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หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันถือไดวาเปนยุคของสังคมขาวสาร เนื่องจากสภาพแวดลอมทางสังคม 
สภาวะการแขงขัน เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยี สงผลใหเกิดความเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยีท่ีใชในการส่ือสาร กอใหเกิดส่ือและวิธีการสงขอมูลขาวสารหลากหลายรูปแบบ แต
ความสามารถในการรับรูขอมูลขาวสารของมนุษยมีอยางจํากัด ทําใหมนุษยมีพฤติกรรมเลือกรับรู
ขอมูลขาวสารนั้นเพียงบางสวนท่ีมีประโยชนตามความสนใจและความตองการ เพื่อนํามาใชในการ
แกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการดานขาวสารของตนเองเทานั้น (วิภาดา เจริญลาภ, 2539) 
กลาวคือ ลูกคาสามารถท่ีจะตรวจสอบการสงเสริมการขายผานอินเทอรเน็ตวา มีราคาถูกท่ีสุดหรือยัง 
ราคาสินคาท่ีเสนอขายมีเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดจริงหรือไม คูแขงตอบสนองตอรายการสงเสริมการขายนี้
อยางไรและลูกคาสามารถที่จะไดรับขอความขาวสารจากส่ือตางๆท่ีเพิ่มมากข้ึนจากส่ืออิเล็กทรอนิกส 
ที่เกิดข้ึนมาใหมอยางมากมาย ท่ีไมไดจํากัดแคเฉพาะส่ือหลัก อยางเชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร หรือส่ือกลางแจงอีกตอไป ส่ืออิเล็กทรอนิกสเหลานี้ หมายรวมถึง การคนหาขอมูลผาน
อินเทอรเน็ต การสงขอความผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี  (ม่ิงขวัญ  แสงสุวรรณ, 2546)  

ปจจุบันนี้เพื่อใหเขาถึงตัวตนของผูบริโภคใหมากท่ีสุด การศึกษาบทบาทและ
พฤติกรรมผูบริโภคจึงมีมากกวาการอธิบายตามลักษณะประชากรศาสตร (Demographic Profile) 
ดวยการแบงชวงอายุผูบริโภคเปนกลุมเจนเนอเรชั่น (วิทยา ดานธํารงกูล, 2547: ออนไลน) กลุม
ผูบริโภคท่ีนาสนใจศึกษากลุมหนึ่งคือ กลุม Gen-M โดยคําวา Gen-M มีสองความหมาย ความหมาย
แรก Millennial Generation หมายถึงกลุมผูบริโภครุนเยาว ซ่ึงมีอายุปจจุบันในชวง 18-24 ป บาง
ตําราอาจจะครอบคลุมอายุตํ่ากวา 18 ป แตไมเกิน 24 ป บางก็เรียกคนกลุมนี้วา  “เด็กแนว” ซ่ึงสวน
ใหญแลวกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ผูบริโภคกลุมนี้ใหความสําคัญกับคอมพิวเตอร ภาษา 
อังกฤษ มีความอิสระในตัวเองคอนขางสูง มีแนวทางเปนของตัวเองชัดเจน ไมเหมือนใคร และไม
อยากใหใครเหมือน (นิตยสารแบรนดเอจ: 2551, ออนไลน) ความหมายท่ีสอง Gen M มาจาก 
Mobile Phone Generation หรือเรียกวา Generation C มาจาก Content แปลวา เนื้อหา หมายถึง ยุคท่ี
ประชาชนสวนใหญในประเทศมีโทรศัพทเคล่ือนท่ีและปจจุบันนี้ความสามารถของโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ไมใชแคการโทรเขา - โทรออกอีกตอไปแลว แตเปนเครื่องสมองกลขนาดเล็ก ท่ีสามารถใชตอเขา
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อินเทอรเน็ต เปนกลองถายรูป กลองถายวิดีโอ วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ กลุม Gen M จัดเปนกลุม            
คล่ังไคลเทคโนโลยีและมักจะมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตัวตลอดเวลา กลุม Gen M จัดเปนกลุมท่ี
ใชชีวิตในชวงที่อินเทอรเน็ตเปนท่ีนิยมอยางสูงสุด จึงเปนกลุมคนท่ีทันขาวสาร ทันสมัย มีพลังใน
ดานขอมูล มีความรูกวางขวางและมีโลกสวนตัวสูง (ไมเคิล: 2551, ออนไลน) นักการตลาดใน
อเมริกา จัดคนกลุมนี้เปนกลุม Generation X คือ เปนกลุมนักศึกษาท่ีกําลังเรียนหนังสืออยูใน
มหาวิทยาลัย หรือ บางตําราอาจใหคํานิยามวาเปน Generation D คือ กลุมวัยรุนหรือนักศึกษาท่ีมี
ลักษณะการติดตอส่ือสารกันผานโลกไซเบอรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต โทรศัพท 
เคล่ือนท่ี ซ่ึงไมจําเปนตองพบหนากันโดยตรง (สมวงศ พงศสถาพร, 2546)  ดานลักษณะเฉพาะ 
(Self Concept) กลุม Gen-M เปนกลุมผูบริโภคท่ีมีความสุขในการดํารงชีวิตสูงสุด เพราะเกิดมา
พรอมกับเทคโนโลยี สามารถเขาใจและใชเทคโนโลยีไดเปนอยางดี อีกท้ังเกิดมาในขณะท่ีสภาพ
โดยรวมของประเทศไดพัฒนาดีกวาสมัยท่ีกลุมอ่ืนๆ ไดสัมผัสเม่ืออายุใกลเคียงกัน ชีวิตในแตละวัน
จะตองใชเวลากับโทรศัพทเคล่ือนท่ีคอนขางมาก ท้ัง SMS, E-mail, Internet นิยมบริโภคส่ือท่ีมี
เนื้อหาเบาๆ ประเภทตลก เพลง วาไรต้ี (ณัฐนันท ศิริเจริญ, 2548) เปนวัยท่ีตองการความเปนตัวของ
ตัวเอง ตองการการตัดสินใจเลือกซ้ือเลือกใชสินคาดวยตนเอง และมักตัดสินใจซ้ืออยางกะทันหัน 
คนกลุมนี้ไมเพียงแตจะจายเงินเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองเทานั้น ยังมีผลเพ่ือการ
ยอมรับจากกลุมอีกดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538)  

จังหวัดเชียงใหมต้ังอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย เปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีความ 
สําคัญทางเศรษฐกิจรองมาจากกรุงเทพมหานคร มีประชากรมากเปนอันดับหนึ่งของภาคเหนือ โดย
มีประชากรกลุมเจเนอเรช่ันเอ็ม ท่ีมีอายุระหวาง 18-24 ป ท้ังส้ิน 7,528,593 คน หรือคิดเปน 11.94 
ของประชากรท้ังประเทศ  (กรมการปกครอง: 2550, ออนไลน) รวมท้ังเชียงใหมยังเปนศูนยกลาง
ทางดานเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษาและเทคโนโลยี เปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐ         
และเอกชน ถึง 7 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม 
และมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยประชากรท่ีศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย          
สวนใหญเปนประชากรในกลุมเจเนอเรช่ันเอ็ม ประชากรกลุมเจเนอเรช่ันเอ็มในจังหวัดเชียงใหม  
จึงมีมากข้ึนจากการเขามาศึกษาตอของประชากรจากจังหวัดอ่ืนๆ โดยพบวามีผูเขามาศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม ท้ังส้ิน 81,323 คน (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2550)  

ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับส่ือของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม เพื่อทําใหเขาใจถึงกระบวนการเปดรับขาวสาร ความถ่ีในการเปดรับ
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ส่ือ ระยะเวลา ชวงเวลาในการเปดรับส่ือ (McLeod, 1972) เพื่อท่ีจะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจ              
ใหสามารถนําขอมูลท่ีได มาใชเปนแนวทางในการวางแผนสงขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารผานส่ือ 
มวลชน เพื่อใหขอมูลขาวสารนั้นเขาถึงกลุมเปาหมายนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชวงอายุ 18-24 ป 
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัด
เชียงใหม 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1.  เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัด
เชียงใหม 

2.  สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการวางแผนและการ
ส่ือสารผานส่ือมวลชน ใหขอมูลขาวสารเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีมีอายุระหวาง18-24 ป ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา   

พฤติกรรมการเปดรับส่ือ หมายถึง ความถ่ีในการเปดรับส่ือตางๆ ไดแก ส่ือ
โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ ส่ืออินเทอรเน็ตและส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี ส่ือกลางแจง และ
การรับชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรรวมถึงชวงเวลาท่ีเปดรับส่ือและประเภทและวัตถุประสงคใน
การเปดรับส่ือนั้นๆ  

ส่ือ (Media) หมายถึง ส่ือมวลชนและส่ือเฉพาะกิจ อันประกอบดวย โทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ นิตยสาร ส่ือกลางแจง ส่ืออินเทอรเน็ตและส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี ส่ือภาพยนตร (การ
รับชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร) (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2542) 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูมีอายุระหวาง 18-24 ป ณ พ.ศ. 2551 (เกิด
ในชวงป พ.ศ. 2527–2533) ท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุมท่ีเรียนภาคปกติ ช้ันปท่ี 1-4 ของ
มหาวิทยาลัยท่ีต้ังอยูในจังหวัดเชียงใหมท้ัง 7 แหง อันไดแก มหาวิทยาลัย เชียงใหม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม และมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 


