 7 สี คอนเสิรต 5Live ชิงรอยชิงลาน 
อัจฉริยะขามคืนเปนตนและควรเลือกโฆษณาผานทางสถานีโทรทัศนชอง 3 เปนอันดับแรก 
เนื่องจากกลุม      เจเนอเรช่ันเอ็มรับชมมากท่ีสุด จะเห็นไดวาความโดดเดนและแตกตางของ        
แตละชองท่ีเปนท่ีรับรู ก็เปนเหตุผลท่ีเลือกเปดรับเชนเดียวกัน เชน ติดตามขาวสารตองชอง 3 
สารคดี การตูนตองชอง 9 แตอยางไรก็ตามกลุมเจเนอเรช้ันเอ็มนี้ยังอาศัยอยูกับบิดามารดาเปน
สวนมาก การเลือกเปดรับส่ือโทรทัศน อาจไมไดเกิดจากการตัดสินใจเลือกชมดวยตนเอง เนื่องจาก
อาจเปนรายการท่ีช่ืนชอบของบุคคลในบานจึงตองเลือกชมตามรายการท่ีบุคคลในบานนิยมหากมี
การชมพรอมกันในเวลาเดียวกัน  

2. อินเทอรเน็ต 
เปนส่ือท่ีสะดวกในการเขาถึงเจเนอเรช่ันเอ็ม เนื่องจากสวนใหญเจเนอเรชั่นเอ็มมี 

คอมพิวเตอรเปนของตนเอง และท่ีสถานศึกษามักมีอินเทอรเน็ตใหใช และจากการที่เจเนอเรชั่นเอ็ม
ใชอินเทอรเน็ตเปนประจําสัปดาหละ 2-3 คร้ัง และวันละ 2 คร้ังหรือมากกวา ใกลเคียงกัน ต้ังแตชวง
เย็น (18.00 – 01.00 ) เปนตนไป โดยใชอินเทอรเน็ตคร้ังละมากกวา 3 ช่ัวโมง ทําใหอินเทอรเน็ตเปน
ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ ตนทุนตํ่าและมีโอกาสเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มไดงาย อีกท้ังอินเทอรเน็ตเปน
ส่ือเพียงส่ือเดียวท่ีสามารถส่ือสารแบบสองทางระหวางผูสงและผูรับสารไดและยังสามารถ
ปรับเปล่ียนรูปแบบ ขอมูลใหเหมาะสมกับผูรับสารเปนรายบุคคลได ดังนั้นอินเทอรเน็ตจึงเหมาะท่ี
จะเปนอีกชองทางหนึ่งในการส่ือสารเพ่ือใหเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มได โดยผูท่ีจะวางแผน
โฆษณาหรือแผนการตลาดที่มีกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มเปนกลุมเปาหมายนั้น ควรทําการโฆษณาใน
ลักษณะ Banner ผานทางเว็บไซตท่ีเจเนอเรชั่นเอ็มเปดรับมากท่ีสุด เชน Google, Hotmail, Hunsa, 
Yahoo, Kapook, Teenee และ Sanook Pantip เปนตน รวมถึงเว็บไซตท่ีใหบริการวิทยุออนไลน 



  
195 

หรือหนังสือพิมพออนไลน เนื่องจากมีกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มใชบริการเหลานี้ผานทางอินเทอรเน็ต
จํานวนหนึ่ง นอกจากการโฆษณาแลวในสวนการวางแผนการตลาด นักการตลาดยังสามารถวาง
แผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดไปยังกลุมเปาหมายเจเนอเรช่ันเอ็ม ผานทางอินเทอรเน็ตใน
รูปแบบการสมัครสมาชิก การรวมแขงขันเลนเกม  การส่ังซ้ือสินคาหรือใชบริการออนไลน เปนตน 
แตท้ังนี้ เนื่องจากส่ืออินเทอรเน็ตเปนส่ือท่ีเขาถึงขอมูลขาวสารที่ตองการไดงาย ประชากรกลุม      
เจเนอเรช่ันเอ็มนี้ก็สามารถเขาถึงขอมูลท้ังท่ีมีประโยชนและใหโทษไดอยางรวดเร็วเชนกัน อีกท้ัง
คนกลุมนี้ยังอยูในชวงวัยรุน ขาดวิจารณญานและความรอบคอบในการเลือกเปดรับส่ือ ซ่ึงจะเกิด
ปญหาแกสังคมได ผูท่ีตองการสงขาวสารทางอินเทอรเน็ตควรมีจริยธรรมในการนําเสนอใหมาก 

3. หนังสือพิมพ  
       เปนส่ือท่ีดี และมีประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มไดดี เนื่องจากเจเนอ 

เรช่ันเอ็มอานหนังสือพิมพทุกวัน อีกท้ังหนังสือพิมพจัดเปนส่ือท่ีมีความคงทนถาวร สามารถอานซํ้า
และมีโอกาสอานไดมากกวา 1 คน ดังนั้นหากโฆษณาผานทางหนังสือพิมพจะทําใหกลุมเจเนอเรช่ัน
เอ็มสามารถส่ือโฆษณาซํ้า ๆและเพ่ิมปริมาณผูรับส่ือได และการโฆษณาทางหนังสือพิมพเพื่อให
เขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มนั้น จะตองโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทย เชน ไทยรัฐ 
เดลินิวส  ขาวสด เนื่องจากเปนหนังสือพิมพท่ีกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มอานมากท่ีสุด สวนหนังสือพิมพ
รายวันฉบับภาษาอังกฤษ ก็ควรเลือกหนังสือพิมพบางกอกโพสต โดยควรลงโฆษณาในสวนขาว
บันเทิง ดารา ขาวกีฬา เพราะเปนคอลัมนท่ีมีผูอานมาก รองมาจากพาดหัวขาว 

4. วิทยุ 
เปนส่ืออีกอยางหนึ่งท่ีสะดวกในการเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอ็ม เนื่องจากเจเนอเรช่ัน 

เอ็มจะรับฟงวิทยุสัปดาหละ 2-3 วัน และจากการศึกษาพบวา เจเนอเรช่ันเอ็มสวนใหญรับฟงรายการ
เพลงจากวิทยุมากท่ีสุด และมักจะฟงรายการวิทยุจากสถานีวิทยุท่ีกระจายเสียงจากสวนกลาง
มากกวาสถานีวิทยุท่ีกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม อาจเนื่องจากความตองการทราบกระแส 
ความนิยมของคนกรุงเทพ เจเนอเรชั่นเอ็มฟงวิทยุท่ีบาน ในเวลาท่ีตองการพักผอน ผอนคลายมาก
ท่ีสุด  ดังนั้นการโฆษณาเพ่ือใหเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มโดยผานส่ือวิทยุนั้น จะตองมีเนื้อหาท่ีส้ัน 
กระชับและรวดเร็ว อีกท้ังเนื้อหาตองดึงดูดความสนใจ เพราะเจเนอเรช่ันเอ็มมักจะเปล่ียนคล่ืนทันที
ท่ีไดยินโฆษณา การสงขาวสารผานทางชองทางนี้กลุมเปาหมายอาจไมไดรับขาวสารท่ีสงให แต
หากจะสงผานขาวสารผานส่ือวิทยุ ชวงเวลาท่ีเหมาะแกการโฆษณาควรเปนวันจันทร-ศุกร ในชวง
เชา และกลางคืน    ซ่ึงเจเนอเรช่ันเอ็มจะใชเวลาฟงวิทยุในแตละคร้ังประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ขอคนพบ
สําคัญอีกประการก็คือ โทรศัพทมือถือ อันเปนเคร่ืองมือท่ีเร่ิมเขามามีบทบาท มากข้ึน เพราะ
ตอบสนองความตองการการฟงเพลงของกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มไดเปนอยางดี เพราะมีความสะดวกมี
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โปรแกรมจัดเก็บเพลงที่ชอบ ทําใหสามารถ เลือกเพลงท่ีตองการฟงไดดวยตนเอง  การเลือกฟงจาก
วิทยุอาจลดนอยลงหากไมพบชวงดีเจท่ีจัดเพลงสนุก ๆ หรือ มีแตรายการโฆษณา 

5. นิตยสาร 
เปนส่ือท่ีเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มไดนอย เนื่องจากมีความบอยคร้ังในการเปดรับ 

ส่ือนิตยสารนอยกวาส่ืออ่ืนๆ คือ เพียงสัปดาหละ 1 คร้ัง คร้ังละประมาณ 1-2 ช่ัวโมง เนื่องจาก
นิตยสารมักจะออกเปนรายสัปดาห รายปกษหรือรายเดือน ทําใหขาดความสดใหมของขอมูล
ขาวสาร อีกท้ังเนื้อหาในนิตยสารก็สามารถหาไดงายจากส่ืออ่ืนเชน อินเทอรเน็ตหรือโทรทัศน อีก
ท้ังมีตนทุนของผูรับส่ือคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับส่ืออ่ืน แตทางดานขอดีของส่ือนิตยสารคือ 
ผูอานสามารถอานไดเปนเวลานาน มีโอกาสอานไดมากกวา  1 คนและมักอานซํ้ามากกวา 1 รอบ 
เพื่อกลับมาคนหาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ โดยเฉพาะหนาโฆษณา อีกท้ังรูปเลมสวยงาม นาอานและ
เก็บสะสม โดยหากผูประกอบการสนใจท่ีจะใชการโฆษณาผานส่ือนิตยสารจะตองลงโฆษณาใน
นิตยสารที่กลุม  เจเนอเรช่ันเอ็มอานกันมาก เชน นิตยสารบันเทิง ดารา (นิตยสารทีวีพูล Gossip 
Spicy) นิตยสารวัยรุน (นิตยสาร I Like Seventeen Buzz) นิตยสารแฟช่ัน/การแตงกาย (Cheeze     
คาวาอ๊ิ) เนื่องจากกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มนิยมเชานิตยสารมาอานท่ีบาน/หอพัก หรือไปอานท่ีรานท่ีใช
บริการ เชนรานเสริมสวย รานอาหาร ดังนั้นผูประกอบการอาจเลือกลงโฆษณาแทรกในนิตยสาร
ดังกลาวขางตน ในนิตยสารใหเชา จะสามารถส่ือสารไปยังกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และตนทุนตํ่า  

6. ภาพยนตร  
แมวาจะเปนส่ือท่ีเจเนอเรช่ันเอ็ม ตองมีคาใชจายในการบริโภค แตผลการศึกษาก็

แสดงผลวามีการชมภาพยนตรบอยถึงเดือนละ 2-3 คร้ัง ท้ังนี้เนื่องจากเปนส่ือท่ีกลายเปนคานิยมตาม
ยุคสมัย และเปนกิจกรรมในยามวางเพื่อการพักผอน สังสรรค พบปะเพ่ือนฝูง ซ่ึงกลุมเจนอเรชั่นเอ็ม
นี้มักใชเวลาหลังจากการทํางานหรือการศึกษาอยูกับกลุมเพื่อน ภาพยนตรจึงเปนส่ือท่ีไดรับความ
นิยมจากคนกลุมนี้เสมอมา ดังนั้นหากผูประกอบการสนใจจะลงโฆษณาสินคาหรือบริการผานส่ือ
ภาพยนตร ใหเขาถึงกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มใหมีประสิทธิภาพแลว จะตองโฆษณาพรอมกับการฉาย
ภาพยนตรแนวแอคช่ัน ผจญภัย รองลงมาคือแนวตลก รัก โรแมนติก ในชวงกลางวันของวันเสาร-
อาทิตย หรือชวงเย็นของวันจันทร – ศุกร เพราะเปนชวงท่ีเจเนอเรช่ันเอ็มชมภาพยนตรมากท่ีสุด 
นอกจากส่ือโฆษณาแลว ผูประกอบการยังสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดรวมกับภาพยนตรท่ี
กําลังเปนกระแสนิยม หรือโรงภาพยนตรท่ีฉายได ก็จะสามารถส่ือสารไปยังกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มได
โดยตรงอีกดวย 
 



  
197 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 
     1.  การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชวิธีท่ีใหผูตอบแบบสอบถามตอบดวยตนเองน้ัน 

อาจทําใหไดขอมูลท่ีผิดพลาดและไมครบถวน เนื่องจากการตองการทราบถึงพฤติกรรมในการ
เปดรับส่ือมวลชนของผูบริโภคในเชิงลึก เปนเร่ืองท่ีมีรายละเอียดและขอมูลคอนขางมาก อาจทําให
ผูตอบแบบสอบถามสับสนเชน ชื่อรายการ สถานีท่ีออกอากาศ คอลัมนท่ีอาน เปนตน อีกท้ังเกิด
ความรูสึกเหนื่อยลาในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผูวิจัยควรเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลแบบการ
สัมภาษณรายบุคคล เพื่อจะไดมีโอกาสตอบคําถามและอธิบายในส่ิงท่ีผูตอบแบบสอบถามสับสน
หรือไมแนใจได และควรลดขนาดของกลุมตัวอยางลงเพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองและครบถวน 
 2.  กลุมประชากรเจเนอเรชั่นเอ็มท่ีมีอายุระหวาง 18 – 24 ป โดยสวนมากแลวเปนกลุมท่ี
กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบางสวนเร่ิมทํางานแลว การแจกแบบสอบถามจะไดรับความ
รวมมือมากข้ึน หากไมอยูในชวงท่ีประชากรกลุมนี้อยูในชวงใกลสอบ หรือปดเทอม อีกท้ังรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของประชากรกลุมนี้มีความแตกตางกันไปในชวงเวลาวาง สถานท่ีเรียน คณะท่ีเรียน 
และบางสวนท่ีเปนผูท่ีทํางานแลว อาจตองมีการแยกกลุมประชากรใหเดนชัดมากข้ึนหากตองการ
ไดขอมูลพฤติกรรมการเปดรับส่ือท่ีเจาะจงมากข้ึน 
  3.  ส่ือท่ีไดรับความนิยมในการเปดรับส่ือของกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มนี้มักเปนส่ือฟรี เขาถึงได
งาย เชนส่ือทางโทรทัศน หรืออินเทอรเน็ตโดยท้ังนี้ลวนเปนส่ือท่ีเขาถึงไดงายเพราะมีอยูแลวท่ีบาน
เนื่องจากพักอาศัยกับบิดามารดา ประเด็นท่ีนาสนใจก็คือ หากส่ือที่ตองการถึงจะตองมีคาใชจาย
เสมอ กลุมเจเนอเรช่ันเอ็มนี้จะยังมีความพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับแตกตางจากผลการศึกษา
หรือไม 
  
ขอจํากัดของการศึกษา 
 จากการศึกษาในคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ ซ่ึงคําถามในบางสวนของเวลาและ
ประเภทหรือช่ือรายการท่ีเปดรับเปนคําถามปลายเปดท่ีใหผูตอบแบบสอบถามเติมคําตอบเอง ซ่ึง
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมสามารถจดจําช่ือรายการโทรทัศน รายการวิทยุ คอลัมนใน
หนังสือพิมพและคอลัมนในนิตยสารตาง ๆได ซ่ึงผูศึกษาก็ไดแนบผังรายการโทรทัศนและช่ือ
นิตยสารตาง ๆ ไปพรอมกับแบบสอบถามดวย แตเนื่องจากขอมูลมีจํานวนมาก ผูตอบแบบสอบถาม
ไมมีเวลาในการตอบแบบสอบถามมากพอ 


