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ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
สังคมปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากในอดีตซึง่ เป็ นสังคมที่ผ้ คู นสามารถ
ดารงชีวิตอยูด่ ้ วยสิง่ อานวยความสะดวกเพียงไม่กี่ชนิด เป็ นยุคที่การสื่อสารระหว่างกันเป็ นไปอย่าง
เรี ยบง่าย แต่สงั คมในยุคปั จจุบนั กลับมีการเปลีย่ นแปลงไปมากมาย กลับกลายเป็ นยุคแห่งการ
แข่งขัน เป็ นยุคแห่งการผลิตสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคในตลาด จะเห็นได้
จากการเกิดขึ ้นของนวัตกรรม (Innovation) สิง่ ประดิษฐ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมายที่สรรค์
สร้ างจนเกิดเป็ นสินค้ าและบริการรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค และไม่
เพียงแต่สนิ ค้ าหรื อบริการเท่านันที
้ ่ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สื่อก็เช่นกัน เพราะสื่อก็ถกู พัฒนา
ให้ เกิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เกิดการติดต่อ
สื่อสารในลักษณะที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น จนเรี ยกสื่อที่ได้ รับการพัฒนาสรรค์สร้ างขึ ้นใหม่ในยุค
ปั จจุบนั นี ้ว่า สื่อรูปแบบใหม่ (New media) นัน่ เอง (Shimp, 2007; Wertime & Fenwick, 2008)
สภาพแวดล้ อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่
แตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัย ล้ วนส่งผลต่อรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละสมัยด้ วย
กล่าวคือ ผู้คนที่เจริญเติบโตภายใต้ สภาพแวดล้ อมอย่างหนึง่ ก็จะได้ รับการปลูกฝั งความคิด ความ
เชื่อ และค่านิยม ซึง่ สะท้ อนออกมาเป็ นพฤติกรรมในรูปแบบหนึง่ แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุค
ของสังคม ซึง่ กระบวนการนี ้เรี ยกว่า กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) อันส่งผลทาให้
คนรุ่นหนึง่ ของสังคมมีคณ
ุ ลักษณะที่แตกต่างออกไปจากคนอีกรุ่นหนึง่ อย่างชัดเจน (Billingham,
2007) คุณลักษณะที่คนในแต่ละรุ่นของสังคมมีร่วมกันนี ้เอง ทาให้ สามารถแบ่งผู้คนในแต่ละยุค
สมัยออกเป็ นเจเนอเรชัน่ (Generation) ต่างๆ อาทิ กลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (Generation X) หมายถึง
ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1964 – 1980 หรื อระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2523 และกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย
(Generation Y) ซึง่ หมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981 – 1996 หรื อระหว่าง พ.ศ. 2524 – 2539
เป็ นต้ น (O'Brien, 2010; Van den Bergh & Behrer, 2011)
การแบ่งผู้คนในสังคมออกเป็ นเจเนอเรชัน่ ต่างๆ นัน้ ทาให้ เราสามารถทาความเข้ าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมได้ สะดวกยิ่งขึ ้น เพราะการศึกษาเรื่ องเจเนอเรชัน่ จาเป็ นต้องเริ่ม
จากการทาความเข้ าใจถึงสภาพแวดล้ อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงพัฒนาการทาง

2
เทคโนโลยีและสื่อที่สง่ ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการดารงชีวิตของคนแต่ละเจเนอเรชัน่
เมื่อผู้ศกึ ษาเข้ าใจภูมิหลังเหล่านันแล้
้ ว ก็จะช่วยให้ สามารถเข้ าใจความคิด ความรู้สกึ ตลอดจน
พฤติกรรมของคนแต่ละเจเนอเรชัน่ ได้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น และจะสามารถนาความรู้ความเข้ าใจนี ้ไป
ประยุกต์ใช้ ในการทาการตลาดกับแต่ละเจเนอเรชัน่ (Generation marketing) ได้ อีกด้ วย (ศรี
กัญญา มงคลศิริ, 2548)
สาหรับในเชิงธุรกิจนัน้ มักกาหนดกลุม่ เป้าหมายที่สาคัญทางการตลาดคือ เจเนอเรชัน่
เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย ทังนี
้ ้เพราะนอกจากจะเป็ นกลุม่ คนขนาดใหญ่ของสังคมแล้ ว คนสอง
เจเนอเรชัน่ นี ้ยังมีกาลังซื ้อสูง โดยมักจับจ่ายใช้ สอยในสินค้ าและบริการหลากหลายประเภท (Van
den Bergh & Behrer, 2011)
โดย Solomon (2009) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของการทาการตลาดกับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ไว้
ว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ถือได้ วา่ เป็ นกลุม่ ประชากรที่มีขนาดใหญ่มาก คือมีจานวนมากถึง 46,000,000
คนในสหรัฐอเมริกา ประชากรกลุม่ นี ้จึงเป็ นเป้าหมายใหญ่ทางการตลาด เพราะเป็ นกลุม่ คนวัย
ทางาน มีรายได้ คอ่ นข้ างมัน่ คง ทาให้ มีกาลังซื ้อสูง
สาหรับประเทศไทยนัน้ มีประชากรเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อยูป่ ระมาณ 16 ล้ านคน ซึง่ คิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 25 ของประชากรทังหมด
้
หรื อเรี ยกได้ วา่ มีขนาดประชากรเท่ากับหนึง่ ในสี่ของ
ประชากรทังประเทศไทยนั
้
น่ เอง (National Master, 2553)
แผนภาพที่ 1.1 จานวนประชากรไทยเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ในปี พ.ศ. 2553

ที่มา: National Master. (2553). Thailand generation X. เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2554. จาก www.nationalmaster.com
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โดย Van den Bergh และ Behrer (2011) ได้ อธิบายถึงพฤติกรรมการบริโภคของเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์ไว้ วา่ มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง ให้ ความสาคัญกับการหารายได้ ดังนัน้ หากอยูใ่ น
ฐานะที่เป็ นผู้บริโภคจะถือได้ วา่ เป็ นผู้บริโภคที่รอบคอบในการใช้ จ่าย จึงพยายามเลือกซื ้อสินค้ า
หรื อบริการที่ราคาถูกที่สดุ และคุ้มค่ามากที่สดุ ในทางกลับกัน หากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อยูใ่ นฐานะ
ผู้ผลิตหรื อผู้ประกอบการ ก็จะพยายามตังราคาสิ
้
นค้ าหรื อบริการไว้ สงู เพื่อสร้ างกาไรให้ ได้ มากที่สดุ
ซึง่ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ในประเทศไทย ดังที่ สริตา อึง่ สกุล (2552)
ได้ กล่าวไว้ วา่ คนกลุม่ นี ้มีพฤติกรรมการใช้ จ่ายที่ระมัดระวัง พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื ้อ
สามารถจ่ายเงินเพื่อซื ้อสินค้ าที่มีราคาสูงเมื่อเห็นว่าสิง่ นันมี
้ คณ
ุ ค่าเพียงพอ คนกลุม่ นี ้ยังเป็ นคนที่
เปิ ดรับและทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ รู้จกั สร้ างสมดุลให้ กบั ชีวิตทังในเรื
้ ่ องการทางานและครอบครัว
ส่วนประชากรเจเนอเรชัน่ วายก็นบั เป็ นอีกหนึง่ กลุม่ เป้าหมายทางการตลาดที่สาคัญ
เนื่องจากเป็ นประชากรกลุม่ ใหญ่ จึงทาให้ นกั การตลาดสนใจศึกษาลักษณะทางด้ านประชากร
ทัศนคติ รูปแบบการดาเนินชีวิต ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภค แต่ไม่เพียงเพราะขนาดประชากร
เท่านัน้ อีกสาเหตุสาคัญที่ทาให้ นกั การตลาดสนใจศึกษาคนกลุม่ นี ้เป็ นอย่างยิ่งนัน่ คือ คนกลุม่ นี ้
สามารถสร้ างมูลค่าทางการตลาดได้ อย่างดี เพราะเป็ นกลุม่ ที่มีการใช้ จ่ายสูง โดยเฉพาะในสินค้ าที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรื อแฟชัน่ (Rugimbana, 2007) โดยในประเทศไทยมีประชากรเจเนอเรชัน่ วาย
ประมาณ 10 ล้ านคน คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 16 ของประชากรทังหมด
้
(National Master, 2553)
แผนภาพที่ 1.2 จานวนประชากรไทยเจเนอเรชัน่ วาย ในปี พ.ศ. 2553

ที่มา: National Master. (2553). Thailand generation Y. เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2554. จาก www.nationalmaster.com

4
ปั จจัยสาคัญอย่างหนึง่ ที่สง่ ผลให้ เกิดความแตกต่างระหว่างผู้คนแต่ละเจเนอเรชัน่ ก็คือ
การเปิ ดรับสื่อ (Media exposure) เนื่องจากรูปแบบการเปิ ดรับสื่อที่ตา่ งกัน ก็สง่ ผลต่อความคิด
พฤติกรรม หรื อการใช้ ชีวิตที่ตา่ งกันไป ดังจะเห็นได้ จากงานวิจยั หรื อผลการสารวจมากมาย
เกี่ยวกับการใช้ สื่อของคนในสังคม ทังการเปิ
้
ดรับสื่อดังเดิ
้ ม (Traditional media) เช่น หนังสือพิมพ์
นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ เป็ นต้ น (Shimp, 2007) และการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ (New media) เช่น
สื่ออินเทอร์ เน็ต สื่อสังคม อีเมล โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล โปรแกรมสนทนา โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้ น
(Shimp, 2007; Wertime & Fenwick, 2008) ซึง่ ผลการสารวจแสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างกัน
ระหว่างบุคคลแต่ละวัยในการเปิ ดรับสื่อชนิดต่างๆ ทังในบริ
้
บทของต่างประเทศและของไทย
เนื่องจากสื่อในปั จจุบนั มีความหลากหลายเป็ นอย่างมาก ทังที
้ ่เป็ นสื่อดังเดิ
้ มและสื่อ
รูปแบบใหม่ ปริมาณและช่วงเวลาในการเปิ ดรับสื่อแต่ละสื่อจึงมีความแตกต่างลดหลัน่ กันไปตาม
ความสนใจของแต่ละบุคคลด้ วย แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีความคล้ ายคลึงกันในคนแต่ละช่วงอายุ
เนื่องจากได้ เติบโตมาในยุคที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีแบบเดียวกัน (ภัทรภร เสนไกรกุล, 2551)
ประกอบกับการใช้ สื่อแต่ละชนิดนัน้ ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์
กลุม่ เป้าหมาย และบริบทต่างๆ ที่จะนาสื่อแต่ละชนิดมาใช้ หรื ออาจใช้ สื่อหลายชนิดผสมผสานกัน
เพื่อให้ เกิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานก็ได้
นอกจากปั จจัยด้ านการเปิ ดรับสื่อของแต่ละบุคคลแล้ ว ยังมีปัจจัยสาคัญอีกอย่างหนึง่ ที่
ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อคนในสังคม และมีสว่ นทาให้ คนแต่ละเจเนอเรชัน่ มีความแตกต่างกัน
ออกไปด้ วย นัน่ ก็คือ การเกิดขึ ้นของนวัตกรรม (Innovation) ต่างๆ ซึง่ นวัตกรรมเหล่านี ้เป็ นผลมา
จากความเจริญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย แต่ใช่วา่ นวัตกรรมทุกอย่างจะได้ รับการ
ยอมรับเหมือนกันหมด นวัตกรรมที่ไม่เป็ นที่ยอมรับหรื อไม่ได้ รับความนิยมจะเสื่อมหายไปตาม
กาลเวลา คงเหลือไว้ เฉพาะนวัตกรรมที่ได้ รับการยอมรับจากผู้คนในสังคมเท่านันที
้ ่จะสามารถอยู่
รอด และมีพฒ
ั นาการต่อไปได้ นวัตกรรมประเภทเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication
technological innovation) ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ละชนิด
ต้ องใช้ เวลาในการให้ คนในสังคมยอมรับแตกต่างกันไป บางอย่างใช้ เวลานานกว่าที่ผ้ คู นในสังคม
จะยอมรับ และนานวัตกรรมนันไปใช้
้
ในขณะที่นวัตกรรมบางอย่างกลับได้ รับความนิยม และเป็ นที่
ยอมรับของผู้คนได้ ในเวลาไม่นาน
ดังจะเห็นได้ จากการที่เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตใช้ เวลาเพียง 8 ปี ในการเข้ าถึงประชากรไทย
จานวนร้ อยละ 10 ส่วนเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ เวลาเพียง 10 ปี ในการเข้ าถึงประชากรไทย
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จานวนดังกล่าว ขณะที่เทคโนโลยีอื่นๆ อย่างวิทยุ โทรทัศน์ และโทรศัพท์ ต้ องใช้ เวลามากถึง 25 ปี
29 ปี และ 52 ปี ตามลาดับ กว่าจะเข้ าถึงประชากรไทยจานวนร้ อยละ 10 ได้
แผนภาพที่ 1.3 จานวนปี ที่นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารชนิดต่างๆ ใช้ ในการเข้ าถึงประชากร
ไทยจานวนร้ อยละ 10

ที่มา : “Thailand communication is changing fast!,” Retrieved January 27, 2012, from
http://www.impaqinteractive.com/why_online.html
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ละชนิด มักได้ รับการยอมรับที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับทังตั
้ วนวัตกรรมเอง สภาพแวดล้ อม และความแตกต่างระหว่างบุคคลในการยอมรับนวัตกรรม
ด้ วย โดยวิธีการหนึง่ ที่นิยมนามาใช้ วดั การยอมรับนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีตา่ งๆ ของแต่ละบุคคลก็
คือ การใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรื อ TAM) ซึง่
เป็ นแบบจาลองที่ Davis (1989) ได้ พฒ
ั นาขยายองค์ความรู้ตอ่ มาจากทฤษฎีการกระทาด้ วย
เหตุผล (Theory of Reasoned Action หรื อ TRA) ของ Ajzen และ Fishbein (1975) โดย
จุดประสงค์เริ่มแรกของการสร้ างแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีคือ การทานายหรื ออธิบาย
พฤติกรรมการใช้ คอมพิวเตอร์ ในยุคแรก
แบบจาลองนี ้ได้ รับความนิยมในการนามาวัดการยอมรับเทคโนโลยีในแต่ละบุคคลเป็ น
อย่างมาก ทังยั
้ งสามารถนาไปวัดได้ กบั นวัตกรรมเทคโนโลยีการสือ่ สารทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น
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งานวิจยั การยอมรับเทคโนโลยีโทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต (Internet TV) ของ Weniger (2010), Hsieh,
Rai และ Keil (2008), งานวิจยั การยอมรับเทคโนโลยีเคเบิ ้ลทีวี ของ McGrail และ Roberts
(2005), Liao, Tsou และ Shu (2008), งานวิจยั การยอมรับเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social media)
ของ Dieteren (2011), Lane และ Coleman (2010), Bucher, Fieseler, Meckel และ Suphan
(2011), งานวิจยั การยอมรับเทคโนโลยีโปรแกรมสนทนา (Instant message) ของ Lu, Zhou และ
Wang (2009), Wang, Hsu และ Fang (2005), งานวิจยั การยอมรับเทคโนโลยีสมาร์ ทโฟน
(Smart phone) ของกฤติภทั ร พิชญเดชนันท์ (2554) และงานวิจยั การยอมรับเทคโนโลยีแท็บเล็ท
(Tablet) ของ Stols (2008) เป็ นต้ น
งานการศึกษาหรื องานวิจยั ต่างๆ ที่ผา่ นมานัน้ นักวิจยั มักทาการศึกษาแยกกันระหว่าง
ปั จจัยด้ านการเปิ ดรับสื่อกับปั จจัยด้ านการยอมรับนวัตกรรมทังหลายในสั
้
งคม และน้ อยนักที่จะ
ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วาย ด้ วยเหตุนี ้
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาถึงคุณลักษณะของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย
ซึง่ เป็ นกลุม่ ประชากรที่มีขนาดใหญ่ในสังคม และมีกาลังซื ้อสูง โดยมุง่ ศึกษาปั จจัยทังด้
้ านการ
เปิ ดรับสื่อและด้ านการยอมรับนวัตกรรมของทังผู
้ ้ บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายใน
สังคมไทยปั จจุบนั เพื่อนาผลการวิจยั ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผนการตลาดและการวาง
แผนการสื่อสารต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบการเปิ ดรับสื่อระหว่างผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วาย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการยอมรับนวัตกรรมระหว่างผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่
วาย
ปั ญหานาการวิจัย
1. ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วายมีการเปิ ดรับสือ่ เหมือนหรื อแตกต่างกัน
อย่างไร
2. ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วายมีการยอมรับนวัตกรรมเหมือนหรื อแตกต่าง
กันอย่างไร
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้มุง่ ศึกษาถึงการเปิ ดรับสื่อและการยอมรับนวัตกรรมของทังผู
้ ้ บริโภคเจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้ การ
วิจยั เชิงสารวจ (Survey research method) แบบวัดครัง้ เดียว (Single cross-sectional design)
โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยเลือกกลุม่
ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (อายุระหว่าง 32 – 48 ปี ) และเจเนอเรชัน่ วาย (อายุระหว่าง 16 – 31 ปี )
ที่อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นกลุม่ ประชากรที่นกั การตลาดให้ ความสนใจ จานวน
ทังสิ
้ ้น 400 คน โดยเป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จานวน 200 คน และเจเนอเรชัน่ วายจานวน 200 คน โดย
การวิจยั ครัง้ นี ้ทาการเก็บข้ อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ.ศ. 2555
นิยามศัพท์ ท่ ใี ช้ ในการวิจัย
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ หมายถึง ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1964 – 1980 หรื อระหว่างปี พ.ศ.
2507 – 2523 ซึง่ ในปั จจุบนั มีอายุ 32 – 48 ปี เป็ นผู้ที่เติบโตขึ ้นท่ามกลางสภาพทางเศรษฐกิจที่มี
การแข่งขันสูง จึงมีความขยันหมัน่ เพียรและพยายามทางานอย่างหนักเพื่อสร้ างความมัน่ คง ได้ รับ
การศึกษาที่ดี พร้ อมที่จะเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่หรื อทักษะใหม่ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน เป็ น
คนรักเสรี ภาพ รักสนุก และชอบการผจญภัย
เจเนอเรชั่นวาย หมายถึง ผู้เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981 – 1996 หรื อระหว่างปี พ.ศ. 2524
– 2539 ซึง่ ในปั จจุบนั มีอายุ 16 – 31 ปี เป็ นผู้ที่เกิดมาพร้ อมกับวิทยาการสมัยใหม่ ทังระบบ
้
อินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีดจิ ิทลั ต่างๆ ทาให้ เป็ นคนรอบรู้ทางเทคโนโลยี และถือได้ วา่ เป็ นคนรุ่น
ใหม่ที่มีทกั ษะหลากหลาย มีปฏิสมั พันธ์กบั สื่อหลากชนิด สามารถทากิจกรรมหลายอย่างได้ ใน
เวลาเดียวกัน มีความมัน่ ใจในตนเอง รักอิสระ และเป็ นตัวของตัวเองสูง
การเปิ ดรับสื่อ หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ ้นเมื่อประสาทสัมผัสของผู้บริโภคถูกกระตุ้น
โดยช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทังที
้ ่เป็ นสื่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่ โดยผู้บริโภคสามารถเป็ นผู้
เลือกสื่อที่ต้องการเปิ ดรับได้ ด้วยตัวเอง ซึง่ งานวิจยั ครัง้ นี ้ยึดตัวชี ้วัดซึง่ ประกอบด้ วย เวลาที่ใช้ กบั สื่อ
และความถี่ของการใช้ สื่อเป็ นเกณฑ์ในการวัดการเปิ ดรับสือ่ ตามแนวคิดของ McLeod (1972)

8
การยอมรับนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการที่แต่ละบุคคลใช้ พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับ
สิง่ ใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้น ผ่านขันตอนต่
้
างๆ ตังแต่
้ การรับรู้วา่ มีสงิ่ ใหม่ การเกิดทัศนคติ อันนาไปสูก่ าร
ตัดสินใจยอมรับหรื อปฏิเสธสิง่ ใหม่นนในที
ั ้ ่สดุ โดยงานวิจยั ครัง้ นี ้เลือกวัดนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่ 3 ประเภท คือ เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model หรื อ TAM) เป็ นเครื่ องมือในการวัดการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีของแต่ละ
บุคคล ซึง่ ประกอบด้ วย 5 ตัวแปร ได้ แก่ การรับรู้ ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived
usefulness หรื อ PU) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (Perceived ease of use หรื อ PEOU)
ทัศนคติที่มีตอ่ การใช้ งาน (Attitude toward using) ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน (Behavioral intention
หรื อ BI) และการใช้ งานจริง (Actual use หรื อ AU)
ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล หมายถึง การแสวงหาเทคโนโลยีหรื อสิ่งใหม่ๆ มาใช้
หรื อทดลองใช้ โดยวัดทังในเชิ
้ งความรู้สกึ และเชิงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยมาตรวัดใน
งานวิจยั ครัง้ นี ้ปรับปรุงมาจากมาตรวัดของ Weniger (2010); Rosen (2005); Lu, Yao และ Yu
(2005)
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็ นแนวทางในการวิจยั อันเป็ นประโยชน์ตอ่
นักวิชาการด้ านการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดที่จะนาไปศึกษาในเรื่ องการเปิ ดรับสื่อและ
การยอมรับนวัตกรรม ของทังเจเนอเรชั
้
น่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายต่อไปในอนาคต
2. เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับนักวางแผนสื่อ นักสื่อสารการตลาดและนักการตลาด ในการ
พิจารณาเลือกใช้ กลยุทธ์การวางแผนสื่อที่เหมาะสมสาหรับกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นผู้บริโภคเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับเจ้ าของสินค้ าหรือบริการ รวมถึงนักการตลาด ในการ
สร้ างสรรค์หรื อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมที่เป็ นเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อให้
เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายทางการตลาดที่เป็ นผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับสื่อและการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย” ผู้วิจยั ได้ ใช้ ทฤษฎี แนวคิด รวมทังงานวิ
้
จยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นพื ้นฐาน
และแนวทางในการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชัน่
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น
สังคมที่แตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัย ส่งผลต่อรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้คนใน
สมัยนันๆ
้ แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ผู้คนที่เจริญเติบโตภายใต้ สภาพแวดล้ อมอย่างหนึง่ ก็จะ
ได้ รับการปลูกฝั งความคิด ความเชื่อ และค่านิยม ซึง่ สะท้ อนออกมาเป็ นพฤติกรรมในรูปแบบหนึง่
ส่งผลทาให้ คนรุ่นหนึง่ ของสังคมมีคณ
ุ ลักษณะที่แตกต่างออกไปจากคนอีกรุ่นหนึง่ อย่างชัดเจน
(Billingham, 2007) คุณลักษณะที่คนในแต่ละรุ่นของสังคมมีร่วมกันนี ้เอง ทาให้ นกั วิชาการ
สามารถแบ่งผู้คนในแต่ละยุคสมัยออกเป็ นเจเนอเรชัน่ (Generation) ต่างๆ เช่น เบบี ้บูมเมอร์ เจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์ เจเนอเรชัน่ วาย เจเนอเรชัน่ แซด เป็ นต้ น โดยงานวิจยั ครัง้ นี ้ เลือกศึกษาพฤติกรรม
ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย ในฐานะที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายที่สาคัญทางการตลาด (Van
den Bergh & Behrer, 2011) โดยมีรายละเอียดของดังต่อไปนี ้
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
1.1.1 ความหมายของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
การศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับประชากรเจเนอเรชัน่ ต่างๆ ในสังคมนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องเริ่มต้ นจากการทาความเข้ าใจนิยาม ความหมาย ตลอดจนที่มาของการเรี ยกชื่อแต่ละเจเนอ
เรชัน่ ดังเช่นการเรี ยกประชากรกลุม่ หนึง่ ว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นนั ้ O'Brien (2010) ได้ อธิบายไว้ วา่
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เป็ นคาที่ใช้ เรี ยกกลุม่ คนที่เกิดอยูใ่ นช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1964 – 1980 เป็ นผู้ที่เกิดในช่วงหลังจาก
การเกิดของเบบี ้บูมเมอร์ (Baby boomers) ซึง่ เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1946 – 1963 โดยจะเรี ยกคนที่
เกิดอยูใ่ นรุ่นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นี ้ว่า เจนเอ็กเซอร์ (Gen Xers) บ้ างก็ถกู เรี ยกว่า เบบี ้บัสท์เจเนอเรชัน่
(Baby bust generation) อันเนื่องมาจากการลดลงอย่างมากของอัตราการเกิดของประชากรโลก
นับตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1964 เป็ นต้ นมานัน่ เอง
สอดคล้ องกับการอธิบายของ Zimmerman (2011) ที่ระบุไว้ วา่ ผู้ที่เป็ นสมาชิกของเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์คือผู้ที่เกิดอยูใ่ นช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1964 – 1981 ซึง่ เหตุที่ใช้ ช่วงปี นี ้เป็ นเกณฑ์กเ็ พราะ
จะสังเกตได้ วา่ ผู้คนที่เกิดในช่วงปี นี ้มีคณ
ุ ลักษณะ รูปแบบการใช้ ชีวิต และพฤติกรรมต่างๆ ที่
แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนหน้ าและคนรุ่นหลังอย่างชัดเจน
โดย Saksen (2002) อธิบายว่าการตังชื
้ ่อให้ กบั ผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็ นเจเนอเรชัน่
ต่างๆ กันไปนัน้ จาเป็ นจะต้ องพิจารณาถึงปั จจัยด้ านคุณลักษณะที่บคุ คลในแต่ละเจเนอเรชัน่ มี
ร่วมกันอย่างชัดเจน อย่างเช่นที่เรี ยกผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1961 – 1981 ว่าเป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
นัน้ ก็เพราะผู้ที่เกิดอยูใ่ นช่วงเวลาดังกล่าวมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตัวที่คล้ ายคลึงกัน ส่วน Chaudhry
(2009) ก็ได้ กล่าวถึงคานิยามของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ หรื อที่เรี ยกว่าเอ็กเซอร์ (X-ers) ไว้ วา่ หมายถึงผู้ที่
เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1961 – 1976 ซึง่ เป็ นช่วงที่ผ้ คู นอาศัยอยูใ่ นสังคมที่มีสภาพคล้ ายคลึงกัน และมี
วัฒนธรรมต่างๆ ร่วมกัน
การเรี ยกประชากรกลุม่ นี ้ว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ นัน้ ริเริ่มโดย Coupland (1991) ซึง่ ได้ เริ่ม
การเรี ยกกลุม่ คนกลุม่ หนึง่ ในสังคมอเมริกาที่มีลกั ษณะแตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้ าอย่างชัดเจนว่า
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (Generation X) โดยได้ เขียนอธิบายไว้ ในหนังสือ Generation X: Tales for an
accelerated culture ว่าเป็ นกลุม่ คนที่มีลกั ษณะนิสยั แตกต่างไปจากเบบี ้บูมเมอร์ คนกลุม่ นี ้ชอบ
ทางานประเภท McJob (เป็ นคาแสลงที่ใช้ เรี ยกงานที่รายได้ น้อย แต่ทางานอย่างสบายและยืดหยุน่
ได้ มาก) เป็ นกลุม่ คนที่ทาตัวแปลกแยกจากสังคม และมีข้อบกพร่องอยูม่ ากมาย แต่ก็เป็ นคนดี ใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข
การแบ่งกลุม่ ประชากรในสังคมนัน้ หากพิจารณาด้ วยปั จจัยด้ านสามะโนครัวและช่วงเวลา
การเกิด (Chronology) เป็ นสาคัญแล้ ว เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จะหมายถึงผู้ที่มีช่วงปี เกิดอยูใ่ นระหว่างปี
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ค.ศ. 1965-1982 (Rosenburg, 2009) ซึง่ การกาหนดช่วงปี เช่นนี ้สอดคล้ องกับที่ Kane (2010)
กล่าวไว้ วา่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์หมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1965 – 1982 ซึง่ เป็ นช่วงที่อตั รา
การเกิดของประชากรลดลงเป็ นอย่างมาก และเป็ นช่วงที่สงั คมมีความหลากหลายของเชื ้อชาติ
อย่างยิ่ง รวมถึงเป็ นช่วงที่ประชากรได้ รับการศึกษาเล่าเรี ยนอย่างทัว่ ถึงด้ วย ทาให้ ทกุ วันนี ้เจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์สว่ นใหญ่อยูใ่ นวัยทางาน ตังแต่
้ ตาแหน่งระดับกลางถึงระดับสูงในองค์กรต่างๆ
การเรี ยกชื่อกลุม่ ประชากรเป็ นเจเนอเรชัน่ ต่างๆ นันไม่
้ ได้ ใช้ เรี ยกเฉพาะคนอเมริกนั เท่านัน้
แต่ยงั นิยมนาไปเรี ยกประชากรในทุกประเทศด้ วย ดังเช่นการเรี ยกผู้คนที่เกิดในช่วงกลางทศวรรษที่
1960 จนถึงกลางทศวรรษที่ 1970 ว่าเป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ได้ เหมือนกันทัว่ โลก (Ulrich, 2004)
นอกจากนี ้ Van den Bergh และ Behrer (2011) ยังกล่าวว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์หมายถึง
กลุม่ คนที่เกิดระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1965 – 1979 และเริ่มเข้ าทางานในช่วงปี ค.ศ. 1990 ซึง่ เป็ นช่วง
ที่เศรษฐกิจตกต่า เกิดการลดจานวนแรงงานและพนักงานในองค์กรต่างๆ โดยคนเจเนอเรชัน่ นี ้
ได้ รับชื่อเรี ยกอีกหลายชื่อแตกต่างกันออกไป ทัง้ Baby busters, Post boomers, Slacker
generation, Indifferent generation, Shadow generation, Invisible generation, Lost
generation, Busters, Post-busters, Generation of 1968, Slackers, the 13th generation,
13ers, Latch-key generation, MTV generation (Saksen, 2002) นอกจากนี ้ยังมีการเรี ยกชื่อ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศด้ วย เช่น ประเทศฝรั่งเศสเรี ยกคนกลุม่ นี ้ว่า Generation bof (ซึง่ คา
ว่า bof เป็ นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง Whatever) ประเทศอิหร่านเรี ยกว่า Burnt generation และ
ประเทศในแถบละตินอเมริกาเรี ยกว่า Crisis generation (ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ, 2548) แต่โดยส่วน
ใหญ่มกั เรี ยกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เพราะเป็ นชื่อที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายทัว่ โลก และถือได้ วา่ เป็ น
ที่มาของการตังชื
้ ่อเจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) และเจเนอเรชัน่ แซด (Generation Z) ในเวลา
ต่อมาด้ วย
สาหรับประเทศไทยนัน้ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (Generation X) หรื อเจนเอ็กซ์ (Gen X) หมายถึง
ประชากรกลุม่ หนึง่ ในสังคมปั จจุบนั ที่เกิดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2508 - 2519 (ค.ศ. 1965 - 1976)
ซึง่ ในประเทศไทยมีประชากรอยูใ่ นกลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ประมาณ 16 ล้ านคน คิดเป็ นประมาณ 25
% ของประชากรทังหมด
้
(National Master, 2553)
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พสุ เดชะรินทร์ (2551) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ หรื อที่เรี ยกว่า Late baby boomer นัน้
หมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2507 - 2524 หรื อปี ค.ศ.1964 - 1981 ซึง่ เป็ นช่วงที่มอี ตั ราการเกิด
น้ อย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ขณะที่ นิเวศน์ ธรรมะ (2552) กล่าวว่า
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์คือกลุม่ คนที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2508 - 2519 (ค.ศ. 1965 - 1976) ซึง่ เป็ นช่วงที่
อัตราการเกิดของเด็กเริ่มลดลงทัว่ โลก
ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ (2538) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์คือกลุม่ คนที่เกิดระหว่างช่วงปี
พ.ศ. 2506 – 2518 (ระหว่างปี ค.ศ. 1963 – 1975) เรี ยกได้ วา่ เป็ นผู้ที่อยูใ่ นวัยทางาน ซึง่ สอดคล้ อง
กับคาอธิบายของชวนะ ภวกานันท์ (2539) ที่ได้ กล่าวไว้ วา่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์หมายถึงกลุม่ คนที่เกิด
ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2506 – 2518 (ระหว่างปี ค.ศ. 1963 – 1975) เช่นเดียวกัน
ส่วน ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ (2548) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ หรื อ เอ็กเซอร์ (X-ers)
หมายถึง ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2514 (ค.ศ. 1965 - 1971) ถือได้ วา่ เป็ นรุ่นลูกของเบบี ้บูม
เมอร์ ซึง่ เป็ นกลุม่ คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2485 – 2508 (ค.ศ. 1942 - 1965) และ ทิพวัลย์ สินนิธิ
ถาวร (2553 ) กล่าวว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เป็ นกลุม่ คนที่เกิดระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1965 – 1976 (พ.ศ.
2508 - 2519)
ขณะที่ เสาวคนธ์ ศิรกิดากร (2554) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์คือพลเมืองรุ่นต่อจากเบ
บี ้บูมเมอร์ โดยทัว่ ไปมักหมายถึงผู้ทเี่ กิดในช่วงปี พ.ศ. 2508 - 2523 (ค.ศ.1965 – 1980) ซึง่ เป็ นยุค
ที่สงั คมเริ่มมีพฒ
ั นาการทางด้ านต่างๆ แต่ยงั ไม่มากนัก เช่น ดูโทรทัศน์จอสี พูดคุยกันผ่านทาง
โทรศัพท์เครื่ องใหญ่ๆ เป็ นต้ น คนในยุคนี ้จะมีความแตกต่างกับคนในยุคเบบี ้บูมเมอร์ เพราะมีการ
ต่อสู้ดิ ้นรนที่น้อยกว่า และอยูใ่ นสภาพเศรษฐกิจที่ดีกว่า
ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ (2552) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (Generation X) หรื อที่นิยม
เรี ยกกันสันๆ
้ ว่า เจนเอ็กซ์ (Gen X) นัน้ หมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2507 – 2519 (ค.ศ. 1964
- 1976) ซึง่ ถือเป็ นคนรุ่นกลางของสังคมโลก คือนับได้ วา่ เป็ นคนรุ่นลูกของเบบี ้บูมเมอร์ (Baby
boomer) และเป็ นรุ่นพ่อแม่ของเจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) นัน่ เอง โดยเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ถือ
กาเนิดขึ ้นในยุคสังคมทุนนิยมเต็มรูปแบบ ทาให้ มีคา่ นิยมในการทางานหนัก และมีความภักดีตอ่
องค์กรอย่างสูง
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โดยสรุป เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จงึ หมายถึงประชากรที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1964 – 1980 หรื อ
ระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2523 อันเนื่องมาจากเป็ นช่วงที่อตั ราการเกิดของประชากรโลกลดลงอย่าง
มาก จนเรี ยกได้ วา่ สิ ้นสุดยุคการเกิดของกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ หรื ออาจเรี ยกได้ วา่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ น
คนรุ่นลูกของเบบี ้บูมเมอร์ นนั่ เอง
1.1.2 ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
ถือได้ วา่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นคนกลุม่ แรกที่เกิดในช่วงเริ่มต้ นของยุคโพสโมเดิร์น
(Postmodernism) ซึง่ ให้ ความสาคัญกับเรื่ องประสบการณ์สว่ นบุคคล ข้ อมูลข่าวสารและความรู้
ต่างๆ มีอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายทัว่ ไป โดยคุณลักษณะหรื อบุคลิกภาพที่เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีร่วมกันมี
หลายประการ ได้ แก่ ยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย ทังทางด้
้
านเชื ้อชาติ ศาสนา ชนชัน้
และรสนิยมทางเพศ นอกจากนี ้ยังมีความเป็ นปั จเจกบุคคล มีความเด็ดเดี่ยว รอบคอบ ระมัดระวัง
มีความทะเยอทะยาน มีความเป็ นอนุรักษ์ นิยม ให้ ความสาคัญกับเรื่ องศีลธรรม แต่เป็ นการ
พิจารณาศีลธรรมในแต่ละสถานการณ์ ชอบดูโฆษณา แต่เนื่องจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นผู้ที่ได้ รับ
การศึกษาอย่างดี ทาให้ นกั การตลาดและนักโฆษณาต้ องระวังการผลิตโฆษณาที่มีเนื ้อหาเกินความ
เป็ นจริง โดยโฆษณาที่ดีสาหรับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ต้ องเป็ นโฆษณาที่มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ ให้
ข้ อมูลรายละเอียด และมีอารมณ์ตลกหรื อสนุกสนานสอดแทรกอยูด่ ้ วย (Saksen, 2002)
Asthana และ Thorpe (2005) ได้ อธิบายเพิ่มเติมว่าคุณลักษณะเด่นของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
คือ มีสทิ ธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็น นิยมแฟชัน่ แบบแปลกๆ ไม่เหมือนคนรุ่นก่อนหน้ า ชอบ
ฟั งวิทยุ ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ชอบฟั งดนตรี ร็อค ใช้ ชีวิตอย่างอิสระเสรี จนอาจนามาซึง่ ภาวะเสี่ยง
ของปั ญหายาเสพติดการฆ่าตัวตาย การใช้ ความรุนแรง การหนีออกจากบ้ าน และการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน ด้ วยคุณลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นี ้เองจึง
ทาให้ มีผ้ เู รี ยกคนกลุม่ นี ้ว่า Mods ซึง่ มาจากคาว่า Modernist อันหมายถึงกลุม่ คนสมัยใหม่ของ
สังคม ซึง่ มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากคนยุคก่อนในสังคม
Loretto (2011) ได้ ทาการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ ชีวิตของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
แล้ วสรุปคุณลักษณะที่สาคัญของเจเนอเรชัน่ นี ้ไว้ ดงั นี ้
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1. เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เกิดในยุคที่สงั คมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมๆ จะเห็นได้
ว่าการหย่าร้ างและการที่แม่ต้องออกไปทางานนอกบ้ านนันเริ
้ ่มถือเป็ นเรื่ องปกติ สภาพสังคมเช่นนี ้
เองจึงส่งผลให้ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความเป็ นปั จเจกบุคคล และรักอิสรภาพเป็ นอย่างมาก ตลอดจน
ทาให้ เกิดเอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของคนเจเนอเรชัน่ นี ้ นัน่ คือการเรี ยนรู้ที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับสังคม
สิง่ แวดล้ อม และสถานการณ์ตา่ งๆ อยูเ่ สมอ
2. คนกลุม่ นี ้เติบโตขึ ้นท่ามกลางสภาพทางเศรษฐกิจที่เริ่มมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึง่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ด้วย ทังการพยายามหางานท
้
า ความ
ขยันหมัน่ เพียร การทางานอย่างหนัก ทังนี
้ ้ก็เพื่อสร้ างความมัน่ คงในหน้ าที่การงานของตนนัน่ เอง
3. คุณลักษณะเรื่ องการรักอิสระของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นนั ้ ส่งผลทาให้ คนกลุม่ นี ้ไม่ชอบการ
บงการและการออกคาสัง่ จากเจ้ านาย เพราะพวกเขาเชื่อมัน่ ในเรื่ องความรับผิดชอบต่อหน้ าที่การ
งานภายใต้ สภาพการทางานที่ยืดหยุน่ ดังนันจึ
้ งไม่ต้องการให้ เจ้ านายควบคุมการทางานอย่าง
เข้ มงวด เพียงแต่ต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการทางานเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
4. เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์รักที่จะเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ และทักษะใหม่ๆ โดยจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องให้
คนกลุม่ นี ้ได้ ทดลอง ได้ เรี ยนรู้ เพื่อที่จะได้ รับประสบการณ์ตรงด้ วยตัวเอง
5. เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ต้องการการตอบสนองแบบทันที ไม่ชอบการรอคอย
6. เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์รักสนุก ชื่นชอบการหาเรื่ องสนุกๆ มาเป็ นสีสนั ให้ กบั ชีวิตเพื่อผ่อนคลาย
ความเครี ยดจากการทางานนัน่ เอง
ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ (2538) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์สว่ นใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ขึ ้นไป โดยผู้หญิงเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มกั ทางานนอกบ้ าน มีจานวนบุตรโดยเฉลี่ยไม่เกิน 2
คน มักให้ เวลากับครอบครัวและการพักผ่อน และ ชวนะ ภวกานันท์ (2539) ได้ อธิบายเพิ่มเติมว่า
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นคนที่รักอิสระ ถือตัวเองเป็ นที่ตงั ้ มีทศั นคติทางเพศที่เสรี สนใจการหา
ประสบการณ์บนั เทิงเพื่อการพักผ่อน ชอบการผจญภัย การดูแลสุขภาพ รวมทังความสุ
้
ขเรื่ องเพศ
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ต้องการใช้ ชีวิตอยูก่ บั ธรรมชาติ จึงหลีกเลี่ยงการทาลายสิง่ แวดล้ อม เพราะเกรงว่า
จะกลับมาเป็ นภัยต่อตนเอง
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ หรื อที่เรี ยกว่าพวกยิฟฟี่ (Yiffies) นัน้ ปั จจุบนั มีอายุประมาณ 30 – 50 ปี
เป็ นกลุม่ วัยกลางคนที่มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบการเลียนแบบ มีพฤติกรรมที่ยากจะ
คาดคะเน จึงเป็ นเหตุผลที่คนกลุม่ นี ้ถูกเรี ยกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ซึง่ เปรี ยบเสมือนตัวเลขทาง
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คณิตศาสตร์ ที่ไม่ร้ ูคา่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มกั เป็ นนักวางแผนชีวิต เพราะคนกลุม่ นี ้ได้ รับการศึกษาดี มี
ความทะเยอทะยาน เนื่องจากเกิดในยุคของการแข่งขัน และมีพฤติกรรมการใช้ จ่ายที่คอ่ นข้ าง
ระมัดระวัง พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื ้อ สามารถจ่ายเงินเพื่อซื ้อสินค้ าหรื อบริการที่มีราคา
สูงเมื่อเห็นว่าสิง่ นันมี
้ คณ
ุ ค่าเพียงพอ คนกลุม่ นี ้ยังเป็ นคนที่เปิ ดรับและทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ รู้จกั
สร้ างสมดุลให้ กบั ชีวิตทังในเรื
้ ่ องการทางานและครอบครัว นอกจากนี ้ยังมีนิสยั รักอิสระ ไม่ชอบการ
ผูกมัด ดังนันอายุ
้ เฉลี่ยของการแต่งงานจึงสูงกว่าคนรุ่นก่อนหน้ า (สริตา อึง่ สกุล, 2552)
ทิพวัลย์ สินนิธิถาวร (2553 ) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีลกั ษณะพฤติกรรมชอบอะไร
ง่ายๆ ไม่ต้องเป็ นทางการมากนัก ให้ ความสาคัญกับเรื่ องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว
(Work-life balance) มีแนวคิดและการทางานในลักษณะรู้ทกุ อย่างทาทุกอย่างได้ เพียงลาพัง ไม่
พึง่ พาใคร มีความคิดเปิ ดกว้ าง พร้ อมรับฟั งข้ อติตงิ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เจเนอเรชัน่
เอ็กซ์จดั ว่าเป็ นกลุม่ คนที่มีความตังใจและความทะเยอทะยาน
้
เพราะเกิดมาในยุคทีม่ ีการแข่งขันสูง
จากการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการดาเนินชีวิตของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สามารถสรุปได้
ว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีลกั ษณะเฉพาะทีส่ าคัญและแตกต่างไปจากลักษณะของเจเนอเรชัน่ อื่นๆ
อย่างมาก 11 ประเด็น (ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ, 2548) ดังต่อไปนี ้
1) ขี ้เกียจ (Lazy, Slackers)
ผู้คนในสังคมมักมองเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์วา่ เป็ นคนขี ้เกียจ จนถึงขันถู
้ กตังชื
้ ่อว่า Slackers ซึง่
หมายถึง คนขี ้เกียจอย่างวายร้ าย ซึง่ สาเหตุทเี่ จเนอเรชัน่ เอ็กซ์ถกู มองว่าเป็ นเช่นนี ้ก็เพราะถูกนาไป
เปรี ยบเทียบกับพฤติกรรมของเบบี ้บูมเมอร์ ที่เป็ นคนเจ้ าระเบียบ ขยันขันแข็ง มีวินยั ในการทางาน
และการใช้ ชีวิต ขณะที่เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง เน้ นการคิดมากกว่าการปฏิบตั ิ
และถือว่าเป็ นพวกสุขนิยม
2) รักอิสระ (Love freedom - independent)
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์รักอิสระและเสรี ภาพอย่างมาก ไม่ชอบการถูกบังคับให้ อยูใ่ นกรอบ สิง่ นี ้
ยังส่งผลให้ เกิดแฟชัน่ ที่เป็ นอิสระมากกว่ายุคก่อนๆ โดยมีพฒ
ั นาการทางแฟชัน่ ที่สาคัญ 3 รูปแบบ
ได้ แก่ Unisex (เสื ้อผ้ าที่ใส่ได้ ทงชายและหญิ
ั้
ง แฟชัน่ แนวนี ้ได้ รับความนิยมเพราะให้ อิสระในการ
สวมใส่มากกว่ารูปแบบเดิม) Miniskirts & hot pants (เสื ้อผ้ าแนวรัดรูป และเปิ ดเผยให้ เห็นสัดส่วน
มากขึ ้น แฟชัน่ แนวนี ้เกิดขึ ้นเพราะความนิยมในการเต้ นดิสโก้ ) และ Hippie (เสื ้อผ้ าซึง่ ได้ รับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมมาจากคนผิวสี เน้ นอิสระในการแต่งกาย สีสดใส ใช้ ของประดับรุงรัง)
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3) รักการเป็ นเจ้ าของกิจการ (Entrepreneur by nature)
ลักษณะนี ้ถือได้ วา่ เป็ นลักษณะสาคัญที่เป็ นจุดต่างระหว่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เบบี ้บูม
เมอร์ เพราะขณะที่เบบี ้บูมเมอร์ ทางานแบบเป็ นลูกจ้ างตลอดชีวิต (Lifetime employee) เจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์กลับรักอิสระ และมีความมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นเจ้ าของกิจการเอง จึงทาให้ คนเหล่านี ้มีความ
ภักดีตอ่ องค์กรต่า
4) กล้ าแสดงออกและต้ องการให้ ผ้ อู ื่นยอมรับ (Outspoken & need recognition)
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นคนกล้ าพูด กล้ าแสดงออก และต้ องการให้ ผ้ อู ื่นยอมรับในการพูดหรื อ
การแสดงออกของตน ด้ วยการเป็ นคนใจร้ อนและเชื่อมัน่ ในตนเองสูง จึงทาให้ สื่อสารสิ่งต่างๆ
ออกมาโดยไม่สนใจธรรมเนียมปฏิบตั ิ
5) ชอบความจริง แต่เกลียดขันตอนและกฎระเบี
้
ยบ (Love facts, hate protocols)
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นคนหลงใหลในเสรี และสุขนิยม (Hedonist) เป็ นคนชื่นชอบความจริง
แต่เกลียดขันตอนและกฎระเบี
้
ยบทังหลาย
้
บริการประเภทหนึง่ ที่เกิดขึ ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการนี ้คือ การเรี ยนลัด
6) เปลี่ยนงานบ่อย (Change jobs frequently)
ทังนี
้ ้เพราะเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีนิสยั รักความท้ าทาย (Challenge lovers) ประกอบกับมี
ทัศนคติเกี่ยวกับการทางานที่ตา่ งไปจากคนเจเนอเรชัน่ อื่นคือ คนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มองว่าการ
ทางานเป็ นการสะสมทักษะ (Skills increment) ดังนันหากงานเดิ
้
มไม่เปิ ดโอกาสให้ ได้ เรี ยนรู้ทกั ษะ
ใหม่ๆ ก็จะตัดสินใจเปลี่ยนงานเพื่อไปสะสมทักษะใหม่ๆ ให้ เพิ่มพูนมากขึ ้น
7) หลงใหลเทคโนโลยี (Techno - savvy)
ทังนี
้ ้เพราะเกิดในช่วงที่เทคโนโลยีตา่ งๆ เริ่มมีพฒ
ั นาการอย่างก้ าวกระโดด ทังเทคโนโลยี
้
การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ทาให้ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ตื่นเต้ นกับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้น และ
หาซื ้อเทคโนโลยีใหม่ๆ มาครอบครองตามกาลังทรัพย์ที่ตนมี
8) ห่วงใยสุขภาพ (Health conscious)
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ให้ ความสนใจและห่วงใยในเรื่องสุขภาพเร็วกว่าเบบี ้บูมเมอร์ ที่เริ่มสนใจ
เรื่ องนี ้เมื่อตนมีอายุใกล้ 50 ปี แล้ ว เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ห่วงใยสุขภาพตังแต่
้ เยาว์วยั มักออกกาลังกาย
อย่างจริงจัง เลือกทานอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อรักษารูปร่างและสุขภาพของตน
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9) ให้ สงิ่ ที่ดีที่สดุ สาหรับลูก (Only the best for my kids)
ด้ วยชีวิตวัยเด็กที่ไม่ได้ รับการดูแลเอาใจใส่มากนัก ทาให้ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จะชดเชยโดย
การทุ่มเทเอาใจใส่และตามใจเด็กอย่างมากเมื่อพวกเขามีลกู ทังการส่
้
งเข้ าโรงเรี ยนกวดวิชา
โรงเรี ยนนานาชาติ โรงเรี ยนสอนทักษะและความสามารถด้ านต่างๆ เสื ้อผ้ าราคาแพง เป็ นต้ น
10) หลงใหลในตนเองและตราสินค้ า (Narcissus & brand mania)
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มกั สนใจดูแลรูปร่างหน้ าตาของตนเป็ นอย่างมาก จึงทุ่มเทให้ กบั การเลือก
ซื ้อสินค้ าและบริการต่างๆ ที่จะช่วยเสริมให้ ตนเองดูดีมากยิ่งขึ ้น เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์หลงใหลในตรา
สินค้ าที่มีชื่อเสียง แต่ต้องเป็ นตราสินค้ าที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของแต่ละคนเอง เรี ยกได้ วา่ เจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์หลงใหลตราสินค้ าทังในแนวกว้
้
าง (Horizontal) คือชอบตราสินค้ าในลักษณะ
ฉาบฉวย ตามกระแสนิยม เพราะไม่ต้องการเป็ นผู้ตาม และแนวดิง่ (Vertical) คือชอบตราสินค้ า
นันๆ
้ อย่างจริงจัง จนเป็ นสาวก ถือได้ วา่ มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ าสูงนัน่ เอง
11) มีกาลังซื ้อ (Purchasing power)
โดยกาลังซื ้อของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นนแตกต่
ั้
างไปจากเบบี ้บูมเมอร์ กล่าวคือ เบบี ้บูมเมอร์ มี
กาลังซื ้อสูงเพราะมีขนาดประชากรขนาดใหญ่ แต่เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีกาลังซื ้อสูงเพราะเป็ นผู้บริโภค
สมบูรณ์แบบ (Perfect consumers) คือซื ้อทุกอย่างเท่าที่จะซื ้อได้ ไม่วา่ จะเป็ นการซื ้อเพื่อใช้ วนั นี ้
หรื อใช้ วนั หน้ า ซื ้อเพื่อใช้ งานจริงจังหรื อเพื่อใช้ เล่นก็ตาม จึงทาให้ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีลกั ษณะสุขใจที่
ได้ ครอบครอง (Happy to own) ในขณะที่เบบี ้บูมเมอร์ มีลกั ษณะสุขใจที่ได้ ใช้ (Happy to use)
นอกจากนี ้ รัชฎา อสิสนธิสกุล (2548) ยังได้ อธิบายว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ซงึ่ นับได้ วา่ เป็ นคน
วัยทางานระดับกลางขึ ้นไปนัน้ มีความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เกี่ยวข้ องกับการทางานได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้เพราะเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีคา่ นิยมในเรื่ องการทุ่มเททางาน
อย่างขยันขันแข็งเพื่อสร้ างความมัน่ คงในหน้ าที่การงานของตน ซึง่ จะส่งผลต่อการสร้ างฐานะ
ครอบครัวด้ วย ประกอบกับการมีความสามารถในการเรี ยนรู้ทกั ษะใหม่ๆ อยูเ่ สมอ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
จึงเห็นความสาคัญของการเรี ยนรู้การใช้ งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็ นต่อการทางาน อาทิเช่น
การใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต อีเมล แฟกซ์ สแกนเนอร์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพราะพิจารณาแล้ วว่า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี ้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของตนได้ จึงพยายามที่จะ
เรี ยนรู้และทดลองใช้ นวัตกรรมต่างๆ ในที่ทางาน ทังจากการเรี
้
ยนรู้ด้วยตนเอง การเข้ าอบรม รวม
ไปถึงการสอนจากเพื่อนร่วมงาน
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1.1.3 การแบ่ งกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างชัดเจนในช่วงชีวิตของเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ ทังค่
้ านิยมของพ่อแม่ในการมีลกู จานวนไม่มากเหมือนสมัยก่อน และภาวะเศรษฐกิจที่มี
ความเป็ นทุนนิยมสูง ตลอดจนความเจริญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ส่งผลทาให้ รูปแบบการดาเนิน
ชีวิต ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมในการบริโภคของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความคล้ ายคลึงกัน แต่จากการ
สังเกตพฤติกรรมการบริโภคของคนกลุม่ นี ้อย่างละเอียดถี่ถ้วน จะพบว่ามีเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์บางกลุม่
ที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่โดดเด่น แตกต่างไปจากพฤติกรรมในภาพรวมของกลุม่ นัน่ คือเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์ที่เป็ นพวกหนุ่มสาวสมัยใหม่ ซึง่ ถูกเรี ยกว่าพวกยัปปี ้ (Yuppies) คนกลุม่ นี ้ถือเป็ นเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์ตอนปลาย ซึง่ เป็ นช่วงที่สภาพสังคมและความเจริญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงอีกครัง้ พวกยัปปี จ้ งึ ถือเป็ นคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมการบริโภคใกล้ เคียงกับเจเนอเรชัน่
วาย แต่ยงั คงมีรูปแบบการดาเนินชีวิตในแบบของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ กล่าวคือ เป็ นกลุม่ คนหนุ่มสาว
สมัยใหม่ที่มีรายได้ สงู มีกาลังซื ้อสูง จึงนิยมการซื ้อสินค้ าแบรนด์เนม สินค้ าหรูหรา และ
เครื่ องประดับต่างๆ ที่มีความทันสมัย ทังนี
้ ้เพราะให้ ความสาคัญในเรื่ องของภาพลักษณ์เป็ นอย่าง
มาก ประกอบกับตระหนักดีวา่ ตนมีกาลังซื ้อเพียงพอ จึงทาให้ พวกยัปปี ก้ ล้ าที่จะใช้ จ่ายอย่าง
ฟุ่ มเฟื อย อีกพฤติกรรมหนึง่ ซึง่ สะท้ อนการเป็ นผู้บริโภคสมัยใหม่ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ตอนปลายนัน่
ก็คือการนิยมใช้ บตั รเครดิต ส่วนในด้ านชีวิตครอบครัวนัน้ พวกยัปปี ม้ กั มีครอบครัวที่เป็ นแบบ
สมัยใหม่เช่นกัน กล่าวคือทังพ่
้ อและแม่ตา่ งก็ทางานนอกบ้ านทัง่ คูน่ นั่ เอง (ณัฐนันท์ ศิริเจริญ,
2548)
นอกจากนี ้ ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ (2548) ยังได้ แบ่งกลุม่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ โดยอาศัย
ตัวแปรสาคัญ 2 ตัวแปรเป็ นเงื่อนไขในการจาแนกกลุม่ ตัวแปรแรกคือ พฤติกรรมการใช้ ชีวิตและ
ความสาเร็จในหน้ าที่การงาน (ทาให้ แยกเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ได้ เป็ น 4 กลุม่ ย่อย) ตัวแปรที่สองคือ
พฤติกรรมความขี ้เกียจ (ทาให้ แยกเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ได้ เป็ น 2 กลุม่ ย่อย) โดยมีรายละเอียดของแต่
ละกลุม่ ดังนี ้
1. ตัวแปรพฤติกรรมการใช้ ชีวิตและความสาเร็จในหน้ าที่การงาน
1) กลุม่ Yup & comers
Yup & comers หมายถึง เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ที่มีรายได้ สงู มีการศึกษาสูง มีอนาคตที่ดี มัก
เป็ นลูกหลานของเบบี ้บูมเมอร์ ที่ประสบความสาเร็จในชีวิต มีฐานะการเงินดี คนกลุม่ นี ้มักเป็ นเพศ
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ชาย เป็ นผู้ที่มีความหลากหลายทางเชื ้อชาติและวัฒนธรรม เช่น เป็ นลูกครึ่ง เกิดในต่างประเทศ
เคยศึกษาอยูต่ า่ งประเทศ มีคสู่ มรสต่างเชื ้อชาติ เป็ นต้ น ทาให้ คนกลุม่ นี ้รับรู้ความแตกต่างและการ
เปลีย่ นแปลงได้ ดี สามารถปรับตัวและรู้จกั ประยุกต์สงิ่ ต่างๆ ได้ ดี จนกลายเป็ นผู้นาในสังคมขณะที่
อายุยงั น้ อย
2) กลุม่ Bystanders
สมาชิกในกลุม่ Bystanders มักเป็ นผู้หญิง หมายถึงกลุม่ ที่มีรายได้ ไม่มาก ใช้ ชีวิตอย่างมี
ความสุขไปวันๆ มองอนาคตในระยะสันๆ
้ ชอบเสื ้อผ้ าที่เป็ นตราสินค้ าชื่อดังไม่วา่ จะเป็ นของแท้ หรื อ
ของปลอม เป็ นกลุม่ คนที่มีรสนิยม จึงถนัดในการ Mix & match สิง่ ต่างๆ เข้ าด้ วยกันอย่างลงตัว
ผู้หญิงกลุม่ นี ้มักยังไม่แต่งงาน และยังอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ของตน
3) กลุม่ Playboys
หมายถึงกลุม่ ผู้ชายในเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ที่รักและหลงใหลในความสุขเป็ นสาคัญ รักสนุก รัก
ตัวเอง ชอบการสังสรรค์ ใช้ ชีวิตอย่างไร้ ข้อผูกพัน และกลัวการมีครอบครัว ทังนี
้ ้เพราะหลายคนมี
ประสบการณ์ตรงในวัยเด็กที่พบเห็นความแตกแยกในครอบครัว การหย่าร้ าง ความไม่อบอุน่ จึงทา
ให้ กลัวการมีครอบครัว
4) กลุม่ Drifters
Drifters หมายถึง เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ที่มีการศึกษาน้ อย และยังไม่ประสบความสาเร็จในชีวิต
เป็ นกลุม่ คนที่ต้องการความมัน่ คงในชีวิต ต้ องการสถานะทางสังคมที่เหมาะสม ต้ องการสวมใส่
เสื ้อผ้ าที่เป็ นตราสินค้ าชื่อดังเพราะต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม (Sense of belonging) และ
เพื่อสนองความต้ องการนับถือตนเอง (Self-esteem) จึงส่งผลให้ คนกลุม่ นี ้มีพฤติกรรมการเลือกใช้
สินค้ าและบริการอย่างฟุ่ มเฟื อย กล่าวคือ คนกลุม่ นี ้เลือกซื ้อสินค้ าราคาแพงเช่นเดียวกับกลุม่ Yup
& comers ทังที
้ ่ตนมีกาลังทรัพย์ไม่มากเท่าที่กลุม่ Yup & comers มีอยู่
2. ตัวแปรพฤติกรรมความขี ้เกียจ
1) กลุม่ ขี ้เกียจจริง (Real-slackers)
Slackers หมายถึงคนที่ขี ้เกียจสันหลังยาว จัดได้ วา่ เป็ นภาพเหมารวม (Stereotype) ที่เบ
บี ้บูมเมอร์ มีตอ่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ โดยลักษณะสาคัญของกลุม่ ขี ้เกียจจริง (Real-slackers) คือมักหา
ข้ ออ้ างเพื่อใช้ ชีวิตอย่างสบาย ตัวอย่างพฤติกรรมเช่น ยินดีทางานที่รายได้ ต่ากว่าที่ควรจะเป็ นเพียง
เพราะไม่ต้องการทางานหนัก อ้ างเรื่ องสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงจึงบังคับให้
ภรรยาออกไปทางานนอกบ้ านและเป็ นแม่บ้านด้ วยในขณะเดียวกัน อ้ างว่าต้ องการอยูใ่ กล้ ชิดพ่อ
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แม่จึงไม่ยอมย้ ายออกไปสร้ างครอบครัวใหม่ทงที
ั ้ ่ในความเป็ นจริงแล้ วเป็ นเพราะไม่มีกาลังทรัพย์
เพียงพอ เป็ นต้ น
2) กลุม่ ขี ้เกียจไม่จริง (Pseudo-slackers)
กลุม่ ขี ้เกียจไม่จริง หรื อ Pseudo-slackers นัน้ ดูผิวเผินแล้ วจะคล้ ายกับเป็ นคนขี ้เกียจ แต่
ในความเป็ นจริงแล้ วมีเหตุผลรองรับการแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ นัน่ คือความรู้ความเข้ าใจใน
ข้ อมูลข่าวสาร ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี และความสามารถในการประเมินสถานการณ์ใน
อนาคต ตัวอย่างพฤติกรรมเช่น บางคนมาทางานสายแต่กลับเร็วเพราะรู้วา่ ผลงานที่ตนทานัน้
เหนือกว่าคนที่มีทางานแต่เช้ าและกลับดึก บางคนไม่คอ่ ยให้ ความร่วมมือในการประชุม เพราะคิด
ว่ามีแต่การพูดคุยที่ไม่มีข้อสรุปและไม่มีคนนาข้ อสรุปไปปฏิบตั ิจริง หรื อบางคนชอบใช้ บริการ
อาหารแบบ Home-office delivery เพราะเชื่อว่าจะได้ ประหยัดเวลา และเหลือเวลาไปทางาน
อย่างอื่นแทน เป็ นต้ น
1.1.4 การทาการตลาดกับผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
Solomon (2009) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของการทาการตลาดกับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ไว้ วา่
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ในสหรัฐอเมริกามีจานวนมากถึง 46,000,000 คน ถือได้ วา่ เป็ นกลุม่ ประชากรที่มี
ขนาดใหญ่มากสาหรับนักการตลาด เพราะเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นกลุม่ คนวัยทางาน มีรายได้
ค่อนข้ างมัน่ คง ทาให้ มีกาลังซื ้อสูงนัน่ เอง
โดย Van den Bergh และ Behrer (2011) ได้ อธิบายถึงพฤติกรรมการบริโภคของเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์ไว้ วา่ มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง ให้ ความสาคัญกับการหารายได้ ดังนัน้ หากอยูใ่ น
ฐานะที่เป็ นผู้บริโภคจะถือได้ วา่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นผู้บริโภคที่รอบคอบในการใช้ จ่าย จึงพยายาม
เลือกซื ้อสินค้ าหรื อบริการที่ราคาถูกที่สดุ และคุ้มค่ามากที่สดุ ในทางกลับกัน หากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
อยูใ่ นฐานะผู้ผลิตหรื อผู้ประกอบการ ก็จะพยายามตังราคาสิ
้
นค้ าหรื อบริการไว้ สงู เพื่อสร้ างกาไรให้
ได้ มากที่สดุ นอกจากนี ้ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ยงั นิยมการซื ้อของหรื อประมูลของแบบออนไลน์ผา่ น
เว็บไซต์ eBay และนิยมการทาพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) อย่างกว้ างขวางด้ วย
สาหรับในประเทศไทยนัน้ การทาการตลาดกับผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความสาคัญต่อ
นักการตลาดและนักโฆษณาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะพฤติกรรมการใช้ สนิ ค้ าของคนกลุม่ นี ้แตกต่างไป
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จากคนรุ่นก่อนๆ เป็ นอย่างมาก ไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่ องตราสินค้ าเท่านัน้ แต่แตกต่างกันในเรื่ อง
ปริมาณด้ วย กล่าวคือ ทัศนคติในการเลือกใช้ สนิ ค้ าของคนรุ่นก่อนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นนั ้ เป็ นการ
เลือกใช้ สนิ ค้ าที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตในเชิงรวม (Only the necessity) ตัวอย่างเช่น หากต้ องการ
ทาความสะอาดฟั น คนเหล่านี ้ก็จะซื ้อแปรงสีฟันและยาสีฟันเท่านัน้ ในขณะที่เมื่อพูดถึงการทา
ความสะอาดฟั นของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สินค้ าที่จาเป็ นไม่ได้ มีเฉพาะแปรงสีฟันและยาสีฟันเพียง
เท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงไหมขัดฟั น แปรงสีฟันไฟฟ้า แปรงสีฟันสาหรับทาความสะอาดลิ ้น น ้ายา
บ้ วนปาก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ทังนี
้ ้เพราะเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีทศั นคติในการเลือกใช้
สินค้ าเพื่อใช้ ในการดารงชีวิตในเชิงรายละเอียด (All are the necessity) ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ นกั การ
ตลาดเห็นว่าผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นนั ้ แม้ จะมีจานวนประชากรไม่มากเท่าเบบี ้บูมเมอร์ แต่ก็มี
ความน่าสนใจอย่างมาก เพราะในขณะที่นกั การตลาดสามารถขายสินค้ าให้ กบั ผู้บริโภคกลุม่ เบ
บี ้บูมเมอร์ ได้ เพียงไม่กี่ประเภทนัน้ นักการตลาดสามารถขายสินค้ าให้ กบั ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
ได้ มากมายหลากหลายประเภท ภายใต้ เงื่อนไขที่วา่ การสื่อสารคุณประโยชน์และภาพลักษณ์ของ
สินค้ านันต้
้ องตรงตามความต้ องการของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ด้วย (“Gen-X All are the
necessity,” 2552)
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อยูใ่ นช่วงทีก่ าลังสะสมอานาจซื ้อสินค้ าและบริการให้ มากขึ ้น เป็ นกลุม่ คน
ที่ชอบสภาพแวดล้ อมสังคมเมืองหลวง ย่านการค้ า ความเจริญทางวัตถุ การตกแต่งที่เป็ นไปตาม
กระแสนิยม และสิ่งอานวยความสะดวกที่มีประโยชน์ใช้ สอย โดยพฤติกรรมการซื ้อของเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์นนั ้ เกิดขึ ้นในช่วงอายุที่เร็วกว่าเบบี ้บูมเมอร์ และมีลกั ษณะพฤติกรรมที่ซบั ซ้ อนมากยิ่งขึ ้น
ดังนัน้ นักการตลาดยุคใหม่จงึ สนใจศึกษาเพื่อทาความเข้ าใจพฤติกรรมการบริโภคของเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ โดยมุง่ ศึกษาว่าทาอย่างไรจึงจะนากิจกรรมทางการตลาดไปให้ ผ้ บู ริโภคกลุม่ นี ้มีความสุขและ
ความพึงพอใจ อันจะนามาซึง่ การจับจ่ายใช้ สอยสินค้ าและบริการต่างๆ ในที่สดุ ทังนี
้ ้ นักการตลาด
ที่สนใจศึกษาเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ได้ พบข้ อน่าสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (“ลูกค้ า
สไตล์ Generation X เป้าหมายใหญ่การตลาด,” 2549) ซึง่ มีสาระสาคัญดังนี ้
1. กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความต้ องการใช้ เวลาว่างในแบบของตนเองอย่าง
อิสระ ซึง่ ต้ องเป็ นกิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้ อน และเป็ นกิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบมากเกินไป เช่น การ
เดินทางท่องเที่ยว เป็ นต้ น
2. เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ไม่ต้องการเจริญรอยตามเบบี ้บูมเมอร์ ที่เป็ นพ่อแม่ของตน กล่าวคือ ไม่
อยากทะเยอทะยาน ต่อสู้ดิ ้นรนเพียงเพื่อความสาเร็จในหน้ าที่การงาน แต่นนั่ ไม่ได้ หมายความว่า
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คนกลุม่ นี ้ดูถกู คุณค่าของการทางานหนัก และการเสียสละ หากแต่เป็ นเพราะความเชื่อว่ามีสงิ่ อื่นที่
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์สามารถทาได้ ดีกว่ารุ่นพ่อแม่ของตน
3. การสารวจอิทธิพลของการโฆษณากับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ พบว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ยงั มี
ความสนใจในการชมงานโฆษณาแบบดังเดิ
้ มอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นบิลบอร์ ด โฆษณาทางโทรทัศน์ และ
สื่อสิ่งพิมพ์ เพราะยังเชื่อว่าโฆษณาเหล่านันเป็
้ นข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือก
ซื ้อ นอกจากนี ้ยังพบว่าหลังจากชมโฆษณาแล้ ว เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จะนาข้ อมูลที่ได้ รับไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และวิพากษ์ วิจารณ์กบั ผู้อื่นบ้ าง แต่ผลของงานโฆษณาไม่ได้ สร้ างความหลงใหลแก่
คนกลุม่ นี ้ เพียงแต่ทาให้ เกิดความคิด ความเข้ าใจมากขึ ้นเท่านัน้ เพราะส่วนใหญ่ไม่เชื่อข้ อความใน
งานโฆษณาทังหมด
้
หากแต่เชื่อในความคิดริเริ่มของตนเองมากกว่านัน่ เอง
นอกจากนี ้ ทิพวัลย์ สินนิธิถ าวร (2553 ) ยังได้ กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีจานวนน้ อย
กว่าเบบี ้บูมเมอร์ คนกลุม่ นี ้มีความรู้สกึ ที่ไม่พอใจเพราะหางานทาลาบาก รู้สกึ ไม่มีความก้ าวหน้ า
ในงาน ทังนี
้ ้เพราะงานดีๆ ส่วนมากถูกเบบี ้บูมเมอร์ เป็ นผู้เข้ าครอบครองเสียเป็ นส่วนใหญ่ ทาให้ เจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์ร้ ูสกึ ว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ ประกอบกับการมีรายได้ ที่คอ่ นข้ างต่ากว่าที่คาดหวัง ทา
ให้ หลายคนคิดว่าตนไม่ประสบความสาเร็จในชีวิต ซึง่ ความรู้สกึ ไม่พอใจเหล่านี ้ สะท้ อนออกมาใน
รูปแบบการบริโภคสิง่ ต่างๆ อาทิ การชอบดนตรี ที่สะท้ อนความโกรธ อย่างเพลงแร็พ (Rap) และ
เพลงฮาร์ ดร็อค (Hard rock) รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีมากกว่าคนรุ่นก่อน ซึง่ พบว่าร้ อยละ 70 ของ
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทกุ วัน โดยร้ อยละ 43 ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เป็ นของตนเองด้ วย และเนื่องจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มกั จะมีรายได้ ต่า ดังนันกลุ
้ ม่ คนรุ่น
นี ้บางคนจึงใช้ วธิ ีลดรายจ่ายของตนเองด้ วยการอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่จนกว่าจะแต่งงาน เจนเนอเรชัน่
เอ็กซ์นี ้ถูกเรี ยกว่า Boomerang kids เนื่องจากชอบใช้ จ่ายทางด้ านความบันเทิงเพื่อความ
เพลิดเพลินในชีวิต ไม่รีบร้ อนในการสร้ างฐานะเท่าคนรุ่นก่อน ดังนัน้ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จงึ เป็ นตลาด
เป้าหมายสาคัญสาหรับผลิตภัณฑ์ทางด้ านดนตรี ภาพยนตร์ การท่องเที่ยว รถยนต์ เครื่ องเสียง
โทรทัศน์ เบียร์ อาหารฟาสต์ฟดู เสื ้อผ้ า กางเกงยีนส์ รองเท้ ากีฬา เครื่ องสาอาง CD-ROM
คอมพิวเตอร์ แบบ PC และวีดีโอเกม เป็ นต้ น ถือได้ วา่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความรอบคอบใน
การใช้ จ่ายเงินอย่างมาก เป็ นกลุม่ คนที่ใช้ เงินเป็ น ไม่ซื ้อของที่ไม่จาเป็ น แต่หากพิจารณาแล้ วว่าสิง่
ใดจาเป็ น ไม่วา่ จะราคาสูงเพียงใดก็จะยอมจ่าย ความระมัดระวังในการจัดการรายรับรายจ่ายนี ้
เองทาให้ การเข้ ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่มิได้ ทาให้ คนรุ่นนี ้ถึงกับเพ้ อคลัง่ นัง่ เล่นคอมพิวเตอร์
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ข้ ามวันข้ ามคืนเหมือนคนรุ่นใหม่อย่างเจเนอเรชัน่ วาย ทังนี
้ ้เพราะเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จะใช้ เทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อการทางานเป็ นส่วนใหญ่
สอดคล้ องกับ Kane (2010) ซึง่ ได้ อธิบายไว้ วา่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นบั ได้ วา่ เป็ นกลุม่ คนรุ่นแรก
ที่ได้ ทดลองใช้ งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ประเภทต่างๆ ทัง้ PDAs โทรศัพท์มือถือ
และ E-mail ทาให้ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความสามารถในการเรี ยนรู้และทดลองใช้ สงิ่ ใหม่ๆ เพื่อปรับตัว
ให้ สามารถทางานได้ หรื อดารงชีวิตในสังคมได้ แม้ จะเป็ นการเรี ยนรู้แบบค่อยเป็ นค่อยไปก็ตาม เหตุ
นี ้เองทาให้ คนกลุม่ นี ้ถูกเรี ยกว่าเป็ นผู้ที่ชานาญการใช้ เทคโนโลยี (Technologically adept)
วิวฒ
ั นาการด้ านการตลาดในทุกวันนี ้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้ อมทัง้
ทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงการสื่อสารในโลกยุคโลกาภิวตั น์ ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ไม่วา่ จะ
เกิดเหตุการณ์ที่แห่งใดในโลก เราก็สามารถรับรู้เหตุการณ์นนได้
ั ้ เรี ยกได้ วา่ เราอาศัยอยูใ่ นโลกยุค
ข่าวสารไร้ พรมแดนอย่างแท้ จริง ดังนัน้ สินค้ าทางด้ านเทคโนโลยีสมัยใหม่จงึ เป็ นที่ต้องการของ
ผู้คนในสังคม ทังที
้ ่เป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย โดยบรรดาสินค้ าและบริการที่ผลิต
ออกมาเพือ่ ตอบสนองกลุม่ เหล่านี ้เริ่มเติบโตมากขึ ้นทุกขณะ รวมทังโฆษณาที
้
่สร้ างขึ ้นมารองรับ
สินค้ าและบริการดังกล่าวก็เพิ่มมากขึ ้นด้ วย โดยเฉพาะสินค้ าประเภทไฮเทคโนโลยี (High
technology) ซึง่ มักจะเป็ นที่ชื่นชอบของทังสองเจเนอเรชั
้
น่ จะต่างกันก็เพียงในด้ านกาลังซื ้อ
กล่าวคือ เจเนอเรชัน่ วายมีกาลังซื ้อต่ากว่า หากต้ องการซื ้อสินค้ าจาพวกนี ้ก็จาเป็ นจะต้ องเก็บ
สะสมเงิน หรื อขอเงินจากผู้ปกครองแทน ในขณะทีเ่ จเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีกาลังซื ้ออย่างเพียงพอ จึง
สามารถซื ้อสินค้ าไฮเทคโนโลยีตา่ งๆ ได้ ด้วยตัวเอง และยังกล่าวไว้ ด้วยว่า โฆษณาที่จะเป็ นที่พงึ
พอใจของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ได้ นนั ้ ต้ องเป็ นโฆษณาทีเ่ น้ นข้ อมูล ทังนี
้ ้เพราะคนรุ่นนี ้ต้ องการแสวงหา
ความรู้ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นิยมสินค้ าที่เป็ นตราสินค้ าที่มีชื่อเสียง ดังนันจึ
้ งจาเป็ นอย่างยิ่งทีโ่ ฆษณา
จะต้ องให้ ข้อมูลที่เป็ นจริงเท่านัน้ เพราะคนกลุม่ นี ้จะศึกษาสิง่ ทีต่ นสนใจตลอดเวลา หากรู้วา่ ข้ อมูล
ที่ได้ รับไม่จริงหรื อเกินจริง จะมีทศั นคติทางลบกับตราสินค้ านันๆ
้ ทันที ด้ วยเหตุนี ้ โฆษณาส่วน
ใหญ่ที่ขายคนเจเนอเรชัน่ นี ้จึงมักเป็ นการนาเสนอทีเ่ น้ นประโยชน์สนิ ค้ าอย่างแท้ จริง อาทิเช่น
โฆษณาโทรศัพท์มือถือมักแสดงประสิทธิภาพการใช้ งาน ขนาดเล็กกะทัดรัด เป็ นต้ น นอกจากนี ้ คน
กลุม่ นี ้ยังชอบทาตัวให้ แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนผ่านทางการแต่งกาย การแสดงออกที่เป็ นตัวของ
ตัวเอง การชอบท้ าทาย กล้ าเสี่ยงทังทางด้
้
านการงาน การเงิน และความปลอดภัย รวมไปถึงมีงาน
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อดิเรกที่แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อน อาทิ การเล่นหุ้น การขับรถออฟโรด เป็ นต้ น (ทวี สมบัติกลุ ธนะ,
2550)
การสรุปแนวทางหรื อทิศทางการทาการตลาดกับผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (Marketing
direction to generation X) นัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องระลึกไว้ เสมอว่าความคิดและลักษณะ
นิสยั ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นนแตกต่
ั้
างไปจากเจเนอเรชัน่ อื่นๆ รวมถึงพฤติกรรมการเลือกซื ้อสินค้ าก็
มีความแตกต่างไปจากเจเนอเรชัน่ อื่นๆ อย่างมากด้ วย ดังนันจึ
้ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่นกั การตลาด
จะต้ องวางแผนการสื่อสารให้ ตรงกับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ การทา
การตลาดมีโอกาสประสบความสาเร็จมากยิง่ ขึ ้นโดยสามารถสรุปแนวทางการทาการตลาดได้ 12
แนวทาง (ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ, 2548) ดังต่อไปนี ้
1. เน้ นเรื่ องตราสินค้ า (Brand centric)
ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มกั หลงใหลในตราสินค้ าต่างๆ ทังที
้ ่เป็ นตราสินค้ าประจา
(Regular brands) คือตราสินค้ าที่เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ชื่นชอบและใช้ อยูเ่ สมอ รวมถึงตราสินค้ าจร
(Ad hoc brands) คือตราสินค้ าที่โดดเด่นอยูใ่ นช่วงหนึง่ ๆ เท่านัน้ โดยการยึดติดในตราสินค้ านี ้ยัง
สามารถถ่ายทอดเป็ นมรดกทางความคิดไปยังลูกหลาน (Inherit to kids) ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ด้วย
ทาให้ เกิดการปลูกฝั งทัศนคติและการเรี ยนรู้พฤติกรรมการบริโภคสินค้ าตังแต่
้ วยั เด็ก ด้ วยเหตุนี ้จึง
ทาให้ หลายตราสินค้ าเริ่มผลิตสินค้ าสาหรับเด็กเพิ่มขึ ้นด้ วย เช่น Guess ผลิตเสื ้อผ้ าสาหรับเด็ก
เป็ นต้ น
2. เน้ นเรื่ องประเทศต้ นกาเนิดสินค้ า (Country of origin centric)
ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความสนใจในเรื่ องประเทศต้ นกาเนิดสินค้ า (Country of
origin) ในมิตทิ ี่กว้ างกว่าที่ผ้ บู ริโภคกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ สนใจ กล่าวคือ ผู้บริโภคกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ ร้ ูจกั
ประเทศแหล่งผลิตสินค้ าเพียงไม่กี่ประเทศ โดยจัดกลุม่ ในลักษณะภาพรวมไว้ 3 กลุม่ เท่านัน้ ได้ แก่
อเมริกา ยุโรป และญี่ปนุ่ ในขณะที่ผ้ บู ริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จดั กลุม่ ประเทศต้ นกาเนิดสินค้ าใน
ลักษณะย่อยและหลากหลาย เช่น แยกยุโรปออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านแฟชัน่
และตราสินค้ าหรูหรา ได้ แก่ อิตาลี ฝรั่งเศส และกลุม่ ที่เป็ นแหล่งผลิตสินค้ าต้ นทุนต่า ได้ แก่ เช็ก
สโลวาเกีย เป็ นต้ น
3. เน้ นเรื่ องความต้ องการ 3 ประการของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (Trio of needs centric)
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความต้ องการที่โดดเด่น 3 ประการ รวมเรี ยกว่า Trio of needs ได้ แก่
ความต้ องการประสบความสาเร็จ ความต้ องการเป็ นที่รักใคร่ และความต้ องการอานาจ
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1) ความต้ องการประสบความสาเร็จ (Achievement needs)
เนื่องจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความต้ องการประสบความสาเร็จในหลายด้ าน ทังการเป็
้
นที่
ยอมรับจากผู้ที่มีความสามารถเหนือกว่าตน (Approval from experts) ความสาเร็จที่สามารถหา
เงินได้ มากกว่าผู้อื่น (Make more money than others) การประสบความสาเร็จโดยไม่ต้องพึง่ พา
ผู้อื่น (Succeed on their own) และการประสบความสาเร็จในการทางาน (Work and success)
หากนักการตลาดหรื อนักโฆษณาต้ องการสื่อสารเพื่อกระตุ้นความต้ องการประสบความสาเร็จของ
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ก็สามารถทาได้ โดยการสร้ างภาพลักษณ์ของสินค้ าให้ เสมือนเป็ นสัญลักษณ์แห่ง
ความสาเร็จ (Symbol of success) เช่น รถยนต์ นาฬิกาข้ อมือ โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้ น
2) ความต้ องการเป็ นที่รักใคร่ (Affiliation needs)
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ต้องการเป็ นที่รักใคร่ เป็ นมิตร และได้ คบหาสมาคมกับผู้อื่น เพื่อให้ เกิด
ความใกล้ ชิด (Closeness) ระหว่างกัน ทังนี
้ ้เป็ นเพราะเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีชีวิตวัยเด็กที่ไม่สมบูรณ์
แบบนัก ซึง่ ผู้ที่จะสามารถมอบความใกล้ ชิดให้ แก่ผ้ อู ื่นและสามารถรับความใกล้ ชิดนันได้
้ ดีต้องเป็ น
ผู้ที่มีทกั ษะในการสื่อสารและทักษะในการเข้ าสังคม (Communication and socialization skills)
เป็ นอย่างดี
3) ความต้ องการอานาจ (Needs of power)
ในที่นี ้หมายถึงความต้ องการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น (Influence over another) เจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ต้องการอานาจซึง่ ประกอบมาจาก 4 ปั จจัย ได้ แก่ การมีฐานะทางการเงินที่ดี การมี
ประสบการณ์ การมีตาแหน่งหน้ าที่การงานทีด่ ี และการมีสติปัญญาที่ดี ซึง่ ส่วนใหญ่คนเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์มกั มีปัจจัยต่างๆ เหล่านี ้ด้ อยกว่ากลุม่ คนเบบี ้บูมเมอร์ ยกเว้ นปั จจัยด้ านสติปัญญา (Expert
power) ดังนันคนเจเนอเรชั
้
น่ เอ็กซ์จงึ พยายามเล่าเรี ยนให้ สาเร็จการศึกษาระดับสูง เพื่อให้ สามารถ
มีอานาจเหนือผู้อื่นได้
การนา Trio of needs มาประยุกต์ใช้ ทางการตลาดนัน้ ต้ องเลือกใช้ เฉพาะกับสินค้ าที่เมื่อ
เป็ นเจ้ าของแล้ วทาให้ ผ้ อู ื่นเห็นว่าผู้ใช้ ประสบความสาเร็จ ใช้ แล้ วรู้สกึ ใกล้ ชิดกันมากขึ ้นหรื อใช้ เป็ น
เครื่ องมือสื่อสารความรักแทนคาพูด และทาให้ เจ้ าของรู้สกึ ว่าตนมีอานาจ ดังนันจึ
้ งต้ องเป็ นสินค้ าที่
จับต้ องได้ (Tangible product) เป็ นสินค้ าที่ใช้ แล้ วมีคนเห็น เป็ นสินค้ าที่ใช้ บริโภคภายนอก
(External consumption) อาทิ เครื่ องประดับ โทรศัพท์มือถือ เสื ้อผ้ า รถยนต์ ที่อยูอ่ าศัย
คอนโดมิเนียม เป็ นต้ น
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4. เน้ นเรื่ องความฉลาด (Smart centric)
ดังเช่นที่กล่าวมาแล้ วว่าผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านสติปัญญา
ดังนันการเน้
้
นการนาเสนอที่เน้ นด้ านความชาญฉลาดก็เป็ นอีกหนึง่ แนวทางที่สามารถทาการตลาด
กับคนกลุม่ นี ้ได้ เป็ นอย่างดี โดยสามารถนาเสนอความฉลาดนี ้ได้ 3 ลักษณะ ได้ แก่
1) Analytically smart
คือการนาเสนอให้ เห็นว่าผู้ที่ตดั สินใจเลือกซื ้อสินค้ านี ้เป็ นผู้ฉลาดวิเคราะห์ สามารถคิด
แก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ ดี พิจารณาเลือกสิ่งต่างๆ ได้ อย่างชาญฉลาด โดยสินค้ าที่เหมาะสมกับการใช้
การสื่อสารลักษณะนี ้ได้ แก่ สินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารการเงิน (Financial management)
2) Creatively smart
คือการนาเสนอให้ เห็นว่าผู้ที่ตดั สินใจเลือกซื ้อสินค้ านี ้เป็ นผู้ฉลาดอันเกิดจากความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการใหม่ๆ (Innovative way) โดยสินค้ าที่เหมาะสมกับการใช้ การสื่อสาร
ลักษณะนี ้สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ สินค้ าที่มีคณ
ุ สมบัติใหม่แตกต่างจากอดีต เช่น
สินค้ าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้ ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น และกลุม่ สินค้ าธรรมดาที่นกั การตลาด
ใช้ วิธีการสื่อสารที่แปลกใหม่ ทาให้ เป็ นที่สนใจของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
3) Practically smart
คือการนาเสนอให้ เห็นว่าผู้ซื ้อสินค้ านี ้เป็ นผู้ฉลาด สามารถแก้ ปัญหาในเชิงประยุกต์ให้ เข้ า
กับสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ ตัวอย่างสินค้ าที่ใช้ การสื่อสารด้ วยวิธีนี ้ เช่น ฝาบ้ านสังเคราะห์ ซึง่ แม้ จะมี
ราคาแพงกว่าสินค้ าเดิม แต่มีความทนทานมากกว่า จึงถือว่ามีความคุ้มค่าในการซื ้อ เป็ นต้ น
5. เน้ นเรื่ องเทคโนโลยี (Technology centric)
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์พยายามเรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ทังการใช้
้
คอมพิวเตอร์
อินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยคนกลุม่ นี ้จะให้ ความสาคัญกับประโยชน์ใช้ สอย (Functional
benefit) ของสินค้ าต่างๆ อาทิเช่น การเลือกใช้ โทรศัพท์มือถือประเภท Smart phone เพื่อใช้
ประโยชน์ในด้ านการติดต่อสื่อสารและใช้ เป็ นสมุดจดบันทึกประจาตัวด้ วย
6. เน้ นเรื่ องการหวนกลับสูข่ นบธรรมเนียมเดิมของกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ (Becoming B
centric)
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เริ่มกลับมาให้ ความสาคัญกับเรื่ องขนบธรรมเนียม และประเพณีตา่ งๆ ใน
สังคม ทังเรื
้ ่ องการเข้ าวัด ทาบุญ ตักบาตร เวียนเทียน การถือศีล กินเจ การไหว้ เจ้ า เป็ นต้ น สิง่
เหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่ากลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เริ่มมีความคิดความเชื่อคล้ ายกับกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์
(Becoming B) โดยการหวนกลับมาชื่นชมในคุณค่าเดิมๆ ของสังคม ตัวอย่างการทาการตลาดให้
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เข้ ากับการสื่อสารลักษณะนี ้ เช่น แคมเปญซินเจียยูอ่ ี่ แฮปปี ก้ ากีนงั ้ ของค่ายโทรศัพท์ Happy จาก
DTAC เป็ นต้ น
7. เน้ นเรื่ องการมอบของขวัญให้ กนั และกัน (Gift-giving centric)
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ให้ ความสาคัญกับการให้ ของขวัญเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นการกระทาที่
ช่วยตอบสนองความต้ องการเป็ นทีร่ ักใคร่ (Affiliation needs) ระหว่างกันและกัน โดยนิยมมอบ
ของขวัญราคาแพงให้ กบั คูค่ ้ าที่ทาธุรกิจร่วมกันหรื อคูร่ ักของตน ซึง่ หลักการสาคัญของการสื่อสารที่
เน้ นการมอบของขวัญให้ แก่กนั ก็คือ ต้ องย ้าคุณค่าทางอารมณ์ (Emotional values) เหนือคุณค่าที่
จับต้ องได้ (Tangible values)
สาหรับคุณค่าทางอารมณ์ที่นกั การตลาดนิยมนามาประยุกต์ใช้ มี 2 ลักษณะ ได้ แก่ คุณค่า
แห่งเทศกาลตามธรรมเนียม เช่น การเน้ นความสาคัญของการให้ ดอกไม้ หรื อช็อคโกแลตในวันวา
เลนไทน์ เป็ นต้ น และคุณค่าของสินค้ า ซึง่ ต้ องนาเสนอให้ เห็นถึงความพิเศษที่เกิดจากการทาขึ ้น
เป็ นพิเศษเฉพาะบุคคล (Customization) ความพิเศษในฐานะที่ผลิตจานวนจากัด (Limited
edition) หรื อความพิเศษเนื่องจากจะไม่มีการผลิตซ ้าในอนาคต เป็ นต้ น
8. เน้ นเรื่ องกระแสนิยม (Faddism centric)
Fad หมายถึง การสร้ างกระแสนิยมสูงสุดต่อสินค้ าหรื อบริการในระยะเวลาสันๆ
้ โดยส่วน
ใหญ่มกั ใช้ ได้ ผลกับกลุม่ คนรุ่นใหม่ในสังคม แต่ก็สามารถใช้ การสื่อสารลักษณะนี ้กับคนเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ที่เป็ นกลุม่ Young at heart ได้ ด้วย ตัวอย่างสินค้ าเช่น Wristband, Starbucks, MK, Oishi,
Fuji เป็ นต้ น โดยต้ องเน้ นนาเสนอคุณค่าทางอารมณ์ (Emotional values) ของสินค้ า และอาจมี
คุณค่าที่จบั ต้ องได้ (Functional value) เป็ นเพียงส่วนเสริมเท่านัน้
9. เน้ นเรื่ องครอบครัว (Family centric)
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มกั ดูแลคนในครอบครัวเป็ นอย่างดี เพื่อชดเชยชีวิตวัยเด็กของตนที่ไม่คอ่ ย
อบอุน่ นัก สินค้ าที่ช่วยตอบสนองความต้ องการด้ านความอบอุน่ ในครอบครัว ได้ แก่ สินค้ าที่
เกี่ยวข้ องกับที่อยูอ่ าศัย เช่น สินค้ าตกแต่งบ้ าน สินค้ า Do-it-yourself (DIY) เป็ นต้ น สินค้ าที่
เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทักษะของสมาชิกในครอบครัว เช่น เรี ยนดนตรี เรี ยนร้ องเพลง เรี ยนเต้ นรา
เรี ยนกีฬา เป็ นต้ น สินค้ าที่สง่ เสริมให้ คนในครอบครัวได้ ทากิจกรรมร่วมกัน เช่น บริการท่องเที่ยวใน
วันหยุด รถยนต์ขนาดใหญ่ เป็ นต้ น
10. เน้ นเรื่ องความสนุก (Fun centric)
ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์พร้ อมจะใช้ เงินเพื่อตอบสนองความสุขและความสนุกของตนเอง
โดยมีตวั อย่างสินค้ าและบริการที่ผลิตออกมาเพื่อตอบสนองความต้ องการนี ้ เช่น รถยนต์ Mini,
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บริการ Fitness center, กีฬาปี นหน้ าผา, กีฬา Skydive, การขับรถ ATV, การท่องป่ าด้ วยรถซาฟารี
เป็ นต้ น สิง่ เหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภคคนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์วดั มูลค่าของสินค้ าและบริการต่างๆ
เป็ นคุณค่าที่จบั ต้ องไม่ได้ (Intangible benefit)
11. เน้ นเรื่ องความสะดวก (Convenience centric)
ชีวิตของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เต็มไปด้ วยความเร่งรี บ ทุกคนต่างมีงานและกิจกรรมมากมายที่
ต้ องทาในแต่ละวัน ดังนันคนเจเนอเรชั
้
น่ เอ็กซ์จงึ ชื่นชอบสินค้ าหรื อบริการที่ช่วยให้ ชีวิต
สะดวกสบาย มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น เช่น การใช้ บริการรถไฟฟ้า, การฟั งวิทยุผา่ นโทรศัพท์มือถือ
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ นักการตลาดไม่ควรละเลยการนาเสนอเรื่ องความสะดวกสบายไปพร้ อมกับความ
ทันสมัย (Modern) ด้ วย
12. เน้ นเรื่ องความสวยจากภายใน (Inside out beauty centric)
ความนิยมในเรื่ องความสวยจากภายในของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นนั ้ ครอบคลุมการดูแล
ร่างกาย ผิวพรรณ ใบหน้ า และจิตใจจากภายใน โดยสินค้ าประเภทนี ้แยกออกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
กลุม่ อาหารที่ใช้ บริโภคประจาวัน ซึง่ เป็ นอาหารที่ดีตอ่ สุขภาพ ถูกต้ องตามหลักโภชนาการ และ
กลุม่ อาหารเสริมที่ช่วยบารุงร่างกายหรื อแก้ ปัญหาเฉพาะส่วน โดยตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2005 เป็ นต้ นมา
วัตถุดิบที่ได้ รับการยอมรับว่าดีตอ่ สุขภาพ เพราะสามารถต้ านอนุมลู อิสระได้ ดีก็คือ ชาเขียว ทาให้
ผลิตภัณฑ์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็ นอาหาร เครื่ องดื่ม หรื อของใช้ สว่ นตัว ต่างก็มีสว่ นผสมของชา
เขียว โดยตราสินค้ าที่มงุ่ เน้ นนาเสนอสินค้ าที่ช่วยในเรื่ องความสวยจากภายในมีมากมาย เช่น
P&G, Avon, Unilever, Blink, Glow เป็ นต้ น
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่นวาย
1.2.1 ความหมายของเจเนอเรชั่นวาย
Miller และ Washington (2008) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ วาย หมายถึง กลุม่ คนที่เกิดในช่วงปี
ค.ศ. 1981 – 2000 ในขณะที่ Reynolds (2005) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุม่ คนที่เกิดระหว่าง
ช่วงปี ค.ศ. 1978 – 1995 นอกจากนี ้ยังมีการอธิบายเพิ่มเติมว่า เจเนอเรชัน่ วายส่วนใหญ่เป็ นรุ่นลูก
ของกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ (Baby boomers) ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1946 – 1964 และเป็ นน้ องของเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์ (Generation X) ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1965 – 1981 ซึง่ การแบ่งกลุม่ ประชากรตามช่วง
อายุนนเป็
ั ้ นเกณฑ์ที่นกั วิชาการอเมริกนั นิยมใช้ แต่การใช้ เกณฑ์นี ้ก็ได้ แพร่หลายไปทัว่ โลก รวมทัง้
ในประเทศไทยด้ วย (พสุ เดชะรินทร์ , 2551)
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ขณะที่ Solomon (2009) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ วาย หรื อทีเ่ รี ยกว่า เจนวายเยอร์ (Gen
Yers) นัน้ หมายถึงผู้ที่เกิดอยูใ่ นช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1984 ถึงปี ค.ศ. 2002 ซึง่ มีจานวนมากถึง
เกือบหนึง่ ในสามของประชากรในสหรัฐอเมริกา ส่วน Van den Bergh และ Behrer (2011) ได้
อธิบายไว้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายคือคนที่เกิดอยูใ่ นระหว่าง ค.ศ. 1980 – 1996 ซึง่ ถือว่าเกิดในยุคที่มี
ความเจริญทางวิทยาการต่างๆ อย่างสูง การติดต่อสื่อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง
นอกจากนี ้ Yarrow และ O’Donnell (2009) ยังได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายคือ
คนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1978 – 2000 ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ นลูกของกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ และ Don
Tapscott (2552) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ วายหมายถึงคนที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1978 มีชื่อเรี ยกอีกอย่าง
ว่า มิลเลนเนียล (Millenials) หรื อ เจเนอเรชัน่ เน็ต (The net generation) เป็ นกลุม่ คนที่เกิดขึ ้นใน
ยุคที่พฒ
ั นาการของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทลั เจริญก้ าวหน้ าเป็ นอย่างมาก
ซึง่ สิง่ เหล่านี ้ได้ สง่ ผลต่อรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนรุ่นก่อน
สาหรับเจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y, Gen Y หรื อ Why Generation) ในประเทศไทย
นัน้ หมายถึง กลุม่ คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533 (ค.ศ. 1980 - 1990) ซึง่ มีอายุ 19 – 28 ปี
ในปี พ.ศ. 2553 โดยมีประชากรไทยอยูใ่ นกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายนี ้ประมาณ 10 ล้ านคน คิดเป็ น
ประมาณ 16 % ของประชากรทังหมด
้
(National Master, 2553)
เจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) บางครัง้ ถูกเรี ยกว่า มิลเลนเนียล (Millennial), ไอ เจเนอ
เรชัน่ (iGeneration), เน็ตติเซ่น (Netizens), นินเทนโด เจเนอเรชัน่ (Nintendo generation) และ
อีกมากมาย (Reynolds, 2005; Wetsels, 2008) โดยชื่อเรี ยกที่ถกู ตังให้
้ สว่ นใหญ่นนั ้ มีที่มีจาก
ลักษณะการใช้ สื่อรูปแบบใหม่ของคนกลุม่ นี ้ ซึง่ สอดคล้ องกับศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ (2548) ซึง่ ได้
กล่าวว่า ผู้บริโภคที่เกิดในช่วงอายุนี ้มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันออกไปหลายชื่อ อาทิ The net
generation, Newmils, N-Gen, Generation next, Nexters, IMGeneration, Generation 2000,
Generation Y2K, The sunshine generation, The bittersweet generation, The hip-hop
generation, The digital generation, The explorers, The generation.com, E-Generation,
Little X-Eers, Generation I (Internet), The little boomers, The boomlet, Echo boomer,
Echo generation, Generation can-do, Generation why?, The Y-Inistas, The bridgers, The
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thatcher’s children และอื่นๆ อีกมากมาย แต่โดยมากนักสังคมวิทยามักเรี ยกคนกลุม่ นี ้ว่า เจเนอ
เรชัน่ วาย อันเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมโดดเด่นคือ การช่างสงสัยในทุกสิง่ นัน่ เอง
นอกจากนี ้ ยังมีนกั วิชาการและนักการตลาดที่ได้ อธิบายความหมายของเจเนอเรชัน่ วายไว้
อีกมาก อาทิเช่น ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ (2552) ได้ อธิบายว่า เจเนอเรชัน่ วาย หมายถึง
พลเมืองโลกที่เกิดขึ ้นระหว่างปี ค.ศ. 1977 – 1995 (พ.ศ. 2520 - 2538) เป็ นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 14
– 32 ปี ในปั จจุบนั ซึง่ นับได้ วา่ เป็ นกลุม่ คนที่เกิดขึ ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่ องฟู ตลาดหุ้นเติบโต และมี
การลงทุนในโครงการใหญ่ๆ เกิดขึ ้นมากมาย และ ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ (2548) ยังกล่าวไว้ ด้วยว่า
เจเนอเรชัน่ วาย หรื อ Gen-Y เป็ นกลุม่ ผู้บริโภครุ่นหลังเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ผู้ที่ศกึ ษาผู้บริโภคเจเนอ
เรชัน่ นี ้ได้ กาหนดช่วงอายุของเจเนอเรชัน่ วายไว้ มากน้ อยแตกต่างกันไป บ้ างก็ครอบคลุมผู้ทเี่ กิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2522 – 2537 (ค.ศ. 1979 - 1994) บ้ างก็ครอบคลุมผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2514 –
2523 (ค.ศ. 1971 - 1980) และผู้ศกึ ษาบางคนก็กล่าวว่าครอบคลุมตังแต่
้ ผ้ ทู ี่เกิดระหว่างปี พ.ศ.
2514 – 2537 (ค.ศ. 1971 - 1994) ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาลักษณะทีใ่ กล้ เคียงกันของผู้คนใน
แต่ละช่วงอายุ โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากผู้ที่มีอายุสงู กว่าและอายุต่ากว่าอย่างมาก
ซึง่ เมื่อกล่าวถึงพ่อแม่ของคนที่เกิดอยูใ่ นช่วงเจเนอเรชัน่ วาย โดยทัว่ ไปจะหมายถึงกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์
หรื อเจเนอเรชัน่ บี (Generation B) นัน่ เอง ซึง่ หมายถึงผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2485 – 2508 (ค.ศ.
1942 - 1965) แต่กลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ ที่เป็ นพ่อแม่ของเจเนอเรชัน่ วายนัน้ มีอายุน้อยกว่ากลุม่ เบบี ้บูม
เมอร์ ที่เป็ นพ่อแม่ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ จึงเป็ นคนที่มีความทันสมัยกว่า และมีความคิดก้ าวหน้ า
มากกว่า
โดยสรุป เจเนอเรชัน่ วายจึงหมายถึงประชากรที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981 – 1996 หรื อ
ระหว่าง พ.ศ. 2524 – 2539 อันเนื่องมาจากเป็ นช่วงที่วิทยาการต่างๆ เจริญเติบโตก้ าวหน้ าอย่าง
ชัดเจน มีการคิดค้ นอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย เกิดสื่อรูปแบบใหม่ชนิดต่างๆ ที่ใช้ ในการ
ติดต่อสือ่ สารระหว่างกันในสังคม โดยเจเนอเรชัน่ วายส่วนใหญ่ นับเป็ นคนรุ่นลูกของเบบี ้บูมเมอร์
และเป็ นลูกพี่ลกู น้ องของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นนั่ เอง
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1.2.2 ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวาย
การทาความเข้ าใจพฤติกรรมของเจเนอเรชัน่ วายนันมี
้ ความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการ
ทาการตลาด เพราะเป็ นประชากรกลุม่ ใหญ่ที่มีสถิติการใช้ จ่ายเงินจานวนไม่น้อยต่อปี ดังเช่นที่
Solomon (2009) กล่าวว่า คนเหล่านี ้มีคา่ ใช้ จ่ายสูงถึงปี ละประมาณ 170,000,000,000 เหรี ยญ
สหรัฐ ทังจากเงิ
้
นของตนเองและจากเงินของผู้ปกครองด้ วย ตราสินค้ าที่คนรุ่นนี ้ชื่นชอบ ได้ แก่
Sony, Gap และ Apple เป็ นต้ น นอกจากนี ้ เจเนอเรชัน่ วายยังมีรูปแบบการใช้ ชีวิตที่ต้องการการ
เชื่อมต่อ (Connexity) กับผู้อื่นตลอดเวลา ประกอบกับการที่คนเจเนอเรชัน่ นี ้เจริญเติบโตขึ ้นพร้ อม
กับพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดจิ ิทลั จึงทาให้ คนเหล่านี ้คุ้นเคยกับการทากิจกรรม
หลายอย่างพร้ อมกันผ่านอุปกรณ์การสื่อสารประเภทต่างๆ จนได้ ชื่อว่าเป็ น มัลติทาสเกอร์
(Multitaskers) อาทิเช่น การพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์มือถือ การดูวิดีโอ การพูดคุยเกี่ยวกับตรา
สินค้ าต่างๆ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Online brand WOM) รวมถึงการเปิ ดรับเนื ้อหาที่สร้ าง
ขึ ้นเองโดยผู้บริโภค (Consumer-generated content)
Van den Bergh และ Behrer (2011) กล่าวว่า นอกจากเจเนอเรชัน่ วายจะเกิดในยุคที่มี
ความเจริญทางวิทยาการต่างๆ อย่างสูง การติดต่อสื่อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็วและทัว่ ถึงแล้ ว สังคม
ของเจเนอเรชัน่ วายยังเต็มไปด้ วยตราสินค้ าและการสื่อสารทางการตลาดอีกมากมาย เจเนอเรชัน่
วายมักให้ ความสาคัญกับทุกความคิดเห็น ชอบที่จะเรี ยนรู้สงิ่ ต่างๆ ผ่านการมีประสบการณ์ตรงกับ
สิง่ เหล่านัน้ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นคนสมาธิสนั ้ และมักระงับยับยังความต้
้
องการของตนไม่คอ่ ย
ได้ สอดคล้ องกับที่ Yarrow และ O’Donnell (2009) กล่าวไว้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายส่วนใหญ่เป็ นลูก
ของกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ มีเจเนอเรชัน่ วายจานวนไม่น้อยที่พอ่ แม่หย่าร้ างกันหรื อแยกกันอยู่ ทาให้ เจ
เนอเรชัน่ วายถูกผู้ปกครองเลี ้ยงดูเป็ นอย่างดีตงแต่
ั ้ วยั เด็ก ประกอบกับการเกิดในยุคที่เทคโนโลยี
ต่างๆ โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ต มีการพัฒนาอย่างสูง จนเรี ยกได้ วา่ คนเหล่านี ้อาศัยอยูใ่ นโลกดิจิทลั
(Digital world) จึงทาให้ เจเนอเรชัน่ วายมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากเจเนอเรชัน่ อื่นๆ โดยมี
ลักษณะเด่น 4 ประการ ได้ แก่ มีความมัน่ ใจในตัวเองสูง มุง่ เน้ นความสัมพันธ์ภายในกลุม่ มัก
ประเมินทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบ และต้ องการความรวดเร็ว
ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ (2552) กล่าวว่า ได้ อธิบายว่า เจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุม่ คนที่
เกิดขึ ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่ องฟู ตลาดหุ้นเติบโต มีการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ เกิดขึ ้นมากมาย

32
ดังนันคนเหล่
้
านี ้จึงเติบโตขึ ้นเป็ นวัยรุ่นที่เป็ นตัวของตัวเอง มีความมัน่ ใจสูง มีความทะเยอทะยาน
และค่อนข้ างเอาแต่ใจ, ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ (อ้ างถึงใน ตลาดใหม่โฆษณารุกประกบกลุม่ เจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์-วาย, 2539) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ วายคือกลุม่ คนที่เติบโตขึ ้นมาภายใต้ สงั คมยุคใหม่
อายุตงแต่
ั ้ 13 ปี จนถึงระดับมหาวิทยาลัย เป็ นกลุม่ ที่ชอบความทันสมัย และสะท้ อนความเป็ นผู้นา
มีความต้ องการเฉพาะสิง่ มากกว่าความหลากหลาย มีอานาจซื ้อสูง และไม่คอ่ ยเห็นค่าของเงิน,
เสรี วงษ์ มณฑา (อ้ างถึงใน ตลาดใหม่โฆษณารุกประกบกลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์-วาย, 2539) กล่าว
ว่า เจเนอเรชัน่ วายคือกลุม่ วัยรุ่นทีม่ ีอายุตงแต่
ั ้ 13 ปี ขึ ้นไปจนถึงวัยก่อนเริ่มต้ นการทางาน มีบคุ ลิกที่
มีความต้ องการเป็ นผู้นาแฟชัน่ หลงใหลในภาพลักษณ์ตราสินค้ า (Brand image) และตัวผู้นาของ
สังคมวัยเดียวกัน นอกจากนี ้ยังมีความต้ องการการรวมกลุม่ ด้ วย, วิชยั สุภาสมบูรณ์ (อ้ างถึงใน
ตลาดใหม่โฆษณารุกประกบกลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์-วาย, 2539) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ วายคือกลุม่
วัยรุ่นที่มีอายุตงแต่
ั ้ 12-18 ปี มีความเป็ นตัวของตัวเอง ชื่นชอบสินค้ าเฉพาะวัย ชอบความแปลก
ใหม่และความท้ าทาย และมักมีคาถามว่า “ทาไม” หรื อ “Why” อยูเ่ สมอ
การทาความรู้จกั เจเนอเรชัน่ วายนัน้ ต้ องเริ่มต้ นจากการศึกษาลักษณะโดยทัว่ ไปของคน
กลุม่ นี ้ โดย Herbison และ Boseman (2009) กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ วายมีความทะเยอทะยานและ
เป็ นตัวของตัวเองสูงมาก เพราะเติบโตมาท่ามกลางการแข่งขันทังทางเศรษฐกิ
้
จและทางการศึกษา
นอกจากนี ้ ยังเป็ นกลุม่ คนที่ต้องการพูดคุยสื่อสารกับเพื่อนอยูต่ ลอดเวลาผ่านการใช้ เทคโนโลยี
อย่างเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หรื ออุปกรณ์เครื่ องมือสื่อสารสมัยใหม่เพื่อส่งข้ อความถึงกัน
เช่น การใช้ iPhone หรื อ Black Berry เป็ นต้ น ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าคนกลุม่ ดังกล่าวเป็ นคนที่เปิ ดรับ
และชื่นชอบการใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆ มากกว่าการพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวหรื อผ่านการพูดคุยทาง
โทรศัพท์มือถือ
เนื่องจากเจเนอเรชัน่ วายถือเป็ นรุ่นลูกของกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ จึงทาให้ มีลกั ษณะความเป็ น
วัตถุนิยม (Materialism) ที่คล้ ายกัน แต่สงิ่ ที่เจเนอเรชัน่ วายมีความแตกต่างออกไปจากพ่อแม่
ได้ แก่ การมีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างไร้ พรมแดน และสามารถเชื่อมต่อกับ
ผู้คนได้ ทวั่ โลก ทังนี
้ ้เพราะเป็ นกลุม่ คนที่เติบโตมาพร้ อมกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์ เน็ต ซึง่ ส่งผลให้ เจเนอเรชัน่ วายมีพฤติกรรมคล้ ายคลึงกันทัว่ โลก (Stock, 2008)
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โดย Reynolds (2005) กล่าวไว้ วา่ ลักษณะเด่นของเจเนอเรชัน่ วายคือ เป็ นคนที่มีความ
รอบรู้ทางเทคโนโลยี มีความมัน่ ใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี ต้ องการประสบความสาเร็จ มีความ
มุง่ มัน่ มีเป้าหมาย มีวิถีชีวิตเป็ นของตนเอง รักอิสระ ชอบการรวมกลุม่ สังคม มีโลกทัศน์ที่กว้ างไกล
ขณะที่ Beck (1997) ได้ อธิบายว่า เจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุม่ คนที่เกิดขึ ้นมาท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม พ่อแม่จึงต้ องการให้ ใช้ ชีวิตอยูภ่ ายในบ้ านมากกว่าการออกไปทากิจกรรม
นอกบ้ าน เจเนอเรชัน่ วายมีความชื่นชอบและนิยมใช้ สนิ ค้ าที่มีเทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง คอมพิวเตอร์ ถือได้
ว่าเป็ นอุปกรณ์พื ้นฐานของคนเจเนอเรชัน่ นี ้ ชอบใช้ อินเทอร์ เน็ตในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
เปิ ดรับสื่ออย่างมากโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ มีนิสยั รักการอ่านและรักการแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร มี
จิตสานึกห่วงใยสิง่ แวดล้ อม ไม่ชอบการเป็ นศัตรู ไม่ชอบการทาลายอันจะก่อให้ เกิดความสูญเสีย
มักใช้ เวลาว่างในการเข้ าร่วมกิจกรรมของชมรมต่างๆ ชอบแต่งกายด้ วยเสื ้อผ้ าประเภทยีนส์และ
เสื ้อผ้ ากีฬา
เสาวนีย์ พิสฐิ านุสรณ์ (2550) ยังได้ กล่าวถึงลักษณะเด่นของคนกลุม่ นี ้ไว้ วา่ เจเนอเรชัน่
วายเป็ นกลุม่ คนที่ได้ รับการเลี ้ยงดูเป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้เนื่องจากพ่อแม่ต้องออกไปทางานนอกบ้ านทังคู
้ ่
ทาให้ มีเวลาอยูก่ บั ลูกน้ อย จึงชดเชยโดยการตามใจ ให้ ทกุ สิง่ ทุกอย่างที่ลกู ต้ องการ และยึดถือลูก
เป็ นศูนย์กลางของครอบครัว ดังนัน้ คนเจเนอเรชัน่ วายจึงมีความภาคภูมิใจในตัวเองสูง และมี
ความทะเยอทะยานสูงด้ วย นอกจากนี ้ ยังได้ อธิบายเพิ่มเติมว่า เจเนอเรชัน่ วายมักไม่แบ่งแยกเพศ
สีผิว และเชื ้อชาติ ผู้หญิงสามารถดูกีฬาและเล่นเกมได้ เหมือนผู้ชาย เพราะการเติบโตมากับการ
บริโภคสื่ออย่างกว้ างขวาง ทาให้ คนกลุม่ นี ้คุ้นเคยและยอมรับความหลากหลาย ตัวอย่างเหตุการณ์
ที่เห็นได้ ชดั เจนคือ การเลือกตังประธานาธิ
้
บดีสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2008 ซึง่ ผลการสารวจของ
Gallup poll พบว่าร้ อยละ 65 ของผู้มีสทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตังอายุ
้ ระหว่าง 19 – 29 ปี ซึง่ มี
จานวนประมาณ 44 ล้ านคน ลงคะแนนให้ กบั Barack Obama จนทาให้ ได้ เป็ นประธานาธิบดีผิวสี
คนแรกของสหรัฐอเมริกา ถือได้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายเป็ นฐานคะแนนเสียงที่สาคัญมาก เนื่องจากเป็ น
กลุม่ คนที่คาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และชื่นชอบคนที่มีความสามารถ โดยไม่
คานึงถึงอายุ เชื ้อชาติ และเพศอีกต่อไป (“การเลือกตังประธานาธิ
้
บดีสหรัฐอเมริกา,” 2008)
การศึกษาของ Tapscott (2552) พบว่าเจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุม่ คนที่เกิดขึ ้นมาในยุคของ
การพัฒนาคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทลั จึงนับได้ วา่ เป็ นคนรุ่นใหม่ที่มีทกั ษะ
หลากหลาย มีปฏิสมั พันธ์กบั สื่อหลากชนิด สามารถทากิจกรรมหลายอย่างได้ ในเวลาเดียวกัน อาทิ
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เช่นการใช้ โทรศัพท์มือถือในการส่งข้ อความ เข้ าเว็บไซต์ ค้ นหาทิศทาง เล่นเกม ถ่ายรูป และ
แบ่งปั นให้ เพื่อนได้ ดผู า่ นทาง Facebook นอกจากนี ้ยังเปิ ดโปรแกรมสนทนา (Instant messaging)
และสไกป์ (Skype) ไว้ ตลอดเวลาด้ วย โดยจากการศึกษาเจเนอเรชัน่ วายในสหรัฐอเมริกาจานวน
6,000 คน พบว่ามีทศั นคติและพฤติกรรมคล้ ายคลึงกัน 8 ประการ ดังนี ้
1. อิสรภาพ (Freedom)
เจเนอเรชัน่ วายมีอิสระในการตัดสินใจเลือกงาน คนเหล่านี ้ไม่ต้องการจมปลักอยูก่ บั งานที่
ตนไม่พงึ พอใจ ทาให้ มีอตั ราการลาออกสูง นอกจากนี ้ยังมีอิสระในการค้ นหาข้ อมูลต่างๆ ผ่านการ
ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้ าและบริการต่างๆ ได้ อย่าง
รวดเร็ว
2. ดัดแปลงให้ เป็ นแบบที่ชอบ (Customization)
เจเนอเรชัน่ วายชอบเปลี่ยนแปลงหรื อปรับแต่งสิง่ ต่างๆ ให้ มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง
ซึง่ มักเป็ นการให้ ความสาคัญกับความสวยงามมากกว่าประโยชน์ใช้ สอย เช่น การแต่งรถ การสร้ าง
MySpace หรื อ Facebook การดูรายการโปรดในเวลาที่ตนสะดวกผ่าน YouTube เป็ นต้ น
3. พินิจพิเคราะห์ (Scrutiny)
ด้ วยการเป็ นกลุม่ คนที่อาศัยอยูใ่ นสังคมทีม่ ีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสงู เจเนอเรชัน่
วายจึงมักใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการค้ นหาข้ อมูลสินค้ าและบริการต่างๆ เพื่อเปรี ยบเทียบ
ก่อนตัดสินใจซื ้อ ทังการเปรี
้
ยบเทียบข้ อดี ข้ อเสีย และราคา
4. ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ (Integrity)
เจเนอเรชัน่ วายสามารถยอมรับความแตกต่างได้ มาก และมีความคิดตรงไปตรงมา
ผลการวิจยั พบว่า ร้ อยละ 71 ของคนรุ่นนี ้จะยังคงสนับสนุนบริษัทที่ออกมาขอโทษหากดาเนินการ
ผิดพลาด และร้ อยละ 40 บอกว่าจะเลิกซื ้อสินค้ าของบริษัทที่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration)
คนรุ่นนี ้ชื่นชอบการสร้ างสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน มีการติดต่อสัมพันธ์กนั อย่าง
สม่าเสมอ มีการแบ่งปั นข้ อมูลระหว่างกัน มีอิทธิพลซึง่ กันและกันในเรื่ องสินค้ า บริการ และองค์กร
จนเรี ยกได้ วา่ เป็ นเครื อข่าย N-fluence (Net generation - influence)
6. ความบันเทิง (Entertainment)
เจเนอเรชัน่ วายมักไม่แบ่งแยกชัดเจนนักระหว่างการทางานและความบันเทิง เพราะเชื่อว่า
ไม่ใช่เรื่ องเสียหายที่จะทางานไปและเข้ าอินเทอร์ เน็ตไปด้ วย ตราบใดที่งานเหล่านันส
้ าเร็จลุลว่ ง
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7. ความเร็ว (Speed)
เนื่องจากเจเนอเรชัน่ วายเติบโตขึ ้นท่ามกลางโลกดิจิทลั ที่ทกุ อย่างดาเนินไปอย่างรวดเร็ว
ทังการท
้
างาน การเล่นเกม หรื อแม้ แต่การค้ นหาข้ อมูลผ่านกูเกิล (Google) ทาให้ คนกลุม่ นี ้คาดหวัง
การมีปฏิสมั พันธ์อย่างรวดเร็ว โดยผลการวิจยั พบว่าร้ อยละ 56 ยอมรับว่าไม่มีความสามารถในการ
อดทนรอคอย
8. นวัตกรรม (Innovation)
ด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้ สามารถคิดค้ นสิง่ ใหม่ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว ทาให้ เจเนอเรชัน่
วายมีความต้ องการสินค้ าและบริการใหม่ๆ เหล่านันอยู
้ ต่ ลอดเวลา เช่น การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ
เมื่อมีรุ่นใหม่ออกวางจาหน่าย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังหมายรวมถึงนวัตกรรมในที่ทางานด้ วย เช่น
การที่เจเนอเรชัน่ วายมักปฏิเสธลาดับบังคับบัญชาแบบเก่าที่ชอบสัง่ การและควบคุม เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ (2548) ยังได้ กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชัน่ วาย
ซึง่ ทาให้ คนเจเนอเรชัน่ นี ้มีความแตกต่างจากคนเจเนอเรชัน่ อื่นๆ อย่างชัดเจน โดยประกอบด้ วย
คุณลักษณะสาคัญ 9 ประการ อันได้ แก่
1. เป็ นรูปแบบที่ได้ รับการพัฒนาจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (Improved version of Gen-X)
เจเนอเรชัน่ วายดูแลรูปร่างหน้ าตาของตนเองดีกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ แต่งกายมีรสนิยม
มากกว่า มีความคิดเป็ นตัวของตัวเอง มีความสามารถมากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ในด้ านการใช้
เทคโนโลยี การใช้ ภาษาต่างประเทศ และการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนต่างแดน
2. เป็ นเด็กที่ร้ ูจกั กับความสุขตังแต่
้ แรกเกิด (Happy kids)
เนื่องจากเจเนอเรชัน่ วายได้ รับการดูแลเลี ้ยงดูเป็ นอย่างดีจากสมาชิกทุกคนภายในบ้ าน จึง
ทาให้ มีชีวิตวัยเด็กที่อบอุน่ มีของใช้ และของเล่นมากมาย ซึง่ ส่วนมากเป็ นของทันสมัยหรื อของที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
3. เป็ นกลุม่ คนที่นิยมใช้ สนิ ค้ าเทคโนโลยีสมัยใหม่ (High-tech generation)
เจเนอเรชัน่ วายเติบโตขึ ้นในช่วงที่พฒ
ั นาการการสื่อสารของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเข้ าสูจ่ ดุ
สมบูรณ์ ทาให้ กลุม่ คนในวัยนี ้พึง่ พาการใช้ อินเทอร์ เน็ตมากกว่ากลุม่ คนวัยอื่นๆ ทังการค้
้
นคว้ าหา
ข้ อมูล การหาความบันเทิงส่วนบุคคล หรื อแม้ แต่การสื่อสารกับเพื่อนที่ไม่ร้ ูจกั กันมาก่อน
นอกจากนี ้ เจเนอเรชัน่ วายยังยอมรับเทคโนโลยีตา่ งๆ ได้ มากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่ทาให้ สามารถสื่อสารภาพและเสียงไปยัง
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ปลายทางได้ โดยไม่ต้องพบปะกันซึง่ หน้ า ตัวอย่างเช่นการใช้ โทรศัพท์มือถือที่เป็ นได้ ทงั ้
เครื่ องเล่นเกมแบบพกพา เครื่ องรับสัญญาณวิทยุ และเครื่ องเล่น MP3 ได้ ในเครื่ องเดียวกัน
4. เป็ นนักปฏิบตั ิที่มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ าต่า (Pragmatic & not loyal to brands)
เจเนอเรชัน่ วายมักไม่ยดึ ติดกับตราสินค้ าเท่ากับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เพราะเจเนอเรชัน่ วายมี
นิสยั เป็ นนักปฏิบตั ิ (Pragmatic) มากกว่าเจเนอเรชัน่ อื่นๆ กล่าวคือ ไม่ชื่นชอบสินค้ าที่คณ
ุ ภาพไม่
เหมาะสมกับราคาแม้ จะเป็ นตราสินค้ าที่หรูหราก็ตาม ดังนัน้ ตราสินค้ าที่จะสามารถเป็ นที่ชื่นชอบ
ของเจเนอเรชัน่ วายได้ ต้ องเป็ นตราสินค้ าที่มี Functional value สูง และมี Emotional value สูง
ด้ วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นตราสินค้ า Gap และ Adidas ที่ได้ รับการยอมรับจากผู้คนในเจเนอ
เรชัน่ วายว่ามีความสมบูรณ์ในการมอบคุณค่าที่จบั ต้ องได้ (Tangible benefits) และคุณค่าที่จบั
ต้ องไม่ได้ (Intangible benefits)
5. มีลกั ษณะหลากหลายและเชื่อมัน่ ในทางเลือก (Pluralistic & believe in choices)
เจเนอเรชัน่ วายมีลกั ษณะหลากหลาย (Pluralistic) และเชื่อว่าโลกนี ้มีทางเลือกเสมอ
(Believe in choices) เพราะเติบโตขึ ้นด้ วยการมีทางเลือกต่างๆ รอบตัว ในด้ านการศึกษาและการ
ทางาน เช่น สามารถเลือกสายการเรี ยนได้ สามารถเลือกสอบเข้ าศึกษาต่อในคณะและ
มหาวิทยาลัยที่ตนชื่นชอบ เป็ นต้ น ด้ านการสื่อสาร เนื่องจากเจเนอเรชัน่ วายเติบโตขึ ้นในสังคมที่มี
เสรี ทางการสื่อสารมากยิ่งขึ ้น จึงสามารถเลือกได้ วา่ จะสื่อสารแบบใด จะเป็ นการสื่อสารแบบพูดคุย
(Voice) หรื อแบบไร้ เสียง (Non-voice) เลือกได้ วา่ จะใช้ อปุ กรณ์ใดในการสื่อสาร เลือกโปรแกรม
การสื่อสารได้ และสามารถเลือกที่จะสื่อสารกับใครหรื อไม่สื่อสารกับใครก็ได้ ด้วย ด้ านการแต่งกาย
คนเจเนอเรชัน่ วายมักจะเลือกเสื ้อผ้ าจากหลากหลายตราสินค้ ามาจับคูก่ นั หรื อใช้ ร่วมกันตามแบบ
ฉบับของตน หรื อเรี ยกว่า Mix and match ด้ านความบันเทิง สามารถเลือกรับชมรับฟั งความ
บันเทิงได้ จากหลากหลายช่องทาง ไม่วา่ จะเป็ นวิทยุ โทรทัศน์ หรื ออินเทอร์ เน็ต สามารถเลือกรับ
เฉพาะรายการที่ตนชื่นชอบก็ได้ และแม้ แต่สามารถเลือกเพลงที่ตนชื่นชอบเป็ นพิเศษจากแต่ละ
อัลบัมมารวมกั
้
นเป็ นอัลบัมเฉพาะของตนเอง
้
และด้ านการมีเพื่อน ซึง่ สามารถเลือกได้ วา่ จะคบ
เพื่อนคนใด ลักษณะแบบใด ไม่วา่ จะเป็ นเพื่อนที่มีตวั ตนจริงๆ หรื อเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้ ากันมา
ก่อนในโลกจริง การที่เจเนอเรชัน่ วายมีลกั ษณะการเปิ ดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ ได้ มากที่สดุ เมื่อเทียบกับ
เจเนอเรชัน่ อื่นๆ นี ้เอง ทาให้ นกั การตลาดต้ องพัฒนาสินค้ า บริการ ตลอดจนภาพลักษณ์ของตรา
สินค้ าอยูเ่ สมอ เพราะตราสินค้ าเดิมที่เคยประสบความสาเร็จในอดีตนัน้ อาจไม่สามารถเป็ นที่พงึ
พอใจของเจเนอเรชัน่ วายได้ ในระยะยาวหากไม่ได้ รับการพัฒนาหรื อปรับปรุง

37
6. เป็ นตัวของตัวเองสูง (HIP)
หากเปรี ยบเทียบกับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์แล้ ว เจเนอเรชัน่ วายถือว่าเป็ นคนที่ทนั สมัยกว่ามาก
โดยมีความเป็ นตัวของตัวเองสูง (HIP: Highly Individual Person) ชื่นชอบสินค้ าที่ถกู ใจมากกว่า
สินค้ าที่มีตราสินค้ าหรูหรา การเลือกซื ้อสินค้ าของเจเนอเรชัน่ วายเป็ นไปในลักษณะที่เรี ยกว่า ซื ้อไป
สุขไป (Purchase-happy)
7. มีความใกล้ ชิดกับพ่อแม่ (Close to parents)
เนื่องจากเจเนอเรชัน่ วายได้ รับการเลี ้ยงดูเป็ นอย่างดีตงแต่
ั ้ วยั เด็ก ทาให้ เกิดความรู้สกึ
ผูกพันใกล้ ชิดกับพ่อแม่ของตนอย่างมาก โดย 90% ของเจเนอเรชัน่ วายรู้สกึ ว่าตนใกล้ ชิดกับพ่อแม่
ขณะที่ 30% ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เท่านันที
้ ่ร้ ูสกึ ว่าตนใกล้ ชิดกับพ่อแม่
8. ไม่ร้ ูสกึ ถึงความแตกต่างระหว่างกันและพร้ อมให้ ความร่วมมือ (Indifferent & provolunteer)
ด้ วยการสื่อสารในยุคโลกาภิวตั น์ที่ผ้ คู นติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้ พรมแดน สิง่ นี ้ทาให้ เจเนอ
เรชัน่ วายไม่ร้ ูสกึ ถึงความแตกต่าง (Indifferent) ระหว่างเชื ้อชาติหรื อชนชาติบนโลกมากนัก ส่งผล
ทาให้ เจเนอเรชัน่ วายยินดีให้ ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ ความ
ช่วยเหลือกันและกันระหว่างมนุษย์ ทังที
้ ่เป็ นเชื ้อชาติเดียวกันและต่างเชื ้อชาติกนั ดังเช่น การระดม
ความช่วยเหลือในเหตุการณ์สนึ ามิ เป็ นต้ น
9. ซึมซับวัฒนธรรมไว้ หลากหลายรูปแบบ (Overrun by popular culture)
เจเนอเรชัน่ วายเป็ นผู้บริโภคที่ซมึ ซับวัฒนธรรมใหม่ๆ ไว้ หลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ น
แนวเพลงสมัยใหม่ หรื อวัฒนธรรมการแต่งกายแบบใหม่ ที่ผ้ หู ญิงอาจแต่งกายคล้ ายผู้ชาย และ
ผู้ชายก็อาจแต่งกายคล้ ายผู้หญิงได้ การซึมซับวัฒนธรรมไว้ หลากหลายรูปแบบเช่นนี ้เป็ นผลมา
จากการรับสื่อต่างประเทศอย่างไร้ พรมแดนในการติดต่อสื่อสารกันนัน่ เอง
นอกจากนี ้ยังได้ อธิบายเพิ่มเติมไว้ ด้วยว่าพัฒนาการสาคัญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผล
ต่อวิถีชีวิตของเจเนอเรชัน่ วาย ซึง่ ส่งผลให้ มีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากเจเนอเรชัน่
อื่นๆ จนเรี ยกได้ วา่ เป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเจเนอเรชัน่ วาย (ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ, 2548) ได้ แก่
1. อินเทอร์ เน็ต (Internet)
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในยุคของเจเนอเรชัน่ วายถือได้ วา่ เป็ นระบบที่มีความสมบูรณ์
และถือเป็ นสิง่ ปกติสาหรับผู้คนในยุคนี ้ ไม่เหมือนกับสังคมของเจเนอเรชัน่ เบบี ้บูมเมอร์ และเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์ที่ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตถือเป็ นเรื่ องแปลกใหม่ เทคโนโลยีนี ้ทาให้ เจเนอเรชัน่ วายมี
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มุมมองเกี่ยวกับโลก (Worldviews) ที่กว้ างกว่ากลุม่ คนเจเนอเรชัน่ อื่นๆ และส่งผลให้ เกิดการ
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนที่ร้ ูจกั กันจริงๆ (Real friends) กับเพื่อนที่ร้ ูจกั กันแบบเสมือนจริง (Virtual
friends) ไปพร้ อมกัน
2. การสื่อสารแบบทันทีด้วยโปรแกรมสนทนา (Instant messaging)
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้ เกิดระบบการสื่อสารแบบทันที ผ่านรูปแบบ
ของ Chat online ที่สามารถสื่อสารพูดคุยกันผ่านภาพ เสียง และตัวอักษรไปพร้ อมกัน ทาให้ เกิด
การสนทนากันที่ใกล้ เคียงกับการสนทนากันจริงๆ มากยิ่งขึ ้น
3. โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone)
โทรศัพท์มือถือในสังคมของเจอเนอเรชัน่ วายถือเป็ นอุปกรณ์สาคัญจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับ
การสื่อสาร ซึง่ ทุกคนสามารถเป็ นเจ้ าของได้ ไม่วา่ อายุและรายได้ จะมากหรื อน้ อยก็ตาม สังเกตได้
จากการที่อตั ราการเติบโตของการใช้ โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยสูงกว่าในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว
ทังนี
้ ้เป็ นเพราะประเทศไทยยังพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานได้ น้อย หลายพื ้นที่ยงั ไม่สามารถ
ติดตังโทรศั
้
พท์บ้านหรื อโทรศัพท์สาธารณะได้ เพียงพอต่อความต้ องการ โทรศัพท์มือถือจึง
กลายเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับทุกคนในสังคมปั จจุบนั
สอดคล้ องกับ เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) ซึง่ ได้ กล่าวถึงลักษณะร่วมของเจเนอเรชัน่
วาย ทังในเรื
้ ่ องบุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยม และแนวโน้ มของพฤติกรรม ประกอบด้ วยลักษณะ 13
ประการด้ วยกัน ได้ แก่
1. เป็ นตัวของตัวเองสูง
เจเนอเรชัน่ วายมีความคิด ทัศนคติ การวางเป้าหมาย รวมไปถึงการแสดงออกในเชิงการ
พูดจา การแต่งกาย และรูปแบบการใช้ ชีวิตเป็ นแบบฉบับของตัวเอง สังเกตได้ จากการชอบพูดจา
อย่างตรงไปตรงมา ยืนหยัดในความคิดของตัวเอง ไม่คล้ อยตามผู้อื่น ทังนี
้ ้เพราะไม่ต้องการ
เลียนแบบใคร ถึงแม้ จะถูกมองว่าแปลก หรื อไม่สภุ าพก็ตาม
2. ความอดทนต่า
เจเนอเรชัน่ วายมีความอดทนต่าทังทางด้
้
านร่างกายและจิตใจ ทางด้ านร่างกายนันจะเห็
้
น
ได้ วา่ เมื่อหิว ร้ อน เหนื่อย หรื อง่วง ก็จะแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน ส่วนทางด้ านจิตใจนันก็
้ ถือ
ว่ามีภมู ิต้านทานทางใจและอารมณ์ต่าว่าเจเนอเรชัน่ อื่นๆ ดังนันจะเห็
้
นกลุม่ คนเหล่านี ้มีอาการจิต
ตก ไม่อดทนอดกลัน้ และเก็บอารมณ์ไม่คอ่ ยได้ อยูเ่ สมอ
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3. อยากรู้ อยากเห็น ช่างสงสัย
เจเนอเรชัน่ นี ้เป็ นคนช่างสงสัย ช่างถาม มักจะถามว่า “ทาไม” ในเรื่ องที่ตนสงสัย และจะรอ
ฟั งคาตอบด้ วย ซึง่ ทาให้ กลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ ไม่ชอบใจนัก เพราะเคยชินกับการสัง่ การแล้ วลูกน้ องรับ
ไปปฏิบตั ิทนั ทีโดยไม่มีข้อสงสัย
4. ท้ าทายกฎระเบียบ
เจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุม่ คนที่ไม่เคร่งครัดในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อ
กติกาใดๆ ยิ่งมีกฎระเบียบที่ควบคุมเข้ มงวดเท่าใด ยิง่ กระตุ้นให้ กลุม่ คนเหล่านี ้ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎที่วางไว้ นอกจากนี ้ยังไม่เคร่งครัดในการปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม ประเพณี หรื อแนวปฏิบตั ิ
เดิมๆ อีกด้ วย จึงทาให้ ผ้ ใู หญ่ในสังคมมองว่าเจเนอเรชัน่ นี ้มีความแปลกแยก และไม่เป็ นที่ชื่นชม
5. ทะเยอทะยานสูง
เจเนอเรชัน่ วายมักมีการวางเป้าหมายในอาชีพไว้ อย่างชัดเจน โดยมักวางเป้าหมายไว้ สงู
และจะพยายามมุง่ มัน่ และทุ่มเทเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายนัน้ มีความต้ องการการเติบโตในงานอย่าง
ก้ าวกระโดด ไม่ชอบการทางานในระดับล่างขององค์กร ทาให้ มีแนวโน้ มสูงที่จะลาออกหากไม่เห็น
โอกาสก้ าวหน้ าในงานที่ทาอยู่
6. คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
เจเนอเรชัน่ วายมักมีสนิ ค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่อยูต่ ิดตัวอยูเ่ สมอ ไม่วา่
จะเป็ นคอมพิวเตอร์ พกพา โทรศัพท์มือถือ หรื อ iPod ถ้ าหากคนเจเนอเรชัน่ นี ้ถูกห้ ามไม่ให้ ใช้ สนิ ค้ า
หรื อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว พวกเขาจะรู้สกึ ว่าชีวิตบางส่วนขาดหายไป
7. ชอบการเปลี่ยนแปลง
เจเนอเรชัน่ วายมีทศั นคติที่ดีตอ่ การเปลี่ยนแปลง แม้ จะไม่แน่ใจว่าจะนามาซึง่ ผลที่ดี
หรื อไม่ดีก็ตาม มีความกล้ าเสี่ยง อยากลอง และชอบเรื่ องตื่นเต้ นเร้ าใจ
8. กระตือรื อร้ น
เจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุม่ คนที่มีความคล่องแคล่วสูง คิดเร็ว พูดเร็ว ทาเร็ว เมื่อทางานอะไร
ก็อยากจะเห็นผลเร็วๆ บางครัง้ จึงดูเหมือนเป็ นคนไม่ละเอียด เรี ยกได้ วา่ เป็ นคนไฟแรงนัน่ เอง
9. มองโลกในแง่ดีมาก
เจเนอเรชัน่ วายมักคิดในเชิงบวกว่าทุกอย่างเป็ นไปได้ และมีโอกาสประสบความสาเร็จ
อาจเนื่องมาจากยังมีประสบการณ์ในการทางานน้ อยนัน่ เอง นอกจากนี ้ เจเนอเรชัน่ วายยังมี
ทัศนคติที่ดีตอ่ กลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ในที่ทางานอีกด้ วย
10. มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
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ด้ วยค่านิยมที่ไม่ยดึ ติดกับกรอบหรื อกฎเกณฑ์ใดๆ ทาให้ เจเนอเรชัน่ วายมีความคิดใหม่ๆ
ที่เป็ นความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์อยูต่ ลอด ซึง่ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์เหล่านี ้ เป็ นผลมาจากการ
อบรมเลี ้ยงดูของพ่อแม่สมัยใหม่ที่มกั ตามใจ จนทาให้ เจเนอเรชัน่ วายมีความมัน่ ใจ กล้ าคิด และ
กล้ าทา
11. มัน่ ใจในตนเองสูง
เจเนอเรชัน่ วายมีความมัน่ ใจในตัวเองสูง โดยเป็ นไปในเชิงความรู้สกึ ดีตอ่ ตัวเอง เมื่อ
ประเมินความสามารถของตนเองแล้ วเชื่อมัน่ ว่าสามารถทาได้ ไม่ใช่เชิงการเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น ซึง่
จะแสดงความมัน่ ใจออกมาผ่านการพูดและการทาสิง่ ต่างๆ โดยไม่ขดั เขิน หรื อประหม่าต่อหน้ า
สาธารณชน
12. ไม่เคารพผู้อาวุโสกว่า
เจเนอเรชัน่ วายมักเลือกที่จะเคารพนับถือผู้อื่นจากการประเมินตัวตนและความสามารถ
ของคนผู้นนว่
ั ้ าน่าเชื่อถือ น่าเคารพมากเพียงพอหรื อไม่ โดยไม่ประเมินว่าคนผู้นนมี
ั ้ อายุมากกว่า
หรื อมีตาแหน่งหน้ าที่การงานที่สงู กว่าหรื อไม่
13. มีความภักดีตอ่ องค์กรต่า
เจเนอเรชัน่ วายมักมององค์กรเป็ นสะพานเชื่อมไปสูเ่ ป้าหมายที่ได้ วางไว้ กลุม่ คนเหล่านี ้จะ
มุง่ มัน่ ทางานโดยไม่ยดึ ติดหรื อผูกพันกับองค์กร ดังนันจึ
้ งทาให้ เจเนอเรชัน่ วายมีอตั ราการลาออก
จากงานสูงมาก อีกทังเจเนอเรชั
้
น่ วายมักจะสงสัยว่าทาไมกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ จงึ สามารถทางานใน
องค์กรเดียวตังแต่
้ เรี ยนจบจนกระทัง่ เกษียณได้ นอกจากนันยั
้ งสงสัยด้ วยว่าทาไมเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
จึงไม่ลาออกจากองค์กรแม้ จะไม่พงึ พอใจในงานที่ทาอยู่
ลักษณะทัง้ 13 ประการดังกล่าวนันมี
้ อยูใ่ นเจเนอเรชัน่ วายทังที
้ ่เป็ นคนต่างชาติและคนไทย
ด้ วย ทังนี
้ ้เพราะกระแสโลกาภิวตั น์ที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทังทางด้
้
านวัฒนธรรม และรูปแบบ
การใช้ ชีวิต ประกอบกับปั จจัยที่สาคัญอย่างยิ่งคือความแพร่หลายในการใช้ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ที่
ทาให้ เจเนอเรชัน่ วายได้ เปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันมากกว่า
เจเนอเรชัน่ อื่นๆ
จะเห็นได้ วา่ นักวิชาการและนักการตลาดหลายท่านได้ บรรยายถึงคุณลักษณะสาคัญอย่าง
หนึง่ ที่เจเนอเรชัน่ วายมีร่วมกันนัน่ ก็คือด้ านความสามารถด้ านการใช้ เทคโนโลยี แต่ก็มีงานวิจยั ใน
อดีตที่อธิบายพฤติกรรมด้ านนี ้ของเจเนอเรชัน่ วายไว้ อย่างแตกต่าง นัน่ คือการศึกษาของ ณัฐวุฒิ
ศรี กตัญํู (2540) ซึง่ ได้ ศกึ ษารูปแบบการดาเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ รวมถึงพฤติกรรม
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การบริโภคสินค้ าของเจเนอเรชัน่ วายในกรุงเทพมหานคร และนาไปเปรี ยบเทียบกับนิยามต่างๆ
ของเจเนอเรชัน่ วายที่นกั วิชาการอเมริกนั และนักการตลาดในประเทศไทยได้ ให้ ไว้ โดยทาการศึกษา
เฉพาะนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ใช้ กลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 481 คน ได้ ผลการวิจยั
ดังต่อไปนี ้
1. เจเนอเรชัน่ วายในกรุงเทพมหานครมีลกั ษณะรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เหมือนกับเจเนอ
เรชัน่ วายในสังคมอเมริกนั คือ เปิ ดรับสื่อในระดับมาก ชอบเล่นกีฬา ชื่นชอบการแต่งกาย และ
ตระหนักถึงความสาคัญของสิง่ แวดล้ อมและพิษภัยของยาเสพติด แต่ลกั ษณะที่แตกต่างกันคือ เจ
เนอเรชัน่ วายในกรุงเทพมหานครให้ ความสาคัญกับครอบครัว รวมถึงไม่คอ่ ยสนใจและไม่นิยมใช้
สินค้ าที่มีเทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง ในขณะที่เจเนอเรชัน่ วายในสังคมอเมริกนั มีลกั ษณะตรงกันข้ าม
2. ลักษณะของเจเนอเรชัน่ วายในกรุงเทพมหานครที่ตรงตามนินามของนักการตลาดใน
ประเทศไทย ได้ แก่ ตามแฟชัน่ ชอบใช้ เสื ้อผ้ าต่างประเทศ ต้ องการสิทธิเสรี ภาพและการยอมรับจาก
สังคม ส่วนลักษณะที่ไม่ตรงตามนิยาม ได้ แก่ การไม่คอ่ ยสนใจและไม่นิยมใช้ สนิ ค้ าที่มีเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพราะผลการศึกษาพบว่า เจเนอเรชัน่ วายในกรุงเทพมหานครมีคา่ เฉลี่ยการใช้
อินเทอร์ เน็ตอยูใ่ นระดับที่น้อยมาก คือนานกว่า 1 เดือนต่อ 1 ครัง้ และมีคนกลุม่ นี ้ไม่เกินร้ อยละ 15
ที่มีอปุ กรณ์สื่อสาร
1.2.3 การแบ่ งกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย
นักวิชาการได้ ศกึ ษาและวิจยั เจเนอเรชัน่ วายในฐานะที่เป็ นผู้บริโภคไว้ มากมาย ทังในด้
้ าน
พฤติกรรมการบริโภค รูปแบบการใช้ ชีวิต ตลอดจนการเปิ ดรับสื่อ โดย Stanley (1995) ได้ กล่าวไว้
ว่า เจเนอเรชัน่ วาย เป็ นผู้บริโภคที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันทัว่ โลก เนื่องจากเป็ นกลุม่ คนที่เกิดใน
ช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน ทาให้ เติบโตขึ ้นภายในสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมหลักที่
คล้ ายคลึงกัน ดังจะเห็นได้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายมักชอบอยูร่ วมกันเป็ นกลุม่ มีการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์
มากกว่ากลุม่ อื่นๆ มีความชื่นชอบในตราสินค้ า เชื่อคาโฆษณา เป็ นกลุม่ ที่มีความซับซ้ อน ทาความ
เข้ าใจได้ ยาก เช่นเดียวกันกับที่ Steve (1995) กล่าวไว้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายคือกลุม่ คนที่อยูใ่ นช่วง
วัยรุ่น ชอบแสวงหาข้ อมูล เปิ ดรับสิ่งต่างๆ อย่างกว้ างขวาง ต้ องการความมีชื่อเสียงและการยอมรับ
จากกลุม่ ซึง่ พฤติกรรมการบริโภคเช่นนี ้เป็ นพฤติกรรมที่เจเนอเรชัน่ วายมีคล้ ายคลึงกันทัว่ โลก
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ขณะเดียวกันก็มีนกั วิชาการและนักการตลาดที่แสดงความคิดเห็นว่าเจเนอเรชัน่ วายไม่ได้
มีพฤติกรรมการบริโภคเหมือนกันทังหมด
้
โดยเชื่อว่าในการทาการตลาดกับผู้บริโภคในสังคมนัน้
จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องแบ่งกลุม่ ผู้บริโภคเพื่อทาการตลาดกับแต่ละกลุม่ ใช้ ชดั เจน การทา
การตลาดกับเจเนอเรชัน่ วายก็เช่นกัน อาทิเช่น ณัฐวุฒิ ศรี กตัญํู (2540) ที่ได้ กล่าวว่า นักการ
ตลาดในประเทศไทยได้ ให้ ความหมายและอธิบายลักษณะของเจเนอเรชัน่ วายไว้ มากมาย แต่ก็
สามารถสรุปได้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายมีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่างจากคนเจเนอเรชัน่ อื่นๆ คือ ชอบความ
ทันสมัย หลงใหลในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามแฟชัน่ ตลอดเวลา ต้ องการความเป็ นผู้นาและการ
ยอมรับจากสังคม สาหรับพฤติกรรมการบริโภคสินค้ านัน้ เจเนอเรชัน่ วายจะตัดสินใจซื ้อสินค้ าทันที
หากมีความต้ องการ โดยไม่ต้องอาศัยข้ อมูลประกอบการตัดสินใจมากนัก ซึง่ จากการศึกษา
รูปแบบการดาเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้ าของเจเนอเรชัน่
วายในกรุงเทพมหานคร โดยทาการศึกษาเฉพาะนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ใช้
กลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 481 คน ได้ ผลการวิจยั คือ เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยกลุม่ ของกิจกรรมการดาเนินชีวิต
และกลุม่ ของเรื่ องที่ให้ ความสนใจแล้ ว สามารถแบ่งรูปแบบการดาเนินชีวิตของเจเนอเรชัน่ วายใน
เขตกรุงเทพมหานครออกได้ เป็ น 6 กลุม่ ได้ แก่
1.1) กลุม่ รักสวยรักงาม คือ กลุม่ ที่เอาใจใส่เรื่ องความสวยความงาม แต่งตัวตามแฟชัน่
เปิ ดรับสื่อมาก คลัง่ ไคล้ ดารานักแสดง และติดเพื่อน
1.2) กลุม่ นักเที่ยว คือ กลุม่ ที่ชอบเดินเที่ยวห้ างสรรพสินค้ า ชอบดูภาพยนตร์ ชอบทาน
อาหารฟาสต์ฟ้ ดู ชอบเที่ยวกลางคืน ชอบเที่ยวต่างจังหวัด ชอบดูและเล่นกีฬา
1.3) กลุม่ เด็กเรี ยน คือ กลุม่ ที่ท่มุ เทให้ กบั การเรี ยนเป็ นเรื่ องสาคัญ ชอบอ่านหนังสือ ชอบ
ติวหนังสือกับเพื่อน มักเรี ยนพิเศษ มีนิสยั รักการอ่าน ชอบทางานบ้ าน ชอบปฏิบตั ิกิจทางศาสนา
1.4) กลุม่ เอาแต่ตนเอง คือ กลุม่ ที่ชอบอยูค่ นเดียว สนใจแต่เรื่ องของตนเอง ไม่สนใจคน
รอบข้ าง ไม่ชอบเปิ ดรับสื่อจากสื่อสารมวลชนเพราะคิดว่าเป็ นเรื่ องเสียเวลา
1.5) กลุม่ นักฝั น คือ กลุม่ ที่คิด ฝั น และอยากมีอนาคตที่ดี อยากประสบความสาเร็จใน
ชีวิต แต่ไม่คอ่ ยมีความพยายาม เพราะชอบการพักผ่อนและการรับประทานอาหาร
1.6) กลุม่ รักบ้ าน คือ กลุม่ ที่ชอบใช้ ชีวิตอยูก่ บั บ้ าน เพื่อดูโทรทัศน์ สังสรรค์พดู คุยกับ
สมาชิกในครอบครัวของตนเอง
เสาวคนธ์ ศิรกิดากร (2554) ยังได้ อธิบายพฤติกรรมการบริโภคของเจเนอเรชัน่ วายว่า เจ
เนอเรชัน่ วายมีสงั คมอยูใ่ นโลกอินเทอร์ เน็ต โดยครึ่งหนึง่ ของกลุม่ คนเหล่านี ้มีสงั คมออนไลน์ผา่ น

43
การสร้ างโปรไฟล์ของตนเอง และจะเข้ าพบปะกันในโลกออนไลน์นี ้อย่างน้ อยวันละครัง้ พฤติกรรมนี ้
ทาให้ ผ้ บู ริหารในหลายองค์กรไม่พอใจเจเนอเรชัน่ วายมากนัก เพราะเมื่ออยูใ่ นที่ทางาน ก็มกั แชต
ผ่านอินเทอร์ เน็ต ด้ วยการเล่น MSN หรื อ Facebook อยูบ่ อ่ ยครัง้ จนหลายบริษัทต้ องแก้ ปัญหา
โดยการบล็อกโปรแกรมแชตประเภทต่างๆ เพื่อไม่ให้ กลุม่ คนเจเนอเรชัน่ วายสามารถเข้ าใช้
โปรแกรมได้ นนั่ เอง และได้ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งกลุม่ ผู้บริโภคไว้ วา่ แม้ เจเนอเรชัน่ วาย
ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการบริโภคที่ใกล้ เคียงกัน นัน่ คือการค้ นหาข้ อมูลในโลกอินเทอร์ เน็ตก่อน
การตัดสินใจเลือกบริโภคสิง่ ใดๆ ทังในแง่
้
ของรายละเอียด ตลอดจนคาวิจารณ์ตอ่ สินค้ าหรื อบริการ
ต่างๆ เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าหรื อบริการนันๆ
้ แต่ก็มีเจเนอเรชัน่ วายบางกลุม่ ที่
มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง เรี ยกว่ากลุม่ In-between ซึง่ คนกลุม่ นี ้หมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างปี
ค.ศ. 1979 – 1982 นับได้ วา่ เป็ นคนรุ่นต้ นๆ ของเจเนอเรชัน่ วาย จึงมีลกั ษณะบางประการที่
คล้ ายคลึงกับคนรุ่นท้ ายๆ ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ คนกลุม่ นี ้เป็ นพวกแรกที่ได้ รับผลกระทบจากกระแส
โลกาภิวตั น์และพัฒนาการของระบบอินเทอร์ เน็ตในปี ค.ศ. 2000 จึงทาให้ เป็ นกลุม่ คนที่มีศกั ยภาพ
และมีทศนคติที่ดีตอ่ การเปลี่ยนแปลง พร้ อมที่จะปรับตัวเพื่อให้ สามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้ ถือได้
ว่าเป็ นกลุม่ คนที่มีวิธีคิด มุมมอง รวมถึงเห็นคุณค่าของประสบการณ์คล้ ายกับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
ขณะเดียวกันก็มีรูปแบบการใช้ ชีวิต มีความรักอิสระ และมีโลกส่วนตัวเป็ นของตนเองในแบบของเจ
เนอเรชัน่ วาย โดยผู้บริโภคกลุม่ In-between ในประเทศไทยนัน้ มักมีประสบการณ์ร่วมกันเป็ น
อย่างดีในการเดินห้ าง World trade center ใส่เสื ้อผ้ าจาก Siam center ฝึ กคอมพิวเตอร์ ใน
โปรแกรมที่รันบนดอส รู้จกั เพลงยุคโจอี ้บอยและไทรอัมพ์คิงดอม รวมถึงการซื ้อของแบรนด์เนมใน
ห้ างมาบุญครอง เป็ นต้ น จะเห็นได้ วา่ กลุม่ In-between นี ้ เป็ นกลุม่ ผู้บริโภคที่มีรสนิยมคล้ ายคนรุ่น
ท้ ายๆ ของกลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ แต่มีรูปแบบการใช้ ชีวิต นวัตกรรมสมัยใหม่ และการเปิ ดรับสื่อใน
แบบของคนกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย ดังนันการท
้
าการตลาดกับคนกลุม่ นี ้จึงจาเป็ นต้ องใช้ กลยุทธ์ทาง
การตลาดสาหรับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายผสมผสานกัน นัน่ คือต้ องมุง่ เน้ นการนาเสนอ
ในเชิงประโยชน์ที่จะได้ รับ (Functional fbenefit) และความรู้สกึ ที่จะได้ รับ (Emotional benefit) ไว้
ด้ วยกันนัน่ เอง
นอกจากนี ้ หากนาปั จจัยเรื่ องรูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ของเจเนอเรชัน่ วายมา
เป็ นหลักในการพิจารณา จะทาให้ สามารถแบ่งเจเนอเรชัน่ วายออกเป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ ได้ แก่ เจเนอ
เรชัน่ วายที่เป็ นกลุม่ Twixters กับเจเนอเรชัน่ วายที่เป็ นกลุม่ Early nesters (ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ,
2548) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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1. กลุม่ Twixters
คาว่า Twixters เป็ นคาผสมระหว่างคาว่า Betwixt กับ Between ซึง่ แปลว่า ระหว่างกลาง
โดยเป็ นคาศัพท์ที่นกั สังคมวิทยาใช้ เรี ยกพฤติกรรมของผู้ที่มีอายุประมาณ 25 – 30 ปี ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่
สาเร็จการศึกษาแล้ ว เริ่มเข้ าสูว่ ยั ทางานแล้ ว แต่ยงั คงมีพฤติกรรมครึ่งๆ กลางๆ มีความเป็ นเด็ก
และความเป็ นผู้ใหญ่ในคนเดียวกัน กล่าวคือถึงแม้ จะเริ่มชีวิตการทางานแล้ ว บางคนได้ เป็ น
ผู้บริหารระดับต้ นในองค์กรแล้ ว แต่ก็ยงั คงใช้ ชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่จริงจังกับชีวิตเท่าที่ควร
กลุม่ Twixters นี ้ หลายคนเรี ยกว่า Kidults ซึง่ ก็หมายถึง เจเนอเรชัน่ วายที่ยงั ไม่ตดั สินใจมี
ครอบครัว หรื อแม้ จะมีครอบครัวแล้ วแต่ก็ยงั ผูกพันกับครอบครัวเดิมของตนเป็ นอย่างมาก เป็ นกลุม่
คนที่เคยทางานและเปลี่ยนงานมาแล้ วหลายครัง้ มีความสุขกับการมีเพื่อน มีแฟน และการใช้ ชีวิต
อย่างอิสระ โดยมีตวั อย่างละครที่สะท้ อนพฤติกรรมของกลุม่ Twixters เช่น Friends และเป็ นต่อ
เป็ นต้ น
พฤติกรรมและรูปแบบการใช้ ชีวิตของกลุม่ Twixters มีลกั ษณะสาคัญดังนี ้
1) ใช้ ชีวิตเหมือนปี เตอร์ แพน (Peter Pan)
นักสังคมวิทยาที่ศกึ ษาพฤติกรรมของเจเนอเรชัน่ วายที่เป็ นกลุม่ Twixters สรุปว่าเป็ นกลุม่
คนที่ไม่ร้ ูจกั โต ใช้ ชีวิตเช่นเดิมเหมือนตอนเป็ นวัยรุ่น เปลี่ยนงานบ่อย เปลี่ยนแฟนบ่อย มีความสุข
สนุกสนาน ชีวิตยังคงไร้ เป้าหมาย ไร้ ความรับผิดชอบ ทาตัวเลื่อนลอย ทังนี
้ ้เป็ นเพราะมีชีวิตในวัย
เด็กที่อบอุน่ มาก ทาให้ ไม่อยากมีครอบครัวใหม่หรื อแยกตัวออกจากบ้ านหลังเดิม ส่งผลให้ มีเงิน
รายได้ เหลือเพียงพอสาหรับการจับจ่ายใช้ สอยสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์และความบันเทิงต่างๆ
2) กลุม่ Twixters มีตวั ตนอยูใ่ นทุกหนทุกแห่ง
กลุม่ Twixters ไม่ใช่เพียงการก่อตัวหรื อก่อกลุม่ ขึ ้นชัว่ คราว ไม่ใช่กระแสที่ผา่ นมาแล้ วจะ
ผ่านไป แต่เป็ นกลุม่ ที่เกิดขึ ้นและมีอยูจ่ ริงในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น
- ประเทศฝรั่งเศส เรี ยกคนกลุม่ นี ้ว่า Tanguy syndrome ซึง่ เป็ นชื่อตัวละครในภาพยนตร์
อายุ 28 ปี ที่ไม่ยอมย้ ายออกจากบ้ านของตนเอง ทังที
้ ่พอ่ แม่พยายามกระตุ้นให้ ลกู ชายย้ ายออกไป
หาที่อยูเ่ อง
- ประเทศเยอรมนี เรี ยกคนกลุม่ นี ้ว่า Nesthocker ซึง่ มาจากคาว่า Nest squatter อัน
หมายถึง คนที่ชอบอยูท่ ี่เดิมๆ สาเหตุที่คนกลุม่ นี ้มีรูปแบบการใช้ ชีวิตเช่นนี ้เพราะมองว่าพ่อแม่คือ
เพื่อนของตน
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- ประเทศอิตาลี เรี ยกคนกลุม่ นี ้ว่า Mammone ซึง่ เป็ นคาที่ใช้ เรี ยกชายหรื อหญิงที่ติดใจใน
รสอาหารฝี มือแม่ของตน จนไม่ยอมย้ ายออกจากบ้ านไปสร้ างครอบครัวใหม่ การเพิ่มขึ ้นของคน
กลุม่ นี ้ในอิตาลีมีจานวนสูงที่สดุ ในทวีปยุโรป
- ประเทศญี่ปนุ่ เรี ยกคนกลุม่ นี ้ว่า Freeter ซึง่ เป็ นคาที่ผสมมาจากคาว่า Free กับ Arbiter
แปลว่า การทางานอย่างอิสระ ใช้ เรี ยกชายหญิงที่ไม่แต่งงาน มีงานทาแต่เปลี่ยนงานบ่อยครัง้ และ
ยังอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่
3) ไม่ใช่คนขี ้เกียจ
หากประเมินเพียงผิวเผินอาจเห็นว่ากลุม่ Twixters เป็ นกลุม่ คนที่มีความขี ้เกียจ หนักไม่
เอาเบาไม่ส้ ู เพราะเปลี่ยนงานบ่อยครัง้ แต่ในความเป็ นจริงแล้ วกลุม่ Twixters ไม่ใช่คนขี ้เกียจ แต่ที่
มีการเปลี่ยนงานบ่อยนันเป็
้ นผลมาจากความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ และความอบอุน่ ของครอบครัว ที่
ส่งผลให้ กลุม่ คนเหล่านี ้เปลี่ยนสิง่ ต่างๆ ไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะเจอสิง่ ที่ถกู ใจ
4) ขาดความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ (Indecisive)
ถือเป็ นลักษณะที่โดดเด่นอย่างยิ่งของคนกลุม่ นี ้ ทังนี
้ ้เพราะเติบโตมาจากครอบครัวที่
อบอุน่ มีพอ่ แม่หรื อคนในครอบครัวคอยช่วยเหลืออยูเ่ สมอ ทาให้ กลุม่ คนประเภทนี ้ต้ องการ
คาแนะนาเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในหลายกรณี ไม่วา่ จะเป็ นการเปลี่ยนงาน การแต่งงาน การ
เปลี่ยนทรงผม หรื อแม้ แต่การเลือกซื ้อสินค้ าต่างๆ เรี ยกได้ วา่ เป็ นกลุม่ คนที่มกี าลังซื ้อ แต่ต้องการ
ความมัน่ ใจในการตัดสินใจเลือกนัน่ เอง
5) รักอิสระ ไม่ชอบภาระหน้ าที่และการผูกมัด
กลุม่ Twixters รักอิสระในชีวิตอย่างยิ่ง ชื่นชอบอิสระในการจับจ่ายใช้ สอย และชื่นชอบ
อิสระในการใช้ ชีวิต โดยมองว่าความรักและการแต่งงานคือภาระแห่งการผูกมัด ซึง่ จะนามาซึง่
ความรับผิดชอบอย่างมากมาย
6) เปลี่ยนงานบ่อยครัง้
กลุม่ Twixters มีอตั ราการเปลี่ยนงานสูง แต่สาเหตุของการเปลี่ยนงานนันแตกต่
้
างกัน
ออกไปในแต่ละบุคคลและในแต่ละกรณี ซึง่ คนในเจเนอเรชัน่ อื่นๆ มักไม่เข้ าใจเหตุผลนัน้ เช่น
เปลี่ยนงานเพราะไม่ต้องการอยูต่ า่ งจังหวัด เปลี่ยนงานเพราะไม่สนุก เปลี่ยนงานเพราะเจ้ านายเก่า
ลาออก เปลี่ยนงานเพราะอยากทางานบริษัทเดียวกับแฟน เป็ นต้ น
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7) รู้สกึ ไม่พร้ อมสาหรับการแต่งงาน
เป็ นกลุม่ คนที่เห็นความสาคัญของการแต่งงานอยูร่ องลงมาจากการใช้ ชีวิตให้ มีความสุข
ทังนี
้ ้เพราะเป็ นกลุม่ คนที่รักอิสระ ไม่ต้องการมีภาระผูกพัน ไม่พร้ อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัว
ให้ ผ้ อู ื่น จึงไม่อยากแต่งงาน และยังไม่อยากมีลกู
8) สร้ างครอบครัวอย่างรอบคอบ
ถึงแม้ กลุม่ Twixters จะไม่อยากแต่งงาน แต่เมื่อถึงวันหนึง่ ที่เกิดแรงกดดันจากผู้คนรอบ
ข้ าง ไม่วา่ จะเป็ นแรงกดดันจากแฟนที่คบกันมานาน หรื อแรงกดดันจากพ่อแม่ที่ต้องการเห็นลูกเป็ น
ฝั่ งเป็ นฝา คนกลุม่ นี ้ก็จะวางแผนจัดงานแต่งงานอย่างรอบคอบ เพราะตระหนักดีถึงบทบาทใหม่ที่
จะได้ รับหลังจากการแต่งงาน
2. กลุม่ Early nesters
Early nesters หมายถึง เจเนอเรชัน่ วายที่เริ่มสร้ างครอบครัวเป็ นของตนเอง ต้ องการมีชีวิต
ครอบครัวที่อบอุน่ และสมบูรณ์แบบ สังเกตได้ จากการมีลกู ทันทีหลังแต่งงาน คล้ ายกับกลุม่ คนเบ
บี ้บูมเมอร์ แต่สงิ่ ที่แตกต่างจากกลุม่ คนเบบี ้บูมเมอร์ ก็คือบทบาทของสมาชิกในครอบครัว เพราะ
ในขณะที่ครอบครัวของเบบี ้บูมเมอร์ มีการแบ่งบทบาทระหว่างสามีภรรยาอย่างชัดเจนนัน้ สามี
ภรรยาในครอบครัวของ Early nesters กลับมีบทบาทสลับกันไปมา บางวันฝ่ ายชายก็ทาหน้ าที่เป็ น
แม่บ้านได้ และบางวันฝ่ ายหญิงก็ทาหน้ าที่เป็ นพ่อบ้ านได้ เช่นกัน
พฤติกรรมและรูปแบบการใช้ ชีวิตของกลุม่ Early nesters มีลกั ษณะสาคัญดังนี ้
1) แต่งงานอย่างรวดเร็ว
กลุม่ Early nesters เป็ นผู้บริโภคที่เชื่อมัน่ ในสถาบันครอบครัว มีความเชื่อว่าชีวิตคูท่ ี่ดีคือ
การได้ อยูร่ ่วมเป็ นครอบครัวเดียวกันกับคนที่ตนรัก
2) มีความเครี ยดอยูภ่ ายใน
แม้ ภายนอกจะดูเหมือนเป็ นกลุม่ คนที่ใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข แต่ภายในจิตใจของกลุม่
Early nesters มีความเครี ยดอยูม่ าก ซึง่ เป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้ อม
รอบตัว ไม่วา่ จะเป็ นคนในครอบครัว คนรัก เพื่อนร่วมงาน หรื อสถานการณ์ตา่ งๆ ทาให้ เกิดอาการ
ทางกายที่ไม่สมดุล และนาไปสูค่ วามเครี ยดในทีส่ ดุ นามาซึง่ วิธีการแก้ ปัญหาของเจเนอเรชัน่ วาย
กลุม่ นี ้ ได้ แก่ การเที่ยว การพักผ่อน การใช้ บริการนวดในสปา เป็ นต้ น โดยความเครี ยดของกลุม่
Early nesters แบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ความเครี ยดในการหาคูค่ รอง ความเครี ยดจาก
การถูกคาดหวังให้ ประสบความสาเร็จ และความเครี ยดในการสร้ างเป้าหมายในชีวิต
3) อยูใ่ นโลกวัตถุนิยม
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เจเนอเรชัน่ วายในกลุม่ Early nesters เชื่อว่าชีวิตจะมีความสุขได้ ด้วยการมีเงินทอง
สาหรับจับจ่ายใช้ สอยสิ่งต่างๆ แต่สงิ่ ที่แตกต่างไปจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ในเรื่ องการใช้ เงินคือ กลุม่
Early nesters มีการวางแผนในการใช้ เงินอย่างเป็ นระบบมากกว่า รวมถึงมีการออมเงินมากกว่าเจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์ด้วย
4) นิยมมีสตั ว์เลี ้ยง
กลุม่ Early nesters นิยมมีสตั ว์เลี ้ยงไว้ เป็ นเพื่อนรู้ใจ โดยมีรูปแบบการเลี ้ยงดูที่แตกต่างไป
จากสัตว์เลี ้ยงของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเบบี ้บูมเมอร์ กล่าวคือ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเบบี ้บูมเมอร์
ส่วนใหญ่จะมีสตั ว์เลี ้ยงเพื่อเอาไว้ เฝ้าบ้ าน และเลี ้ยงดูโดยให้ ทานอาหารที่เหลือของบ้ าน แต่เจเนอ
เรชัน่ วายในกลุม่ Early nesters จะเลี ้ยงดูสตั ว์เลี ้ยงเป็ นอย่างดี ให้ ทานอาหารสัตว์ที่ซื ้อมาเป็ น
พิเศษ มีการนาไปนวด อาบน ้า หรื อตกแต่งขนอย่างสม่าเสมอ เห็นได้ จากธุรกิจดูแลสัตว์เลี ้ยงที่
เติบโตขึ ้นอย่างมาก
1.2.4 การทาการตลาดกับผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย
เนื่องจากเจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุม่ ประชากรขนาดใหญ่ จึงทาให้ นกั การตลาดสนใจ
ทาการศึกษาถึงลักษณะทางด้ านประชากร ทัศนคติ รูปแบบการดาเนินชีวิต ตลอดจนพฤติกรรม
การบริโภค แต่ไม่เพียงเพราะขนาดประชากรของกลุม่ คนเจเนอเรชัน่ วายเท่านัน้ อีกสาเหตุสาคัญที่
ทาให้ นกั การตลาดสนใจศึกษาคนกลุม่ นี ้เป็ นอย่างยิ่งนัน่ คือ คนกลุม่ นี ้สามารถสร้ างมูลค่าทาง
การตลาดได้ อย่างดี เพราะเป็ นกลุม่ ที่มีการใช้ จ่ายสูง โดยเฉพาะในสินค้ าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรื อ
แฟชัน่ (Rugimbana, 2007)
รองเสธ ภูสดศรี (2552, อ้ างถึงใน นิตยสาร MBA, 2552) ได้ กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ วาย
นับว่าเป็ นประชากรกลุม่ แรกของโลกที่เกิดในยุคของบิต (Bit) และดิจิทลั (Digital) ถือได้ วา่ เป็ นยุค
เริ่มต้ นของการเชื่อมโยงระหว่างโลกจริง (Real world) กับโลกเสมือนจริง (Virtual world) เข้ าไว้
ด้ วยกัน โดย Don Tapscott (2552, อ้ างถึงใน นิตยสาร MBA, 2552) ได้ อธิบายเพิ่มเติมไว้ วา่
หลักการตลาดเดิมที่เน้ นความสาคัญของการใช้ สว่ นผสมทางการตลาดที่เรี ยกว่า 4Ps นัน้ ไม่
สามารถใช้ ได้ กบั พฤติกรรมการบริโภคของเจเนอเรชัน่ วายมากนัก เพราะบริษัทไม่ได้ ผกู ขาดการ
สร้ างสินค้ า ตังราคา
้
ผลิตโฆษณา และกาหนดช่องทางการจาหน่ายอีกต่อไป หลัก 4Ps จึงถูก
แทนที่ด้วยหลัก ABCDE ซึง่ หมายถึง ที่ไหนก็ได้ (Any place) ตราสินค้ า (Brand) การสื่อสาร
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(Communication) การค้ นพบสิ่งใหม่ๆ (Discovery) และประสบการณ์ (Experience)
หมายความว่าต้ องเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายให้ มีโอกาสได้ ค้นหา
ทดลอง และสามารถเลือกซื ้อได้ อย่างสะดวกผ่านระบบออนไลน์ และเน้ นการสื่อสารตราสินค้ าที่
เป็ นการสื่อสารแบบสองทาง ทังนี
้ ้เพราะผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้ าและบริการต่างๆได้ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ และสามารถเป็ นฝ่ ายเลือกรับสื่อเองด้ วย
ดังนันจึ
้ งจาเป็ นที่จะต้ องวางแผนการสื่อสารให้ มีทิศทางที่ชดั เจน ส่งสารแบบหนึง่ ต่อหนึง่ ทาให้ เป็ น
การสื่อสารเฉพาะบุคคลมากที่สดุ เท่าที่จะมากได้
นอกจากนี ้ ยังพบว่าผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายกว่าร้ อยละ 81 มีอิทธิพลต่อสมาชิกใน
ครอบครัวในการซื ้อสินค้ าที่แสดงถึงรูปลักษณ์ เช่น เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย กระเป๋ า รวมถึง
เฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ าน นอกจากนี ้ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายยังให้ ความสาคัญกับการซื ้อ
ของเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของตนเอง (O’Dennell, 2006) ซึง่ สอดคล้ องกับ Wolburg
และ Pokrywczyniski (2001) ที่กล่าวว่า เจเนอเรชัน่ วายมีความเป็ นตัวของตัวเองสูงมาก โดยจะ
เลือกใช้ สนิ ค้ าและบริการที่ตนเองอยากใช้ ซึง่ ทาให้ การโฆษณามักไม่คอ่ ยได้ ผลกับคนกลุม่ ดังกล่าว
แต่สงิ่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้ออย่างยิ่งกับเจเนอเรชัน่ วายคือ การรู้สกึ เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ หรื อ
การได้ รับการยอมรับในกลุม่ เพื่อนนัน่ เอง
ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ (2548) ได้ ทาการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริโภคเจเนอ
เรชัน่ วาย (Shopping behavior of generation Y) ซึง่ ประมวลได้ 7 ลักษณะดังนี ้
1. ให้ ความสาคัญกับราคา (Price conscious)
ในการเลือกซื ้อสินค้ าใดๆ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายจะกาหนดช่วงราคาที่สามารถยอมรับได้
(Acceptable price range) ซึง่ จะกาหนดระดับราคาสูงสุดที่ยอมรับได้ (Highest acceptable
price range) และระดับราคาต่าสุดที่ยอมรับได้ (Lowest acceptable price range) ขึ ้นมาเป็ น
เกณฑ์ โดยราคาที่กาหนดมานันได้
้ มาจากการค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ แหล่งข้ อมูลที่สาคัญ
ที่สดุ คืออินเทอร์ เน็ตและเพื่อน
เมื่อกาหนดราคาขึ ้นมาแล้ ว เจเนอเรชัน่ วายจะยึดราคาหนึง่ ๆ เป็ นราคาอ้ างอิง
(Reference price) โดยทัว่ ไปราคาอ้ างอิงมักจะอยูก่ ึ่งกลางค่อนไปทางราคาสูงสุดที่ยอมรับได้
จากนันจึ
้ งทาการเลือกซื ้อสินค้ าจากทุกช่องทาง ไม่วา่ จะเป็ นช่องทาง Online หรื อ Offline ก็ตาม
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แผนภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงราคาที่สามารถยอมรับได้ (Acceptable price range)
กับราคาอ้ างอิง (Reference price) ของเจเนอเรชัน่ วาย

ที่มา: ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ. (2548). Power gens branding. พิฆเณศ พริน้ ท์ติ ้ง เซ็นเตอร์ :
กรุงเทพมหานคร. หน้ า 107.
เมื่อผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายพบกับสินค้ าที่ตนต้ องการ เขาจะพิจารณาว่าราคาของสินค้ า
นันอยู
้ ใ่ นช่วงราคาที่ยอมรับได้ หรื อไม่ จากนันจะเปรี
้
ยบเทียบราคาอ้ างอิงกับคุณค่า (Price VS
value) ซึง่ คุณค่าที่ผ้ บู ริโภคเจเนอเรชัน่ วายให้ ความสาคัญคือคุณค่าที่จบั ต้ องได้ (Tangible value)
หากราคาอ้ างอิงใกล้ เคียงกับราคาสินค้ า และคุณค่าสินค้ าใกล้ เคียงกับคุณค่าคาดหวัง ผู้บริโภคเจ
เนอเรชัน่ วายก็จะมีโอกาสตัดสินใจซื ้อสินค้ านันๆ
้
ในกรณีที่ราคาสินค้ าสูงกว่าราคาอ้ างอิงมาก ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายจะวิเคราะห์วา่ ราคา
ที่สงู นันเป็
้ นผลมาจากคุณค่าอะไร หากคุณค่านันเป็
้ นคุณค่าที่จบั ต้ องได้ (Tangible value) และ
ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายชื่นชอบในคุณค่านัน้ ก็มีโอกาสสูงที่จะยอมปรับราคาอ้ างอิง (Reference
price) ให้ สงู ขึ ้น หรื อปรับระดับราคาสูงสุดที่ยอมรับได้ (Highest acceptable price range) ให้
สูงขึ ้น แต่หากพิจารณาแล้ วพบว่าสินค้ านันตั
้ งราคาเกิ
้
นคุณค่า (Price over value) ผู้บริโภคเจเนอ
เรชัน่ วายก็มีแนวโน้ มที่จะไม่เลือกซื ้อ ทังนี
้ ้เพราะคิดว่าราคาสูงเกินไป ไม่ค้ มุ ค่าที่จะซื ้อ
2. เกิดความภักดีตอ่ ตราสินค้ าใหม่ๆ ได้ ง่าย (High speed new brand loyalty)
การศึกษาในอดีตพบว่า ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Brand loyalty) จะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อ
ผู้บริโภคได้ เกิดการเรี ยนรู้ (Learning) ในตราสินค้ าใดตราสินค้ าหนึง่ ซ ้าๆ และต่อเนื่องเป็ น
เวลานาน
แนวความคิดนี ้สามารถนามาอธิบายพฤติกรรมการบริโภคของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเบ
บี ้บูมเมอร์ ได้ เป็ นอย่างดี แต่ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมการบริโภคของเจเนอเรชัน่ วายได้ มากนัก
ดังจะเห็นได้ จากตราสินค้ าใหม่ๆ ที่สามารถสร้ างความภักดีตอ่ ตราสินค้ าให้ เกิดกับคนเจเนอเรชัน่
วายได้ อย่างรวดเร็ว เช่น Google, Yahoo, Gap, Roxy, Hutch เป็ นต้ น โดยเฉพาะกับตราสินค้ า
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ใหม่ที่นาเสนอสินค้ าและบริการแบบไม่ธรรมดา สร้ างความน่าสนใจให้ เกิดขึ ้นกับผู้บริโภคเจเนอ
เรชัน่ วายได้ มาก
ลักษณะสาคัญของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายข้ อนี ้ ถือได้ วา่ เป็ นทังโอกาสและอุ
้
ปสรรคในการ
ทาการตลาดกับคนกลุม่ นี ้ เพราะนอกจากจะเป็ นโอกาสในการคิดค้ นสินค้ าใหม่ๆ โดยนาเสนอหรื อ
สื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ คนเจเนอเรชัน่ วายพึงพอใจแล้ ว ขณะเดียวกันก็ยงั เป็ นอุปสรรคใน
การทาธุรกิจด้ วย เพราะต้ องตระหนักอยูเ่ สมอว่าคนกลุม่ นี ้สามารถเปลี่ยนความภักดีไปยังตรา
สินค้ าใหม่ๆ ได้ ตลอดเวลา
3. ให้ ความสาคัญกับความเท่ (Cool conscious)
ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายให้ ความสาคัญกับความเท่ (Cool) ในแบบฉบับของตนเองเป็ น
อย่างมาก ซึง่ ความเท่นี ้เป็ นเรื่ องของความคิดและความรู้สกึ เฉพาะบุคคล จึงยากนักที่ทกุ คนจะ
คิดเห็นตรงกัน อย่างไรก็ตามได้ มีการศึกษาพฤติกรรมและความคิดของกลุม่ คนเจเนอเรชัน่ วาย
พบว่าความเท่ในแบบฉบับที่มีโอกาสเป็ นที่น่าสนใจนัน้ สามารถแยกได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
3.1) การจับคูท่ ี่ลงตัว (Mix ‘n’ match)
ความเท่โดยการจับคูท่ ี่ลงตัว (Mix ‘n’ match) นัน้ เป็ นความเท่แบบไร้ ระเบียบ
(Unorganized) ซึง่ หมายถึงการนาของสองสิง่ ที่ไม่น่าจะอยูด่ ้ วยกันได้ มาปรับเปลี่ยนจับชุดเข้ ากัน
ทาให้ เกิดความแปลกใหม่ที่เท่และลงตัว ตัวอย่างเช่น การนาสีสนั ที่ไม่เข้ าคูก่ นั มาใช้ ในการ
ออกแบบเสื ้อผ้ า การนาลายทหารมาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบกระเป๋ าถือสาหรับผู้หญิง การนา
วัสดุใหม่มากัดกร่อนเพื่อให้ ได้ สีเหมือนของเก่า การนาดอกไม้ ขนาดใหญ่มาประดับกระเป๋ า เป็ นต้ น
3.2) นวัตกรรม (Innovation)
ความเท่ประเภทนี ้เป็ นความเท่ที่เกิดจากการคิดค้ นสินค้ าใหม่ บริการใหม่ หรื อการสื่อสาร
รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน มีความแปลก แหวกแนว และมีสไตล์ ตัวอย่างตราสินค้ า เช่น KTC,
Visa shape card เป็ นต้ น
4. ให้ ความสาคัญกับการตกแต่งและความสวยงาม (Decoration and beautification
conscious)
เจเนอเรชัน่ วายมักชื่นชอบการตกแต่งสิง่ ต่างๆ เพื่อให้ สะท้ อนตัวตนและความสวยงามไป
พร้ อมกัน เช่น การตกแต่งหน้ าจอและเสียงเรี ยกเข้ าของโทรศัพท์มือถือ การตกแต่งรถยนต์สว่ นตัว
การทาสีผม การดัดฟั น การต่อขนตา เป็ นต้ น
5. ไม่ตอบสนองต่อการโฆษณาแบบเดิมๆ (Insensitive to conventional ads)
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เนื่องจากเจเนอเรชัน่ วายเติบโตขึ ้นในสังคมที่เต็มไปด้ วยการโฆษณาสินค้ าและบริการ
ต่างๆ จึงทาให้ มองโฆษณาเหล่านันเป็
้ นเรื่ องธรรมดาปกติในชีวิต ไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับการดู
โฆษณามากนัก ดังนัน้ นักโฆษณาและนักการตลาดจึงจาเป็ นต้ องคิดวิธีการสื่อสารในแบบใหม่ๆ ที่
มีความแตกต่าง ไม่ซ ้าใคร เพื่อให้ เข้ าถึงและเป็ นที่สนใจของเจเนอเรชัน่ วาย เช่น การจัด Event ที่
ต้ องโดดเด่นจนกลายเป็ น Talk of the town การทา Reality show รวมถึงการ Tie-in เข้ ากับ
ภาพยนตร์ หรื อคอนเสิร์ตต่างๆ เป็ นต้ น แต่ก็จาเป็ นต้ องระวังไม่ให้ เกิดการโฆษณามากเกินไป
เพราะเจเนอเรชัน่ วายถือได้ วา่ เป็ นนักหวาดระแวงโฆษณาด้ วยเช่นกัน
6. ไม่สามารถต้ านทานสินค้ าใหม่และการทดลองใช้ ได้ (Irresistible to new and trial)
ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายชื่นชอบสินค้ าใหม่ๆ โดยเฉพาะเมื่อได้ ทดลองใช้ สนิ ค้ าก่อน
ตัดสินใจซื ้อก็ถือเป็ นการแลกเปลี่ยนที่สมเหตุสมผล ตัวอย่างสินค้ าที่ประสบความสาเร็จ เช่น การ
แจกเกมต่างๆ ให้ ทดลองเล่นได้ ฟรี ในระยะเวลาหนึง่ เป็ นต้ น
7. ต้ องการการเชื่อมต่อ (Connexity)
คุณค่าสาคัญของเจเนอเรชัน่ วาย และถือเป็ นความต้ องการเชิงลึก (Insight) ของคนกลุม่ นี ้
ก็คือ ความต้ องการการเชื่อมต่อ (Connexity) ในทุกที่ ทุกเวลา ทุกลักษณะ กับทุกคนที่ต้องการ
ติดต่อสื่อสารด้ วย
ดังนัน้ แนวทางการทาการตลาดกับผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วาย (Marketing direction to
generation Y) จึงสรุปได้ 7 แนวทางดังนี ้
1. เน้ นเรื่ องการมีคคู่ รองและการแต่งงาน (Marriage centric)
เหมาะกับการทาการตลาดกับผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วาย ในกลุม่ Early nesters เนื่องจาก
เป็ นกลุม่ คนที่มีความต้ องการแต่งงานและมีครอบครัวเร็ว ตัวอย่างเช่น บริการจัดงานแต่งงาน
(Wedding organizer) บริการตัดชุดแต่งงาน บริการถ่ายรูปภาพ เป็ นต้ น โดยควรเน้ นทาการตลาด
กับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพราะผู้ชายเจเนอเรชัน่ วายอาจมองว่าการจัดงานแต่งงานอย่างครบวงจร
ถือเป็ นเรื่ องฟุ่ มเฟื อย
2. เน้ นเรื่ องการมีชีวิตคู่ (Happy marriage centric)
เป็ นแนวทางที่ขยายผลมาจากแนวทางแรก โดยมุง่ เน้ นไปที่สนิ ค้ าและบริการที่ทาให้ ชีวิตคู่
ของเจเนอเรชัน่ วายมีความสุขมากยิ่งขึ ้น เป็ นการตอกย ้าให้ คนเจเนอเรชัน่ นี ้รู้วา่ ชีวิตคูน่ นเต็
ั ้ มไป
ด้ วยความสุข
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3. เน้ นเรื่ องการผ่อนคลายความเครี ยด (Stress relief centric)
ถึงแม้ เจเนอเรชัน่ วายจะดูมีความสุขสนุกสนานกับการใช้ ชีวิต แต่ในความเป็ นจริงแล้ วมี
ความเครี ยดอยูไ่ ม่น้อย ทังที
้ ่เกิดจากความคาดหวังของตนเองและผู้อื่น จึงจาเป็ นต้ องมีสนิ ค้ าและ
บริการที่สามารถช่วยบาบัดความเครี ยดได้ โดยแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
3.1) สินค้ าเกี่ยวกับการนาเสนอตัวตน (Personal appearance) เช่น เสื ้อผ้ า สินค้ า
เกี่ยวกับการดูแลรูปร่างหน้ าตาและผม เป็ นต้ น
3.2) สินค้ าเกี่ยวกับความบันเทิงแบบจับต้ องได้ (Tangible entertainment) เช่น ซีดีเพลง
ซีดีภาพยนตร์ เครื่ องเล่นมัลติมีเดียแบบพกพา เป็ นต้ น
3.3) สินค้ าเกี่ยวกับความบันเทิงและการผ่อนคลายแบบจับต้ องไม่ได้ (Intangible
entertainment and relaxation) เช่น การนวด การใช้ บริการ Fitness center การชมภาพยนตร์
หรื อคอนเสิร์ต เป็ นต้ น
4. เน้ นเรื่ องการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial management centric)
เนื่องจากเจเนอเรชัน่ วายส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงวัยที่เริ่มต้ นทางานแล้ ว โดยมากจึงไม่ต้องขอ
เงินจากพ่อแม่อีกต่อไป ในขณะเดียวกันก็มีภาระทางการเงินที่ต้องจัดการเอง ไม่วา่ จะเป็ นค่าผ่อน
รถ ค่าเสื ้อผ้ า ค่าผ่อนบ้ าน ตลอดจนค่าสังสรรค์กบั เพื่อนฝูง ทาให้ เป็ นโอกาสของธุรกิจของบริษัทที่
สามารถช่วยจัดระเบียบทางการเงินหรื อแนะนาการวางแผนใช้ เงินได้ เช่น Easy Buy, AEON และ
ธนาคารต่างๆ เป็ นต้ น
ซึง่ โดยมากมักใช้ ผ้ มู ีชื่อเสียง (Celebrity) ที่เป็ นตัวแทนของเจเนอเรชัน่ วาย ทาหน้ าที่เป็ น
Brand endorser ในฐานะผู้ใช้ สนิ ค้ าตัวจริง (Real user) ซึง่ นอกจากจะช่วยสร้ างการเตือนใจ
(Remind) ตราสินค้ าได้ เป็ นอย่างดีแล้ ว ยังช่วยสร้ างความน่าเชื่อถือ (Reliability) ที่สามารถช่วยให้
เกิดการทดลองใช้ ได้ อีกด้ วย ตัวอย่างบริษัทที่ใช้ ผ้ มู ีชื่อเสียงเจเนอเรชัน่ วายในการทาการโฆษณา
เช่น ธนาคารธนชาติ เป็ นต้ น
5. เน้ นเรื่ องการนาเสนอความจริง (Actual and real centric)
ทังนี
้ ้เพราะเจเนอเรชัน่ วายเป็ นคนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากมาย และมีความ
หวาดระแวงการโฆษณา ดังนัน้ ข้ อมูลที่เป็ นความจริงจึงมีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายเป็ นอย่างมาก ตัวอย่างสินค้ าที่ประสบความสาคัญในการ
นาเสนอข้ อมูลที่เป็ นความจริงต่อผู้บริโภค เช่น Dove เป็ นต้ น
6. เน้ นเรื่ องเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic centric)
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เจเนอเรชัน่ วายเป็ นผู้ที่เติบโตมาพร้ อมกับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนัน้
การติดต่อสื่อสารหรื อการขายบริการใดๆ ควรนาเทคโนโลยีมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ เพื่อลดการ
เดินทางให้ เหลือน้ อยที่สดุ เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เพิ่มช่องทางการเล่นหุ้นผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ซึง่
ทาให้ เข้ าถึงและเป็ นที่สนใจของเจเนอเรชัน่ วายมากยิ่งขึ ้น เป็ นต้ น
7. เน้ นเรื่ องการสร้ างตัวตนตราสินค้ าให้ ชดั เจน (Me incorporated centric)
เมื่อตราสินค้ าสร้ างตัวตนได้ อย่างชัดเจน ว่ามีความหมายอย่างไร เชื่ออย่างไร ก็จะ
สามารถเข้ าถึงผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายผู้ที่มีความคิดความเชื่อตรงกับตราสินค้ าได้ อย่างง่ายดาย
เช่น Starbucks เน้ นภาพลักษณ์การส่งเสริมการสร้ างชุมชนที่ดีและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เป็ น
ต้ น
โดยแนวทางเหล่านี ้เป็ นเพียงการประมวลลักษณะร่วมกันของเจเนอเรชัน่ วาย หากนักการ
ตลาดหรื อนักโฆษณาต้ องการวางแผนการตลาดสาหรับเจเนอเรชัน่ วาย ก็จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง
กาหนดเป้าหมายการตลาดให้ ชดั เจน ทังนี
้ ้เพราะในเจเนอเรชัน่ วายเองก็มีการจาแนกย่อยออกได้
อีกหลายลักษณะ ดังนัน้ การวางแผนการตลาดให้ เฉพาะเจาะจงมากที่สดุ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการ
ประสบความสาเร็จกับเจเนอเรชัน่ วายมากยิ่งขึ ้นด้ วย (ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ, 2548)
1.3 ความแตกต่ างระหว่ างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ กับเจเนอเรชั่นวาย
Pew research center (2010, cited in Van den Bergh & Behrer, 2011) ได้ เปิ ดเผยผล
การสารวจรูปแบบการดาเนินชีวิตของคนแต่ละเจเนอเรชัน่ ในสหรัฐอเมริกา พบว่า คนทุกเจเนอ
เรชัน่ เชื่อว่าตนมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเจเนอเรชัน่ อื่น โดยผลการสารวจความคิดเห็น
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 2.1
เจเนอเรชั่น
ลาดับที่
1
2
3
4

สิง่ ที่ทาให้ คนแต่ละเจเนอเรชัน่ มีความแตกต่างกัน
เจเนอเรชั่นวาย
(1980 - 1996)
การใช้ เทคโนโลยี
(24%)
วัฒนธรรมดนตรี
(11%)
เสรี นิยม
(7%)
ความฉลาด
(6%)

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
(1965 - 1979)
การใช้ เทคโนโลยี
(12%)
จริยธรรมในงาน
(11%)
อนุรักษ์ นิยม
(7%)
ความฉลาด
(6%)

เบบีบ้ ูมเมอร์
(1946 - 1964)
จริยธรรมในงาน
(17%)
ความเคารพนับถือ
(14%)
คุณค่าศีลธรรม
(8%)
การมีลกู
(6%)

ไซเรนท์ เจเนอเรชั่น
(1928 - 1945)
สงครามโลก
(14%)
ความฉลาด
(13%)
ความซื่อสัตย์
(12%)
จริยธรรมในงาน
(10%)

ที่มา: Pew research center (2010, cited in Van den Bergh & Behrer, 2011 p. 9)
Weingarten (2009) ได้ ทาการศึกษาวิจยั คุณลักษณะพิเศษของผู้คนในแต่ละเจเนอเรชัน่
ประกอบด้ วยกลุม่ ผู้ชรา (Veterans) กลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ กลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และกลุม่ เจเนอเรชัน่
วาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาจัดสรรหน้ าที่การงานให้ แก่คนแต่ละเจเนอ
เรชัน่ อย่างเหมาะสม ซึง่ ผลการศึกษาสามารถสรุปความแตกต่างของแต่ละเจเนอเรชัน่ ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 2.2

ความแตกต่างของแต่ละเจเนอเรชัน่

เจเนอเรชั่น

ช่ วงปี เกิด

Veterans

ค.ศ. 1922
- 1945

เบบีบ้ ูมเมอร์

ค.ศ. 1946
- 1964

เหตุการณ์ สาคัญ
ในช่ วงชีวิต
เศรษฐกิจตกต่าทัว่ โลก
สงครามโลก ครัง้ ที่ 1
สงความโลก ครัง้ ที่ 2
สงครามเกาหลี
การลอบสังหาร
การเรี ยกร้ องสิทธิพลเมือง
การเรี ยกร้ องสิทธิสตรี
สงครามเวียดนาม

คุณลักษณะสาคัญ
การบวงสรวง, การอุทิศตน
เคารพผู้มีอานาจ
มีความจงรักภักดี
ให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน
มองโลกในแง่ดี
มุง่ เน้ นการทางานเป็ นทีม
ทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วน
ตน
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เจเนอเรชั่น

ช่ วงปี เกิด

เหตุการณ์ สาคัญ
คุณลักษณะสาคัญ
ในช่ วงชีวิต
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ค.ศ. 1965
การฟ้องร้ องรัฐบาล
ช่างสงสัย
- 1980
การยุติสงครามเบอร์ ลนิ
ดูถกู ผู้อื่น
MTV, อัตราการหย่าร้ างสูง
รักอิสรภาพ
HIV/AIDS
ไม่ทาตามขนบธรรมเนียม
คอมพิวเตอร์ ยคุ แรก
เป็ นกันเอง
เจเนอเรชั่นวาย ค.ศ. 1980
ยุคแห่งเทคโนโลยี
เชื่อมัน่ ในตนเอง, ใจร้ อน
- 2000
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
มีความต้ องการที่หลากหลาย
การก่อการร้ าย, สงครามอิรัก ไม่ภกั ดีตอ่ งาน, ชอบเข้ าสังคม
ภัยธรรมชาติ, โรคอ้ วน
ยอมรับความหลากหลาย
วัฒนธรรมร่วมสมัย
มีการศึกษาดี
ที่มา: Weingarten, R. (2009). Four generations, One workplace: A gen X – Y staff
nurse’s view of teambuilding in the emergency department. Journal of
Emergency Nursing, 35(1). p. 27-30.
นอกจากนี ้ ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ (2548) ยังได้ ศกึ ษาความแตกต่างในด้ านต่างๆ ระหว่างเจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วาย ทังด้
้ านลักษณะโดยรวม การแต่งกาย ทัศนคติ การศึกษา การ
สื่อสาร การแก้ ไขปั ญหา ความบันเทิง และสิ่งที่ชื่นชอบ โดยสรุปความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชัน่
ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ตารางที่ 2.3
ลักษณะ
ลักษณะโดยรวม

ความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วาย
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
มองโลกในแง่ร้าย มองอนาคตใน
แง่ร้าย ไร้ เป้าหมายในชีวิต

เจเนอเรชั่นวาย
มองโลกในมุมกว้ าง เป็ นคนช่าง
สงสัย มีความกระตือรือร้ น แยกแยะ
ความแตกต่างระหว่างพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีแต่ละรูปแบบได้

56
ลักษณะ
การแต่งกาย

ทัศนคติตอ่ ผู้สงู อายุ

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
ตามสมัยนิยม ชอบสวมใส่เสื ้อผ้ า
Brand name ที่สะท้ อน
ความสาเร็จในหน้ าที่การงาน
ความมีรสนิยม และตัวตนของ
ตนเอง
หมิ่นผู้อยูใ่ นอานาจ

เจเนอเรชั่นวาย
ชอบเสื ้อผ้ าที่ใส่แล้ วสบาย ให้ อิสระ
ในการสวมใส่ โดยไม่ยดึ ติดในตรา
สินค้ าใดตราสินค้ าหนึง่

ไม่ให้ ความเคารพแก่ผ้ ใู หญ่ มอง
ผู้ปกครอง เจ้ านาย และผู้บริหาร
ประเทศว่ามีความคิดล้ าหลัง
การศึกษา
มักจะจบปริญญาตรี และพูด
ทุกคนจบปริญญาตรี พูดได้ สอง
ภาษาต่างประเทศอีกหนึง่ ภาษาได้ ภาษา และมักพูดภาษาที่สามได้
พอสมควร
ด้ วย ส่วนใหญ่ศกึ ษาต่อระดับ
ปริญญาโทด้ วย
การพูดและการ
คุ้นเคยและชื่นชอบการสื่อสาร
นิยมการสื่อสารแบบไม่เห็นหน้ าและ
สื่อสาร
แบบเห็นหน้ า พูดคุยกันตัวต่อตัว ไม่ใช้ เสียง (Non-voice
เน้ นการใช้ ภาษาที่เหมาะสม และ communication) อาทิเช่น
ถูกต้ องตามกาลเทศะ
การส่ง SMS หรื อ MMS
ชอบใช้ ภาษาที่ไม่ถกู ต้ องตามหลัก
ไวยากรณ์ เน้ นความเข้ าใจและ
อารมณ์ที่ต้องการสื่อสาร
วิธีแก้ ปัญหาหรื อต้ าน นิยมแก้ ปัญหาโดยการแยกตัวออก มักมีพฤติกรรมก้ าวร้ าว อาจมีการใช้
ทางสิง่ ที่ไม่เห็นด้ วย จากสังคม ทาให้ เกิดปั ญหาต่างๆ ยาเสพติดบ้ างแต่ไม่มากเท่าในเจ
เช่น การฆ่าตัวตาย ฆาตกรรม ติด เนอเรชัน่ เอ็กซ์
สุรา ติดยาเสพติด ท้ องก่อนวัยอัน
ควร เป็ นต้ น
ความบันเทิงที่ชื่น
ชอบความบันเทิงในรูปแบบเดิมๆ มีความหลากหลาย และอยูใ่ นหลาย
ชอบ
คล้ ายกับกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ เช่น ชม รูปแบบ เช่น ดนตรี สมัยใหม่ เกมมือ
ภาพยนตร์ ฟั งเพลง ดูโทรทัศน์
ถือ เครื่ องเล่นดีวีดี วิดีโอเกม Play
อ่านนิตยสาร เป็ นต้ น
station เป็ นต้ น
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ลักษณะ
ตราสินค้ าที่ชื่นชอบ

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
ชื่นชอบตราสินค้ าที่หรูหรา หรื อมี
ประวัติศาสตร์ ยาวนาน เช่น Levi,
BMW, Honda, Sony เป็ นต้ น

เจเนอเรชั่นวาย
ชื่นชอบตราสินค้ าที่มีชื่อเสียง แต่ไม่
ยึดติด ชอบตราสินค้ าที่มี
ภาพลักษณ์สบายๆ เช่น Gap, Nike,
Adidas, McDonald, Toyota,
Apple เป็ นต้ น

ที่มา: ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ. (2548). Power gens branding. พิฆเณศ พริน้ ท์ติ ้ง เซ็นเตอร์ :
กรุงเทพมหานคร. หน้ า 177 – 178.
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อ
2.1 ประเภทของสื่อ
ความเจริญก้ าวหน้ าทางวิทยาการและเทคโนโลยีตา่ งๆ มีสว่ นทาให้ สื่อ (Media) ถูกพัฒนา
ไปในหลากหลายรูปแบบ ซึง่ นับวันจะยิ่งมีความสลับซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้สง่ สาร และเข้ าถึงผู้รับสารในสังคมนัน่ เอง ความหลากหลายของ
สื่อและการที่สื่อถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี ้ ทาให้ นกั วิชาการจัดแบ่งสื่อต่างๆ ออกเป็ นสื่อดังเดิ
้ ม
(Traditional media) และสื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์ (Interactive media) หรื อสื่อรูปแบบใหม่ (New
media) ซึง่ สื่อแต่ละประเภทต่างก็ตอบสนองความต้ องการข้ อมูลข่าวสารแก่ผ้ คู นในสังคมแตกต่าง
กันออกไป ดังนัน้ การทาความเข้ าใจเกี่ยวกับสื่อแต่ละประเภทจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพราะ
จะช่วยให้ นกั การตลาด นักวางแผนสื่อ นักโฆษณา เจ้ าของสินค้ า และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
สามารถเลือกใช้ สื่อสาหรับเป็ นช่องทางการสื่อสารหรื อโฆษณาไปยังผู้บริโภคได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรื อวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารที่ได้
วางแผนไว้ และจะเป็ นการหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินโฆษณาในสื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรื อไม่ตรง
ตามความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายด้ วย (Daugherty, Eastin & Bright, 2008)
เช่นเดียวกับ Solis (2010), Wilson (2008) รวมถึง Wertime และ Fenwick (2008) ที่ระบุ
การแบ่งประเภทของสื่อต่างๆ ในปั จจุบนั สามารถแบ่งได้ เป็ นสื่อดังเดิ
้ มหรื อสื่อเก่า (Old media)
และสื่อรูปแบบใหม่ ซึง่ สื่อทังสองประเภทนี
้
้ ต่างมีรูปแบบและคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึง่
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หากนักการตลาดสามารถประยุกต์ใช้ ข้อดีของสื่อทังสองประเภทเข้
้
าด้ วยกันในการวางแผน
การตลาดได้ ก็จะยิ่งทาให้ มีโอกาสประสบความสาเร็จในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ ้น (‚New media +
traditional media = revolutionary success,” 2011)
สื่อดัง้ เดิม (Traditional media)
Shimp (2007) ได้ อธิบายว่าสื่อดังเดิ
้ ม (Traditional media) มีอยูห่ ลากหลายรูปแบบ โดย
สื่อแต่ละสื่อต่างก็มีจดุ อ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไป ขึ ้นอยูก่ บั การใช้ งานในแต่ละกรณี โดยได้
จาแนกสื่อดังเดิ
้ มออกเป็ น 2 รูปแบบหลัก คือ
1. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print media) ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
2. สื่อกระจายเสียง (Broadcast media) ได้ แก่ โทรทัศน์ และวิทยุ
โดย Shimp (2007) ได้ อธิบายถึงรายละเอียดและคุณลักษณะของสื่อดังเดิ
้ มแต่ละ
ประเภท อันได้ แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ และวิทยุ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
หนังสือพิมพ์คือสื่อสิง่ พิมพ์ที่มงุ่ เน้ นการนาเสนอข้ อเท็จจริง (Facts) ที่เกิดขึ ้นที่มีความ
น่าสนใจทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เช่น เรื่ องราวทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา บันเทิง
เป็ นต้ น นาเสนอเหตุการณ์ (Events) ที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะวิวาท การ
ปล้ นจี ้ การข่มขืน การประพฤติมิชอบของสงฆ์ เป็ นต้ น รวมถึงนาเสนอความคิดเห็น (Opinions)
เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในมุมมองต่างๆ โดยนาเสนอในรูปแบบบทความวิเคราะห์หรื อวิพากษ์
(Ungurait & Bohn, 1988)
โดยใช้ วิธีการนาเสนอเป็ นการสื่อสารด้ วยสัญลักษณ์ (Symbols) ที่เป็ นตัวอักษร (Words)
ภาพ (Photographs) และภาพประกอบ (Illustrations) เป็ นสื่อที่ปราศจากเสียง (Deaf) ถือเป็ นสื่อ
ที่มีการสื่อสารแบบรายวัน (Daily) ที่มีการนาเสนอเนื ้อหาสารในลักษณะคงที่ มีโครงสร้ างการเรี ยบ
เรี ยงเนื ้อหา และใช้ การนาเสนอเนื ้อหาเป็ นคอลัมน์เพื่อความสะดวกในการอ่าน (สุมน อยูส่ นิ ,
2547)
โดยทัว่ ไปแล้ ว สื่อหนังสือพิมพ์มงุ่ เข้ าถึงคนกลุม่ ใหญ่ในลักษณะของมวลชนทุกระดับ
ความรู้ โดยมีเนื ้อหาที่ตอบสนองต่อความสนใจของมวลชนโดยรวม
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นิตยสาร (Magazine)
นิตยสารจัดเป็ นสื่อสิง่ พิมพ์ที่สง่ สารไปสูม่ วลชนเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ แต่นิตยสารมี
ลักษณะเฉพาะคือ มีขนาด รูปแบบ และรูปทรงที่หลากหลาย มีการเย็บเป็ นรูปเล่มที่สวยงาม เป็ น
การสื่อสารที่มีลกั ษณะออกเป็ นรายประจา เช่น รายสัปดาห์ รายปั กษ์ รายเดือน เป็ นต้ น รวมถึงมี
การนาเสนอเนื ้อหาที่หลากหลาย เช่น นวนิยาย เรื่ องสัน้ นิทาน แฟชัน่ เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ
เมนูอาหาร ข่าว (ต่างจากหนังสือพิมพ์ตรงที่เน้ นการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์) ทานายโชคชะตา
เกร็ดความรู้ตา่ งๆ ตลอดจนการตอบปั ญหาทังเรื
้ ่ องสุขภาพและปั ญหาชีวิต
การแบ่งประเภทของนิตยสารมักให้ ความสาคัญกับเรื่ องเนื ้อหาที่มีความแตกต่างกันไป
การแบ่งประเภทส่วนใหญ่จงึ นิยมยึดกลุม่ ผู้อา่ นเป็ นหลัก ดังนี ้
1. นิตยสารทัว่ ไป (Consumer magazines)
หมายถึง นิตยสารที่มงุ่ ตอบสนองความสนใจกลุม่ ผู้อา่ นทัว่ ไป เช่น นิตยสารสาหรับผู้หญิง
นิตยสารสาหรับผู้ชาย นิตยสารข่าว เป็ นต้ น
2. นิตยสารเฉพาะกลุม่ (Specialized magazines)
หมายถึง นิตยสารที่ผลิตขึ ้นโดยมีกลุม่ ผู้อา่ นเฉพาะกลุม่ ซึง่ มีความสนใจเฉพาะเรื่ องที่
แตกต่างหลากหลาย เช่น นิตยสารเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น
โทรทัศน์ (Television)
โทรทัศน์เป็ นเครื่ องมือสื่อสารมวลชนที่สามารถนาเอาทังภาพนิ
้
่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
มาเผยแพร่สปู่ ระชาชนจานวนมากมายมหาศาล คุณลักษณะเด่นนี ้เองที่ทาให้ โทรทัศน์มีสภาพ
คล้ ายเป็ นการ รวมเอาสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ทัง้ 3 ประเภท คือ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง
และหนังสือพิมพ์ มารวม เข้ าไว้ ในสิง่ เดียวกัน สามารถให้ ทงข่
ั ้ าวสาร ความรู้ และสาระบันเทิง ด้ วย
ภาพ แสง เสียง และสีทสี่ วยงาม ถึงภายในบ้ าน โดยที่ประชาชนสามารถรับชมอยูภ่ ายในบ้ านเรื อน
ของตนเองได้ อย่างสะดวกสบาย จึงไม่น่า แปลกใจที่สื่อประเภทโทรทัศน์จะได้ รับความนิยมและ
ความสนใจอย่างกว้ างขวางแพร่หลายจาก มหาชนทัว่ โลก (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2524)
วิทยุ (Radio)
สื่อวิทยุใช้ การนาเสนอคาพูด (Spoken words) เสียงเพลง (Song) และเสียงประกอบ
(Sound effect) นาเสนอในลักษณะรูปแบบรายการแบบต่างๆ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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โดยมีกลุม่ ผู้ฟังเป้าหมายที่แน่ชดั โดยเนื ้อหาที่ถกู นาเสนอผ่านสื่อวิทยุมีหลากหลายประเภท ได้ แก่
ข่าว ความรู้ ความบันเทิง โฆษณาและประชาสัมพันธ์
สื่อรูปแบบใหม่ (New media)
Dewdney และ Ride (2006) กล่าวว่า สื่อรูปแบบใหม่ (New media) หมายถึง สื่อที่เกิด
จากแนวคิดของวัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary culture concept) และบริบทแวดล้ อม
(Context) ของการนาสื่อมาใช้ ดังนัน้ สื่อรูปแบบใหม่จงึ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็ นสื่อเก่าได้ เมื่อมีสื่อ
สาคัญที่ใหม่กว่าเข้ ามาแทนที่ ทังนี
้ ้ หากเป็ นสื่อที่พฒ
ั นาการขึ ้นอยูก่ บั เทคโนโลยีสมัยใหม่จะ
เรี ยกว่า สื่อดิจิทลั (Digital media) แต่ทงสื
ั ้ ่อรูปแบบใหม่และสื่อดิจิทลั ต่างก็มีคณ
ุ สมบัติหลัก
ร่วมกันนัน่ ก็คือ ความใหม่ (Newness) ดังนัน้ นักวิชาการส่วนใหญ่จงึ ใช้ คาทังสองในความหมาย
้
เดียวกัน
โดย Wertime และ Fenwick (2008) รวมถึง Shimp (2007) ได้ จาแนกสื่อรูปแบบใหม่หรื อ
สื่อดิจิทลั ที่มีอยูอ่ ย่างมากมายในปั จจุบนั ไว้ เป็ นหมวดหมู่ ได้ แก่ ระบบเว็บ (The web) อินเทอร์ เน็ต
(Internet) อีเมล (E-mail) สื่อเคลื่อนที่ (Mobile platforms) เกม (Games) เนื ้อหาที่สร้ างสรรค์โดย
ผู้บริโภค (Consumer-created content) ป้ายดิจิทลั (Digital signage) และโทรทัศน์รูปแบบใหม่
(Television reinvented) และได้ อธิบายรายละเอียดของสื่อใหม่ที่สาคัญไว้ ดงั นี ้
ระบบเว็บ (The web)
ระบบเว็บเป็ นสื่อที่ผ้ บู ริโภคให้ การยอมรับ (Adoption) อย่างรวดเร็วกว่าสื่ออื่นๆ เป็ น
ประวัติการณ์ โดยใช้ เวลาเพียง 7 ปี ในสหรัฐอเมริกา ขณะที่โทรศัพท์ต้องใช้ เวลาถึง 35 ปี โทรทัศน์
ใช้ เวลา 26 ปี วิทยุใช้ เวลา 22 ปี และโทรศัพท์มือถือใช้ เวลา 13 ปี โดยได้ กล่าวถึงวิวฒ
ั นาการของ
ระบบเว็บไว้ วา่ มีวิวฒ
ั นาการแบ่งออกได้ เป็ น 3 ยุค ได้ แก่
1. ยุค Web 1.0 ถือเป็ นเว็บในยุคแรกเริ่ม มีลกั ษณะคล้ ายห้ องสมุดขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง
เอกสารต่างๆ เข้ าด้ วยกัน เป็ นลักษณะเว็บแบบรวมศูนย์ โดยเจ้ าของเว็บไซต์เป็ นผู้ออกแบบและ
สร้ างเนื ้อหาทังหมด
้
ผู้บริโภคสามารถอ่านหรื อดูข้อมูลต่างๆ ได้ เท่านัน้
2. ยุค Web 2.0 เป็ นพัฒนาการของระบบเว็บตังแต่
้ ช่วงปี ค.ศ. 2007 เป็ นต้ นมา ระบบเว็บ
นี ้ผู้บริโภคสามารถสร้ างชุมชน (Community) และสร้ างเนื ้อหาของตน (Consumer-created
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content) บนระบบเว็บไซต์ได้ ระบบนี ้ก่อให้ เกิดรูปแบบการมีปฏิสมั พันธ์ (Interactive) และการ
ร่วมมือกัน (Collaborative) ที่หลากหลาย เป็ นระบบที่ให้ ความสาคัญกับการสื่อสารแบบมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันในสังคมเพื่อน (Peer’s social interaction) จึงทาให้ เกิดการรวมกลุม่
ระหว่างกันมากยิ่งขึ ้น โดยยุค Web 2.0 นี ้ ยังถูกเรี ยกด้ วยชื่ออื่นๆ อีก อาทิ เว็บสมองกล (Wisdom
web) เว็บที่ยดึ บุคคลเป็ นศูนย์กลาง (People-centric web) เว็บแห่งการมีสว่ นร่วม (Participative
web) และเว็บเพื่อการอ่านและเขียน (Read/write web) เป็ นต้ น (Murugesan, 2007) นอกจากนี ้
Lietsala และ Sirkkunen (2008) ยังได้ กล่าวว่าสื่อสาคัญที่ถกู ขับเคลื่อนในยุค Web 2.0 นี ้ก็คือ สื่อ
สังคม (Social media) ซึง่ มีลกั ษณะสาคัญ 5 ข้ อ ได้ แก่
1) เป็ นพื ้นที่สาหรับการแลกเปลี่ยนเนื ้อหา
2) เนื ้อหาที่ผ้ เู ข้ าร่วมนามาแลกเปลี่ยนนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นเนื ้อหาที่สร้ างขึ ้นเอง
3) ทางานอยูบ่ นพื ้นฐานของการมีปฏิสมั พันธ์ในสังคม (Social interaction)
4) เนื ้อหาทังหมดจะมี
้
URL สาหรับเชื่อมต่อภายนอกเครื อข่าย (External network)
5) หน้ าเว็บไซต์ของสมาชิกแต่ละคนจะมีหน้ าประวัติสว่ นตัวโดยย่อของสมาชิก และ
สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้ าเว็บไซต์ของสมาชิกผู้อื่น เชื่อมโยงไปยังเนื ้อหา รูปแบบ และการใช้ งาน
ส่วนอื่นๆ (Applications) ได้ อีกด้ วย
3. ยุค Web 3.0 เป็ นระบบเว็บที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยจะยึดผู้ใช้ งานเป็ น
ศูนย์กลาง (User-centric) มากขึ ้นกว่ายุค Web 2.0 โดยจะมีระบบประมวลผลอัจฉริยะ (Smart
agents) คอยทางานแทนมนุษย์ตลอดเวลา แม้ ในเวลาที่ไม่ได้ เชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตก็ตาม
อินเทอร์ เน็ต (Internet)
ถือเป็ นสื่อใหม่ที่มีผ้ ใู ช้ งานเป็ นจานวนมาก โดยมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 21 ต่อปี นับตังแต่
้
ปี ค.ศ. 2006 ถึง 2011 และมีการใช้ งบโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ในอินเทอร์ เน็ตมากกว่าแปดหมื่น
ล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี ค.ศ. 2011 โดยในปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ งานมากถึง 2,095,006,005 คนทัว่ โลก
(Internet world stats, 2011)
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แผนภาพที่ 2.2 จานวนผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตทัว่ โลก

ที่มา : Internet world stats. (2011). Retrieved January 27, 2012 from
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
สาหรับผลการสารวจจานวนผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยนันพบว่
้
า มีจานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 18,310,000 คน (ร้ อยละ 27.4 ของจานวนประชากรทังประเทศ)
้
ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ น
ประเทศที่มีผ้ ใู ช้ งานอินเทอร์ เน็ตมากที่สดุ อันดับที่ 9 ของทวีปเอเชีย (Internet world stats, 2010)
แผนภาพที่ 2.3 ประเทศที่มีผ้ ใู ช้ งานอินเทอร์ เน็ตมากที่สดุ ของทวีปเอเชีย

ที่มา : Internet world stats. (2011). Retrieved January 27, 2012 from
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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นอกจากนี ้ Wertime และ Fenwick (2008) ยังกล่าวว่า การโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ตใน
ปั จจุบนั ก็มีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น ไม่ได้ มีเพียงเฉพาะดิสเพลย์แอด (Display ads) แบน
เนอร์ (Banners) หรื อปุ่ มกด (Buttons) อย่างในยุคแรกๆ เท่านัน้ แต่ได้ พฒ
ั นาไปสูย่ คุ การใช้
โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล (Search engine) ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วย โดยโปรแกรมที่เป็ นที่
นิยมมากในปั จจุบนั ได้ แก่ Google, Yahoo!, Live search, Microsoft เป็ นต้ น
อินเทอร์ เน็ตถือได้ วา่ เป็ นสื่อที่ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม
ทางสังคมและความต้ องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ เกิดแนวโน้ มการพัฒนาสื่อ
อินเทอร์ เน็ตในบางประการ เช่น การที่สื่อวีดิโอจะครอบงาสื่ออื่นๆ มากขึ ้นในสื่ออินเทอร์ เน็ต
(Video predominant) โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูลต่างๆ จะสามารถทางานได้ อย่างหลากหลายมาก
ยิ่งขึ ้น (Search diversifies further) เน้ นการปรับเปลี่ยนให้ ตรงกับลักษณะเฉพาะตัวของผู้ใช้
(Personalization become the norm) เป็ นต้ น
อีเมล (E-mail)
อีเมลคือระบบการส่งข้ อมูลต่างๆ ระหว่างกัน ช่วยในการลดต้ นทุนการใช้ จดหมายทางตรง
แบบดังเดิ
้ ม (Traditional direct mail) และยังช่วยในเรื่ องการจัดการความสัมพันธ์กบั ผู้บริโภคได้
ง่ายยิง่ ขึ ้นด้ วย ซึง่ รูปแบบการส่งอีเมลในปั จจุบนั นัน้ นอกจากจะมีการส่งอีเมลข่าวสาร ยังมีการส่ง
นิตยสารอีเมลหรื อที่เรี ยกว่าอีซีน (E-zines: E-mail magazine) ซึง่ เป็ นการแจกนิตยสารออนไลน์
ไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ สามารถอ่านเนื ้อหาได้ ฟรี ด้วย
แต่การใช้ สื่ออีเมลนี ้มีข้อเสียคือ มักทาให้ เกิดแสปม (Spam) หรื ออีเมลขยะ ซึง่ สองในสาม
ของอีเมลเพื่อการตลาดมักถูกจัดเป็ นแสปม เพราะฉะนันเพื
้ ่อหลีกเลี่ยงปั ญหาดังกล่าวนี ้ นักการ
ตลาดควรขอความยินยอมจากผู้บริโภคก่อนที่จะส่งอีเมล ถ้ าผู้บริโภคอนุญาตหรื อเลือกที่จะเข้ า
ร่วมการรับอีเมล (Opt-in emailing) ก็จะทาให้ อีเมลนันไม่
้ ถกู จัดแยกเป็ นแสปมอีกต่อไป
สื่อเคลื่อนที่ (Mobile platforms)
สื่อเคลื่อนที่หรื อโทรศัพท์มือถือ (Mobile phone) มีจดุ เด่นคือความสะดวกในการพกพา
ทาให้ สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ อย่างรวดเร็ว ดังเช่นการศึกษาของ Tsang, Ho และ Liang
(2004) ได้ อธิบายไว้ วา่ โทรศัพท์มือถือนัน้ ถือเป็ นสื่อที่มีความเป็ นส่วนบุคคลสูงมาก เป็ นสื่อที่
อนุญาตให้ บคุ คลเข้ าถึงได้ ทกุ ที่และทุกเวลา โดยสื่อเคลือ่ นที่หรื อโทรศัพท์มือถือนัน้ มี
ความสามารถในการทางาน (Functions) ที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น
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- บริการส่งข้ อความสัน้ (Short message service: SMS)
- บริการส่งข้ อความมัลติมีเดีย (Multimedia message service: MMS)
- เกม (Games)
- ถ่ายภาพนิ่ง (Still-image camera)
- ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Mobile video)
- ระบบเสียงสเตอริโอและพื ้นที่เก็บเพลง (Stereo sound and music storage)
- ระบบสร้ างสัญญาณเชื่อมต่อหรื อสัญญาณอินเทอร์ เน็ตในพื ้นที่สว่ นบุคคล (Bluetooth)
- ระบบรายงานตาแหน่งที่อยูข่ องผู้ใช้ งานอัตโนมัติ (Global positioning standard: GPS)
สื่อสังคม (Social media site)
สื่อสังคมเป็ นสื่อรูปแบบใหม่ ที่เกิดจากรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คน
ในสังคม จนเกิดเป็ นรูปแบบยุคดิจิทลั (Digital platform) ซึง่ พฤติกรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้ แก่ การเปลี่ยนจากการติดต่อสื่อสารด้ วยโทรศัพท์บ้านมาเป็ นบรอดแบนด์หรื อโทรศัพท์มือถือ
(Connecting) การแสดงตัวตนที่เปลี่ยนแปลงไป (Self expression) การค้ นหาข้ อมูล
(Knowledge) การเปิ ดรับและการแชร์ ความบันเทิง (Entertainment) และการแชร์ รูปให้ แก่ผ้ อู ื่น
(Photo)
สื่อสังคม (Social media) หรื อเครื อข่ายสังคม (Social network) นี ้ บ้ างก็ถกู เรี ยกว่า สื่อ
สังคมออนไลน์ (Online social media) ซึง่ หมายถึง สื่อดิจิทลั ซึง่ เป็ นเครื่องมือทางสังคม ที่ช่วยทัง้
การติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสมั พันธ์ การแบ่งปั น แลกเปลี่ยนข้ อมูล ภาพ หรื อเสียงระหว่างกัน
การแบ่งประเภทของสื่อสังคมหรื อเครื อข่ายสังคม สามารถแบ่งเป็ นกลุม่ ใหญ่ๆ ได้ แก่
1. Blog เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger เป็ นต้ น
2. Social network เช่น Facebook, Hi5 เป็ นต้ น
3. Micro blogging หรื อ Microsharing เช่น Twitter เป็ นต้ น
4. Online video เช่น YouTube เป็ นต้ น
5. Photo sharing เช่น Flickr เป็ นต้ น
6. Wikis เช่น Wikipedia เป็ นต้ น
7. Widgets เช่น Coke bubbles, Animal planet killer clips เป็ นต้ น
8. Virtual worlds เช่น Second life เป็ นต้ น
9. Bookmarking หรื อ Tagging เช่น Diggs, Delicious (ชื่อเดิมคือ del.icio.us) เป็ นต้ น
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10. Crowdsourcing หรื อ Voting เช่น Dell idea storm, My Starbucks idea เป็ นต้ น
11. Podcasting เช่น Wiggly podcast เป็ นต้ น
12. Reviews หรื อ Opinions เช่น Epinion, Mouthshut, Yahoo! answer เป็ นต้ น
13. Social commerce เช่น Groupon, Livingsocial เป็ นต้ น
โดยสือ่ สังคมที่ได้ รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย ได้ แก่ Facebook, Hi5, YouTube,
Twitter และ Exteen โดยเฉพาะ Facebook นัน้ ปี พ.ศ. 2554 มีจานวนผู้ใช้ ในประเทศไทยมากถึง
11,698,220 บัญชี ทังในเขตกรุ
้
งเทพมหานครและต่างจังหวัด (BrandAge essential: Social
network the digital engagement, 2011)
จะเห็นได้ วา่ นักวิชาการส่วนใหญ่ได้ แบ่งประเภทของสื่อออกเป็ น 2 ประเภทหลัก อันได้ แก่
สื่อดังเดิ
้ มหรื อสื่อเก่า (Traditional/old media) และสื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์หรื อสื่อรูปแบบใหม่
(Interactive/new media) ดังนัน้ งานวิจยั นี ้จึงมุง่ ศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคสื่อ 2 ประเภทหลัก
คือ สื่อดังเดิ
้ ม (Traditional media) และสื่อรูปแบบใหม่ (New media) โดยงานวิจยั นี ้ยึดหลักการ
แบ่งประเภทของสื่อดังเดิ
้ ม (Traditional media) ออกเป็ น 4 ประเภทย่อย ตามการแบ่งประเภท
ของ Shimp (2007) อันได้ แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ และวิทยุ เพราะล้ วนแล้ วแต่เป็ นสื่อ
กระแสหลักของสังคม และยังเป็ นการจัดแบ่งประเภทที่ครอบคลุมทังสื
้ ่อสิง่ พิมพ์ (Print media)
และสื่อกระจายเสียง (Broadcast media) อีกด้ วย และยึดหลักการแบ่งประเภทของสื่อรูปแบบ
ใหม่ (New media) ออกเป็ น 6 ประเภทย่อย ตามการแบ่งประเภทของ Wertime และ Fenwick
(2008) รวมถึง Shimp (2007) โดยเลือกสื่อรูปแบบใหม่ที่มีผ้ ใู ช้ งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
ตามการศึกษาของภัทรภร เสนไกรกุล (2551) ได้ แก่ สื่ออินเทอร์ เน็ต (หมายถึง เว็บไซต์โดยทัว่ ไป)
สื่อสังคม อีเมล โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล โปรแกรมสนทนา และโทรศัพท์มือถือ
2.2 ความหมายและความสาคัญของการเปิ ดรับสื่อ
โลกในทุกวันนี ้สามารถเชื่อมโยงกันได้ ทกุ ทิศทุกทาง รูปแบบการสื่อสารต่างๆ ได้ ถกู
พัฒนาขึ ้นมาเรื่ อยๆ จนนามาสูก่ ารเกิดขึ ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ อุปกรณ์ใหม่ ธุรกิจใหม่
แอพพลิเคชัน่ ใหม่ และวิถีชีวติ ใหม่ ดังจะสังเกตได้ จากการเกิดขึ ้นของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต
เครื่ องพรินเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ทัมป์ไดร์ ฟ เครื่ องถ่ายเอกสาร กล้ องดิจทิ ลั MP3 MP4 ฯลฯ
เทคโนโลยีและรูปแบบการติดต่อสื่อสารต่างๆ เหล่านี ้ต่างก็เชื่อมโยงเข้ าด้ วยกัน จนเรี ยกว่าเกิดการ
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“Convergence” นัน่ เอง พัฒนาการของการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงถึงกัน
ทุกทิศทุกทางนี ้ ส่งผลต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องผู้คนในสังคม ทังในแง่
้
ของเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปั จเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และองค์กรต่างๆ เข้ า
ด้ วยกัน จนสามารถเรี ยกสังคมยุคใหม่นี ้ว่าเป็ นสังคม Digital economy ซึง่ เต็มไปด้ วยสื่อดิจิทลั
รูปแบบใหม่ๆ ทาให้ ผ้ บู ริโภคสามารถเข้ าถึงสื่อดิจิทลั ได้ มากขึ ้น สื่อในยุคใหม่จะไม่ถกู จากัดหรื อ
ผูกขาด ผู้ผลิตจะมีช่องทางในการนาเสนอผลงาน ได้ หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ ้น ขณะที่
ผู้บริโภคเองก็สามารถเลือกรับชมรายการต่างๆ ตามที่ตนสนใจได้ (Prensky, 2001; มนตรี ศรี วงษ์ ,
2552)
การรับชมหรื อการเปิ ดรับ (Exposure) นี ้ เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้นเมื่อประสาทสัมผัส
ต่างๆ ของผู้บริโภค อันได้ แก่ การมองเห็น การได้ ยิน การสัมผัส และการได้ กลิน่ ถูกกระตุ้นโดยสิง่
เร้ า (Stimulus) ซึง่ ผู้บริโภคสามารถเลือกเปิ ดรับสิ่งเร้ าต่างๆ ได้ เองด้ วย กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภค
ต้ องการซื ้อสินค้ าหรื อบริการใดๆ ก็มีแนวโน้ มที่จะเปิ ดรับโฆษณาเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริการเหล่านัน้
เป็ นพิเศษ และยังมีแนวโน้ มที่จะสอบถามเพื่อนหรื อองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ตนได้ รับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับตราสินค้ าที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจเลือก
ซื ้อต่อไป นอกจากนี ้ ผู้บริโภคยังมีแนวโน้ มที่จะหลีกเลี่ยงสิง่ เร้ าหรื อสิ่งกระตุ้นที่ไม่อยูใ่ นความสนใจ
หรื อคิดว่าไม่สาคัญ เช่น การกดเปลี่ยนช่องเมื่อมีโฆษณามาคัน่ รายการทางโทรทัศน์ (Zapping)
การกดข้ ามโฆษณาเมื่อดูรายการที่ได้ บนั ทึกเทปไว้ (Zipping) ด้ วยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา
เหล่านี ้ จึงทาให้ อปุ กรณ์บางรุ่นในปั จจุบนั สามารถบันทึกรายการโดยไม่บนั ทึกโฆษณาได้ โดย
อัตโนมัติ (Solomon, 2011; Assael, 2004) นอกจากนี ้ Becker (1979) ยังได้ ให้ ความหมายของ
การเปิ ดรับสื่อไว้ คือ
1. เป็ นการแสวงหาข้ อมูล (Information seeking) กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหาความรู้เพื่อ
ต้ องการให้ มีความคล้ ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อเรื่ องทัว่ ๆ ไป
2. เป็ นการเปิ ดรับข้ อมูล (Information receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิ ดรับสื่อเพื่อ
ต้ องการทราบข้ อมูลที่ตนเองสนใจ หรื อมีความอยากรู้อยากเห็น เช่น เปิ ดดูโทรทัศน์เฉพาะเรื่ องหรื อ
รายการที่ตนเองสนใจหรื อมีผ้ แู นะนาให้ ดู เป็ นต้ น
3. เป็ นการเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิ ดรับ
ข่าวสารเพราะต้ องการทาสิง่ ใดสิ่งหนึง่ อาทิ การเปิ ดรับสื่อเพื่อประโยชน์ในการผ่อนคลายอารมณ์
เป็ นต้ น
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นักวิชาการด้ านสื่อสารมวลชนหลายท่านได้ แสดงความคิดเห็นไว้ วา่ สื่อหรื อสื่อมวลชน
ต่างๆ มิได้ มีอิทธิพลต่อประชาชนโดยตรงเสมอไป ทังนี
้ ้เพราะมนุษย์มีความเป็ นตัวของตัวเอง
สามารถเลือกรับข้ อมูลข่าวสารเองได้ ด้ วยเพราะมีเวลาและความสามารถในการเปิ ดรับสื่อที่จากัด
จึงเลือกที่จะเปิ ดรับสื่อหรื อเลือกที่จะใช้ สื่อตามความปรารถนาของตน ผ่านกระบวนการเลือกสรร
(Selective process) ของแต่ละบุคคลนัน่ เอง โดย Klapper (1967) ได้ กล่าวถึงแนวความคิด
เกี่ยวกับกระบวนการเปิ ดรับข่าวสาร (Selective exposure) ว่าการเลือกเปิ ดรับข่าวสารนัน้ ถือได้
ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญยิ่งประการหนึง่ ที่กาหนดความสาเร็จหรื อความล้ มเหลวของการรับส่งสารไปยัง
ผู้รับสาร การเลือกเปิ ดรับข่าวสารเป็ นกระบวนการซึง่ เปรี ยบเสมือนเครื่ องกรอง (Filters)
ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การเลือกเปิ ดรับ (Selective exposure) ถือเป็ นการเลือกรับข่าวสารด้ วยความตังใจ
้
ของบุคคล ตามปกติคนเราจะรับข่าวสารในแต่ละวันมากมาย ข่าวสารบางอย่างก็รับรู้อย่างผ่านๆ
เรื่ องใดที่คนเราเห็นว่าตรงกับความสนใจก็จะตังใจรั
้ บข่าวสารนันเป็
้ นพิเศษมากกว่าข้ อมูลอื่นๆ
อาทิเช่น เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์หรื อดูโทรทัศน์ ก็มิใช่วา่ จะสนใจทุกข่าวทุกรายการ แต่จะมีการเลือก
ให้ ความสนใจในบางข่าวบางรายการเท่านัน้ ทังนี
้ ้เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ รับมาใช้ ในการแก้ ปัญหาหรื อ
สนองความต้ องการของตนนัน่ เอง นอกจากนี ้ บางครัง้ บุคคลก็เลือกเปิ ดรับข่าวสารเพื่อทาให้ ตนเอง
มีความคล้ ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
การเลือกเปิ ดรับหรื อเลือกสนใจ (Selective exposure or selective attention) นี ้ ผู้รับสาร
จะเลือกเปิ ดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึง่ ตามความสนใจหรื อตามทัศนคติเดิมของตนเอง
สอดคล้ องตรงตามทฤษฎีความไม่ลงตัวของความรู้ความเข้ าใจ (Theory of cognitive
dissonance) ของ Festinger (1957) ที่อธิบายว่าบุคคลจะแสวงหาข่าวสารที่สนับสนุนทัศนคติ
เดิมของตนเอง หรื อข่าวสารที่สนับสนุนการตัดสินใจของตนเอง (Reinforcement information)
และหลีกเลี่ยงข่าวสารทีข่ ดั แย้ งกับทัศนคติหรื อความรู้นกึ คิดของตนเอง การรับข่าวสารที่ไม่
สอดคล้ องกับทัศนคติเดิมจะทาให้ เกิดภาวะไม่สมดุลทางจิตใจ เรี ยกว่า ‚Cognitive dissonance‛
นอกจากปั จจัยด้ านทัศนคติของแต่ละบุคคลแล้ ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็ นตัวกาหนดการเลือกเปิ ดรับ
ข่าวสารอีกด้ วย อาทิ สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ อุดมการณ์ ประสบการณ์ ประเพณี
วัฒนธรรม ศาสนา เป็ นต้ น
2. การเลือกรับรู้หรื อตีความ (Selective perception or selective interpretation)
กระบวนการนี ้เป็ นกระบวนการกลัน่ กรองขันต่
้ อมาจากการเลือกเปิ ดรับ กล่าวคือ เมื่อบุคคลเปิ ดรับ
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ข่าวสารจากแหล่งใดแล้ วก็ใช่วา่ ข่าวสารนันจะถู
้ กรับส่งตามวัตถุประสงค์หรื อเจตนารมณ์ของผู้สง่
สารทังหมด
้
ผู้รับสารแต่ละคนอาจตีความหมายของข้ อมูลข่าวสารแตกต่างกันออกไป เพราะ
ความหมายของข้ อมูลข่าวสารที่สง่ ไปถึงมิได้ อยูใ่ นตัวอักษร รูปภาพ หรื อคาพูดเท่านัน้ หากแต่อยูท่ ี่
ผู้รับที่จะเลือกรับรู้หรื อเลือกตีความหมายตามความเข้ าใจของตนเอง หรื อตามทัศนคติ
ประสบการณ์ หรื อแม้ แต่สภาวะทางร่างกายและอารมณ์ ณ ขณะนัน้
3. การเลือกจดจา (Selective retention) เป็ นแนวโน้ มในการเลือกจดจาข้ อมูลข่าวสาร
เฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้ องการ ทัศนคติของตนเอง โดยมักจะลืมในสิง่ ที่ตนเองไม่
สนใจหรื อไม่เห็นด้ วยได้ ง่าย กระบวนการนี ้เป็ นกระบวนการกลัน่ กรองขันสุ
้ ดท้ ายที่มีผลต่อการส่ง
สารไปยังผู้รับสาร หากความเข้ าใจที่เกิดจากการรับรู้นนสอดคล้
ั้
องกับทัศนคติของบุคคล ความ
เข้ าใจนันจะพั
้
ฒนาต่อไปเป็ นความเข้ าใจที่ถาวร พร้ อมที่จะจดจาในระยะยาวต่อไป
ดังนัน้ ในการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจผู้รับสารในเรื่ องต่างๆ อาจไม่ประสบความสาเร็จ
เพราะผู้รับสารอาจจะไม่สนใจจดจาข่าวสารนัน้ กระบวนการเลือกสรรของผู้รับสารจึงนับเป็ นปั จจัย
แทรกกลางระหว่างผู้สง่ สารกับผู้รับสาร ที่สามารถสกัดกันอิ
้ ทธิพลของสื่อมวลชน ข่าวสารจาก
สื่อมวลชนอาจไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารได้ เลย ถ้ าหากข่าวสารถูก
ปฏิเสธตังแต่
้ แรกโดยการไม่เปิ ดรับเนื่องจากขัดแย้ งกับความรู้สกึ นึกคิดของผู้รับสาร หรื อไม่อยูใ่ น
ความสนใจของผู้รับสาร (ธิญาดา พรรณบัว, 2551; พีระ จิระโสภณ, 2540)
แผนภาพที่ 2.4 กระบวนการในการเปิ ดรับข่าวสาร

ที่มา: Klapper, Joseph. (1967). The Effect of Mass Communication. New York : Free
Press. p. 78.
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แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสรร (Selective process) เกิดขึ ้นตามกระบวนทัศน์ที่
มองผู้รับสารเป็ นตัวกาหนดผลของการสื่อสารมวลชน โดยอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้รับสาร
ในแง่ที่วา่ ผู้รับสารเป็ น Active audience ที่ทาการแสวงหาและเลือกเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน
เอง ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญในการกลัน่ กรองอิทธิของสื่อมวลชน ทาให้ อิทธิของสื่อมวลชนต่อผู้รับสาร
ไม่เป็ นไปโดยตรง และทรงพลังตามที่ผ้ สู ง่ สารคาดหวังไว้ เหมือนกับทฤษฎีเข็มฉีดยาหรื อทฤษฎี
กระสุนปื น เพราะผู้รับสารเป็ นฝ่ ายที่มีกระบวนการเลือกสรรในการรับข่าวสารจากสื่อมวลชนตาม
ความต้ องการ ทัศนคติ และความสนใจของเขาเอง (ธิญาดา พรรณบัว, 2551)
ส่วนในเรื่ องสาเหตุของการเปิ ดรับสื่อนัน้ Merrill และ Lowenstein (1971) กล่าวว่าผู้รับ
สารแต่ละคน ต่างก็มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อมวลชนตามแบบเฉพาะของตนซึง่ แตกต่างกันไป โดย
ได้ สรุปแรงผลักดันให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เลือกรับสื่อว่าเกิดจากปั จจัยพื ้นฐาน 4 ประการ ได้ แก่
1. ความเหงา
เมื่อบุคคลต้ องอยูต่ ามลาพัง ไม่สามารถที่จะติดต่อสังสรรค์กบั บุคคลอื่นๆ ในสังคมได้ สิง่ ที่
ดีที่สดุ คือการอยูก่ บั สื่อ สื่อมวลชนจึงเป็ นเพื่อนแก้ เหงาได้ และบางครัง้ บางคนพอใจที่จะอยูก่ บั
สื่อมวลชนมากกว่าอยูก่ บั บุคคล เพราะสื่อมวลชนไม่สร้ างแรงกดดันในการสนทนาหรื อแรงกดดัน
ทางสังคมให้ แก่ตนเอง
2. ความอยากรู้อยากเห็น
มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นในสิง่ ต่างๆ อยูใ่ นตนเองตามธรรมชาติ ดังนันสื
้ ่อมวลชนจึง
ถือเอาจุดนี ้เป็ นหลักสาคัญในการเสนอข่าวสาร โดยเริ่มเสนอจากสิง่ ใกล้ ตวั ก่อน แล้ วจึงขยายไป
จนถึงสิง่ ที่อยูห่ ่างตัวออกไป
3. ประโยชน์ใช้ สอยของตนเอง
มนุษย์จะแสวงหาข้ อมูลข่าวสารและใช้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ของตนเอง ช่วยให้
ตนเองสะดวกสบายหรื อให้ ความบันเทิงแก่ตน โดยจะเลือกสื่อที่ใช้ ความพยายามน้ อยที่สดุ (Least
effort) และได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีที่สดุ (Promise of reward)
4. ลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละอย่าง
ปั จจัยนี ้มีสว่ นทาให้ ผ้ รู ับสารมีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารและการได้ ประโยชน์
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ผู้รับสารแต่ละคนจาเป็ นจะต้ องเข้ าใจในลักษณะบางอย่างจากสื่อที่
จะสนองความต้ องการและทาให้ ตนเองเกิดความพึงพอใจ
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และ Atkin (1973) ยังได้ อธิบายไว้ ด้วยว่า บุคคลจะเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ช่วยในการตัดสินใจและเพิ่มพูนความรู้ ความคิด และความสามารถในการแก้ ปัญหาต่างๆ ดังนัน้
อาจกล่าวได้ วา่ บุคคลโดยทัว่ ไปมีวตั ถุประสงค์ในการเปิ ดรับสื่อเพื่อตอบสนองความต้ องการ 7
ประการ ได้ แก่
1. เพื่อต้ องการรู้เหตุการณ์โดยการสังเกตการณ์และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ จาก
สื่อมวลชน
2. เพื่อให้ ร้ ูเท่าทันต่อเหตุการณ์ ทาให้ ทนั สมัย และจะทาการคัดเลือกข่าวสารเฉพาะที่มี
ความสาคัญสาหรับการเรี ยนรู้ของตน
3. เพื่อต้ องการคาแนะนาในการปฏิบตั ิตนให้ ถกู ต้ อง และช่วยการตัดสินใจใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อความอยูร่ อดในระบบสังคมและการเมือง
4. เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการสนทนากับผู้อื่น โดยการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อนาไป
เป็ นข้ อมูลการสนทนาในชีวิตประจาวัน
5. เพื่อต้ องการมีสว่ นร่วมในเหตุการณ์และความเป็ นไปต่างๆ ที่เกิดขึ ้นรอบตัว
6. เพื่อเสริมสร้ างความคิดเห็นเดิมให้ มนั่ ใจยิ่งขึ ้น หรื อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้
กระทาลงไป
7. เพื่อความบันเทิง เพลิดเพลิน และผ่อนคลายอารมณ์
ส่วน Sissors และ Bumba (1996) ได้ กล่าวถึงสาเหตุของการเปิ ดรับสื่อของแต่ละบุคคล
ในสังคมไว้ วา่ การเปิ ดรับสื่อขึ ้นอยูก่ บั ความชอบส่วนบุคคล โดยมีตวั ชี ้วัดในการเปิ ดรับสื่อของแต่
ละบุคคล คือ โอกาสที่บคุ คลจะเปิ ดรับสื่อ อันเกิดจากการเป็ นเจ้ าของสื่อเหล่านัน้ เช่น การซื ้อ
หนังสือพิมพ์เป็ นประจาหรื อชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว เป็ นต้ น
ในขณะที่ McLeod (1972) ได้ ระบุวา่ ตัวชี ้วัดที่ใช้ ในการวัดพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ
(Media exposure) มี 2 ชนิดด้ วยกัน ได้ แก่
1. วัดจากเวลาที่ใช้ กบั สื่อ คือ การวัดจากเวลาที่บคุ คลเปิ ดรับสื่อนันๆ
้ เช่น ระยะเวลาที่
เปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ ระยะเวลาที่เปิ ดรับสื่อหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
2. วัดจากความถี่ของการใช้ สื่อ คือ การวัดความถี่ในการใช้ สื่อของแต่ละบุคคล แยกตาม
ประเภทของเนื ้อหาที่แตกต่างกัน
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จึงอาจสรุปได้ วา่ การเปิ ดรับสื่อนันหมายถึ
้
ง ระยะเวลา ช่วงเวลา ความบ่อยครัง้ ในการ
เปิ ดรับ รวมไปถึงจานวนสื่อมวลชนที่ใช้ ในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารต่างๆ นัน่ เอง โดยงานวิจยั ครัง้ นี ้
ยึดถือตัวชี ้วัดที่ใช้ ในการวัดพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อของ McLeod (1972) ซึง่ ประกอบด้ วย เวลาที่
ใช้ กบั สื่อ และความถี่ของการใช้ สื่อ เป็ นเกณฑ์ในการวัดการเปิ ดรับสื่อในงานวิจยั นี ้
2.3 การเปิ ดรับสื่อของคนแต่ ละเจเนอเรชั่น
เนื่องจากสื่อในปั จจุบนั มีความหลากหลายเป็ นอย่างมาก ทังที
้ ่เป็ นสื่อดังเดิ
้ มและสื่อ
รูปแบบใหม่ ปริมาณและช่วงเวลาในการเปิ ดรับสื่อแต่ละสื่อจึงมีความแตกต่างลดหลัน่ กันไปตาม
ความสนใจของแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีความคล้ ายคลึงกันในคนแต่ละช่วงอายุ
เนื่องจากได้ เติบโตมาในยุคที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีแบบเดียวกัน (ภัทรภร เสนไกรกุล, 2551)
นักวิชาการได้ ศกึ ษา วิจยั และสารวจเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อของทังกลุ
้ ม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
และกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายไว้ มากมาย ทังการเปิ
้
ดรับสื่อดังเดิ
้ ม และการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ โดย
Rushing (2011) ได้ กล่าวถึงกุญแจสาคัญในการทาการตลาดกับผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจ
เนอเรชัน่ วาย (Marketing keys to reach gens X and Y) โดยในเรื่ องการใช้ สื่อนัน้ กุญแจสาคัญ
ต้ องประกอบด้ วยหลัก 3 ประการ ได้ แก่ ประการแรก ต้ องใช้ สื่อรูปแบบใหม่ (Non-traditional
media) เข้ ามาประยุกต์ในการวางแผนการสื่อสารด้ วย ประการที่สอง เนื ้อหาสารที่จะส่งไปยัง
ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายต้ องเป็ นสารที่ให้ ข้อมูล (Informational) และ
ปราศจากอคติ (Unbiased) และประการสุดท้ าย การทาการตลาดกับผู้บริโภคสองเจเนอเรชัน่ นี ้
จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องใช้ สื่อสังคม (Social media) ในการสื่อสารด้ วย
ตัวอย่างการศึกษาเรื่ องการเปิ ดรับสื่อของกลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายใน
ภาพรวม เช่น ผลการสารวจในสหรัฐอเมริกาพบว่า กลุม่ ผู้อา่ นหนังสือพิมพ์โดยส่วนใหญ่คือ กลุม่
ผู้สงู อายุ โดยประชากรกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย (ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981 - 1990) รายงานว่าอ่าน
หนังสือพิมพ์ทกุ วันร้ อยละ 45, ประชากรกลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1965 1980) รายงานว่าอ่านหนังสือพิมพ์ทกุ วันร้ อยละ 59, ประชากรกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี
ค.ศ. 1940 - 1964) รายงานว่าอ่านหนังสือพิมพ์ทกุ วันร้ อยละ 65 ส่วนประชากรกลุม่ ผู้สงู อายุ (ผู้ที่
เกิดก่อนปี ค.ศ. 1940) รายงานว่าอ่านหนังสือพิมพ์ทกุ วันร้ อยละ 71 (Media impact, 1999)
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Rosen (2010) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต
ของผู้คนแต่ละเจเนอเรชัน่ ในสังคม โดยได้ เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการบริโภคสื่อ (Media consumption)
ของคนเจเนอเรชัน่ ต่างๆ ในสังคมอเมริกา ได้ แก่
- กลุม่ เบบี ้บูมเมอร์
- เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
- เน็ทเจเนอเรชัน่ (หรื อเจเนอเรชัน่ วาย)
- กลุม่ วัยรุ่นอายุ 16 - 18 ปี
- กลุม่ วัยรุ่นอายุ 13 - 15 ปี
- กลุม่ ทวีน (Tween) อายุ 9 - 12 ปี
- กลุม่ เด็กอายุ 4 – 8 ปี
ผลการเก็บข้ อมูลพบว่า กลุม่ ประชากรที่ใช้ จานวนชัว่ โมงในการบริโภคสื่อต่อวันมากที่สดุ
คือ กลุม่ เน็ทเจเนอเรชัน่ (หรื อเจเนอเรชัน่ วาย) รองลงมาคือ กลุม่ วัยรุ่นอายุ 16 - 18 ปี วัยรุ่นอายุ
13 - 15 ปี และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ตามลาดับ ซึง่ ตัวแปรการบริโภคสื่อที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่
การใช้ อินเทอร์ เน็ต ฟั งเพลง เล่นเกม คุยโทรศัพท์ การสนทนาออนไลน์ การส่งข้ อความผ่านอีเมล
และการดูโทรทัศน์
โดยผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั กลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย
พบว่า เจเนอเรชัน่ วายมีการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต, ฟั งเพลง, เล่นเกม, คุยโทรศัพท์ และสนทนา
ออนไลน์มากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ส่วนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีการส่งข้ อความผ่านอีเมล และการดู
โทรทัศน์มากกว่าเจเนอเรชัน่ วาย นอกจากนี ้ผลการสารวจยังพบว่า เจเนอเรชัน่ วายมีลกั ษณะการ
ทางานหลายอย่างพร้ อมกัน (Multitasked) มากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
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แผนภาพที่ 2.5 การบริโภคสื่อของแต่ละเจเนอเรชัน่ (จานวนชัว่ โมงต่อวัน)

ที่มา : Rosen, L. (2010). Rewired: The Psychology of Technology. Reteieved January 7,
2012, from http://www.psychologytoday.com/blog/rewired-thepsychology-technology/ 201003 /welcome-the-igeneration
นอกจากนี ้ ยังมีการศึกษาวิจยั เรื่ องการเปิ ดรับสื่อเฉพาะกลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เช่น งานวิจยั
ของปทุมพร ศรี วิชยั (2544) เรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อมวลชนกับกิจกรรมการ
ดาเนินชีวิตของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ที่ได้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิ ดรับสื่อมวลชนกับกิจกรรมการดาเนินชีวิตของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่าง
ที่เป็ นคนรุ่นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ซึง่ อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวนทังสิ
้ ้น 204 คน
ผลการศึกษาพบว่าสื่อที่คนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นิยมเปิ ดรับมากที่สดุ ได้ แก่ สื่อโทรทัศน์ (ร้ อยละ 100)
รองลงมาคือ สื่อหนังสือพิมพ์ (ร้ อยละ 90.2) สื่อวิทยุ (ร้ อยละ 86.8) สื่ออินเทอร์ เน็ต (ร้ อยละ 67.6)
สื่อนิตยสาร (ร้ อยละ 62.3) และสื่อภาพยนตร์ (ร้ อยละ 49.5) ตามลาดับ
งานวิจยั ของ พรรณฤดี ช .เจริญยิ่ง (2545) ได้ วิจยั เรื่ อง “การบริโภคสื่อนิตยสารใน
ฐานะสื่อโฆษณาของกลุม่ ผู้หญิงวัยทางาน” โดยทาการเก็บข้ อมูลพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อต่างๆ
ของคนกลุม่ นี ้ ใช้ กลุม่ ตัวอย่างคือคนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2516 - 2523)
จานวน 400 คน ซึง่ ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
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บริษัทเอกชน ผลการวัดพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อพบว่าสื่อที่กลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับมากที่สดุ ได้ แก่ สื่อ
โทรทัศน์ โดยส่วนใหญ่จะเปิ ดรับสื่อนี ้ในช่วงหลังกลับถึงบ้ าน รายการที่ชื่นชอบคือละคร สื่อที่มีการ
เปิ ดรับรองลงมาคือ สื่อหนังสือพิมพ์ เนื่องจากต้ องการเปิ ดรับข่าวสารใหม่ๆ ในแต่ละวัน ส่วนสื่อ
นิตยสาร ซึง่ เป็ นสื่อหลักของการศึกษาครัง้ นี ้ มีการเปิ ดรับอยูใ่ นอันดับรองลงมา โดยใช้ เวลาเฉลีย่
1-2 วันในการอ่านนิตยสาร 1 เล่ม และมักมีการอ่านนิตยสารฉบับเดิมซ ้า 2 รอบขึ ้นไปเก็บ
รายละเอียดที่ตกหล่น นอกจากนี ้ยังพบว่ากลุม่ ตัวอย่างนิยมการอ่านนิตยสารเพราะเห็นว่ามี
ประโยชน์ ให้ สาระความรู้ ความบันเทิง อีกทังยั
้ งชอบโฆษณาในนิตยสาร เพราะชื่นชอบการ
นาเสนอความคิดสร้ างสรรค์รูปแบบต่างๆ และทาให้ สามารถจดจาตราสินค้ าต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ อรอุมา ศรี สทุ ธิพนั ธ์ (2545) ยังได้ ศกึ ษาเรื่ อง ‚ความคิดเห็นและพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่ออินเทอร์ เน็ตกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร‛ โดย
วิจยั เชิงสารวจ เก็บแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ น
คนในรุ่นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2510 - 2522) จานวน 400 คน พบว่าพฤติกรรม
การเปิ ดรับสื่ออินเทอร์ เน็ตของกลุม่ ตัวอย่างคือ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ สอื่
อินเทอร์ เน็ตในระดับต่าเพียง 1-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาที่ใช้ เปิ ดรับสื่ออินเทอร์ เน็ต 2 ชัว่ โมงต่อ
ครัง้ ช่วงเวลาในการใช้ อินเทอร์ เน็ตคือช่วงกลางคืน สถานที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตมากที่สดุ คือที่บ้านและที่
ทางาน ประเภทของบริการที่ใช้ ผา่ นอินเทอร์ เน็ต ส่วนใหญ่นิยมใช้ ค้นหาข้ อมูลข่าวสารและใช้ สง่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นเชิงบวก และยอมรับสื่ออินเทอร์ เน็ต
เป็ นอย่างดี เช่น เห็นว่าเป็ นแหล่งค้ นคว้ าข้ อมูล เห็นว่าช่วยในด้ านการทางาน เป็ นต้ น
ในช่วงเวลาใกล้ เคียงกันนัน้ ดวงพร เวทไท (2545) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “การใช้ ประโยชน์และ
ความพึงพอใจจากสื่อโทรทัศน์ การเปิ ดรับโฆษณา และทัศนคติที่มีตอ่ โฆษณา” โดยทาการวิจยั เชิง
สารวจกับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน ซึง่ เป็ นกลุม่ คนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เช่นกัน (ผู้ที่เกิดระหว่างปี
พ.ศ. 2507 - 2523) ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามถี่ในการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ทกุ
วัน ใช้ เวลาเฉลี่ยครัง้ ละ 3 - 4 ชัว่ โมง โดยพบว่ารายการที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ คือ รายการข่าว
ละคร รายการสัมภาษณ์ ตามลาดับ และรายการที่ได้ รับความนิยมต่าที่สดุ คือ รายการประเภท
การเกษตรและรายการศาสนา ในส่วนของการเปิ ดรับโฆษณานัน้ กลุม่ ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีการ
เปิ ดรับโฆษณาปริมาณร้ อยละ 21 – 40 ของปริมาณโฆษณาทังหมดในช่
้
วงที่มีการดูโทรทัศน์ ส่วน
ผลการสารวจพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ใช้ วิธีการเปลี่ยน
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ช่องเพื่อดูรายการอื่นแทนการดูโฆษณา รองลงมาคือการทากิจกรรมอื่นๆ แทนการดูโฆษณา เช่น
อ่านหนังสือ เข้ าห้ องน ้า หาของรับประทาน เป็ นต้ น ซึง่ โดยเฉลี่ยแล้ วกลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการเปิ ดรับโฆษณาในระดับค่อนข้ างต่า
ส่วนการศึกษาวิจยั เรื่ องการเปิ ดรับสื่อเฉพาะกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายนันก็
้ มผี ้ ศู กึ ษาไว้ มากมาย
ดังเช่นการศึกษาของ Prensky (2001) เรื่ อง “Digital natives” ที่เรี ยกประชากรเจเนอเรชัน่ วายซึง่
เป็ นวัยรุ่นในยุคปั จจุบนั ว่าเป็ น Digital natives ซึง่ หมายถึงผู้ที่เกิดขึ ้นมาพร้ อมกับความ
เจริญก้ าวหน้ าทางวิทยาการสมัยใหม่ สภาพ แวดล้ อมรอบตัวเต็มไปด้ วยสื่อดิจิทลั ประเภทต่างๆ
เรี ยกได้ วา่ เป็ นผู้ที่เกิดในโลกยุคดิจิทลั นัน่ เอง ซึง่ แตกต่างไปจากพ่อแม่และครูอาจารย์ของพวกเขาที่
ถูกเรี ยกว่าเป็ น Digital immigrants อันหมายถึงผู้ที่มิได้ เกิดมาพร้ อมกับความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีแบบในปั จจุบนั แต่ต้องอาศัยการเรี ยนรู้และปรับตัวเพื่อให้ สามารถดาเนินชีวิตในโลก
ดิจิทลั แห่งนี ้ได้ (Bittman, 2011)
ในปี ค.ศ. 2011 สมาคมนิตยสารแห่งอเมริกา (The Association of Magazine Media)
ได้ ทาการสารวจเรื่ อง ‚The magazine mobile reader‛ โดยสารวจทัศนคติและพฤติกรรมการอ่าน
นิตยสารบน Tablet PC หรื อที่เรี ยกว่า Digital magazine กับกลุม่ เป้าหมายอายุ 18 – 30 ปี (เจ
เนอเรชัน่ วาย) จานวน 1009 คน ผลการวิจยั เป็ นดังนี ้
- กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 90 อ่าน Digital magazine เป็ นประจาบนอุปกรณ์ดงั กล่าว
- กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 66 วางแผนจะอ่าน Digital magazine มากขึ ้น
- กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 63 ต้ องการให้ มีนิตยสารในรูปแบบดิจทิ ลั มากยิ่งขึ ้น
- กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 55 ชอบที่จะอ่าน Digital magazine ฉบับย้ อนหลัง
- กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 83 สนใจค้ นคว้ าบทความใน Digital magazine ฉบับย้ อนหลัง
- กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 86 ต้ องการที่จะส่งต่อสิง่ ที่ตวั เองได้ อา่ นให้ เพื่อนๆ ได้ ทราบ
- กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 82 สนใจส่วนลดที่แนบมากับ Digital magazine
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า Digital magazine กาลังเป็ นที่นิยมอย่างมากในหมู่
ผู้บริโภคสมัยใหม่ โดยเฉพาะกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย
งานวิจยั ของ Ludwig (2007) ที่ได้ ศกึ ษาคุณลักษณะที่สาคัญของคนเจเนอเรชัน่ วาย เพื่อ
ทานายความพร้ อมในการเป็ นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) โดยเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างคน
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อเมริกนั รุ่นเจเนอเรชัน่ วาย อายุระหว่าง 18 ถึง 27 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1980 - 1989) ผล
การศึกษาเป็ นดังนี ้
1. ด้ านการได้ รับอิทธิพลจากสื่อดังเดิ
้ ม กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายได้ รับอิทธิพลจากสื่อ
โทรทัศน์ ร้ อยละ 27 ได้ รับอิทธิพลจากสื่อหนังสือพิมพ์ ร้ อยละ 6
2. ด้ านการได้ รับอิทธิพลจากสื่อรูปแบบใหม่ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายได้ รับ
อิทธิพลจากสื่ออินเทอร์ เน็ต ร้ อยละ 31 โดยส่วนใหญ่ใช้ ในการติดตามข่าวสารต่างๆ
3. ด้ านความกล้ าเสี่ยง (Risk taking) กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 72 รายงานว่าตนเป็ นคนกล้ า
เสี่ยง
4. ด้ านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technological know-how) สองในสามของกลุม่
ตัวอย่างรายงานว่าตนเป็ นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี (Tech savvy)
Chan และ Fang (2007) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “Use of the internet and traditional
media among young people” ซึง่ ได้ ทาการวิจยั เชิงสารวจกับกลุม่ ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เป็ นวัยรุ่นใน
ฮ่องกง อายุระหว่าง 15 – 24 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1983 - 1992) จานวนทังสิ
้ ้น 405 คน ผล
การศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับสื่ออินเทอร์ เน็ตในปริมาณมาก โดยส่วนใหญ่ใช้ เวลามากกว่า
3 ชัว่ โมงต่อวันในการเปิ ดรับสื่ออินเทอร์ เน็ต ขณะที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ เวลาประมาณ 1
ชัว่ โมงต่อวันในการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ และใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงต่อวันในการเปิ ดรับสื่อ
สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ
บริษัท Avenue A I Razorfish (2007) มองเห็นความสาคัญของการที่ผ้ บู ริโภคมี
ประสบการณ์การใช้ เทคโนโลยีและสื่อดิจิทลั ต่างๆ มากยิ่งขึ ้น ทังการเปิ
้
ดรับสื่อรูปแบบใหม่อย่าง
Facebook, Flickr, YouTube และ MySpace จึงได้ ทาการวิจยั เชิงสารวจเรื่ อง “Digital consumer
behavior study” โดยเก็บข้ อมูลจากชาวอเมริกนั จานวน 475 คน อายุระหว่าง 18 – 25 ปี (ผู้ที่เกิด
ระหว่างปี ค.ศ. 1982 - 1989) เพื่อศึกษาถึงความปรารถนา (Desires) ความผิดหวัง
(Frustrations) และนิสยั การบริโภคสื่อดิจิทลั (Digital consumption habits) ของผู้บริโภค โดย
ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ 4 ประเด็น ได้ แก่
1. การยอมรับระบบ Web 2.0 (Web 2.0 adoption)
พบว่าการยอมรับระบบ Web 2.0 มีมากขึ ้น และมีการสร้ างเนื ้อหาสาหรับเฉพาะกลุม่ มาก
ยิ่งขึ ้น ทาให้ ต้องทาการตลาดอย่างเจาะจงมากขึ ้นเพื่อที่จะสามารถติดต่อหรื อเชื่อมต่อกับผู้บริโภค
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เหล่านี ้ได้ นอกจากนี ้ ผลการสารวจยังพบว่าหน้ าแรกที่ผ้ บู ริโภคนิยมเปิ ดขึ ้นเมื่อเข้ าใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ต ได้ แก่ Google (ร้ อยละ 35), Yahoo (ร้ อยละ 24), AOL (ร้ อยละ 10) และ MSN (ร้ อย
ละ 9) ตามลาดับ
2. พฤติกรรมการบริโภคสื่อและความบันเทิง (Entertainment habits and media
consumption)
ความต้ องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก
กล่าวคือ ผู้บริโภครุ่นใหม่จะเลือกบริโภคสื่อเฉพาะรายการหรื อเฉพาะเนื ้อหาที่ตนมีความสนใจ
เท่านัน้ ทาให้ สง่ ผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในระบบดิจิทลั มากยิ่งขึ ้นด้ วย เช่น การอ่านบล็อกเป็ น
ประจาทุกวันแทนการอ่านหนังสือพิมพ์ (ร้ อยละ 70) การรับชมตัวอย่างภาพยนตร์ ผา่ น YouTube
ก่อนการตัดสินใจไปรับชมจริงในโรงภาพยนตร์ (ร้ อยละ 85) การซื ้อเพลงออนไลน์ (ร้ อยละ 42) การ
ดาวน์โหลดรายการที่ชื่นชอบมาเก็บไว้ เป็ นรายการส่วนตัวใน iTunes (ร้ อยละ 58) เป็ นต้ น
3. การค้ าอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
การค้ าอิเล็กทรอนิกส์ได้ รับความนิยมมากยิ่งขึ ้นในปั จจุบนั ผลการสารวจพบว่ากลุม่
ตัวอย่างที่เคยใช้ บริการการค้ าอิเล็กทรอนิกส์มีถึงร้ อยละ 62 ทังนี
้ ้เพราะเป็ นการค้ าที่ไม่ต้องผ่านคน
กลาง ทาให้ สะดวกและรวดเร็ว ทังยั
้ งมาสามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ โดยง่าย ทาให้ ผ้ บู ริโภคมี
ความไว้ วางใจในการซื ้อสินค้ าและบริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ ้น
4. การใช้ สื่อเคลื่อนที่ (Mobile usage)
นอกจากการใช้ โทรศัพท์มือถือในการพูดคุยติดต่อสื่อสารระหว่างกันแล้ ว ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ยงั คงใช้ งานโทรศัพท์มือถือเฉพาะเพียงการถ่ายรูปและการแลกเปลี่ยนรูประหว่างกันเท่านัน้
(ร้ อยละ 53) ขณะที่ความสามารถอื่นๆ ยังคงถูกใช้ น้อยกว่า อาทิ การฟั งเพลง (ร้ อยละ 32) การดู
วีดโิ อ (ร้ อยละ 24) การตรวจสอบสภาพอากาศ ข่าวสาร และผลกีฬา (ร้ อยละ 37)
Junco และ Mastrodicasa (2007) ได้ ศกึ ษาวิจยั บุคลิกลักษณะของวัยรุ่นกลุม่ เจเนอเรชัน่
วายหรื อกลุม่ มิลเลนเนียล (ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1982 – 2003) โดยเก็บข้ อมูลจากนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย จานวนทังสิ
้ ้น 7,705 คน ซึง่ คาดว่าเป็ นกลุม่ ที่มีอตั ราการใช้ งานเทคโนโลยีสงู กว่า
กลุม่ คนอื่นๆ ในสังคม ผลการศึกษาวิจยั พบสิง่ สาคัญดังต่อไปนี ้
- ร้ อยละ 97 ของกลุม่ ตัวอย่าง มีคอมพิวเตอร์ เป็ นของตัวเอง
- ร้ อยละ 94 ของกลุม่ ตัวอย่าง มีโทรศัพท์มือถือเป็ นของตัวเอง
- ร้ อยละ 56 ของกลุม่ ตัวอย่าง มีเครื่ องเล่น MP3 เป็ นของตัวเอง
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- กลุม่ ตัวอย่างสนทนากับพ่อแม่หรื อผู้ปกครองของตนโดยเฉลี่ยวันละ 1.5 ครัง้ โดยมีหวั ข้ อ
การพูดคุยที่หลากหลาย
- ร้ อยละ 76 ของกลุม่ ตัวอย่าง ใช้ โปรแกรมส่งข้ อความแบบทันที (Instant messaging)
- ร้ อยละ 92 ของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ โปรแกรมส่งข้ อความแบบทันที (Instant messaging)
นัน้ รายงานว่าตนทากิจกรรมหลายๆ อย่างไปด้ วยในเวลาเดียวกัน (Multitasking)
- ร้ อยละ 40 ของกลุม่ ตัวอย่าง ดูโทรทัศน์เพื่อรับชมข่าวสารต่างๆ
Devis (2008) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “The rise of the digital natives” โดยเก็บข้ อมูลด้ วย
แบบสารวจออนไลน์ (Online survey) กับกลุม่ ผู้บริโภครุ่นใหม่ชาวเอเชียในประเทศจีน ฮ่องกง
อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไต้ หวัน ไทย และออสเตรเลีย กลุม่
ตัวอย่างเป็ นผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นชาวดิจิทลั โดยกาเนิด (Digital natives)
พบว่าผู้บริโภครุ่นใหม่ชาวเอเชียมักใช้ เวลาใกล้ เคียงกันในการเปิ ดรับสื่อโดยรวม คือประมาณ 10
ชัว่ โมงต่อวัน และยังคงใช้ สื่อดังเดิ
้ มอย่างการชมโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ อ่านนิตยสาร โดยเฉลี่ย
4 ชัว่ โมงต่อวัน แต่มกั ไม่คอ่ ยสนใจรายละเอียดมากนัก นอกจากนี ้ คนกลุม่ นี ้ยังมักใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ พร้ อมกับดูโทรทัศน์ และใช้ โทรศัพท์มือถือในเวลาเดียวกันด้ วย
การศึกษาของ Robinson (2009) ในหัวข้ อ “An investigation of social and traditional
media interaction on generation Y’s political intentions and behavior” โดยเก็บข้ อมูลกับ
กลุม่ วัยรุ่นเจเนอเรชัน่ วายชาวอเมริกนั ด้ วยการทาแบบสอบถามออนไลน์ ผลพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ทังหมดมี
้
การใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Online social network) โดยกลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ
100 มีการใช้ Facebook, กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 37 ใช้ MySpace, กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 12 ใช้
LinkedIn, กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 8 ใช้ Twitter และกลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 58 รายงานว่าเข้ าเช็ค
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของตนเฉลี่ย 3 ครัง้ ต่อวัน นอกจากนี ้ ผลการสอบถามถึงเหตุผลในการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์พบว่า กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 99 ใช้ เพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อน
ฝูง กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 71 รายงานว่าใช้ เพื่อความบันเทิง กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 52 รายงานว่าใช้
เพราะเบื่อ กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 23 รายงานว่าใช้ เพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร และกลุม่ ตัวอย่าง
ร้ อยละ 22 รายงานว่าใช้ เพื่อแสดงความคิดเห็นของตนต่อสิ่งต่างๆ
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สาหรับในประเทศไทยนัน้ ภัทรภร เสนไกรกุล (2551) ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การ
เปิ ดรับ แรงจูงใจในการใช้ สื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภคที่มีตอ่ สื่อ
ดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่” โดยใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างทังชายและหญิ
้
ง อายุ
ระหว่าง 18 – 30 ปี จานวน 410 คน ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ถือเป็ นกลุม่ ผู้บริโภครุ่น
ใหม่ที่เรี ยกว่า กลุม่ มิลเลนเนียล (Millennial) หรื อกลุม่ ไอเจเนอเรชัน่ (iGeneration) หรื อกลุม่ เจเนอ
เรชัน่ วาย ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นกลุม่ คนที่เติบโตมาพร้ อมกับสื่ออินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีดจิ ิทลั และมี
การเปิ ดรับสื่อเหล่านี ้เป็ นประจา โดยอธิบายว่ากลุม่ คนเจเนอเรชัน่ วายถือเป็ นกลุม่ คนที่เติบโตมา
พร้ อมกับสื่ออินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีดิจทิ ลั เป็ นกลุม่ คนที่สามารถเปิ ดรับสื่อหลายอย่างในเวลา
เดียวกันได้ เป็ นอย่างดี (Multitask) เจเนอเรชัน่ วายไม่ใช่กลุม่ คนที่ทาการตามติดเทคโนโลยี แต่
เทคโนโลยีคือส่วนหนึง่ ในการดาเนินชีวิตของคนกลุม่ นี ้
ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาทังการเปิ
้
ดรับสื่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่ โดยสื่อ
ดังเดิ
้ มที่ใช้ ศกึ ษามี 4 ประเภท ได้ แก่ 1) โทรทัศน์ 2) วิทยุ 3) หนังสือพิมพ์ และ 4) นิตยสาร ส่วนสื่อ
รูปแบบใหม่นนั ้ ศึกษาเฉพาะสื่อรูปแบบใหม่ 6 ประเภทที่มีผ้ ใู ช้ งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
ประกอบด้ วย 1) สื่ออินเทอร์ เน็ต ได้ แก่ เว็บไซต์ทวั่ ไป เช่น Kapook.com, Sanook.com เป็ นต้ น 2)
สื่อสังคม (Social media site) คือ สื่อที่ขบั เคลื่อนด้ วยระบบ Web 2.0 เช่น Blogger, Facebook,
Twitter, YouTube เป็ นต้ น 3) อีเมล เช่น Hotmail, Gmail เป็ นต้ น 4) โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล เช่น
Google, Yahoo search เป็ นต้ น 5) โปรแกรมสนทนา (Instant message) เช่น MSN, Yahoo
messenger, Skype, Google talk เป็ นต้ น และ 6) โทรศัพท์มือถือ เช่น การใช้ สนทนา, รับส่ง SMS
หรื อ MMS, เล่นเกม, ฟั งเพลง, ใช้ Bluetooth เป็ นต้ น ซึง่ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผู้บริโภครุ่นใหม่มี
การเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มน้ อยกว่าสื่อรูปแบบใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- สื่อดังเดิ
้ ม
ผู้บริโภครุ่นใหม่เปิ ดรับโทรทัศน์ทกุ วัน (ร้ อยละ 73.41) เปิ ดรับวิทยุทกุ วัน (ร้ อยละ 29.51)
เปิ ดรับหนังสือพิมพ์ทกุ วัน (ร้ อยละ 26.34) และเปิ ดรับนิตยสารทุกวัน (ร้ อยละ 6.10) โดยปริ มาณ
การเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มโดยรวมคือร้ อยละ 33.84
- สื่อรูปแบบใหม่
ผู้บริโภครุ่นใหม่เปิ ดรับสื่อโทรศัพท์มือถือทุกวัน (ร้ อยละ 80.93) เปิ ดรับอีเมลทุกวัน (ร้ อย
ละ 55.37) เปิ ดรับโปรแกรมสืบค้ นข้ อมูลทุกวัน (ร้ อยละ 51.22) เปิ ดรับโปรแกรมสนทนาทุกวัน
(ร้ อยละ 47.07) เปิ ดรับเว็บไซต์สื่อสังคมทุกวัน (ร้ อยละ 37.32) และเปิ ดรับเว็บไซต์ทวั่ ไปทุกวัน
(ร้ อยละ 37.32) โดยปริมาณการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่โดยรวมคือร้ อยละ 51.54
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นอกจากนี ้ ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มต่อวันก็ยงั น้ อยกว่าระยะเวลาในการเปิ ดรับ
สื่อรูปแบบใหม่ตอ่ วันด้ วย โดยผลการวิจยั พบว่าผู้บริโภครุ่นใหม่ใช้ เวลา 3 ชัว่ โมงขึ ้นไปในการ
เปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ ม คิดเป็ นร้ อยละ 16.53 ขณะที่ใช้ เวลา 3 ชัว่ โมงขึ ้นไปในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่
คิดเป็ นร้ อยละ 23.66
ผู้วิจยั ได้ กล่าวถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อของเจเนอเรชัน่ วายที่แตกต่างไปจากกลุม่ คนเจ
เนอเรชัน่ อื่นๆ ดังต่อไปนี ้
- เจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุม่ คนที่ใช้ เวลาประมาณ 15 ชัว่ โมงต่อวันในการมีปฏิสมั พันธ์กบั สื่อ
และเทคโนโลยีการสื่อสารหลากหลายประเภท
- มากกว่าร้ อยละ 50 ของเจเนอเรชัน่ วาย มักจะคุยโทรศัพท์ขณะดูโทรทัศน์ไปด้ วย
- ร้ อยละ 59 ของเจเนอเรชัน่ วายใช้ เวลาอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมงต่อวันในการคุยโทรศัพท์
- กิจกรรมยามว่างที่เป็ นที่ชื่นชอบของผู้ชายเจเนอเรชัน่ วายคือการเล่นเกม ส่วนกิจกรรม
ยามว่างที่เป็ นที่ชื่นชอบของผู้หญิงเจเนอเรชัน่ วายคือการรับชมโทรทัศน์และการคุยโทรศัพท์
และ ฌานภาณุ มงคลฤทธิ์ (2552) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี
ต่อการตลาดและการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์” โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างทังชายและหญิ
้
ง อายุระหว่าง 18 – 25 ปี จานวน 400 คน
ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ถือเป็ นกลุม่ ผู้บริโภครุ่นใหม่ หรื อกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย ที่เติบโต
มาพร้ อมกับสื่ออินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีดจิ ิทลั ต่างๆ ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ เจเนอเรชัน่ วายร้ อย
ละ 65.5 มีการเปิ ดรับเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นประจาทุกวัน และร้ อยละ 37.8 ใช้ เวลา
เปิ ดรับมากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่เปิ ดรับเป็ นประจามากที่สดุ ได้ แก่
Facebook (ร้ อยละ 99.8) Hi5 (ร้ อยละ 35.8) Twitter (ร้ อยละ 19.8) Myspace (ร้ อยละ 6.2)
ตามลาดับ โดยมีแรงจูงใจในการใช้ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล และเพื่อ
แก้ ปัญหาต่างๆ มากที่สดุ และพฤติกรรมที่กลุม่ เจเนอเรชัน่ วายทามากที่สดุ บนเว็บไซต์เครื อข่าย
สังคมออนไลน์คือ พฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
นอกจากนี ้ ฐาปะนะ วงษ์ สาธิตศาสตร์ (2552) ได้ วิจยั ในหัวข้ อเรื่ อง “การเปิ ดรับสื่อ
อินเทอร์ เน็ต การใช้ และทัศนคติตอ่ การสื่อสารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษา” โดยเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 400 คน อายุ
เฉลี่ย 18 - 24 ปี (ตรงกับประชากรที่อยูใ่ นช่วงเจเนอเรชัน่ วาย) ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
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ใหญ่ใช้ อินเทอร์ เน็ตมาแล้ วนานกว่า 4 ปี ส่วนใหญ่จะใช้ อินเทอร์ เน็ตในแต่ละครัง้ เป็ นเวลานาน 1 –
2 ชัว่ โมง ส่วนใหญ่นิยมใช้ อินเทอร์ เน็ตในร้ านหรื อสถานที่ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต และพบว่ากลุม่
ตัวอย่างเข้ าใช้ งานบริการด้ านเครื อข่ายข้ อมูลข่าวสารเวิลด์ไวด์เว็บเป็ นจานวนมากที่สดุ รองลงมา
คือ การสนทนาโต้ ตอบแบบออนไลน์ และการใช้ บริการ e-mail ตามลาดับ
ส่วน วิทยา ดารงเกียรติศกั ดิ์ และ สหัทยา ดารงเกียรติศกั ดิ์ (2544) ได้ ศกึ ษาวิจยั ในเรื่ อง
“ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในวิถีชีวิตกับการบริโภคสื่อมวลชนของกลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” โดยศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.
2512 - 2524) จานวน 400 คน ผลการสารวจข้ อมูลพบว่า สื่อที่กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นิยม
เปิ ดรับมากที่สดุ คือ สื่อโทรทัศน์ (ร้ อยละ 100) รองลงมาคือ สื่อหนังสือพิมพ์ (ร้ อยละ 90.22) สือ่
วิทยุ (ร้ อยละ 86.7) และสื่ออินเทอร์ เน็ต (ร้ อยละ 67.5) ตามลาดับ โดยสาเหตุที่สื่อโทรทัศน์ได้ รับ
ความนิยมมากที่สดุ เป็ นเพราะสามารถเข้ าถึงทุกคนได้ ง่าย เข้ าถึงได้ ทกุ เพศ ทุกวัย และทุก
สถานภาพการศึกษา ประกอบกับเป็ นทังแหล่
้ งความรู้และความบันเทิงในแหล่งเดียวกัน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 อรอนงค์ ทิพย์เสถียรกุล ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับ
สื่อมวลชนของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อมวลชนของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ใช้ กลุม่ ตัวอย่างในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 34 - 39 ปี
(ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2511 - 2516) จานวน 400 คน แล้ วนามาวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา
พบว่า สื่อมวลชนที่เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เปิ ดรับมากที่สดุ เรี ยงตามลาดับ
คือ โทรทัศน์ (ร้ อยละ 98.3) หนังสือพิมพ์ (ร้ อยละ 75.5) อินเทอร์ เน็ต (ร้ อยละ 70.8) วิทยุ (ร้ อยละ
66.5) นิตยสาร (ร้ อยละ 56.3) และภาพยนตร์ (ร้ อยละ 43.8) โดยแบ่งตามประเภทสื่อดังนี ้
โทรทัศน์
ผู้ตอบแบบสอบถามเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ในวันจันทร์ ถึงศุกร์ มากที่สดุ โดยชมโทรทัศน์วนั ละ
2 ครัง้ หรื อมากกว่า และมีระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์เฉลี่ยต่อครัง้ ประมาณ 3 ชัว่ โมง 26
นาที สถานีโทรทัศน์ที่ชมบ่อยที่สดุ คือ ช่อง 3 และชมรายการประเภทข่าวประจาวันมากที่สดุ มี
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์แบบเปิ ดรับสื่อระหว่างทากิจกรรมอื่นร่วมด้ วย
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หนังสือพิมพ์
ผู้ตอบแบบสอบถามเปิ ดรับสื่อหนังสือพิมพ์ในวันจันทร์ถึงศุกร์ มากที่สดุ โดยอ่าน
หนังสือพิมพ์วนั ละครัง้ และช่วงเวลาที่อา่ นคือ ช่วงพักกลางวัน (12.00 - 12.29 น.) โดยในแต่ละ
ครัง้ จะอ่านหนังสือพิมพ์นานประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชัว่ โมง หนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยที่
นิยมอ่านมากทีส่ ดุ คือ ไทยรัฐ โดยรายการของหนังสือพิมพ์ที่อา่ นส่วนใหญ่ คือ พาดหัวข่าว
รองลงมาคือ เศรษฐกิจ และการเมือง และนิยมอ่านทังเล่
้ ม มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อแบบเปิ ดรับ
เพียงสื่อเดียว
อินเทอร์ เน็ต
ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมใช้ อินเทอร์ เน็ตในวันจันทร์ ถึงศุกร์ มากที่สดุ ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การใช้ อินเทอร์ เน็ตมาแล้ ว 5 ปี ขึ ้นไป โดยใช้ อินเทอร์ เน็ตวันละ 2 ครัง้ หรื อมากกว่า
และมีระยะเวลาใช้ อินเทอร์ เน็ตเฉลี่ยต่อครัง้ ประมาณ 3 ชัว่ โมง สาหรับเว็บไซต์ที่เข้ าใช้ ประจา คือ
Hotmail และ Google เพื่อใช้ ในการรับส่งอีเมล และค้ นหาข้ อมูลข่าวสาร ตามลาดับ กลุม่ ตัวอย่าง
มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ
แบบเปิ ดรับเพียงสื่อเดียวในเวลาหนึง่ ๆ
วิทยุ
ผู้ตอบแบบสอบถามรับฟั งวิทยุในวันจันทร์ถึงศุกร์ มากที่สดุ โดยรับฟั งวิทยุวนั ละครัง้ และมี
ระยะเวลารับฟั งต่อครัง้ ประมาณ 30 นาที 1 ชัว่ โมง ส่วนใหญ่เลือกรับฟั งประเภทหรื อรายการเพลง
โดยจะรับฟั งวิทยุขณะขับรถยนต์รองลงมาคือ ที่บ้าน และรับฟั งจากเครื่ องเล่นวิทยุมากที่สดุ กลุม่
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อแบบเปิ ดรับสื่อระหว่างทากิจกรรมอื่นร่วมด้ วย
นิตยสาร
ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านนิตยสารในวันเสาร์ และอาทิตย์มากที่สดุ โดยอ่านนิตยสาร
สัปดาห์ละครัง้ มีเวลาอ่านนิตยสารในเวลาว่าง ช่วงเช้ าหรื อช่วงเย็น โดยมีระยะเวลาในการอ่าน
เฉลี่ยต่อครัง้ ประมาณ 1 ชัว่ โมง ประเภทหรื อรายการของนิตยสารที่สว่ นใหญ่อา่ น คือ นิตยสารบ้ าน
และการตกแต่งบ้ าน รองลงมาเป็ นบันเทิง ดาราและนิยมอ่านทังเล่
้ มมากกว่าแยกอ่านเป็ นคอลัมน์
กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อแบบเปิ ดรับเพียงสื่อเดียว
ภาพยนตร์
ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมชมภาพยนตร์ ในวันเสาร์และอาทิตย์มากที่สดุ โดยชมภาพยนตร์
น้ อยกว่าเดือนละ 1 ครัง้ เวลาชมภาพยนตร์ คือ 12.00 - 15.00 น. นิยมชมภาพยนตร์ แนวแอคชัน่
ผจญภัย รองลงมาคือ ตลก และรัก โรแมนติก และนิยมชมภาพยนตร์ กบั แฟนหรื อคนรัก สาหรับ
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เหตุผลในการเปิ ดรับสื่อมวลชนนัน้ กลุม่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ต้ องการรับสื่อมวลชนเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการด้ านข้ อมูลข่าวสารมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้ านความบันเทิงและต้ องการด้ านสร้ าง
ภาพลักษณ์ให้ กบั ตนเอง โดยมีความต้ องการด้ านการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นเป็ นลาดับสุดท้ าย
ปาริชาต นาคอ่อน (2546) ได้ ศกึ ษาวิจยั ในหัวข้ อเรื่ อง “การเปิ ดรับสื่อของวัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานคร” โดยการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ
ของวัยรุ่นไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ แบ่งสือ่ ได้ เป็ นสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์)
และสื่อระหว่างบุคคล (จดหมาย, อินเทอร์ เน็ต, โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือ) การศึกษาใน
ครัง้ นี ้ได้ ทาการศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ
แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการเปิ ดรับสื่ออีกด้ วย โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษา
ระดับชันมั
้ ธยมปลาย เป็ นกลุม่ คนเจเนอเรชัน่ วาย อายุระหว่าง 15 – 18 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.
2528 - 2531) จานวน 360 คน ผลการวิจยั พบว่า
1. หนึง่ ในสามของกลุม่ วัยรุ่นมีการเปิ ดรับสื่อทุกประเภท โดยวัยรุ่นเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์มาก
ที่สดุ รองลงมา ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรศัพท์บ้าน อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
จดหมาย ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตไว้ วา่ เป็ นที่น่าแปลกใจที่วยั รุ่นยังคงใช้ จดหมายอยูแ่ ม้ จะมีการใช้
สื่อทันสมัยอื่นๆ แล้ วก็ตาม
2. วัยรุ่นชายเปิ ดรับสื่อหนังสือพิมพ์มากที่สดุ ขณะที่วยั รุ่นหญิงเปิ ดรับสื่อจดหมายมาก
ที่สดุ
3. วัยรุ่นมากกว่าร้ อยละ 90 มีรายได้ เฉลี่ย 1,000 - 3,000 บาท และพบว่าวัยรุ่นที่มีรายได้
ระดับต่าสุดที่ 1,000 - 2,000 บาทต่อเดือนนัน้ กลับมีการเปิ ดรับสื่อที่จาเป็ นต้ องเสียค่าใช้ จ่ายสูง
อาทิโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์บ้าน มากกว่าวัยรุ่นทีม่ ีรายได้ มากกว่า
การวิจยั ครัง้ นี ้มีข้อเสนอแนะคือ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครสามารถเปิ ดรับสื่อทุก
ประเภทได้ อย่างง่ายดาย ดังนัน้ ผู้ปกครองจึงควรดูแลการเปิ ดรับสื่อของวัยรุ่นอย่างใกล้ ชิด เพื่อ
ป้องกันการได้ รับข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เหมาะสม เพราะแม้ แต่ปัจจัยด้ านรายได้ ของวัยรุ่น ก็มิได้
เป็ นปั จจัยที่จะสามารถจากัดการเปิ ดรับสื่อที่มีคา่ ใช้ จ่ายสูงได้ มากนัก
ณัฐวุฒิ ศรี กตัญํู (2540) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “รูปแบบการดาเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ
และพฤติกรรมการบริโภคสินค้ าของเจเนอเรชัน่ วายในกรุงเทพมหานคร” โดยเก็บข้ อมูลจาก
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จานวนทังสิ
้ ้น 481 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บ
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ข้ อมูลคือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ คนเจเนอเรชัน่ วายในกรุงเทพมหานครมีลกั ษณะ
รูปแบบการดาเนินชีวิตที่เหมือนกับกลุม่ คนเจเนอเรชัน่ วายในสังคมอเมริกนั คือ เปิ ดรับสื่อในระดับ
มาก การไม่คอ่ ยสนใจและไม่นิยมใช้ สนิ ค้ าที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพราะผลการศึกษาพบว่า กลุม่
คนเจเนอเรชัน่ วายในกรุงเทพมหานครมีคา่ เฉลี่ยการใช้ อินเทอร์ เน็ตอยูใ่ นระดับที่น้อยมาก คือนาน
กว่า 1 เดือนต่อ 1 ครัง้ และมีคนกลุม่ นี ้ไม่เกินร้ อยละ 15 ที่มีอปุ กรณ์สื่อสาร โดยได้ รายงาน
ผลการวิจยั เกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อของเจเนอเรชัน่ วาย ไว้ ดงั นี ้
1. สื่อโทรทัศน์
- กลุม่ ตัวอย่างทุกคนเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์
- มากกว่าร้ อยละ 80 เปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ทกุ วัน
- กลุม่ ตัวอย่างชายมีการเปิ ดรับสื่อนี ้มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างหญิงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
- กลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์โดยเฉลี่ยวันละ 3.5 ชัว่ โมง
2. สื่อวิทยุ
- กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 95 เปิ ดรับสื่อวิทยุ
- กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 44 เปิ ดรับสื่อวิทยุทกุ วัน
- กลุม่ ตัวอย่างหญิงมีการเปิ ดรับสือ่ วิทยุมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างชายอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ โดยกลุม่ ตัวอย่างหญิงเปิ ดรับวิทยุโดยเฉลี่ยวันละ 1.5 ชัว่ โมง ขณะที่กลุม่ ตัวอย่างชายเปิ ดรับ
วิทยุโดยเฉลี่ยวันละ 1 ชัว่ โมง
3. สื่อหนังสือพิมพ์
- กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 97.5 เปิ ดรับสื่อหนังสือพิมพ์
- กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 37 เปิ ดรับสื่อหนังสือพิมพ์ทกุ วัน
4. สื่อนิตยสาร
- กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 70 เปิ ดรับสื่อนิตยสาร
- กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 13 เปิ ดรับสื่อนิตยสารทุกวัน
- กลุม่ ตัวอย่างหญิงมีการเปิ ดรับสื่อนี ้มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างชายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
5. สื่อโรงภาพยนตร์
- กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 34) เปิ ดรับสื่อโรงภาพยนตร์ นานกว่า 1 เดือนต่อ 1 ครัง้
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม
3.1 ความหมายของการยอมรับนวัตกรรม
3.1.1 ความหมายของนวัตกรรม
การศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมต่างๆ ในสังคมนันมี
้ มาอย่างยาวนาน ดังจะเห็นได้
จากการอธิบายความหมายของนวัตกรรม ซึง่ Rogers (2003) ได้ ให้ ความหมายของคาว่า
นวัตกรรม ไว้ วา่ คือ ความคิด (Idea) การกระทา (Practice) หรื อวัตถุ (Object) ใหม่ๆ ซึง่ ถูกรับรู้วา่
เป็ นสิง่ ใหม่ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรื อหน่วยอื่นๆ ของการยอมรับในสังคม (Individual or other
unit of adoption) ดังนัน้ นวัตกรรมอาจหมายถึงสิง่ ใหม่ๆ อันได้ แก่ สิง่ ใหม่ที่ไม่เคยมีผ้ ใู ดเคยทามา
ก่อน สิง่ ใหม่ที่เคยทามาแล้ วในอดีตแต่ได้ มีการรื อ้ ฟื น้ ขึ ้นมาใหม่ รวมไปถึงสิง่ ใหม่ที่มีการพัฒนามา
จากของเก่าที่มีอยูเ่ ดิม ส่วน Hughes (1971) ก็ได้ ให้ ความหมายไว้ คล้ ายคลึงกัน โดยอธิบายไว้ วา่
นวัตกรรมเป็ นการนาวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบตั ิหลังจากได้ ผา่ นการทดลองหรื อได้ รับการพัฒนามา
ตามลาดับขันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว โดยมีขนตอนของการพั
ั้
ฒนา 3 ขันตอนหลั
้
ก ประกอบด้ วย การคิดค้ น
(Invention) การพัฒนา (Development) และการนาไปปฏิบตั ิจริง (Implement) ซึง่ มีความ
แตกต่างจากการปฏิบตั ิเดิมที่เคยปฏิบตั ิมา
ขณะที่ Toffler (1970) ให้ ความหมายของนวัตกรรมไว้ วา่ นวัตกรรม เป็ นการผสมผสาน
ระหว่างเครื่ องมือกล และเทคนิคต่างๆ ที่มี 3 ลักษณะประกอบกัน ประการแรกคือ จะต้ องเป็ นการ
สร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่ (Creative) และเป็ นความคิดที่สามารถปฏิบตั ิได้ (Feasible idea) ประการที่
สองคือ จะต้ องสามารถนาไปใช้ ได้ ผลจริง (Practical application) และประการสุดท้ ายคือ จะต้ อง
มีการเผยแพร่ออกสูส่ งั คม (Diffusion through society)
นอกจากนี ้ยังมีผ้ ใู ห้ ความหมายและคาจากัดความของคาว่า นวัตกรรม ไว้อีกมายมาย
อาทิเช่น เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต (2528) ได้ อธิบายไว้ วา่ คาว่า นวัตกรรม หรื อ นวกรรม นัน้ มาจาก
คาศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Innovation โดยคาว่า นวัตกรรม นี ้มีรูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว
(ใหม่) อตต (ตัวเอง) และกรรม (การกระทา) สามารถแปลตามรากศัพท์เดิมได้ วา่ การกระทาที่ใหม่
ของตนเอง หรื อการกระทาของตนเองทีเ่ ป็ นสิง่ ใหม่, สุมิตา บุญวาส (2546) กล่าวว่า นวัตกรรม
หมายถึง การวิจยั หาวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการใหม่ๆ หรื อการปรับปรุงของเก่าให้ ได้ สงิ่ ใหม่ที่มี
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ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม, สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546) ก็ได้ ให้ คาจากัดความ
ของคาว่า นวัตกรรม ไว้ ด้วยเช่นกัน โดยอธิบายว่าหมายถึง วิธีการใหม่ๆ ที่นามาใช้ ซึง่ ไม่เคยใช้ ใน
หน่วยงานนันมาก่
้ อน อาจเป็ นวิธีการใหม่ที่ใช้ เป็ นครัง้ แรก หรื ออาจเป็ นวิธีการใหม่ที่เคยใช้ ใน
หน่วยงานอื่นมาก่อนก็ได้ และอัจฉรา ส้ มเขียวหวาน (2549) ให้ ความหมายของนวัตกรรมไว้ วา่
นวัตกรรม คือความคิดหรื อการปฏิบตั ิใหม่ๆ ที่ผิดแปลกไปจากสิง่ ที่เคยปฏิบตั ิมาทังหมด
้
หรื อการ
เปลี่ยนแปลงบางส่วนจากสิง่ ที่เคยปฏิบตั ิมาก่อน เพื่อจะนามาใช้ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินงานต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ ้น
โดย ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2521) ได้ กล่าวถึงความจาเป็ นของการกาหนดเกณฑ์การ
พิจารณานวัตกรรม เพื่อให้ สามารถจาแนกสิง่ ที่ถือว่าเป็ นนวัตกรรมได้ อย่างชัดเจน โดยได้ กาหนด
เกณฑ์การพิจารณาว่าสิง่ ใดเป็ นนวัตกรรมไว้ 4 ประการ ประกอบด้ วย
1. นวัตกรรมจะต้ องเป็ นสิง่ ใหม่ทงหมด
ั้
หรื อบางส่วนอาจเป็ นของเก่าใช้ ไม่ได้ ผลในอดีต
แต่นามาปรับปรุงใหม่ หรื อเป็ นของปั จจุบนั ที่เรานามาปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
2. มีการนาวิธีการจัดระบบมาใช้ กล่าวคือ มีการพิจารณาองค์ประกอบทังส่
้ วนข้ อมูลที่
นาเข้ าไปในกระบวนการและผลลัพธ์ โดยกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการให้ เหมาะสมก่อนที่จะทา
การเปลี่ยนแปลง
3. มีการพิสจู น์ด้วยการวิจยั ว่า สิง่ ใหม่นนจะช่
ั ้ วยแก้ ปัญหาและการดาเนินงานบางอย่างได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ ้นกว่าเดิม
4. สิง่ ใหม่นนยั
ั ้ งไม่เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบงานในปั จจุบนั เพราะหากสิง่ ใหม่นนได้
ั ้ รับการ
เผยแพร่และยอมรับจนกลายเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบงานทีด่ าเนินอยูใ่ นขณะนัน้ จะไม่ถือว่าสิง่ นัน้
เป็ นนวัตกรรม เนื่องจากถือว่าได้ เปลี่ยนสภาพเป็ นเทคโนโลยีอย่างเต็มทีแ่ ล้ ว
3.1.2 ประเภทของนวัตกรรม
การแบ่งประเภทของนวัตกรรมต่างๆนัน้ สามารถจัดแบ่งได้ หลากหลายวิธีการ ขึ ้นอยูก่ บั
เกณฑ์ที่นกั วิชาการนามาจัดแบ่ง อาทิเช่น ในเชิงการตลาดนัน้ Viardot (1998) ได้ แบ่งประเภทของ
นวัตกรรมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดสินค้ าไฮเทคโนโลยีประเภทต่างๆ โดยการพิจารณา
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีประกอบกับวัตถุประสงค์ในการใช้ งาน ทาให้ สามารถจาแนก
นวัตกรรมออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
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1. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เช่น การตัดต่อพันธุกรรม การปรุงยา เป็ นต้ น
2. วัสดุ (Material) เช่น การผลิตพลาสติกคุณภาพสูง การผลิตวัสดุทดแทน เป็ นต้ น
3. คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ (Computer and information processing) เป็ น
กลุม่ ที่มีการขยายตัวมากที่สดุ เช่น การพัฒนาระบบโทรคมนาคม การผลิตซีดี เป็ นต้ น
4. พลังงาน (Energy) เช่น โรงงานผลิตไฟฟ้าด้ วยพลังงานปรมาณู โซล่าเซลล์ เป็ นต้ น
ส่วนในเชิงธุรกิจนัน้ Kotelnikov (2009) ได้ แบ่งประเภทของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ออกเป็ น 6 ประเภท ได้ แก่ นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
(Product innovation) นวัตกรรมการตลาด (Marketing innovation) นวัตกรรมองค์กร
(Organizational innovation) นวัตกรรมกลยุทธ์ (Strategy innovation) และนวัตกรรมเทคโนโลยี
(Technology innovation)
แผนภาพที่ 2.6 ประเภทของนวัตกรรมในเชิงธุรกิจ

ที่มา: Kotelnikov, V. (2009). Systematic approach to innovation. Retrieved January 10,
2012, from http://insbeco.com/1000ventures/info/innovation_systemic
นอกจากนี ้ สมนึก เอื ้อจิระพงษ์ พนั ธ์ (2553) ยังได้ กล่าวว่า การจาแนกประเภทของ
นวัตกรรม แบ่งได้ หลายประเภทตามลักษณะขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการนาไปใช้ การ
จาแนกที่พบบ่อย และมีการนาไปใช้ ประโยชน์ในเชิงการวิจยั และการจัดการนวัตกรรม
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ค่อนข้ างมาก ประกอบด้ วย 3 ลักษณะ (Smith, 2006; Schilling, 2008; Bessant & Tidd, 2007;
Gopalakrishnan & Damanpour, 1997) คือ
1. การจาแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม (The target of innovation) แบ่งเป็ น
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation)
2. การจาแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง (The degree of change) จะแบ่ง
นวัตกรรมออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical innovation) และ
นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป (Incremental innovation)
3. การจาแนกตามขอบเขตของผลกระทบ (The area of impact) จาแนกได้ 2 ประเภท
คือ นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological innovation) และนวัตกรรมการบริหาร (Administrative
innovation)
โดยการจาแนกประเภทของนวัตกรรมที่เป็ นที่นิยมมากที่สดุ คือ การจาแนกตามขอบเขต
ของผลกระทบ (The area of impact) ซึง่ จาแนกได้ 2 ประเภท ได้ แก่ นวัตกรรมเทคโนโลยี
(Technological innovation) และนวัตกรรมการบริหาร (Administrative innovation) (สมนึก เอื ้อ
จิระพงษ์ พนั ธ์, 2553) ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological innovation)
เป็ นนวัตกรรมที่มีพื ้นฐานหรื อขอบเขตของการพัฒนามาจากความเจริญก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี โดยในปั จจุบนั การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีมีบทบาทและความสาคัญต่อการตลาด
เป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี ้ช่วยทาให้ การพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าหรื อผู้บริโภค และสร้ างความได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขันได้ เป็ นอย่างดี
รวมทังเป็
้ นนวัตกรรมที่มีแรงผลักดันที่สาคัญของความก้ าวหน้ าในด้ านต่างๆ ทังทางด้
้
านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง สิง่ แวดล้ อม และความเป็ นอยูข่ องประชาชน (Schilling, 2008; Utterback &
Suarez, 1993; พันธุ์อาจ ชัยรัตน์, 2547)
โดย Godin (2008) ได้ อธิบายถึงความสาคัญของนวัตกรรมชนิดที่เป็ นเทคโนโลยี โดยระบุ
ว่า นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological innovation) นับเป็ นยุคหนึง่ ของวิวฒ
ั นาการทาง
นวัตกรรมของมนุษยชาติ ซึง่ วิวฒ
ั นาการทางนวัตกรรมนี ้ประกอบด้ วย 13 ยุค อันได้ แก่ 1)
Imitation 2) Invention 3) Discovery 4) Imagination 5) Ingenuity 6) Cultural change 7)
Social change 8) Organizational change 9) Political innovation 10) Creativity 11)
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Technological change 12) Technological innovation และ 13) Commercialized innovation
ซึง่ นวัตกรรมเทคโนโลยีสามารถจัดแบ่งประเภทหรื อหมวดหมูย่ อ่ ยออกได้ อีกหลายลักษณะ
2) นวัตกรรมการบริหาร (Administrative innovation)
นวัตกรรมทางการบริหารเป็ นเรื่ องของการคิดค้ นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ ตลอดจน
กระบวนการจัดการองค์การใหม่ ที่สง่ ผลให้ ระบบการทางาน การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์
และการให้ บริการขององค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น เช่น การบริหารองค์การในลักษณะ
โครงสร้ างองค์การแบบเมตริกซ์ การใช้ แนวคิด Balanced score card ในการวางแผนและ
ประเมินผลงานขององค์การ เป็ นต้ น ดังนัน้ กล่าวโดยสรุปได้ วา่ นวัตกรรมทางการบริหาร เป็ นเรื่ อง
ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับนโยบาย โครงสร้ างองค์การ ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจัดการใน
องค์การ ซึง่ ต่างจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการ (Cooper, 1998; Gopalakrishnan &
Damanpour, 1997)
ชานาญ เชาวกีรติพงศ์ (2539) ได้ อธิบายเกี่ยวกับนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีประเภทต่างๆ
โดยได้ จาแนกประเภทของนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีไว้ 7 ประเภทด้ วยกัน ได้ แก่
1. นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร เช่น ความรู้ในการเพาะปลูก การขยายพันธุ์พืช เป็ นต้ น
2. นวัตกรรมเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม เช่น เทคโนโลยีเร่งผลผลิตในโรงงาน เป็ นต้ น
3. นวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ เช่น การสร้ างไตเทียม หัวใจเทียม อวัยวะเทียม เป็ นต้ น
4. นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ โทรเลข โทรทัศน์ วิทยุ
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น
5. นวัตกรรมเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่ง เช่น เครื่ องบิน รถยนต์ เป็ นต้ น
6. นวัตกรรมเทคโนโลยีการสารวจอวกาศ เช่น จรวด ดาวเทียม ยานอวกาศ เป็ นต้ น
7. นวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข เช่น การวางแผนครอบครัว ยาคุมกาเนิด เป็ นต้ น
วิชยั พริง้ มาดี (2550) ได้ ทาการจัดกลุม่ ของนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยี เพื่อแบ่งประเภท
สาขาของนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีตา่ งๆ ในสังคม โดยแบ่งออกไว้ เป็ น 11 สาขา ได้ แก่
1. นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีการควบคุม (Control innovation/technology)
2. นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio innovation/technology)
3. นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีอาหาร (Food innovation/technology)
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4. นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีวสั ดุ (Materials innovation/technology)
5. นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และการผลิต (Production and process
innovation/technology)
6. นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีโครงสร้ าง (Structural innovation/technology)
7. นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีขนส่ง (Transportation innovation/technology)
8. นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics innovation/technology)
9. นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีสงิ่ ทอและเสื ้อผ้ า (Textile and garment
innovation/technology)
10. นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
communication innovation/technology)
11. นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีการเกษตร (Agriculture innovation/technology)
จะเห็นได้ วา่ การจัดแบ่งประเภทของนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ นันแตกต่
้
างกันไปตาม
เกณฑ์ที่นกั วิชาการแต่ละท่านกาหนดขึ ้น แต่นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีประเภทหนึง่ ที่นกั วิชาการทุก
ท่านระบุถึงไว้ เหมือนกันนัน่ คือ นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication technological
innovation) แสดงให้ เห็นถึงความโดดเด่นและความสาคัญของนวัตกรรมประเภทนี ้ โดย สุรสิทธิ์
วิทยารัฐ (2547) ได้ อธิบายว่า การศึกษาด้ านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารนัน้ เริ่มจากการศึกษา
ของนักวิชาการในกลุม่ เทคโนโลยีการสื่อสารเป็ นตัวกาหนด (Communication technological
determinism) ตังแต่
้ ในช่วงปี ค.ศ. 1950 เป็ นต้ นมา ซึง่ ต่อมาสภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากมาย สิง่ ต่างๆ เจริญก้ าวหน้ ามากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะวิวฒ
ั นาการทางด้ านการสื่อสาร จนทา
ให้ การติดต่อสื่อสารในสังคมเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมไปอย่างมาก
นักวิชาการท่านหนึง่ ในกลุม่ เทคโนโลยีการสื่อสารเป็ นตัวกาหนด คือ Fidler (1997) ได้
อธิบายถึงลักษณะการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนี ้ โดยเรี ยกว่าเป็ นปรากฏการณ์
‚Mediamorphosis‛ ซึง่ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพสื่อที่ใช้ ในการสื่อสารของมนุษย์ อันเป็ น
ผลมาจากความต้ องการที่ซบั ซ้ อนมากยิ่งขึ ้นของมนุษย์ แรงกดดันและสภาพการแข่งขันทาง
การเมืองและสังคม รวมทังเป็
้ นผลมาจากการคิดค้ นนวัตกรรมหรื อสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ จนทาให้ เกิด
เป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication technological innovation) โดย

91
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงสภาพเทคโนโลยีสื่อมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็ น
2 ลักษณะ ได้ แก่
1. การวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีสื่อ (Coevolution)
การแปลงสภาพของสื่อใหม่มกั จะเกิดในลักษณะรูปแบบที่เป็ นการค่อยๆ แปรสภาพ
กล่าวคือ รูปแบบการสื่อสารที่เราเห็นได้ ชดั มีแนวโน้ มที่จะปรับเข้ าหารูปแบบของระบบการสื่อสาร
ของมนุษย์ที่เป็ นอยูใ่ นยุคสมัยนันๆ
้ ไม่ปรากฏว่ามีรูปแบบการสื่อสารใดที่จะดารงอยูไ่ ด้ โดยไม่
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั รูปแบบอื่นๆ รวมทังวั
้ ฒนธรรมของสังคมนันๆ
้ แต่รูปแบบการสื่อสารจะค่อยๆ
พัฒนาไป ค่อยมีผลขึ ้นเรื่ อยๆ ในระดับที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา มากกว่าที่จะอุบตั ิขึ ้นแล้ ว
มาแทนที่สื่อเก่าที่ตายไป จึงเป็ นไปไม่ได้ เลยที่สื่อเกิดขึ ้นใหม่ได้ เอง พร้ อมๆ กับการล้ มหายสาบสูญ
ของสื่อเก่า
2. การบรรจบกันของเทคโนโลยีสื่อ (Convergence)
เป็ นการพัฒนาเข้ ามาใกล้ กนั ของเทคโนโลยี มีลกั ษณะเป็ นการวิวฒ
ั นาการมาพบกันของ
เทคโนโลยีทงั ้ 4 ประเภท ได้ แก่ เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง (Broadcast and motion
picture technology) เทคโนโลยีการพิมพ์ (Print and publishing technology) และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (Computer technology) โดยมีเทคโนโลยีสอื่ สารโทรคมนาคม
(Telecommunication technology) เป็ นปั จจัยสนับสนุนอยู่
นอกจากนี ้ Fidler ยังได้ กล่าวถึงลาดับพัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อ 3 สื่อหลักที่เกี่ยวข้ อง
กับรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ อันได้ แก่
1. เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างบุคคล (The interpersonal domain)
2. เทคโนโลยีการสื่อสารประเภทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (The broadcast
domain)
3. เทคโนโลยีการสื่อสารประเภทสื่อสิง่ พิมพ์ (The document domain)
ภาพรวมของพัฒนาการเทคโนโลยีสื่อทัง้ 3 สื่อหลักข้ างต้ น อาจพิจารณาได้ จาก
พัฒนาการของการเกิดขึ ้นของภาษา (Language) แต่ละประเภท อันแสดงถึงช่วงเวลาสาคัญของ
มนุษยชาติที่เกิดการปฏิวตั ิการสื่อสารของมนุษยชาติ นับตังแต่
้ เกิดภาษาพูดขึ ้นในยุคแรก และ
พัฒนาเป็ นการใช้ ภาษาเขียน (Written language) ในยุคถัดมา จนกระทัง่ วิวฒ
ั นาการเป็ นการใช้
ภาษาระบบตัวเลข (Digital language) อย่างในยุคปั จจุบนั ซึง่ ส่งผลให้ เกิดความเจริญก้ าวหน้ าใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างมากมาย
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ทังนี
้ ้ เนื่องจากภาษาเปรี ยบเสมือนตัวทาหน้ าที่เป็ น ‚สื่อกลางในการสื่อสารของ
มนุษยชาติ‛ ดังนัน้ พัฒนาการของภาษา 3 ช่วงเวลาในอดีตกาล จึงทาให้ เราเข้ าใจถึงพัฒนาการ
เทคโนโลยีสื่อได้ อย่างชัดเจน
แผนภาพที่ 2.7 The family tree of communication media

ที่มา: Fidler, R. (1997). MediaMorphosis: Understanding new media., Pine forge press.
UK, p. 34.

93
1. ช่วงแรก เริ่มต้ นเมื่อประมาณ 30,000 ปี ก่อน
เป็ นช่วงที่มนุษย์มีภาษาพูด ทาให้ มนุษย์มีรูปแบบการสื่อสารในลักษณะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล (Interpersonal domain) มีการเห็นหน้ าค่าตากัน (Face - to - face
communication) ทาให้ มนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้สกึ นึกคิดได้ มากขึ ้น ยุคนี ้มนุษย์มีความ
เกี่ยวพันใกล้ ชิดกับการบอกเล่า จนกระทัง่ พัฒนาไปสูร่ ูปแบบการสื่อสารโดยการกระจายเสียงและ
ภาพ (Broadcast domain) ในเวลาต่อมา ซึง่ ช่วยให้ การถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็ นไปได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
2. ช่วงที่สอง เริ่มประมาณ 6,000 ปี ก่อน
เป็ นช่วงเวลาที่มนุษย์มีภาษาเขียนใช้ ทาให้ เกิดรูปแบบการสื่อสารในลักษณะบันทึกเป็ น
เอกสาร (Document domain) หรื อเกิดสื่อสิ่งพิมพ์ขึ ้น ช่วยย่อระยะเวลาให้ กบั การเผยแพร่และการ
ดารงรักษาความรู้และวัฒนธรรมของมนุษยชาติได้ มาก
3. ช่วงที่สาม เริ่มประมาณ 200 ปี ก่อน (ประมาณ 2 ศตวรรษที่ผา่ นมา)
เกิดการประยุกต์ใช้ อิเล็กทรอนิกส์ในเทคโนโลยีสื่อ ซึง่ ยิ่งช่วยย่นระยะเวลาในการเผยแพร่
ข่าวสารขึ ้นอีกมาก การพัฒนาของสื่อที่ใช้ ในการสื่อสารรูปแบบใหม่นี ้เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วใน
ช่วงเวลาเพียง 2 ศตวรรษที่ผา่ นมา เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงแรกและช่วงที่สองที่อาศัยเวลานานกว่า
มาก เป็ นช่วงที่มนุษยชาติได้ สมั ผัสกับภาษาระบบตัวเลข (Digital language) ซึง่ เป็ นกลไกสาคัญ
ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ทกุ รูปแบบ
โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารที่อยูใ่ นช่วงที่สามนี ้ สามารถจัดกลุม่ ได้ เป็ น 4 ประเภท
ซึง่ ครอบคลุมนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ทงหมด
ั้
ได้ แก่ เทคโนโลยีการแพร่ภาพและ
เสียง (Broadcast and motion picture technology) เทคโนโลยีการพิมพ์ (Print and publishing
technology) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer technology) และเทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคม (Telecommunication technology) (Croke, 2011; Bittman, 2011; Buckingham
& Willett, 2006; Bolter & Grusin, 1999; Lewis & Slade, 2000; สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2547)
1. เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง (Broadcast and motion picture technology)
หมายถึง เทคโนโลยีเกี่ยวกับวิธีการรับส่งข้ อมูลข่าวสารทังข้
้ อมูลภาพและเสียง โดยอาศัย
หลักการเบื ้องต้ นคือ การส่งสัญญาณภาพและเสียงรวมกับสัญญาณคลื่นวิทยุ แล้ วกระจายสู่
อากาศในรูปของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า จากนันเครื
้ ่องรับจะทาการแยกสัญญาณ ทาให้ ภาพและเสียง
ปรากฏที่เครื่ องรับ เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, ระบบแพร่ภาพผ่านดาวเทียม, ระบบเคเบิ ้ลทีวี เป็ นต้ น
โดยเทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียงที่มีความใหม่ (Newness of technology) สูง ได้ แก่
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โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต (Internet TV) (Wertime & Fenwick, 2008; สมเกียรติ เหลืองศักดิช์ ยั , 2553)
และเคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม (“Must have 2012,” 2555; รัตติยา อังกุลานนท์, 2555)
2. เทคโนโลยีการพิมพ์ (Print and publishing technology)
หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการพิมพ์ลาย ภาพ หรื อตัวอักษรลงบนวัสดุตา่ งๆ เช่น การ
พิมพ์หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็ นต้ น
แต่เนื่องจากในปั จจุบนั นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ละประเภทได้ เกิดการบรรจบกัน
ของเทคโนโลยีสื่อ (Convergence) มากขึ ้น โดยเฉพาะประเภทเทคโนโลยีการพิมพ์ จะเห็นได้ วา่
งานพิมพ์ตา่ งๆ ถูกลดบทบาทลงอย่างมากในสังคมปั จจุบนั เพราะข้ อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นสื่อ
เหล่านัน้ ถูกนาไปนาเสนอผ่านสื่อรูปแบบอื่นๆ แทน เช่น การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
การนาเสนอข่าวออนไลน์ (Online news) การผลิตนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-magazine) เป็ นต้ น
ทาให้ ผ้ บู ริโภคมีทางเลือกในการเปิ ดรับสื่อผ่านช่องทางใหม่ๆ เพิ่มมากขึ ้น จานวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิต
ออกมาจึงลดน้ อยลงไปตามจานวนผู้อา่ นที่ลดน้ อยลง ส่งผลทาให้ เทคโนโลยีทางด้ านการพิมพ์มี
พัฒนาการไม่สงู เท่าเทคโนโลยีประเภทอื่นๆ นัน่ เอง (Croke, 2011; Bittman, 2011; สุรสิทธิ์ วิทยา
รัฐ, 2547) โดยหากใช้ เกณฑ์เรื่ องความใหม่ของเทคโนโลยี (Newness of technology) เป็ นเกณฑ์
ในการพิจารณา ก็สามารถกล่าวได้ วา่ เทคโนโลยีการพิมพ์เป็ นเทคโนโลยีที่มีความใหม่น้อยที่สดุ
เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคม (Price, 2001; Kawamoto, 1997; Gershon & Bell, 2011)
3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer technology)
หมายถึง เทคโนโลยีที่ถกู นามาใช้ เพื่อการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และค้ นคว้ า
สารสนเทศ ซึง่ ประกอบด้ วยฮาร์ ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ ชิ ้นส่วนต่างๆ รวมถึงสื่อที่ใช้ ในการ
บันทึกข้ อมูล และซอฟท์แวร์ คือ โปรแกรมที่เป็ นชุดคาสัง่ ทาหน้ าทีค่ วบคุมการทางานของฮาร์ ดแวร์
นอกจากนี ้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยงั รวมไปถึง ระบบปฏิบตั ิการ ระบบอินเทอร์ เน็ต และ
แอปพลิเคชัน่ (Applications) ต่างๆ ด้ วย ตัวอย่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์
แบบตังโต๊
้ ะ, เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา, ระบบ Windows, โปรแกรม Microsoft office, สือ่
สังคม (Social media), โปรแกรมสนทนา (Instant message) รวมไปถึงสิง่ ประดิษฐ์ ตา่ งๆ หรื อ
Gadget (ซึง่ เว็บไซต์ Pantip.com เรี ยกว่า ของเล่นไฮเทค) ได้ แก่ เครื่ องเล่น MP3, Digital
camera, Webcam, Flash drive, Netbook, Digital photo frame, GPS เป็ นต้ น
ซึง่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่มีความใหม่ (Newness of technology) สูง และได้ รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้ แก่ สื่อสังคม (Social media) เช่น Facebook, Twitter, Google+
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(Gershon & Bell, 2011; จักรพงศ์ คงมาลัย, 2554; สมสกุล เผ่าจินดามุข, 2555) และโปรแกรม
สนทนา (Instant message) เช่น Skype, Whatsapp, Line, Viber (Wetsels, 2008)
4. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication technology)
หมายถึง เทคโนโลยีที่นามาใช้ ในการรับส่งข้ อมูลสารสนเทศ โดยเป็ นช่องทางการเชื่อมต่อ
ระหว่างอุปกรณ์แต่ละเครื่ อง ทาให้ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ ได้ แก่ สมาร์ ทโฟน (Smart
phone), แท็บเล็ท (Tablet), บริการโทรศัพท์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต (VoIP) เป็ นต้ น
โดยเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่มีความใหม่ (Newness of technology) สูง ได้ แก่
สมาร์ ทโฟน (Smart phone) (Gershon & Bell, 2011; “Must have 2012,” 2555; สมสกุล เผ่า
จินดามุข, 2555) และแท็บเล็ท (Tablet) (“Must have 2012,” 2555; สมสกุล เผ่าจินดามุข, 2555)
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี ้จึงยึดประเภทของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารในช่วงที่สาม ตาม
หลักการแบ่งพัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อของ Fidler (1997) เป็ นตัวแปรในการศึกษาวิจยั
เนื่องจากเป็ นนวัตกรรมที่มีความใหม่ (Newness of technology) มากที่สดุ ในสังคม โดยจะศึกษา
การยอมรับเทคโนโลยี 6 ชนิดที่มีความใหม่สงู ได้ แก่ 1) โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต (Internet TV)
(Wertime & Fenwick, 2008; สมเกียรติ เหลืองศักดิช์ ยั , 2553) 2) เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม
(“Must have 2012,” 2555) 3) สื่อสังคม (Social media) (Gershon & Bell, 2011; จักรพงศ์ คง
มาลัย, 2554) 4) โปรแกรมสนทนา (Instant message) (Wetsels, 2008) 5) สมาร์ ทโฟน (Smart
phone) (Gershon & Bell, 2011; “Must have 2012,” 2555) และ 6) แท็บเล็ท (Tablet) (“Must
have 2012,” 2555) ซึง่ ครอบคลุมนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ทงหมด
ั้
ทังเทคโนโลยี
้
การแพร่ภาพและเสียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Croke, 2011;
Bittman, 2011; Buckingham & Willett, 2006; Bolter & Grusin, 1999; Lewis & Slade, 2000;
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2547) ยกเว้ นเทคโนโลยีการพิมพ์ เพราะเทคโนโลยีประเภทนี ้มีพฒ
ั นาการไม่สงู
เท่าเทคโนโลยีประเภทอื่นๆ หรื อมีความใหม่ไม่เท่าเทคโนโลยีประเภทอื่นๆ นัน่ เอง (Croke, 2011;
Bittman, 2011; Price, 2001; Kawamoto, 1997; Gershon & Bell, 2011; สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ,
2547)
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3.1.3 การยอมรับนวัตกรรม
Rogers (2003) ได้ อธิบายว่า ปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อการยอมรับนวัตกรรมแต่ละชนิดใน
สังคม คือคุณลักษณะของนวัตกรรมแต่ละชนิดนัน่ เอง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบ (Relative advantage)
หมายถึง การที่นวัตกรรมหนึง่ ถูกรับรู้วา่ มีคณ
ุ ค่าสูงกว่าหรื อดีกว่า สิง่ ที่มีอยูห่ รื อเป็ นอยูเ่ ดิม
หรื อความคิดเดิมในสังคม ประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบอาจปรากฏในรูปของกาไรทางเศรษฐกิจหรื อ
การเสริมสร้ างสถานะทางสังคมก็ได้ นวัตกรรมใดที่ได้ รับการรับรู้วา่ มีประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบ
มากกว่าจะได้ รับความนิยมอย่างรวดเร็วกว่า
2. ความเข้ ากันได้ (Compatibility)
หมายถึง นวัตกรรมได้ รับการยอมรับว่ามีความสอดคล้ องกับค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต
และความต้ องการของสมาชิกในสังคม นวัตกรรมใดทีถ่ กู รับรู้วา่ มีความเข้ ากันได้ กบั ระบบ
วัฒนธรรมของสมาชิกในสังคม ก็จะได้ รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว
3. ความซับซ้ อน (Complexity)
หมายถึง การที่นวัตกรรมได้ รับการยอมรับว่ามีระดับความยากในการทาความเข้ าใจและ
นาไปใช้ ในสังคม นวัตกรรมใดที่สงั คมรับรู้วา่ มีความซับซ้ อนยุง่ ยาก อัตราการยอมรับนวัตกรรมจะ
น้ อยกว่านวัตกรรมที่มีความเรี ยบง่ายในการใช้ งานและควบคุม
4. ความสามารถในการทดลองใช้ (Trialability)
หมายถึง การที่เราสามารถนานวัตกรรมไปทดลองใช้ ได้ นวัตกรรมที่สามารถแบ่งเป็ น
ส่วนย่อยๆ เพื่อนาไปทดลองใช้ จะได้ รับการยอมรับเร็วกว่านวัตกรรมที่ไม่สามารถแบ่งส่วนย่อยได้
5. ความสามารถในการสังเกตผล (Observability)
หมายถึง การที่ผลของนวัตกรรมสามารถมองเห็นได้ นวัตกรรมใดที่สามารถแสดงผลอย่าง
ชัดเจนในสังคมจะได้ รับการยอมรับเร็วกว่านวัตกรรมที่สงั เกตผลได้ ยาก
จากการศึกษาความหมาย ประเภท และคุณลักษณะของนวัตกรรม จึงสามารถสรุปได้ วา่
การยอมรับนวัตกรรม (Innovation adoption) หมายถึง กระบวนการที่แต่ละบุคคลจะพิจารณา
ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งใหม่หรื อนวัตกรรมที่เกิดขึ ้น ผ่านขันตอนต่
้
างๆ ตังแต่
้ การรับรู้วา่ มีนวัตกรรม
การเกิดทัศนคติอนั นาไปสูก่ ารตัดสินใจยอมรับหรื อปฏิเสธนวัตกรรม จนถึงขันยื
้ นยันการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนวัตกรรมนัน้ โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนัน้ ไม่มีกาหนดแน่นอนตายตัว ทังนี
้ ้
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ขึ ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคลและขึ ้นอยูก่ บั คุณลักษณะของนวัตกรรมนันๆ
้ ด้ วย (Foster, 1973; Rogers
& Shoemaker, 1978)
ถึงแม้ วา่ นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีด้านการสื่อสารจะมีอยูห่ ลากหลายรูปแบบ แต่ใช่วา่ การ
สื่อสารทุกรูปแบบจะได้ รับความนิยม หรื อการยอมรับจากคนในสังคมเท่ากันหมด ทังนี
้ ้เพราะมี
ปั จจัยมากมายที่สง่ ผลให้ การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
ออกไป ดังเช่นที่ Croke (2011) กล่าวว่า เทคโนโลยีการสื่อสารแต่ละชนิดมีวิวฒ
ั นาการในสังคม
แตกต่างกันไป ขึ ้นอยูก่ บั สภาพสังคมและบุคลิกลักษณะของผู้คนในแต่ละยุคสมัย ด้ วยเหตุนี ้ การ
ยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสารของสื่อแต่ละชนิดจึงมีความแตกต่างกันออกไป ดังจะเห็นได้ วา่ สื่อ
ดังเดิ
้ ม (Traditional media) ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์และวิทยุนนั ้ ใช้ เวลาหลายสิบปี เพื่อให้ สามารถ
เข้ าถึงผู้คนในสังคมได้ ขณะที่สื่อรูปแบบใหม่ (New media) ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือและ
อินเทอร์ เน็ตนัน้ สามารถเข้ าถึงผู้คนจานวนมากได้ ภายในระยะเวลาสันกว่
้ าสื่อดังเดิ
้ มมาก
แผนภาพที่ 2.8 การยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ละชนิด

ที่มา: Croke, B. (2011). Admissions marketing – What’s here vs what’s next. Retrieved
January 10, 2012, from http://blog.inigral.com/whats-here-vs-whats-next-inadmissions-marketing
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จะเห็นได้ วา่ นวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีในเชิงการสื่อสารนัน้ มีความ
เจริญก้ าวหน้ าอย่างสูง ส่งผลให้ เกิดการแพร่กระจายของนวัตกรรมอย่างรวดเร็วเป็ นวงกว้ าง และมี
แนวโน้ มที่นวัตกรรมเทคโนโลยีประเภทนี ้จะพัฒนาต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นทีช่ ยั ธร
ลิมาภรณ์วณิช (2554) จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ กล่าวถึงแนวโน้ มการพัฒนานวัตกรรม
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่ามีความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ว มุง่ เน้ นในการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่มีอยูอ่ ย่างมากมาย ให้ เกิดการนามาใช้ ประโยชน์สงู สุด ทังด้
้ านธุรกิจ ด้ าน
การศึกษาและวิจยั ด้ านความบันเทิง รวมถึงด้ านความมัน่ คง แนวโน้ มทางเทคโนโลยีที่ปรากฏให้
เห็นในปั จจุบนั เช่น
- เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (Internet Broadband)
จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่เชื่อมต่อศูนย์กลางต่างๆทัว่ โลก
เกิดเป็ นเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนข้ อมูลขนาดใหญ่ที่เข้ าถึงได้ ทกุ มุมโลก ส่งผลให้ เกิดการสร้ างสรรค์
รูปแบบธุรกิจได้ อย่างหลากหลาย
- เครื อข่ายข้ อมูลไร้ สาย (Wireless Connection)
การนาเทคโนโลยีนี ้มาใช้ ในภาคธุรกิจในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา ทาให้ การสื่อสารข้ อมูลก้ าว
ข้ ามขีดจากัดทางกายภาพ ผู้บริโภคไม่จาเป็ นต้ องผูกติดกับสถานที่หรื อรูปแบบเดิมๆ
- เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology)
ด้ วยความก้ าวหน้ าด้ านอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์อนั ทันสมัยที่
เกี่ยวข้ องกับสื่อดิจทิ ลั เป็ นไปอย่างรวดเร็ว ด้ วยคุณสมบัติที่ดีขึ ้นกว่าเดิมมาก ในขณะที่ต้นทุนลดลง
ทาให้ ผ้ บู ริโภคสามารถแปลง จัดเก็บ และใช้ งานข้ อมูลต่างๆ ในรูปแบบดิจิทลั ได้ อย่างง่ายดาย
3.2 การแพร่ กระจายนวัตกรรม
3.2.1 ความเป็ นมาของทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations Theory)
การแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations) หมายถึง กระบวนการที่สนิ ค้ า
บริการ หรื อแนวความคิดแบบใหม่ แพร่กระจายเข้ าไปยังประชาชนหรื อสังคม โดยอัตราการ
แพร่กระจายสินค้ าใหม่จะมีความแตกต่างกันขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของสินค้ าแต่ละประเภท เช่น สื่อ
วิทยุนนั ้ กว่าจะสามารถเข้ าถึงประชาชนชาวอเมริกนั จานวน 60 ล้ านคนได้ ต้ องใช้ เวลาถึง 30 ปี
ขณะที่สื่อโทรทัศน์ ใช้ เวลาเพียง 15 ปี ในการเข้ าถึง แต่ปัจจุบนั สื่ออินเทอร์ เน็ตกลับใช้ ระยะเวลา
เพียงแค่ 3 ปี ในการเข้ าถึงคนจานวน 90 ล้ านคน เป็ นต้ น (Solomon, 2011)
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ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมเป็ นทฤษฎีทแี่ สวงหาคาอธิบายปรากฏการณ์ของการ
แพร่กระจายความคิดใหม่ๆ ถูกพัฒนาขึ ้นครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1950 แรกเริ่มนันถู
้ กใช้ อธิบายใน
งานวิจยั เกี่ยวกับการเกษตรในเชิงสังคมวิทยา โดย Rogers (2003) ได้ อธิบาย 4 ปั จจัยสาคัญที่มี
อิทธิพลต่อการแพร่กระจายนวัตกรรม ได้ แก่ นวัตกรรม (Innovation) ช่องทางการสื่อสาร
(Communication channels) เวลา (Time) และระบบสังคม (Social system) โดยทฤษฎีการ
แพร่กระจายนวัตกรรมของ Everett Rogers นี ้ ได้ รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและถูกนามาใช้
อธิบายปรากฏการณ์ตา่ งๆ เกี่ยวกับการสื่อสารมากที่สดุ (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550) ทังนี
้ ้เพราะ
Rogers ได้ เชื่อมโยงการแพร่กระจายให้ เข้ ากับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึง่ ประกอบ
ไปด้ วยการเกิด การแพร่กระจาย และผล ซึง่ ก็คือการเปลี่ยนแปลงนัน่ เอง โดยการเปลี่ยนแปลงนี ้ยัง
สามารถแบ่งออกได้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงภายใน ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงภายในกลุม่ กันเอง และ
การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ผา่ นการติดต่อสื่อสารกับกลุม่ อื่นผ่านตัวแทนของกลุม่
Everett Rogers (2003) ได้ สร้ าง The S curve of technology ขึ ้นเพื่ออธิบาย
กระบวนการแพร่กระจายของเทคโนโลยีในสังคมเป็ นขันเป็
้ นตอนเพื่อที่จะสามารถคาดการณ์วา่
ช่วงเวลาใดสังคมจะเกิดการยอมรับเทคโนโลยี และช่วงเวลาใดเทคโนโลยีนนจะหมดความต้
ั้
องการ
แผนภาพที่ 2.9 The S curve of technology

ที่มา: The S curve of technology. Retrieved December 3, 2011, from
http://www.torakom.com
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The S curve of technology ใช้ อธิบายปรากฏการณ์การเกิดขึ ้นของเทคโนโลยีหรื อ
นวัตกรรมในสังคม โดยแกน Y แทนประสิทธิภาพหรื อเทียบจานวนผู้ใช้ ในสังคมก็ได้ ส่วนแกน X
แทนเวลา
ขันที
้ ่ 1 (Section I)
เป็ นช่วงเวลาของการประดิษฐ์ คิดค้ นจนประสบความสาเร็จออกมา และเริ่มทดสอบ
วางตลาด
ขันที
้ ่ 2 (Section II)
เป็ นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมมีการปฏิสมั พันธ์กบั คนในสังคม เกิดการรับรู้วา่ มี
เทคโนโลยีนี ้แล้ ว และสังคมเรี ยนรู้ถึงเทคโนโลยีนี ้ จนถึงการได้ รับความนิยมจากคนในสังคม เกิด
เป็ นธุรกิจ นวัตกรรมรุ่งเรื องอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีการพัฒนาประสิทธิภาพได้ สงู ขึ ้นอย่างรวดเร็ว
และพร้ อมกับการเติบโตของจานวนผู้ใช้ ซึง่ ช่วงนี ้นับได้ วา่ เป็ นช่วงเวลาทีเ่ หมาะกับการทาธุรกิจมาก
ที่สดุ ดังนัน้ ผู้ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ จึงควรจะเข้ าสูต่ ลาดในช่วงนี ้
ขันที
้ ่ 3 (Section III)
เป็ นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีอิ่มตัว ประสิทธิภาพการพัฒนาของเทคโนโลยีถึงขีดสุด
ทรัพยากรที่ใช้ ผลิตไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีจะยังคงที่ โดยไม่
สามารถพัฒนาต่อไปได้ จนกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทดแทน และเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมนี ้ก็จะ
หายไปจากสังคมในที่สดุ
3.2.2 กระบวนการพัฒนาการแพร่กระจายของนวัตกรรม (The innovation-development
process)
Rogers (2003) ได้ อธิบายถึงกระบวนการพัฒนาการแพร่กระจายของนวัตกรรม ซึง่ ถือ
เป็ นการสร้ างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ว่าประกอบด้ วยขันตอนของการตระหนั
้
กรู้ถึงปั ญหาหรื อความ
ต้ องการ (Recognizing a problem or need) งานวิจยั พื ้นฐานและงานวิจยั ประยุกต์ (Basic and
applied research) การพัฒนาปรับปรุง (Development) การพาณิชย์ (Commercialization) การ
แพร่กระจายและการยอมรับ (Diffusion and adoption) และผลลัพธ์ (Consequence)
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แผนภาพที่ 2.10 กระบวนการพัฒนาการแพร่กระจายของนวัตกรรม

ที่มา: Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). NY: Free Press, p. 133.
1. การตระหนักรู้ถึงปั ญหาหรื อความต้ องการ (Recognizing a problem or need)
ในกระบวนการการสร้ างสรรค์นวัตกรรม มักจะเริ่มต้ นด้ วยปั ญหาหรื อความต้ องการในการ
ทาสิง่ ใดสิ่งหนึง่ แต่ไม่สามารถกระทาได้ จึงจาเป็ นต้ องมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหาหรื อเติม
เต็มความต้ องการที่เกิดขึ ้น ซึง่ ในบางครัง้ นักวิทยาศาสตร์ ที่มองเห็นปั ญหาเหล่านี ้ได้ ลว่ งหน้ า จึงได้
ออกแบบงานวิจยั เพื่อหาคาตอบของปั ญหา จนเกิดเป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ ในเวลาต่อมา
2. งานวิจยั พื ้นฐานและงานวิจยั ประยุกต์ (Basic and applied research)
นวัตกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ ้นมักจะเป็ นนวัตกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีแบบใหม่ๆ ที่เกิด
จากการทาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการทาวิจยั ขันพื
้ ้นฐาน (Basic research) ที่ไม่ได้ มงุ่ เน้ นเพื่อ
การแก้ ไขปั ญหาหรื อการนาไปปรับใช้ แต่อย่างใด แต่เป็ นการวิจยั เพื่อค้ นหาสิง่ ที่น่าสนใจหรื อสิง่
ใหม่ๆ เพียงเท่านัน้ จากนันจึ
้ งนาหัวข้ อที่นา่ สนใจไปทาการวิจยั ประยุกต์ (Applied research) ที่
เฉพาะเจาะจงต่อไป
3. การพัฒนาปรับปรุง (Development)
การพัฒนาปรับปรุงนันไม่
้ อาจเกิดขึ ้นได้ หากไม่มีการวิจยั ดังนันการวิ
้
จยั และการพัฒนา
(R&D) จึงจาเป็ นต้ องทาควบคูก่ นั เสมอ โดยการพัฒนานวัตกรรมเป็ นการนาความคิดใหม่ๆ มา
รวมกันเป็ นการปรับปรุงรูปแบบของนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อกลุม่ เป้าหมาย
4. การพาณิชย์ (Commercialization)
การพาณิชย์ในทางนวัตกรรม หมายถึง ผลผลิต การผลิต การบรรจุภณ
ั ฑ์ การตลาด และ
การจัดจาหน่ายสินค้ าทีเ่ ป็ นนวัตกรรมหรื อสิ่งที่ถกู ดัดแปลงแนวคิดจากการวิจยั ให้ กลายมาเป็ น
สินค้ าหรื อบริการเพื่อส่งขายในตลาด โดย Hippel (1988) อธิบายว่า ทุกนวัตกรรมอาจไม่ได้ มา
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จากการวิจยั และพัฒนาเท่านัน้ หากแต่มาจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการทาง
ธุรกิจด้ วย
5. การแพร่กระจายและการยอมรับ (Diffusion and adoption)
การควบคุมการส่งข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสาร (Gatekeeping) เป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิ่ง
ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม เพราะนัน่ คือการตัดสินใจที่จะเริ่มการแพร่กระจายนวัตกรรมไปยัง
ผู้รับ โดยการส่งข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมนัน้ สามารถส่งผ่านช่องทางการสื่อสารได้ หลากหลาย
ช่องทาง แต่ต้องคานึงถึงอุปสรรคในการสื่อสารด้ วย เช่น ความไม่ชดั เจนของสาร การแทรกแซง
จากรัฐ เป็ นต้ น
6. ผลลัพธ์ (Consequence)
ส่วนสุดท้ ายในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมก็คือ ผลลัพธ์ของนวัตกรรม ซึง่ กล่าวได้ วา่ เป็ น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นยังปั จเจกบุคคลหรื อระบบสังคม เป็ นไปตามผลของการยอมรับหรื อการ
ปฏิเสธนวัตกรรมนัน่ เอง
3.2.3 กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม (Innovation - decision process)
Rogers (2003) ได้ อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมว่ามี 5 ขันตอน
้
ซึง่ จะ
เกิดขึ ้นเรี ยงตามลาดับ อันได้ แก่
- ขันรั
้ บรู้ (Awareness)
- ขันการจู
้
งใจ (Persuasion)
- ขันการตั
้
ดสินใจ (Decision)
- ขันตอนการน
้
าไปปฏิบตั ิ (Implementation)
- ขันการยื
้
นยัน (Confirmation)
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แผนภาพที่ 2.11 กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม

ที่มา: Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). NY: Free Press, p. 163.
1. ขันรั
้ บรู้ (Awareness)
ในขันนี
้ ้บุคคลรับรู้วา่ นวัตกรรมนันมี
้ อยู่ และพยายามหาความรู้ ความเข้ าใจว่านวัตกรรม
นันใช้
้ งานหรื อทางานอย่างไร โดยแบ่งความอยากรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมออกเป็ น 3 ด้ าน คือ
1.1 การตระหนักถึงนวัตกรรม
ความรู้ประเภทนี ้เป็ นความรู้ที่ทาให้ เกิดการตื่นตัวหรื อรู้จกั เกี่ยวกับนวัตกรรม เป็ นความรู้ที่
รู้วา่ นวัตกรรมนันเกิ
้ ดขึ ้นแล้ ว และนวัตกรรมนันท
้ าอะไรได้ บ้าง
1.2 ความรู้ในวิธีการใช้ นวัตกรรม
ความรู้ประเภทนี ้ได้ จากการติดต่อสื่อสารมวลชน การติดต่อกับหน่วยงานที่เผยแพร่
นวัตกรรมนัน้ ความรู้ประเภทนี ้จะช่วยให้ ใช้ นวัตกรรมได้ อย่างถูกต้ อง การขาดความรู้ในด้ านนี ้จะ
ทาให้ เกิดการปฏิเสธนวัตกรรม
1.3 ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ความรู้ประเภทนี ้เป็ นความรู้ถึงหลักการที่ลกึ ซึ ้งที่เป็ นเบื ้องหลังของนวัตกรรม หลักการที่จะช่วยให้
นวัตกรรมบรรลุผล
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2. ขันการจู
้
งใจ (Persuasion)
เป็ นขันที
้ ่บคุ คลจะรู้สกึ ชอบหรื อไม่ชอบนวัตกรรมนัน้ บุคคลจะเริ่มหาข้ อมูลอย่างกระตือรื น
ร้ น เริ่มสนใจแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมเพิ่มเติม พฤติกรรมนี ้เป็ นไปในลักษณะที่ตงใจ
ั้
และใช้ กระบวนการคิดมากกว่าในขันแรก
้
ซึง่ จะทาให้ ได้ ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมมากขึ ้น บุคคลจะ
รับรู้วา่ นวัตกรรมทุกอย่างมีลกั ษณะของความเสี่ยงอยูด่ ้ วย เขาจึงต้ องการแรงเสริมเพื่อให้ เกิดความ
มัน่ ใจ บุคคลจะแสวงหาแรงเสริมได้ จากการสื่อสารระหว่างบุคคล
3. ขันการตั
้
ดสินใจ (Decision)
เป็ นขันที
้ ่บคุ คลจะไตร่ตรองว่าจะยอมรับนวัตกรรมนันหรื
้ อไม่ ด้ วยการชัง่ น ้าหนักระหว่าง
ข้ อดีและข้ อเสียว่าเมื่อนานวัตกรรมมาใช้ แล้ วจะเป็ นประโยชน์ตอ่ กิจกรรมของตนหรื อไม่ และ
ประโยชน์ที่ได้ รับนันมากพอที
้
่จะยอมรับไปปฏิบตั ิอย่างเต็มที่หรื อไม่
4. ขันตอนการน
้
าไปปฏิบตั ิ (Implementation)
เป็ นขันตอนที
้
่บคุ คลทดลองใช้ นวัตกรรมนันกั
้ บสถานการณ์ของตน ซึง่ เป็ นการทดลองกับ
ส่วนน้ อยก่อนว่าได้ ผลดีหรื อไม่ และประโยชน์ที่ได้ รับนันมากพอที
้
่จะยอมรับไปปฏิบตั ิอย่างเต็มที่
หรื อไม่
5. ขันการยื
้
นยัน (Confirmation)
เป็ นขันที
้ ่บคุ คลจะแสวงหาข่าวสารเพิ่มเติม หรื อแสวงหาแรงเสริมเพื่อสนับสนุนหรื อยืนยัน
การตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่กระทาไปแล้ ว แต่บคุ คลอาจเปลี่ยนใจในทางตรงกันข้ ามได้ ถ้าเขา
ได้ รับข้ อมูลใหม่ที่ขดั แย้ งกับข้ อมูลเดิมที่ได้ รับมา ขันการยื
้
นยันนี ้จะเกิดขึ ้นหลังการตัดสินใจใน
ระยะเวลาหนึง่ ซึง่ ในขันนี
้ ้บุคคลใกล้ ชิดจะมีบทบาทเป็ นอย่างมาก
3.2.4 ประเภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรม (Adopter categorization on the basic of
innovativeness)
เนื่องจากระดับความรวดเร็วและระยะเวลาที่ใช้ ในการเปิ ดรับนวัตกรรมหรื อสิ่งใหม่ๆ ของ
แต่ละคนนันมี
้ ไม่เท่ากัน บางคนอาจมีการยอมรับนวัตกรรมหรื อสิ่งใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ในขณะที่
บางคนนัน้ อาจต้ องอาศัยระยะเวลาอย่างมากในการยอมรับ ดังนัน้ Rogers (2003) จึงได้ ทาการ
จาแนกประเภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรม โดยใช้ วิธีการจาแนกซึง่ อาศัยเงื่อนไขของระยะเวลาที่
แต่ละบุคคลใช้ ในการยอมรับนวัตกรรมเป็ นตัวกาหนด โดยจาแนกออกเป็ น 5 ประเภทบุคคล
ดังต่อไปนี ้
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1. กลุม่ ผู้บกุ เบิกหรื อกลุม่ ผู้ริเริ่ม (Innovators) คิดเป็ นจานวน 2.5 % ของประชากร
2. กลุม่ ผู้นาทางความคิด (Early adopters) คิดเป็ นจานวน 13.5 % ของประชากร
3. กลุม่ ผู้ยอมรับเร็วส่วนมาก (Early majority) คิดเป็ นจานวน 34 % ของประชากร
4. กลุม่ ผู้ยอมรับช้ าส่วนมาก (Late majority) คิดเป็ นจานวน 34% ของประชากร
5. กลุม่ ผู้ล้าหลังหรื อกลุม่ ผู้ยดึ ติดกับสิ่งเดิม (Laggards) คิดเป็ นจานวน 16% ของ
ประชากร
แผนภาพที่ 2.12 ประเภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรม

ที่มา: Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed., p.281). NY: Free Press,
p. 262.
1. กลุม่ ผู้บกุ เบิกหรื อผู้ริเริ่ม (Innovators) คือ กลุม่ คนที่ยอมรับนวัตกรรมหรื อสิ่งใหม่ๆ
ก่อนผู้อื่น เป็ นผู้ที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ ความท้ าทาย ชอบค้ นคว้ าและทดลองสิง่ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
อีกทังยั
้ งชอบดึงตัวเองออกจากความซ ้าซากจาเจหรื อสิ่งเดิมๆ นอกจากนี ้ยังมีความสามารถในการ
เข้ าใจและประยุกต์ใช้ ความรู้ที่สลับซับซ้ อนได้ ดี มีความสามารถในการยอมรับและจัดการกับความ
ไม่แน่นอนหรื อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากความล้ มเหลวของนวัตกรรมที่ตนเองบุกเบิกได้ แต่กลุม่
ผู้บกุ เบิกหรื อผู้ริเริ่มนวัตกรรมนี ้ไม่ได้ รับการยอมรับหรื อความเคารพจากสมาชิกในสังคมให้ เป็ น
ผู้นาทางความคิด ถูกจัดว่าเป็ นเพียงผู้นานวัตกรรมหรื อสิ่งใหม่ๆ เข้ ามาสูส่ งั คมหรื อชุมชนเท่านัน้
2. กลุม่ ผู้นาทางความคิด (Early adopters) คือ กลุม่ คนที่เปิ ดรับนวัตกรรมหรื อสิ่งใหม่ๆ
ก่อนคนส่วนใหญ่ในสังคม ได้ รับการยอมรับและความเชื่อถือจากสมาชิกในสังคมให้ เป็ นผู้นาทาง
ความคิด เป็ นกลุม่ คนที่สมาชิกในสังคมจะขอคาปรึกษาและคาแนะนาก่อนการตัดสินใจเปิ ดรับ
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นวัตกรรมหรื อสิ่งใหม่ๆ กลุม่ ผู้นาทางความคิดนี ้จะมีการยอมรับและทดลองนวัตกรรมก่อน เพื่อ
ประเมินและตัดสินว่านวัตกรรมหรื อสิ่งใหม่นี ้ดีหรื อไม่ดี ก่อนที่จะกลับไปให้ คาแนะนาแก่สมาชิกคน
อื่นๆ ในสังคมต่อไป
3. กลุม่ ผู้ยอมรับเร็วส่วนมาก (Early majority) คือ กลุม่ คนที่เปิ ดรับนวัตกรรมในระยะเวลา
ที่ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป มีการพบปะและพูดคุยกับสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ระหว่างกัน แต่คนกลุม่ นี ้ไม่ใช่ผ้ นู าทางความคิด คนกลุม่ นี ้ใช้ ระยะเวลาในการคิด พิจารณา และ
ประเมินผลพอสมควรก่อนตัดสินใจเปิ ดรับนวัตกรรมหรื อสิ่งใหม่ที่เข้ ามาในชีวิต โดยจะใช้ บรรทัด
ฐานของสังคมในการยอมรับนวัตกรรม กล่าวคือ หากคนส่วนใหญ่ยอมรับ คนกลุม่ นี ้ก็จะยอมรับ
ด้ วย
4. กลุม่ ผู้ยอมรับช้ าส่วนมาก (Late majority) คือ กลุม่ คนที่เปิ ดรับนวัตกรรมหรื อสิง่ ใหม่ๆ
ด้ วยระยะเวลาที่คอ่ นข้ างช้ า อาจเนื่องมาจากความจาเป็ นทางด้ านการเงิน หรื อเป็ นผลมาจากแรง
กดดันของสมาชิกในสังคม ทาให้ คนกลุม่ นี ้ต้ องเริ่มยอมรับนวัตกรรมตามคนกลุม่ ใหญ่ คนในกลุม่ นี ้
จะไม่ยอมรับนวัตกรรมจนกว่าสมาชิกในสังคมส่วนใหญ่จะยอมรับกันเกือบหมดแล้ ว เนื่องจาก
ต้ องการความมัน่ ใจว่านวัตกรรมหรื อสิ่งใหม่ที่ตนเองจะรับนันดี
้ และปลอดภัยเพียงพอ
5. กลุม่ ผู้ล้าหลัง หรื อ กลุม่ ผู้ยดึ ติดกับสิ่งเดิม (Laggards) คือ กลุม่ คนที่เปิ ดรับนวัตกรรม
หรื อสิ่งใหม่ๆ โดยใช้ ระยะเวลาในการเปิ ดรับนานและช้ าที่สดุ ในบรรดากลุม่ คนที่กล่าวมาทังหมด
้
เรี ยกได้ วา่ เกือบจะไม่ยอมรับเลยทีเดียว คนกลุม่ นี ้จะชอบยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ทาในสิง่ เดิมๆ ที่พวก
เขามัน่ ใจว่าดีและปลอดภัย เพราะสิง่ เหล่านันเป็
้ นสิง่ ทีไ่ ม่ยงุ่ ยากกับชีวิตของพวกเขา พวกเขาจะไม่
สนใจโลกภายนอก ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆ คนกลุม่ นี ้จัดว่าเป็ นผู้ที่ทาให้ เกิดความ
คลุมเครื อในการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ของสังคม
ระบบการจาแนกประเภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรมข้ างต้ นนัน้ เป็ นระบบที่ไม่สมดุล
อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากประเภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรม 3 กลุม่ แรก (Innovators, Early
adopters และ Early majority) รวมตัวกันอยูท่ างด้ านซ้ ายมือของค่าเฉลี่ย ( ) และ 2 กลุม่ ที่เหลือ
(Late majority และ Laggards) รวมตัวกันอยูท่ างด้ านขวามือของค่าเฉลี่ย ( ) ทาให้ จานวนกลุม่
ที่ถกู แบ่งออกในทัง้ 2 ฝั่ งของค่าเฉลี่ย ( ) นันไม่
้ เท่ากัน ซึง่ หากจะปรับเปลี่ยนให้ เกิดความสมดุล
โดยการแบ่งกลุม่ ผู้ล้าหลัง หรื อผู้ยดึ ติดกับสิ่งเดิม (Laggards) ออกเป็ น 2 กลุม่ เพื่อให้ เกิดความ
สมดุลกับกลุม่ ทางด้ านซ้ ายของค่าเฉลี่ย ( ) เป็ น Early laggards กับ Late laggards หรื อ ทาการ
รวมกลุม่ ผู้บกุ เบิก (Innovators) กับกลุม่ ผู้นาทางความคิด (Early adopters) เข้ าเป็ นกลุม่ เดียวกัน
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เพื่อให้ เกิดความสมดุลหรื อมีจานวนกลุม่ เท่ากับกลุม่ ทางด้ านขวามือของค่าเฉลี่ย ( ) ก็อาจเป็ น
ทางเลือกหนึง่ ที่สามารถทาได้ แต่เนื่องจากพฤติกรรมการยอมรับของกลุม่ ผู้บกุ เบิก (Innovators)
กับกลุม่ ผู้นาทางความคิด (Early adopters) นันไม่
้ เหมือนกันเสียทีเดียว ยังคงมีความแตกต่างกัน
อยูอ่ ย่างเห็นได้ ชดั และการแบ่งกลุม่ ผู้ล้าหลัง (Laggards) ออกเป็ น Early laggards กับ Late
laggards นันก็
้ อาจทาได้ ยาก เพราะในความเป็ นจริงแล้ วก็ถือว่าเป็ นกลุม่ เดียวกัน คือกลุม่ ผู้ล้า
หลังและค่อนข้ างยึดติดกับอยูส่ งิ่ เดิมนัน่ เอง ดังนันจึ
้ งเป็ นข้ อตกลงและการยอมรับร่วมกันในวง
วิชาการเกี่ยวกับการจาแนกประเภทบุคคลที่เปิ ดรับนวัตกรรมออกเป็ น 5 ประเภทดังกล่าว ซึง่
แผนภาพการจาแนกประเภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรมข้ างต้ นนี ้ มักถูกนามาใช้ อ้างอิงใน
งานวิจยั กันอย่างกว้ างขวาง และคาว่า กลุม่ ผู้บกุ เบิก (Innovators) และกลุม่ ผู้นาทางความคิด
(Early adopters) นันก็
้ ได้ ถกู นามาใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง เพื่ออธิบายให้ กลุม่ สาธารณะชนทัว่ ไป
เห็นภาพและเข้ าใจได้ ง่ายยิ่งขึ ้นอีกด้ วย (Rogers, 2003)
3.3 การวัดการยอมรับนวัตกรรม
ในการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมนัน้ วิธีหนึง่ ที่เป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมากในการ
นามาใช้ ในการวัดการยอมรับนวัตกรรมของแต่ละบุคคลนัน่ ก็คือ การใช้ แบบจาลองการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า TAM เป็ นแบบจาลองที่
Davis (1989) ได้ พฒ
ั นาขยายองค์ความรู้ตอ่ มาจากทฤษฎีการกระทาด้ วยเหตุผล (Theory of
Reasoned Action หรื อ TRA) ของ Ajzen และ Fishbein (1975) โดยจุดประสงค์ของการสร้ าง
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีคือ การทานายหรื ออธิบายพฤติกรรมการใช้ คอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้
ดังนัน้ แบบจาลองนี ้จึงถือเป็ นตัวแบบที่มีความน่าเชื่อถือสาหรับการทานายความตังใจในการใช้
้
เทคโนโลยีของผู้บริโภค (Argwal & Prasad, 1997)
โดยแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีได้ ใช้ แนวคิดพื ้นฐานสาหรับการอธิบายการเชื่อมโยง
กันระหว่างตัวแปร 2 ตัว คือ
1. การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived usefulness หรื อ PU)
ตัวแปรนี ้เป็ นตัวแปรหลักของแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี หมายถึงการที่บคุ คลรับรู้
ว่าเทคโนโลยีที่นามาใช้ นนก่
ั ้ อให้ เกิดประโยชน์ และเทคโนโลยีนนเสนอทางเลื
ั้
อกที่มีคณ
ุ ค่า เช่น
คุณค่าในเชิงการปฏิบตั ิงาน การใช้ เทคโนโลยีใหม่นี ้จะทาให้ ได้ งานที่มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น หรื อทาให้ งาน
เสร็จเร็วขึ ้น ซึง่ จะเกี่ยวโยงไปถึงการทาให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้น ซึง่ ถือเป็ นแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic
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motivation) (Venkatesh, 2000; Agarwal et al., 1999; Teo et al., 1999) หรื อคุณค่าในเชิงการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น ซึง่ การใช้ เทคโนโลยีใหม่ทาให้ ผ้ คู นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ อย่างใกล้ ชิด
และรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น เป็ นต้ น
แบบจาลองนี ้ถือว่าการรับรู้ประโยชน์เป็ นปั จจัยสาคัญที่บง่ ชี ้ถึงการยอมรับ (Adoption)
หรื อความตังใจที
้ ่จะใช้ (Intention to use) และการใช้ เทคโนโลยี (Usage) โดยการรับรู้ประโยชน์มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับ และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการใช้ เทคโนโลยี (Agarwal et
al., 1999)
2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (Perceived ease of use หรื อ PEOU)
ตัวแปรนี ้เป็ นอีกหนึง่ ตัวแปรหลักของแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีเช่นกัน หมายถึง
การรับรู้วา่ เทคโนโลยีนนใช้
ั ้ งานง่ายสะดวก ไม่ต้องใช้ ความพยายามมาก เทคโนโลยีใดที่ใช้ งานง่าย
และสะดวก มีความเป็ นไปได้ มากที่จะได้ รับการยอมรับจากผู้ใช้ การรับรู้ความง่ายในการใช้ งานมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับหรื อความตังใจที
้ ่จะใช้ และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการใช้
โดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรับ (Venkatesh, 2000; Karrahanna, 1999; Agarwal et al., 1999;
Toe et al., 1999)
นอกจากนี ้ ยังพบว่าตัวแปรด้ านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งานเทคโนโลยีนี ้ยังมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งานด้ วย (Venkatesh, 2000; Agarwal et al., 1999; Teo et al.,
1999)
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แผนภาพที่ 2.13 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)

ที่มา: Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use and user
acceptance of information technology. MIS Quarterly, p. 339.
Davis (1989) อธิบายว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived usefulness หรื อ
PU) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (Perceived ease of use หรื อ PEOU) ของแต่ละ
บุคคล จะส่งผลต่อทัศนคติตอ่ การใช้ งาน (Attitude toward using) กล่าวคือ หากบุคคลรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้ งานและรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งานเทคโนโลยีใดๆ จะทาให้ บคุ คลนันมี
้
ทัศนคติที่ดีตอ่ การใช้ งานเทคโนโลยีนนๆ
ั ้ และจะส่งผลให้ เกิดความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยี
(Behavioral intention to use) ตามไปด้ วย และเกิดการใช้ งานจริง (Actual system use) ในที่สดุ
และในทางกลับกัน หากบุคคลไม่รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งานและไม่รับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งานเทคโนโลยี ก็จะทาให้ มีทศั นคติที่ไม่ดีตอ่ การใช้ งานเทคโนโลยีนนั ้ ส่งผลให้ เกิดความตังใจที
้ ่จะ
ใช้ งานเทคโนโลยีน้อย และอาจจะไม่เกิดการใช้ งานจริง
ต่อมา นักวิจยั จานวนมากได้ นาแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model) ไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาวิจยั การยอมรับเทคโนโลยีในบริบทต่างๆ โดย
Lu, Yu, Liu และ Yao (2003) ได้ รวบรวมการศึกษาวิจยั ที่ใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็ น
กรอบในการศึกษา เริ่มตังแต่
้ งานวิจยั ในปี ค.ศ. 1989 – 2001 จานวนรวมทังสิ
้ ้น 18 งานวิจยั ซึง่
แสดงให้ เห็นถึงความนิยมในการนาแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีไปใช้ อธิบายการยอมรับ
เทคโนโลยีชนิดต่างๆ ในสังคม
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ตารางที่ 2.14 การศึกษาวิจยั ที่ใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี

ที่มา : Lu, J., Yu, C., Liu, C. & Yao, J. E. (2003). Technology acceptance model for
wireless internet, Internet Research, 13 (3), p. 209.
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ตารางที่ 2.14 การศึกษาวิจยั ที่ใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (ต่อ)

ที่มา : Lu, J., Yu, C., Liu, C. & Yao, J. E. (2003). Technology acceptance model for
wireless internet, Internet Research, 13 (3), p. 210.
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ตารางที่ 2.14 การศึกษาวิจยั ที่ใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (ต่อ)

ที่มา : Lu, J., Yu, C., Liu, C. & Yao, J. E. (2003). Technology acceptance model for
wireless internet, Internet Research, 13 (3), p. 211.
จากการที่ Lu, Yu, Liu และ Yao (2003) ได้ รวบรวมงานการศึกษาวิจยั ที่ใช้ แบบจาลอง
การยอมรับเทคโนโลยีเป็ นกรอบในการศึกษา จะเห็นได้ วา่ แม้ งานวิจยั ที่ใช้ แบบจาลองนี ้จะมี
มากมาย แต่ละงานวิจยั ใช้ อธิบายปรากฏการณ์การยอมรับเทคโนโลยีทตี่ า่ งชนิดและต่างบริบทกัน
ทาให้ หลายงานวิจยั ได้ เพิ่มเติมปั จจัยหรื อตัวแปรที่นกั วิจยั คิดว่าส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใน
บริบทการศึกษาของตน แต่จะสามารถสังเกตเห็นได้ วา่ ตัวแปรหลักที่ทกุ งานวิจยั ที่ใช้ แบบจาลอง
การยอมรับเทคโนโลยีมีเหมือนกันนัน้ ประกอบด้ วย 5 ตัวแปร ได้ แก่
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1. การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived usefulness หรื อ PU)
2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (Perceived ease of use หรื อ PEOU)
3. ทัศนคติตอ่ การใช้ งาน (Attitude toward using)
4. ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน (Behavioral intention to use หรื อ BI)
5. การใช้ งานจริง (Actual system use หรื อ AU)
ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 Venkatesh, Davis และ Morris ได้ เสนอทฤษฎีที่สร้ างขึ ้นจาก
งานวิจยั ต่างๆ ที่ผา่ นมาเกี่ยวกับการยอมรับและการนาเทคโนโลยีมาใช้ โดยใช้ ชื่อว่า ทฤษฎีการ
ยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี (Unified theory of acceptance and use of technology: UTAUT)
ได้ อธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้ เทคโนโลยีของผู้ใช้ งาน โดยเป็ นทฤษฎีที่พฒ
ั นามา
จากทฤษฎีด้านพฤติกรรมจานวนทังสิ
้ ้น 8 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีที่ใช้ สาหรับการเชื่อมโยงระหว่าง
ความเชื่อและทัศนคติที่มีตอ่ พฤติกรรม (Theory of Reasoned Action: TRA) 2) ทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้ งาน เป็ นตัววัดความสาเร็จของการพัฒนาการใช้ เทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model: TAM) 3) ทฤษฎีที่ใช้ สาหรับการวิจยั ในเรื่ องเกี่ยวกับจิตวิทยา
เพื่อใช้ สนับสนุนแรงจูงใจที่ใช้ อธิบายถึงการแสดงพฤติกรรม (Motivational Model: MM) 4) ทฤษฎี
ที่ศกึ ษาทางด้ านพฤติกรรม ซึง่ ได้ รับการพัฒนาและขยายมาจากทฤษฎี TRA (Theory of Planned
Behavior: TPB) 5) ทฤษฎีที่ผสมผสานกันระหว่าง TAM กับ TPB เพื่อใช้ สาหรับทดสอบการวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับปั จจัยประสบการณ์การใช้ ระบบ ว่ามีอิทธิพลต่อการปรับปรุงและการใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อไม่ 6) ทฤษฎีที่ใช้ วดั การใช้ งานจริงในเทคโนโลยีและใช้ ทานายเกี่ยวกับ
การยอมรับและการใช้ เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล (Model of PC Utilization: MPCU) 7) ทฤษฎี
พื ้นฐานทางสังคมที่ใช้ ศกึ ษาเกี่ยวกับความหลากหลายของปั จจัยที่ใช้ อธิบายถึงนวัตกรรมและใช้
เป็ นเครื่ องมือที่เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรมในองค์กร (Innovation Diffusion Theory: IDT) และ 8)
ทฤษฎีด้านพฤติกรรมมนุษย์ ที่พบว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์นนเกิ
ั ้ ดจากอิทธิพล
จากสิง่ แวดล้ อม ปั จจัยส่วนบุคคลและ คุณสมบัติด้านพฤติกรรมส่วนตัว (Social Cognitive
Theory: SCT)
ต่อจากนัน้ Venkatesh และคณะ (2003) ได้ รวบรวมตัวแปรหรื อปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยี (Behavioral intention) และการใช้ งานจริง (Use behavior)
ประกอบด้ วย
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1. ความคาดหวังต่อการปฏิบตั ิงาน (Performance expectancy)
ปั จจัยย่อยได้ แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ใช้ งาน (Perceived usefulness), แรงจูงใจภายนอก
(Extrinsic motivation), ความเหมาะสมกับงาน (Job-fit), ประโยชน์ที่เกี่ยวข้ อง (Relative
advantage) และผลจากความคาดหวัง (Outcome expectations)
2. ความคาดหวังด้ านความพยายามของผู้ใช้ งาน (Effort expectancy)
ปั จจัยย่อยได้ แก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (Perceived ease of use) และความ
ซับซ้ อน (Complexity)
3. อิทธิพลจากสังคม (Social influence)
ปั จจัยย่อยได้ แก่ บรรทัดฐานของบุคคล (Subjective norm), ปั จจัยทางสังคม (Social
factors) และภาพลักษณ์ (Image)
4. สภาพของสิง่ อานวยความสะดวก (Facilitating condition)
ปั จจัยย่อยได้ แก่ การรับรู้พฤติกรรมการควบคุม (Perceived behavioral control), และ
ความสามารถในการใช้ งานร่วมกับบริการอื่นๆ (Compatibility)
5. ทัศนคติตอ่ เทคโนโลยี (Attitude toward the technology)
ปั จจัยย่อยได้ แก่ ทัศนคติตอ่ พฤติกรรม (Attitude toward behavior) และแรงจูงใจภายใน
(Intrinsic motivation)
6. ความเชื่อมัน่ ของผู้ใช้ งาน (Self-efficacy)
7. ความกังวลใจของผู้ใช้ งาน (Anxiety)
นอกจากนี ้ยังมีตวั แปรที่ได้ รับความนิยมในการนามาวัดควบคูก่ บั การยอมรับเทคโนโลยี
ของแต่ละบุคคลอีก 1 ตัวแปร คือ ความสนใจในนวัตกรรมส่วนบุคคล (Personal innovativeness
หรื อ PI) ซึง่ เป็ นการวัดการแสวงหาเทคโนโลยีหรื อสิ่งใหม่ๆ มาใช้ หรื อทดลองใช้ ทังในเชิ
้ งความรู้สกึ
หรื อเชิงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ดังเช่นงานวิจยั ของ Lu, Yao และ Yu (2005) ในหัวข้ อเรื่ อง
“Personal innovativeness, social influences and adoption of wireless Internet services
via mobile technology” ซึง่ ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
(Personal innovativeness) และอิทธิพลของสังคม ที่มีตอ่ การยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตไร้
สายในโทรศัพท์มือถือของแต่ละบุคคล โดยเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 388 คน อายุระหว่าง
20 – 59 ปี เป็ นเพศชายร้ อยละ 49 และเพศหญิงร้ อยละ 51 ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ความสนใจใน
นวัตกรรมส่วนบุคคลส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตไร้ สายใน

115
โทรศัพท์มือถือเป็ นอย่างมาก กล่าวคือ ความสนใจในนวัตกรรมส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตไร้ สายในโทรศัพท์มือถืออย่างมากนัน่ เอง
หรื องานวิจยั ของ Rosen (2005) เรื่ อง “The effect of personal innovativeness on
technology acceptance and use” ซึง่ ศึกษาถึงผลของความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลที่มีตอ่
การยอมรับและการใช้ งานเทคโนโลยี โดยเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง 120 คน มีอายุเฉลี่ย 26 ปี
เป็ นเพศชายร้ อยละ 57 และเพศหญิงร้ อยละ 43 ผลการวิจยั พบว่าตัวแปรด้ านความสนใจ
นวัตกรรมส่วนบุคคลมีผลต่อความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยีอย่างยิ่ง ผู้ที่มีความสนใจนวัตกรรม
ส่วนบุคคลสูงมีโอกาสที่จะเกิดการยอมรับและการใช้ งานเทคโนโลยีได้ มากกว่าผู้ที่มีความสนใจ
นวัตกรรมส่วนบุคคลต่า ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี ้ทังในกลุ
้
ม่ ตัวอย่างเพศหญิงและเพศชาย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ยึดเฉพาะตัวแปรหลัก 5 ตัวแปรในแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model หรื อ TAM) ประกอบด้ วย 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน
2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน 3) ทัศนคติตอ่ การใช้ งาน 4) ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และ 5)
การใช้ งานจริง เพราะตัวแปรเหล่านี ้เป็ นตัวแปรที่ถกู ใช้ ในการศึกษาวิจยั การยอมรับเทคโนโลยีทกุ
งานวิจยั ทังในเทคโนโลยี
้
หลากหลายชนิดและในสภาพแวดล้ อมหลากหลายบริบท (Lu, Yu, Liu &
Yao, 2003) และเพิ่มการศึกษาตัวแปรความสนใจในนวัตกรรมส่วนบุคคล (Personal
innovativeness หรื อ PI) ด้ วย เนื่องจากเป็ นตัวแปรที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของแต่ละ
บุคคล (Rosen, 2005; Lu, Yao & Yu, 2005) และเป็ นตัวแปรที่สอดคล้ องกับคุณลักษณะของทังเจ
้
เนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายในด้ านความสนใจในเทคโนโลยีหรื อสิ่งใหม่ๆ ด้ วย (Reynolds,
2005; O’Donnell, 2009; Herbison & Boseman, 2009; Van den Bergh & Behrer, 2011; สริ
ตา อึง่ สกุล, 2552; ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ, 2548; รัชฎา อสิสนธิสกุล, 2548) ดังนันจึ
้ งสามารถนามา
ศึกษาเปรี ยบเทียบความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของทังเจเนอเรชั
้
น่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายไป
ต่อได้
3.4 การยอมรับนวัตกรรมของคนแต่ ละเจเนอเรชั่น
คนเจเนอเรชัน่ ต่างกันย่อมมีความคิด การรับรู้ ทัศนคติ และมีพฤติกรรมต่างๆ แตกต่างกัน
ออกไป ทังนี
้ ้เนื่องมาจากการเติบโตภายใต้ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่แตกต่างกันทาให้ ได้ รับ
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การดูแลเลี ้ยงดูที่แตกต่างกันออกไป ดังนันพฤติ
้
กรรมในการยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ของคนในแต่
ละเจเนอเรชัน่ ก็ยอ่ มมีความแตกต่างกันออกไปด้ วย (Norton & Bass, 1987)
โดยวิธีการที่เป็ นที่นิยมในการนามาใช้ วดั การยอมรับนวัตกรรมของแต่ละบุคคลนัน่ ก็คือ
การใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรื อ TAM) ซึง่ มี
นักวิจยั จานวนมากทังชาวต่
้
างประเทศและชาวไทยที่ได้ นาแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีนี ้มา
ใช้ ในการศึกษาและอธิบายการยอมรับนวัตกรรมสมัยใหม่หลากหลายชนิด รวมถึงนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดต่างๆ ด้ วย
การยอมรับเทคโนโลยีโทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต (Internet TV)
Weniger (2010) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “User adoption of IPTV: A research model” เพื่อ
ศึกษาถึงแรงขับเคลื่อน (Driving force) หรื อปั จจัยที่สง่ ผลให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการยอมรับเทคโนโลยี
โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต (Internet protocol television หรื อ IPTV) โดยใช้ แบบจาลองการยอมรับ
เทคโนโลยีเป็ นกรอบในการศึกษา ประกอบด้ วยตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร ได้ แก่ 1) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้ งาน 2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน 3) ทัศนคติตอ่ การใช้ งาน 4) ความ
ตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และ 5) การใช้ งานจริง และได้ เพิ่มปั จจัยเพิ่มเติม ได้ แก่ การรับรู้ถึงความสนุก
(Perceived enjoyment) การรับรู้ระดับราคา (Perceived price) การรับรู้คณ
ุ ภาพ (Perceived
quality) และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล (Personal innovativeness) โดยเก็บข้ อมูลกับ
ผู้บริโภครุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี (เจเนอเรชัน่ วาย) ด้ วยแบบสอบถามออนไลน์ ได้ กลุม่
ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 160 คน
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดการยอมรับเทคโนโลยีโทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต
(Internet protocol television หรื อ IPTV) ด้ วยปั จจัยสาคัญคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล และการรับรู้ถึงความสนุก
โดยเฉพาะปั จจัยด้ านการรับรู้ถึงความสนุกนัน้ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีโทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต
ของผู้บริโภครุ่นใหม่มากที่สดุ จนสามารถเรี ยกเทคโนโลยีนี ้ว่าเป็ น “Hedonic IT system” สาหรับ
คนกลุม่ นี ้ได้ เลยทีเดียว
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Hsieh, Rai และ Keil (2008) ได้ วิจยั เรื่ อง “Understanding digital inequality:
comparing continued use behavioral models of the socio-economically advantaged and
disadvantage” เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของคนในสังคมดิจิทลั โดยใช้ การยอมรับ
เทคโนโลยีโทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต (Internet TV) เป็ นกรณีศกึ ษา งานวิจยั นี ้ใช้ แบบจาลองการยอมรับ
เทคโนโลยีเป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ประกอบด้ วยตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร ได้ แก่ 1) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้ งาน 2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน 3) ทัศนคติตอ่ การใช้ งาน 4) ความ
ตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และ 5) การใช้ งานจริง และได้ เพิ่มปั จจัยเพิ่มเติม ได้ แก่ บรรทัดฐานของบุคคล
(Subjective norm) และการเปิ ดรับนวัตกรรม (Exposure to innovation) งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั
เชิงปริมาณ ใช้ การเก็บแบบสอบถามผ่านอีเมล ได้ ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 451 คน อายุ
ระหว่าง 18 – 60 ปี เป็ นเพศชายร้ อยละ 44.3 และเพศหญิงร้ อยละ 55.7
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (เจเนอเรชัน่ วาย) เกิดการ
ยอมรับเทคโนโลยีโทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต (Internet TV) ด้ วยปั จจัยสาคัญคือ การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้ งาน และการเปิ ดรับนวัตกรรม ตามลาดับ ซึง่ แตกต่างจากกลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 31 –
40 ปี (เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์) ซึง่ เกิดการยอมรับเทคโนโลยีนี ้ด้ วยปั จจัยสาคัญคือ การรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้ งาน
การยอมรับเทคโนโลยีเคเบิ ้ลทีวี
McGrail และ Roberts (2005) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง “Strategies in the broadband cable
TV industry: the challenges for management and technology innovation” ทาการศึกษาถึง
การยอมรับเทคโนโลยีเคเบิ ้ลทีวีเพื่อนาไปใช้ ในการวางกลยุทธ์ทางอุตสาหกรรมและการตลาด โดย
ใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ประกอบด้ วยตัวแปรหลัก 5 ตัว
แปร ได้ แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน 2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน 3) ทัศนคติ
ต่อการใช้ งาน 4) ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และ 5) การใช้ งานจริง และศึกษาตัวแปรเพิ่มเติมคือ
ปั จจัยด้ านราคา งานวิจยั นี ้ใช้ การเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างวัยทางาน อายุระหว่าง 32 –
40 ปี (เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์) จานวน 152 คน
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเกิดการยอมรับเทคโนโลยีเคเบิ ้ลทีวี ด้ วยปั จจัยการรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้ งาน และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งานเคเบิ ้ลทีวี โดยระบุวา่ ใครๆ ก็
สามารถใช้ งานเคเบิ ้ลทีวีได้ เพราะระบบเคเบิ ้ลมีอยูท่ กุ หนทุกแห่ง (Cable is everywhere) แต่
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ปั จจัยด้ านราคากลับส่งผลให้ ความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเคเบิ ้ลทีวีลดต่าลง แสดงให้ เห็นว่ากลุม่ คนเจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์มกั ให้ ความสาคัญกับเรื่ องราคา (Price conscious)
Liao, Tsou และ Shu (2008) ทาการวิจยั เรื่ อง “The roles of perceived enjoyment and
price perception in determining acceptance of multimedia-on-demand” เพื่อศึกษา
เปรี ยบเทียบการยอมรับเทคโนโลยี Multimedia-on-demand (MOD) กับเทคโนโลยีเคเบิ ้ลทีวี โดย
ใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็ นกรอบในการวิจยั ประกอบด้ วยตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร
ได้ แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน 2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน 3) ทัศนคติตอ่
การใช้ งาน 4) ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และ 5) การใช้ งานจริง และได้ เพิ่มปั จจัยเพิ่มเติม ได้ แก่ การ
รับรู้ถึงความสนุก (Perceived enjoyment) และการรับรู้ราคา (Price perception) งานวิจยั นี ้เป็ น
งานวิจยั เชิงปริมาณ ใช้ การเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม ซึง่ ใช้ มาตรของ Likert แบ่งเป็ น 7 ระดับ
เก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ทงสิ
ั ้ ้น 542 คน เป็ นเพศชายร้ อยละ 51.84 และเพศหญิงร้ อยละ 48.16 กลุม่
ตัวอย่างมีอายุระหว่าง 21 – 51 ปี
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งานและการรับรู้ถึงความสนุก
ส่งผลให้ กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ 21 – 30 ปี (เจเนอเรชัน่ วาย) เกิดความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยี
Multimedia-on-demand (MOD) มากกว่าเทคโนโลยีเคเบิ ้ลทีวี ส่วนปั จจัยด้ านการรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้ งานและการรับรู้ราคา ส่งผลให้ กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ 31 – 40 ปี (เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์)
เกิดความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยีเคเบิ ้ลทีวีมากกว่าเทคโนโลยี Multimedia-on-demand
(MOD)
การยอมรับเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social media)
Lane และ Coleman (2010) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “Technology ease of use through
social networking media” เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสื่อเครื อข่ายสังคม (Social network
media) โดยใช้ กรณีศกึ ษาคือ Facebook และ MySpace งานวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบจาลองการยอมรับ
เทคโนโลยีเป็ นกรอบในการวิจยั ประกอบด้ วยตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร ได้ แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้ งาน 2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน 3) ทัศนคติตอ่ การใช้ งาน 4) ความตังใจที
้ ่จะใช้
งาน และ 5) การใช้ งานจริง งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ ใช้ การเก็บแบบสอบถามกับ
นักศึกษาในสหรัฐอเมริกา จานวน 1,100 คน อายุระหว่าง 18 – 25 ปี (เจเนอเรชัน่ วาย)
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ผลการวิจยั พบว่า ทังการรั
้
บรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งานและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งานต่างส่งผลต่อทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่างที่มตี อ่ การใช้ งานสื่อเครื อข่ายสังคม (Social network
media) ทาให้ กลุม่ ตัวอย่างเกิดความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยีนี ้
Dieteren (2011) ได้ วิจยั เรื่ อง “TAM and trust in social media usage” เพื่อศึกษาการ
ยอมรับเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social media) โดยใช้ กรณีศกึ ษาคือ Facebook, Twitter และ
Linkedin งานวิจยั นี ้ได้ ใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั
ประกอบด้ วยตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร ได้ แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน 2) การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้ งาน 3) ทัศนคติตอ่ การใช้ งาน 4) ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และ 5) การใช้ งานจริง
และเพิ่มปั จจัยเพิ่มเติมอีก 1 ตัวแปร คือ ความเชื่อมัน่ ในเทคโนโลยีสื่อสังคม (Trust) งานวิจยั นี ้เป็ น
งานวิจยั เชิงปริมาณ ใช้ การเก็บแบบสอบถามออนไลน์ ได้ จานวนกลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 116 คน เป็ น
ชาวเนเธอร์ แลนด์ร้อยละ 66 ชาวอเมริกนั ร้ อยละ 12 และชาวเยอรมันร้ อยละ 7 ที่เหลือเป็ นชาติ
อื่นๆ อีกร้ อยละ 15
ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งานเทคโนโลยีสื่อสังคมของกลุม่ ตัวอย่าง
อายุระหว่าง 18 – 30 ปี (เจเนอเรชัน่ วาย) มีผลต่อทัศนคติและความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยี แต่
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งานไม่สง่ ผลต่อทัศนคติและความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยี ส่วน
ปั จจัยด้ านความเชื่อมัน่ ในเทคโนโลยีสื่อสังคม (Trust) ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยี
ด้ วยเช่นกัน
Bucher, Fieseler, Meckel และ Suphan (2011) ได้ วิจยั เรื่ อง “Social media
acceptance in the workplace” เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social media) ในที่
ทางาน โดยใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ประกอบด้ วยตัวแปร
หลัก 5 ตัวแปร ได้ แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน 2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน 3)
ทัศนคติตอ่ การใช้ งาน 4) ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และ 5) การใช้ งานจริง และได้ เพิ่มปั จจัยเพิ่มเติม
ได้ แก่ ภาพลักษณ์ (Image) และความเกี่ยวข้ องกับงาน (Job relevance) งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั
เชิงปริมาณ ใช้ การเก็บแบบสอบถาม จากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นคนวัยทางาน อายุระหว่าง 35 – 45 ปี
จานวน 188 คน
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ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ (Image) และความเกี่ยวข้ องกับงาน (Job
relevance) ส่งผลโดยตรงกับการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งานเทคโนโลยี และทาให้ เกิดความ
ตังใจที
้ ่จะใช้ งานตามมา จนเกิดเป็ นพฤติกรรมการใช้ งานเทคโนโลยีสื่อสังคมในที่สดุ
การยอมรับเทคโนโลยีโปรแกรมสนทนา (Instant message)
Lu, Zhou และ Wang (2009) ได้ วิจยั เรื่ อง “Exploring Chinese users’ acceptance of
instant messaging using the theory of planned behavior, the technology acceptance
model, and the flow theory” เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีโปรแกรมสนทนา (Instant
message หรื อ IM) เช่น โปรแกรม QQ, Skype, Yahoo messenger, Google talk เป็ นต้ น
งานวิจยั นี ้ได้ ใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ประกอบด้ วยตัวแปร
หลัก 5 ตัวแปร ได้ แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน 2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน 3)
ทัศนคติตอ่ การใช้ งาน 4) ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และ 5) การใช้ งานจริง และได้ เพิ่มปั จจัยเพิ่มเติม
คือ บรรทัดฐานของบุคคล (Subjective norm) การรับรู้ถึงความสนุกในการใช้ งาน (Perceived
enjoyment) และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) งานวิจยั นี ้เป็ น
งานวิจยั เชิงปริมาณ ใช้ การเก็บแบบสอบถาม กับกลุม่ ตัวอย่างชาวจีนอายุระหว่าง 18 – 24 ปี (เจ
เนอเรชัน่ วาย) จานวนทังสิ
้ ้น 136 คน
ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งานและการรับรู้ถึงความสนุกในการใช้
งาน ทาให้ กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีตอ่ การใช้ งานเทคโนโลยีโปรแกรมสนทนา (Instant
message) ส่งผลทาให้ มคี วามตังใจที
้ ่จะใช้ งานต่อไป
Wang, Hsu และ Fang (2005) ได้ วิจยั เรื่ อง “Acceptance of technology with network
externalities: an empirical study of internet instant messaging services” เพื่อศึกษาการ
ยอมรับบริการเทคโนโลยีโปรแกรมสนทนา (Instant messaging services หรื อ IMS) ได้ แก่
โปรแกรม MSN messenger, Yahoo messenger และ ICQ งานวิจยั นี ้ใช้ แบบจาลองการยอมรับ
เทคโนโลยีเป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ประกอบด้ วยตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร ได้ แก่ 1) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้ งาน 2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน 3) ทัศนคติตอ่ การใช้ งาน 4) ความ
ตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และ 5) การใช้ งานจริง งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ ใช้ การเก็บ
แบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษา อายุระหว่าง 17 – 25 ปี (เจเนอเรชัน่ วาย) จานวน 437 คน
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ผลการวิจยั ด้ านประสบการณ์การใช้ งานเทคโนโลยีโปรแกรมสนทนาพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ร้ อยละ 85 ใช้ งานโปรแกรม MSN messenger กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 67 ใช้ งานโปรแกรม Yahoo
messenger และกลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 13 ใช้ งานโปรแกรม ICQ ส่วนผลการวิจยั ด้ านปั จจัยที่มีผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีพบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งานส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน
มากที่สดุ ทังนี
้ ้เพราะกลุม่ ตัวอย่างเป็ นคนรุ่นใหม่ซงึ่ มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเป็ นอย่างดี จึงมอง
การใช้ งานเทคโนโลยีโปรแกรมสนทนาว่าเป็ นเรื่ องง่าย
การยอมรับเทคโนโลยีสมาร์ ทโฟน (Smart phone)
กฤติภทั ร พิชญเดชนันท์ (2554) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง “Intention to use of smart phone in
Bangkok” เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสมาร์ ทโฟน (โทรศัพท์ iPhone และ BlackBerry) ใน
กรุงเทพมหานคร โดยงานวิจยั นี ้ใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั
ประกอบด้ วยตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร ได้ แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน 2) การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้ งาน 3) ทัศนคติตอ่ การใช้ งาน 4) ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และ 5) การใช้ งานจริง
และได้ เพิ่มปั จจัยเพิ่มเติม ได้ แก่ การรับรู้ถึงคุณค่า (Perceived value) ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลด้ านเพศ อายุ และประสบการณ์ โดยงานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ ใช้ การเก็บ
แบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่าง 408 คน มีอายุระหว่าง 18 – 45 ปี
ผลการวิจยั ด้ านการยอมรับเทคโนโลยีพบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (เจ
เนอเรชัน่ วาย) มีการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งานสมาร์ ทโฟนมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ
ระหว่าง 31 – 45 ปี (เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์) เพราะเป็ นกลุม่ ผู้บริโภคที่ค้ นุ เคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ น
อย่างดี แต่กลับมีการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งานสมาร์ ทโฟนน้ อยกว่า ซึง่ เป็ นเพราะเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์เลือกใช้ สนิ ค้ าโดยคานึงถึงประโยชน์ใช้ สอย (Functional benefit) เป็ นหลักนัน่ เอง ส่วน
ผลการวิจยั ด้ านการรับรู้ถึงคุณค่าพบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 31 – 45 ปี (เจเนอเรชัน่
เอ็กซ์) รับรู้ถึงคุณค่าของสมาร์ ทโฟนมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (เจเนอเรชัน่
วาย)
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การยอมรับเทคโนโลยีแท็บเล็ท (Tablet)
El-Gayar (2007) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง “Examining students’ acceptance of tablet PC
using TAM” เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีแท็บเล็ท (Tablet) ในเด็กนักเรี ยน งานวิจยั นี ้ใช้
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ประกอบด้ วยตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร
ได้ แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน 2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน 3) ทัศนคติตอ่
การใช้ งาน 4) ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และ 5) การใช้ งานจริง งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ ใช้
การเก็บแบบสอบถามกับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา จานวน 200 คน อายุระหว่าง 15 – 18 ปี (เจ
เนอเรชัน่ วาย)
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยสาคัญที่สดุ ที่สง่ ผลให้ กลุม่ ตัวอย่างยอมรับเทคโนโลยีแท็บเล็ท
(Tablet) คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากผู้วิจยั มุง่ วิจยั เฉพาะนักเรี ยน
ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างจึงเห็นความสาคัญแท็บเล็ท (Tablet) ในฐานะที่ช่วยให้ การเรี ยนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เช่น การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) การส่งงานผ่านอินเทอร์ เน็ต
เป็ นต้ น
Stols (2008) ได้ วิจยั เรื่ อง “The use of a tablet PC for instruction: A theoretical
framework” เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีแท็บเล็ท (Tablet) โดยใช้ Windows XP Tablet PC
เป็ นกรณีศกึ ษา งานวิจยั นี ้ใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั
ประกอบด้ วยตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร ได้ แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน 2) การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้ งาน 3) ทัศนคติตอ่ การใช้ งาน 4) ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และ 5) การใช้ งานจริง
และได้ เพิ่มปั จจัยเพิ่มเติม คือ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control)
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ โดยเก็บแบบสอบถามจากประชาชนทัว่ ไป อายุระหว่าง 33 - 47
ปี จานวน 297 คน
ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งานส่งผลทาให้ กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติที่ดี
ต่อการใช้ เทคโนโลยีแท็บเล็ท และส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะใช้ งานต่อไป
จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม ผู้วิจยั จึง
กาหนดตัวแปรในการวัดการยอมรับนวัตกรรมประเภทเทคโนโลยีการสื่อสาร อันได้ แก่นวัตกรรม 6
ชนิด คือ โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต (Internet TV), เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม, สื่อสังคม (Social
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media), โปรแกรมสนทนา (Instant message), สมาร์ ทโฟน (Smart phone) และแท็บเล็ท
(Tablet) ด้ วยตัวแปรหลักในแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model
หรื อ TAM) ซึง่ ได้ รับนิยมอย่างแพร่หลายในการใช้ อธิบายการยอมรับเทคโนโลยีชนิดต่างๆ ในสังคม
(Lu, Yu, Liu & Yao, 2003) จานวนทังสิ
้ ้น 5 ตัวแปร ได้ แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน
(Perceived usefulness หรื อ PU) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (Perceived ease of use
หรื อ PEOU) ทัศนคติที่มีตอ่ การใช้ งาน (Attitude toward using) ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน
(Behavioral intention หรื อ BI) และการใช้ งานจริง (Actual use หรื อ AU)
แผนภาพที่ 2.15 กรอบการวิจยั ในครัง้ นี ้

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับสื่อและการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
และเจเนอเรชัน่ วาย” เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้ การวิจยั เชิงสารวจ
(Survey research method) แบบวัดครัง้ เดียว (Single cross-sectional design) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และให้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ น
ผู้ตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง (Self-administration) แล้ วนาผลการเก็บข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา
ข้ อสรุปตามแนวทางของวัตถุประสงค์การวิจยั ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ประชากรในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ณ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจานวนทังสิ
้ ้น 5,701,394 คน
แบ่งเป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (ผู้ที่มีอายุระหว่าง 32 – 48 ปี ) ซึง่ เป้าหมายใหญ่ทางการตลาด
เพราะอยูใ่ นวัยทางาน มีรายได้ มนั่ คง ทาให้ มีกาลังซื ้อสูง (Solomon, 2009) จานวนทังสิ
้ ้น
1,618,679 คน และเป็ นเจเนอเรชัน่ วาย (ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 – 31 ปี ) ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่มีขนาดใหญ่
สามารถสร้ างมูลค่าทางการตลาดได้ อย่างดี เพราะเป็ นกลุม่ ที่มีการใช้ จ่ายสูง โดยเฉพาะในสินค้ าที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรื อแฟชัน่ (Rugimbana, 2007) จานวนทังสิ
้ ้น 1,295,555 คน (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบกาหนดตัวอย่าง (Quota
sampling) โดยกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน ประกอบด้ วยผู้ที่เป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
และผู้ที่เป็ นเจเนอเรชัน่ วายจานวนอย่างละเท่าๆ กัน
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วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
ขัน้ ตอนที่ 1 : สุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
เริ่มต้ นจากการดูแผนที่แสดงการใช้ ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีการแบ่งเขตพื ้นที่และ
เขตการปกครองออกเป็ น 12 เขต ได้ แก่ เขตอนุรักษ์ เมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ , เขตศูนย์กลางธุรกิจ
การค้ า การบริการ และการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค, เขตเศรษฐกิจใหม่ แหล่งจ้ างงาน ย่านการค้ า
บริการ และที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก, เขตเศรษฐกิจใหม่ริมแม่น ้าเจ้ าพระยา และวงแหวน
อุตสาหกรรม, เขตอนุรักษ์ กรุงเก่าธนบุรี แหล่งวิถีชีวิตชุมชนดังเดิ
้ ม และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม, เขตเศรษฐกิจการจ้ างงานใหม่และที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
และรับรองศูนย์คมนาคม ศูนย์ธุรกิจพาณิชยกรรม และศูนย์ราชการของกรุงเทพมหานครด้ าน
ตะวันตก, เขตที่อยูอ่ าศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ด้ านตะวันออกตอนใต้ , เขตเกษตรกรรมและ
ที่อยูอ่ าศัย สภาพแวดล้ อมดี ผสมผสานพื ้นที่เกษตรกรรม และเขตเกษตรกรรมอุตสาหกรรม ที่อยู่
อาศัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เจาะจงเลือกพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับการพาณิชยกรรมในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง เนื่องจากเป็ นแหล่งที่ตงของศู
ั้
นย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
อาคารสานักงาน ร้ านอาหาร สถานบันเทิง และแหล่งชุมชน ซึง่ ผู้บริโภคที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตาม
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั มักทากิจกรรมต่างๆ อยูต่ ามสถานที่เหล่านัน้ ทาให้ มีโอกาสในการเข้ าถึง
กลุม่ ตัวอย่างได้ ง่ายและครอบคลุม ซึง่ ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยที่ดินใน
เขตดังกล่าวมีจานวน 18 เขตย่อย ได้ แก่ เขตปทุมวัน, เขตสาทร, เขตบางรัก, เขตวัฒนา, เขต
จตุจกั ร, เขตบางซื่อ, เขตพญาไท, เขตดินแดง, เขตห้ วยขวาง, เขตราชเทวี, เขตคลองเตย, เขตบาง
คอแหลม, เขตยานนาวา, เขตพระโขนง, เขตบางนา, เขตภาษีเจริญ, เขตจอมทอง และเขตราษฎร์
บูรณะ
ขัน้ ตอนที่ 2 : สุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Sample random sampling)
ผู้วิจยั ใช้ วิธีจบั สลากเพื่อเลือกตัวแทนเขตที่เป็ นพื ้นที่พาณิชยกรรมขึ ้นมา 9 เขต คิดเป็ นร้ อย
ละ 50 ของจานวนเขตพาณิชยกรรมทังหมดของกรุ
้
งเทพมหานคร เขตที่ได้ รับการจับสลากเลือก
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ขึ ้นมา ได้ แก่ เขตปทุมวัน, เขตจตุจกั ร, เขตบางซื่อ, เขตพญาไท, เขตดินแดง, เขตห้ วยขวาง, เขต
ราชเทวี, เขตคลองเตย และเขตบางนา
ขัน้ ตอนที่ 3 : สุม่ ตัวอย่างแบบกาหนดตัวอย่าง (Quota sampling)
จากกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
400 คน กาหนดให้ เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างแบ่งตามลักษณะ
ทางประชากรกลุม่ ละเท่าๆ กัน ทังด้
้ านเพศและอายุ
ขัน้ ตอนที่ 4 : สุม่ ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling)
ขันตอนสุ
้
ดท้ าย ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลโดยสุม่ ตัวอย่างแบบตามสะดวก คือ เดินทางไปเก็บ
ข้ อมูลตามสถานที่ตา่ งๆ ที่คาดว่าจะพบกลุม่ ตัวอย่าง เช่น ศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า, อาคาร
สานักงาน, ร้ านอาหาร, สถานบันเทิง และแหล่งชุมชนต่างๆ โดยเก็บข้ อมูลจากสถานที่เหล่านี ้ในทัง้
9 เขต ตามที่กาหนดขึ ้นในขันตอนที
้
่ 2 จนครบจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ประเภทของสื่อที่ใช้ ในการวิจัย
สื่อดัง้ เดิม
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ยึดหลักการแบ่งประเภทของสื่อดังเดิ
้ ม (Traditional media) ออกเป็ น 4
ประเภทย่อย ตามการแบ่งประเภทของ Shimp (2007) อันได้ แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์
และวิทยุ เพราะล้ วนแล้ วแต่เป็ นสื่อกระแสหลักของสังคม และยังเป็ นการจัดแบ่งประเภทที่
ครอบคลุมทังสื
้ ่อสิง่ พิมพ์ (Print media) และสื่อกระจายเสียง (Broadcast media) อีกด้ วย
สื่อรูปแบบใหม่
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ยึดหลักการแบ่งประเภทของสื่อรูปแบบใหม่ (New media) ออกเป็ น 6
ประเภทย่อย ตามการแบ่งประเภทของ Wertime และ Fenwick (2008) รวมถึง Shimp (2007)
โดยเลือกสื่อรูปแบบใหม่ที่มีผ้ ใู ช้ งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทยตามการศึกษาของภัทรภร เสน
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ไกรกุล (2551) ได้ แก่ สื่ออินเทอร์ เน็ต (หมายถึง เว็บไซต์โดยทัว่ ไป) สื่อสังคม อีเมล โปรแกรมสืบค้ น
ข้ อมูล โปรแกรมสนทนา และโทรศัพท์มือถือ
ประเภทของนวัตกรรมที่ใช้ ในการวิจัย
งานวิจยั ครัง้ ชิ ้นนี ้ยึดประเภทของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารในช่วงที่สาม ตาม
หลักการแบ่งพัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อของ Fidler (1997) เป็ นตัวแปรในการศึกษาวิจยั
เนื่องจากเป็ นนวัตกรรมที่มีความใหม่ (Newness of technology) มากที่สดุ ในสังคม โดยเลือก
ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีความใหม่สงู ซึง่ ครอบคลุมนวัตกรรมเทคโนโลยีทงที
ั ้ ่เป็ นเทคโนโลยี
การแพร่ภาพและเสียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Croke, 2011;
Bittman, 2011; Buckingham & Willett, 2006; Bolter & Grusin, 1999; Lewis & Slade, 2000;
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2547) จานวนทังสิ
้ ้น 6 ชนิด ได้ แก่
- เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง
1) โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต (Wertime & Fenwick, 2008; สมเกียรติ เหลืองศักดิช์ ยั ,
2553)
2) เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม (“Must have 2012,” 2555)
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3) สื่อสังคม (Social media) (Gershon & Bell, 2011; จักรพงศ์ คงมาลัย, 2554)
4) โปรแกรมสนทนา (Instant message) (Wetsels, 2008)
- เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
5) สมาร์ ทโฟน (Smart phone) (Gershon & Bell, 2011; “Must have 2012,”
2555)
6) แท็บเล็ท (Tablet) (“Must have 2012,” 2555)
ตัวแปรที่ใช้ วัดผลในการวิจัย
การเปิ ดรับสื่อ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้กาหนดตัวชี ้วัดในการเปิ ดรับสื่อตามแนวคิดของ McLeod (1972) ได้ แก่
ระยะเวลาที่ใช้ กบั สื่อ และความถี่ในการใช้ สื่อแต่ละชนิด ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์
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วิทยุ สื่ออินเทอร์ เน็ต (หมายถึง เว็บไซต์โดยทัว่ ไป) สื่อสังคม อีเมล โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล โปรแกรม
สนทนา และโทรศัพท์มือถือ โดยนาคาตอบที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ
ทังของเจเนอเรชั
้
น่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย
การยอมรับนวัตกรรม
งานวิจยั ชิ ้นนี ้วัดการยอมรับนวัตกรรมประเภทเทคโนโลยีการสื่อสาร อันได้ แก่นวัตกรรม 6
ชนิด คือ โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต (Internet TV), เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม, สื่อสังคม (Social
media), โปรแกรมสนทนา (Instant message), สมาร์ ทโฟน (Smart phone) และแท็บเล็ท
(Tablet) โดยกาหนดตัวแปรหลักในแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model หรื อ TAM) ซึง่ ได้ รับนิยมอย่างแพร่หลายในการใช้ อธิบายการยอมรับเทคโนโลยีชนิดต่างๆ
ในสังคม (Lu, Yu, Liu & Yao, 2003) จานวนทังสิ
้ ้น 5 ตัวแปร ได้ แก่
- การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived usefulness หรื อ PU)
- การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (Perceived ease of use หรื อ PEOU)
- ทัศนคติที่มีตอ่ การใช้ งาน (Attitude toward using)
- ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน (Behavioral intention หรื อ BI)
- การใช้ งานจริง (Actual use หรื อ AU)
ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
งานวิจยั ชิ ้นนี ้วัดความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง โดยวัดการแสวงหา
เทคโนโลยีหรื อสิ่งใหม่ๆ มาใช้ หรื อทดลองใช้ ทังในเชิ
้ งความรู้สกึ หรื อเชิงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
ด้ วยมาตรวัดที่ปรับปรุงมาจากการวัดความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของ Weniger (2010);
Rosen (2005); Lu, Yao และ Yu (2005)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยและเกณฑ์ การให้ คะแนน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในงานวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และให้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง (Selfadministration) แล้ วนาผลการเก็บข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้ อสรุปตามแนวทางของวัตถุประสงค์
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การวิจยั คาถามแต่ละชุดจะประกอบด้ วยแบบสอบถามเพื่อคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถาม (Screening questionnaire) และแบบสอบถามหลัก (Main questionnaire) ซึง่ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) แบบสอบถามเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างในการตอบแบบสอบถาม (Screening
questionnaire) ประกอบด้ วยคาถามเกี่ยวกับช่วงอายุของกลุม่ เป้าหมาย โดยผู้ถกู คัดเลือกจะต้ อง
มีอายุอยูใ่ นช่วง 16 - 31 ปี (เจเนอเรชัน่ วาย) หรื อในช่วง 32 - 48 ปี (เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์) เท่านัน้
2) แบบสอบถามหลัก (Main questionnaire) ประกอบด้ วยคาถาม 5 ส่วน ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ โดยให้ กลุม่ ตัวอย่างเลือกตอบจากคาตอบที่กาหนดไว้
(Multiple choices)
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อ ทังสื
้ ่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่ ทังในด้
้ าน
ความถี่ในการเปิ ดรับและระยะเวลาในการเปิ ดรับ ใช้ มาตรวัดแบบ 5-Pointed Likert scale โดยได้
แบ่งคาถามออกเป็ นข้ อย่อยตามชนิดของสื่อแต่ละประเภท โดยมีการให้ คะแนนคาตอบดังนี ้
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อแต่ละประเภทใน 1 สัปดาห์ มีคาถามจานวน 10 ข้ อ
ทาทุกวัน
5
คะแนน
5 – 6 วันต่อสัปดาห์
4
คะแนน
3 – 4 วันต่อสัปดาห์
3
คะแนน
1 – 2 วันต่อสัปดาห์
2
คะแนน
ไม่ได้ ทาทุกสัปดาห์
1
คะแนน
ไม่ทาเลย
0
คะแนน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเปิ ดรับสื่อแต่ละประเภทในแต่ละวัน มีคาถามจานวน 10 ข้ อ
3 ชัว่ โมงขึ ้นไป
5
คะแนน
มากกว่า 2 ถึง 3 ชัว่ โมง
4
คะแนน
มากกว่า 1 ถึง 2 ชัว่ โมง
3
คะแนน
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30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง
น้ อยกว่า 30 นาที
ไม่ทาเลย

2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

คาถามที่ใช้ เป็ นมาตรวัดในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงมาจากการวัดการเปิ ดรับสื่อของ
McLeod (1972) และภัทรภร เสนไกรกุล (2551) โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมืออยูท่ ี่ 0.84
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม ทังที
้ ่เป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยี (Gadget) ชนิดต่างๆ โดยให้ กลุม่ ตัวอย่างเลือกตอบจากคาตอบที่
กาหนดไว้ (Multiple choices) มีคาถาม 17 ข้ อ ให้ คะแนนคาตอบโดยกาหนดให้ คา่ คะแนนการ
เป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ แบ่งออกเป็ น 17 ระดับ กล่าวคือ การมีนวัตกรรมใดๆ 1 ชิ ้น มี
ค่าเท่ากับ 1 คะแนน จากนันจึ
้ งนาคะแนนรวมที่ได้ ไปหาค่าเฉลี่ยการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมต่อคน
โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมืออยูท่ ี่ 0.83
ส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ครอบคลุมทัง้
เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้
มาตรวัดแบบ 5-Pointed Likert scale โดยมีการให้ คะแนนคาตอบดังนี ้
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทต่างๆ มีคาถามจานวน 14 ข้ อ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
5
คะแนน
เห็นด้ วย
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
ไม่เห็นด้ วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
1
คะแนน
คาถามที่ใช้ เป็ นมาตรวัดในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงมาจากการวัดการยอมรับเทคโนโลยี
ชนิดต่างๆ ของ Weniger (2010); Liao, Tsou และ Shu (2008); Wang, Hsu และ Fang (2005)
โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมืออยูท่ ี่ 0.84 ประกอบด้ วยข้ อคาถามดังต่อไปนี ้
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- คาถามด้ านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived usefulness หรื อ PU)
1. เทคโนโลยีนี ้เป็ นประโยชน์ตอ่ ชีวิตของฉัน
2. เทคโนโลยีนี ้ทาให้ ชีวิตของฉันมีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น
3. เทคโนโลยีนี ้ทาให้ ฉนั ได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
- คาถามด้ านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน (Perceived ease of use หรื อ PEOU)
1. ฉันสามารถเรี ยนรู้การใช้ งานเทคโนโลยีนี ้ได้ เอง
2. ฉันคิดว่าเทคโนโลยีนี ้เป็ นเรื่ องง่าย
3. ฉันคิดว่าเทคโนโลยีนี ้เป็ นเรื่ องไม่ยงุ่ ยากหรื อซับซ้ อน
- คาถามด้ านทัศนคติที่มีตอ่ การใช้ งาน (Attitude toward using)
1. เทคโนโลยีนี ้น่าสนใจสาหรับฉัน
2. การนาเทคโนโลยีนี ้มาใช้ ทาให้ ฉนั สะดวกสบายมากขึ ้น
3. ฉันจะแนะนาให้ เพื่อนหรื อคนรู้จกั ใช้ เทคโนโลยีนี ้
- คาถามด้ านความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน (Behavioral intention หรื อ BI)
1. ฉันจะใช้ งานเทคโนโลยีนี ้ทุกครัง้ หากมีโอกาส
2. หากฉันไม่มีเทคโนโลยีนี ้ ฉันจะไปหามา
3. แม้ มีสงิ่ อื่นทาหน้ าที่ได้ เหมือนกัน ฉันจะยังใช้ เทคโนโลยีนี ้
- คาถามด้ านการใช้ งานจริง (Actual use)
1. ฉันใช้ เทคโนโลยีนี ้ในชีวิตประจาวัน
2. เทคโนโลยีนี ้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตของฉัน
ส่ วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล (Personal innovativeness)
ใช้ มาตรวัดแบบ 5-Pointed Likert scale โดยมีการให้ คะแนนคาตอบดังนี ้
ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล มีคาถามจานวน 6 ข้ อ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
5
คะแนน
เห็นด้ วย
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
ไม่เห็นด้ วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
1
คะแนน
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คาถามที่ใช้ เป็ นมาตรวัดในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงมาจากการวัดความสนใจนวัตกรรม
ส่วนบุคคลของ Weniger (2010); Rosen (2005); Lu, Yao และ Yu (2005) โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่
ของเครื่ องมืออยูท่ ี่ 0.86 ประกอบด้ วยข้ อคาถามดังต่อไปนี ้
1. เมื่อได้ ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ คุณมักหาโอกาสที่จะเรี ยนรู้หรื อทดลองใช้
2. เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ าสูต่ ลาด คุณต้ องการเป็ นคนกลุม่ แรกที่ได้ ใช้ งานก่อน
3. คุณชอบหรื อสนใจสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ มากกว่าสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยีธรรมดา
4. โดยปกติแล้ ว ฉันมักไม่ลงั เลที่จะทดลองใช้ เทคโนโลยีใหม่ชนิดต่างๆ
5. ฉันมักเป็ นคนแรกๆ ในกลุม่ เพื่อนที่ได้ ทดลองใช้ งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ชนิดต่างๆ
6. ฉันไม่เคยถูกตาหนิหรื อประชดประชันว่าเป็ นคนล้ าหลัง ไม่ทนั สมัย
การทดสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ
นอกจากการนาคาถามที่เป็ นมาตรวัดจากงานวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีการทดสอบความ
เที่ยง (Validity) และการหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) มาแล้ ว เนื่องจากผู้วิจยั ได้ ทาการปรับปรุง
คาถามบางส่วน จึงได้ ทาการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 : การทดสอบความเที่ยงของเนื ้อหา (Content validity)
ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามที่สร้ างเสร็จแล้ วไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ซึง่ ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เป็ นผู้ตรวจสอบความเที่ยงของเนื ้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของ
สานวนภาษา (Wording) เพื่อขอคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ แบบทดสอบมีความชัดเจน
และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 2 : การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability)
ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามที่แก้ ไขแล้ วในขันตอนที
้
่ 1 ไปทาการทดสอบ (Pre-test) กับกลุม่
คนที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 40 ชุด แบ่งเป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ 20 ชุด และเจ
เนอเรชัน่ วาย 20 ชุด ซึง่ อาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร และไม่ได้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างของงานวิจยั
ครัง้ นี ้ เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามในเรื่ องการใช้ ภาษา ความเข้ าใจง่ายในทุกประเด็น นอกจากนี ้ ยัง
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นาข้ อมูลที่ได้ มาทาการทดสอบความเชื่อมัน่ ด้ วยสูตรสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (Coefficient alpha) ของ
Cronbach (วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2537)
จากการทดสอบพบว่า คาถามเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.84
คาถามเกี่ยวกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.83 คาถามเกี่ยวกับการ
ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.84 และคาถามเกี่ยวกับความ
สนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล (Personal innovativeness) มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามเขตของกรุงเทพมหานครที่ได้ สมุ่ เลือกไว้ ในตอนต้ น
จานวนทังสิ
้ ้น 9 เขต โดยผู้วิจยั สังเกตหากลุม่ ตัวอย่างที่มีลกั ษณะตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ จากนันจึ
้ งเข้ า
ไปชี ้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ในการแจกแบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่างได้ ทราบ รวมทังวิ
้ ธีการเก็บ
ข้ อมูลเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ชดั เจน จากนันจึ
้ งให้ กลุม่ ตัวอย่างทาการกรอกแบบสอบถามด้ วย
ตนเอง โดยใช้ ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลทังสิ
้ ้นประมาณ 1 เดือน
การวิเคราะห์ และการประมวลผลข้ อมูล
1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
เป็ นการวิเคราะห์โดยแสดงการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ เพื่อ
ใช้ ประกอบการอธิบายข้ อมูลลักษณะทางประชากร การเปิ ดรับสื่อ ทังสื
้ ่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่
การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential statistics)
เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้ คา่ สถิติ Independent-Sample t-test และ One-way ANOVA
เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการเปิ ดรับสื่อ ทังสื
้ ่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่
การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วาย รวมทังเปรี
้ ยบเทียบความแตกต่างของค่าเหล่านี ้ในกลุม่ ตัวอย่างที่มี
ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน ทังในด้
้ านเพศและรายได้ ตอ่ เดือนด้ วย
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นอกจากนี ้ยังใช้ คา่ สหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson’s product moment correlation
coefficient) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ได้ แก่ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การ
ยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอ
เรชัน่ วายอีกด้ วย

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับสื่อและการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
และเจเนอเรชัน่ วาย” ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้ การ
วิจยั เชิงสารวจ (Survey research method) แบบวัดครัง้ เดียว (Single cross-sectional design)
ทาการเก็บข้ อมูลจากผู้บริโภคทังเพศชายและเพศหญิ
้
งเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายอย่าง
ละเท่าๆ กัน ซึง่ อาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และให้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง (Selfadministration) จานวนทังสิ
้ ้น 413 คน
ผู้วิจยั ได้ ทาการแจกแบบสอบถามในบริเวณแหล่งธุรกิจ ศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
อาคารสานักงาน สถาบันการศึกษา และร้ านอาหารต่างๆ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ.
2555 จานวนทังสิ
้ ้น 440 ชุด ซึง่ จากการกาหนดกลุม่ ตัวอย่างให้ มีจานวนใกล้ เคียงกันทังด้
้ านเพศ
และเจเนอเรชัน่ และทาการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลทังหมดในแบบสอบถามที
้
่ได้ รับ ซึง่
ผลการตรวจสอบพบว่า แบบสอบถามที่มีความครบถ้ วนสมบูรณ์ สามารถนามาใช้ ในการ
ประมวลผลได้ มีจานวนทังสิ
้ ้น 413 ชุด (คิดเป็ นร้ อยละ 93.86 ของจานวนแบบสอบถามที่แจก
ทังหมด)
้
ซึง่ มากกว่าจานวนที่ตงไว้
ั ้ 13 ชุด จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistic
package for the social sciences) for Windows สาหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลที่ได้
จากแบบสอบถาม โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) และการวิเคราะห์เชิง
อนุมาน (Inferential analysis) ซึง่ ผลการวิจยั สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 7 ส่วน ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 ผลข้ อมูลลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 ผลการวัดการเปิ ดรับสื่อ
ส่ วนที่ 3 ผลการวัดการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
ส่ วนที่ 4 ผลการวัดการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
ส่ วนที่ 5 ผลการวัดความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
ส่ วนที่ 6 ผลการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ
ส่ วนที่ 7 งานวิจยั เพิ่มเติม

136
ส่ วนที่ 1 ผลข้ อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิจยั ทางด้ านลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่างจานวนทังสิ
้ ้น 413 ตัวอย่าง
ประกอบด้ วยข้ อมูลด้ านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ตอ่ เดือน โดยมีรายละเอียด
ข้ อมูลดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 4.1

แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอายุ

อายุ
16 – 31 ปี (เจเนอเรชัน่ วาย)
32 – 48 ปี (เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์)
รวม

จานวน
210
203
413

ร้ อยละ
50.8
49.2
100

จากตารางที่ 4.1 เมื่อจาแนกกลุม่ ตัวอย่างตามอายุ พบว่า มีการกระจายตัวของกลุม่
ตัวอย่างแต่ละช่วงอายุในจานวนใกล้ เคียงกัน โดยกลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 16 – 31 ปี ซึง่
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย มีจานวนมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 32 – 48 ปี ซึง่
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ กล่าวคือ กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเจเนอเรชัน่ วายมีจานวนทังสิ
้ ้น 210
คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.8 ขณะที่กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีจานวนทังสิ
้ ้น 203 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 49.2
ตารางที่ 4.2

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามเพศ
กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นวาย
จานวน
ร้ อยละ
98
46.7
112
53.3
210
100

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
จานวน
ร้ อยละ
98
48.3
105
51.7
203
100

กลุ่มตัวอย่ างทัง้ หมด
จานวน
196
217
413

ร้ อยละ
47.5
52.5
100
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จากตารางที่ 4.2 เมื่อจาแนกกลุม่ ตัวอย่างตามเพศ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิงมี
จานวนมากกว่าเพศชาย คือ กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิงมีจานวนทังสิ
้ ้น 217 คน คิดเป็ นร้ อยละ
52.5 ส่วนกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเพศชายมีจานวนทังสิ
้ ้น 196 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.5
โดยในกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิงมีจานวนมากกว่า
เพศชายเช่นกัน คือ กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิงมีจานวนทังสิ
้ ้น 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.3 ส่วน
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเพศชายมีจานวนทังสิ
้ ้น 98 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.7
ส่วนในกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิงมีจานวนมากกว่า
เพศชายเช่นกัน คือ กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิงมีจานวนทังสิ
้ ้น 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.7 ส่วน
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเพศชายมีจานวนทังสิ
้ ้น 98 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.3
ตารางที่ 4.3

แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นวาย
จานวน
ร้ อยละ
25
11.9
154
73.3
29
13.8
2
1.0
210
100

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
จานวน ร้ อยละ
28
13.8
133
65.5
36
17.7
6
3.0
203
100

กลุ่มตัวอย่ าง
ทัง้ หมด
จานวน ร้ อยละ
53
12.8
287
69.5
65
15.8
8
1.9
413
100

จากตารางที่ 4.3 เมื่อจาแนกกลุม่ ตัวอย่างตามระดับการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีจานวนทังสิ
้ ้น 287 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.5
รองลงมาได้ แก่ การศึกษาระดับปริญญาโท มีจานวนทังสิ
้ ้น 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.8 การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจานวนทังสิ
้ ้น 53 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 12.8 และการศึกษาระดับปริญญาเอก มีจานวนทังสิ
้ ้น 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.9
ตามลาดับ
โดยในกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี เช่นกัน โดยมีจานวนทังสิ
้ ้น 154 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 รองลงมาได้ แก่
การศึกษาระดับปริญญาโท มีจานวนทังสิ
้ ้น 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.8 การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจานวนทังสิ
้ ้น 25 คน คิด
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เป็ นร้ อยละ 11.9 และการศึกษาระดับปริญญาเอก มีจานวนทังสิ
้ ้น 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.0
ตามลาดับ
ส่วนในกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี เช่นกัน โดยมีจานวนทังสิ
้ ้น 133 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.5 รองลงมาได้ แก่
การศึกษาระดับปริญญาโท มีจานวนทังสิ
้ ้น 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.7 การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจานวนทังสิ
้ ้น 28 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 13.8 และการศึกษาระดับปริญญาเอก มีจานวนทังสิ
้ ้น 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.0
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4

แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอาชีพ

อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รวม

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นวาย
จานวน
ร้ อยละ
53
25.2
25
11.9
104
49.5
28
13.4
210
100

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
จานวน ร้ อยละ
105
51.7
90
44.3
8
3.9
203
100

กลุ่มตัวอย่ าง
ทัง้ หมด
จานวน ร้ อยละ
158
38.3
115
27.8
104
25.2
36
8.7
413
100

จากตารางที่ 4.4 เมื่อจาแนกกลุม่ ตัวอย่างตามอาชีพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็ นพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีจานวนทังสิ
้ ้น 158 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.3 รองลงมาได้ แก่ กลุม่
ตัวอย่างที่มีอาชีพเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจานวนทังสิ
้ ้น 115 คน คิดเป็ นร้ อยละ
27.8 กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยน นิสติ หรื อนักศึกษา มีจานวนทังสิ
้ ้น 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.2
และกลุม่ ตัวอย่างที่มีอาชีพค้ าขายหรื อประกอบธุรกิจส่วนตัว มีจานวนทังสิ
้ ้น 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ
8.7 ตามลาดับ
โดยในกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน นิสติ หรื อ
นักศึกษา มีจานวนทังสิ
้ ้น 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.5 รองลงมาได้ แก่ กลุม่ ตัวอย่างที่มีอาชีพเป็ น
พนักงานบริษัทเอกชน โดยมีจานวนทังสิ
้ ้น 53 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.2 กลุม่ ตัวอย่างที่มีอาชีพ
ค้ าขายหรื อประกอบธุรกิจส่วนตัว มีจานวนทังสิ
้ ้น 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.4 และกลุม่ ตัวอย่างที่มี
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อาชีพเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจานวนทังสิ
้ ้น 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.9
ตามลาดับ
ส่วนในกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยมีจานวนทังสิ
้ ้น 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.7 รองลงมาได้ แก่ กลุม่ ตัวอย่างที่มี
อาชีพเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจานวนทังสิ
้ ้น 90 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.3 และ
กลุม่ ตัวอย่างที่มีอาชีพค้ าขายหรื อประกอบธุรกิจส่วนตัว มีจานวนทังสิ
้ ้น 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.9
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5

แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามรายได้ ต่อเดือน

รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001– 35,000 บาท
35,001 – 40,000 บาท
40,001 – 45,000 บาท
รวม

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นวาย
จานวน
ร้ อยละ
18
8.6
69
32.9
40
19.0
26
12.4
29
13.8
21
10.0
7
3.3
210
100

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
จานวน ร้ อยละ
14
6.9
100
49.3
55
27.1
20
9.9
11
5.4
3
1.5
203
100

กลุ่มตัวอย่ าง
ทัง้ หมด
จานวน ร้ อยละ
18
4.4
69
16.7
40
9.7
40
9.7
129
31.2
76
18.4
27
6.5
11
2.7
3
0.7
413
100

จากตารางที่ 4.5 เมื่อจาแนกกลุม่ ตัวอย่างตามรายได้ ตอ่ เดือน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีรายได้ 20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน โดยมีจานวนทังสิ
้ ้น 129 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.2
รองลงมาได้ แก่ กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ 25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน มีจานวนทังสิ
้ ้น 76 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 18.4 และกลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน มีจานวนทังสิ
้ ้น 69
คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.7 ตามลาดับ
โดยในกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 –
10,000 บาทต่อเดือน มีจานวนทังสิ
้ ้น 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.9 รองลงมาได้ แก่ กลุม่ ตัวอย่างที่มี
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รายได้ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน มีจานวนทังสิ
้ ้น 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.0 และกลุม่
ตัวอย่างที่มีรายได้ 20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน โดยมีจานวนทังสิ
้ ้น 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.8
ตามลาดับ
ส่วนในกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001 –
25,000 บาทต่อเดือน โดยมีจานวนทังสิ
้ ้น 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.3 รองลงมาได้ แก่ กลุม่
ตัวอย่างที่มีรายได้ 25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน มีจานวนทังสิ
้ ้น 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.1
และกลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ 30,001 – 35,000 บาทต่อเดือน มีจานวนทังสิ
้ ้น 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ
9.9 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวัดการเปิ ดรับสื่อ
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ได้ สอบถามกลุม่ ตัวอย่างถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อทังในสื
้ ่อดังเดิ
้ ม
(Traditional media) อันได้ แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ และวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่ (New
media) อันได้ แก่ สื่อเว็บไซต์ทวั่ ไป เว็บไซต์สื่อสังคม อีเมล โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล โปรแกรมสนทนา
และโทรศัพท์มือถือ ทังในด้
้ านความถี่ในการเปิ ดรับและระยะเวลาในการเปิ ดรับแต่ละสื่อ โดย
จาแนกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ นดังนี ้
สื่อดังเดิ
้ ม
- ด้ านความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มในแต่ละสัปดาห์
- ด้ านระยะเวลาของการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มในแต่ละวัน
- ด้ านการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มโดยรวม
สื่อรูปแบบใหม่
- ด้ านความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ในแต่ละสัปดาห์
- ด้ านระยะเวลาของการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ในแต่ละวัน
- ด้ านการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่โดยรวม
สื่อโดยรวม
- ด้ านการเปิ ดรับสื่อโดยรวม
- ด้ านการเปรี ยบเทียบการเปิ ดรับสื่อระหว่างเจเนอเรชัน่ วายกับเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเปิ ดรับสื่อโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ทังเจเนอเรชั
้
น่ วาย
และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นนั ้ ครอบคุลมทังการเปิ
้
ดรับสื่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่ โดยใช้ วิธีนาตัวแปร
ด้ านความถี่ในการเปิ ดรับและระยะเวลาในการเปิ ดรับแต่ละสื่อมาวิเคราะห์ร่วมกัน
การเปิ ดรับสื่อดัง้ เดิม
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดัง้ เดิม
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มเป็ นการแสดงร้ อยละที่แบ่งตามความถี่ในการเปิ ดรับสื่อ
ดังเดิ
้ มของกลุม่ ตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยของความถี่ในการเปิ ดรับสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร สื่อ
โทรทัศน์ และสื่อวิทยุ ในแต่ละสัปดาห์
ตารางที่ 4.6

ความถี่ในการ
เปิ ดรั บสื่อ
ดัง้ เดิม
โทรทัศน์
นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
วิทยุ
ความถี่ในการ
เปิ ดรั บสื่อ
ดัง้ เดิมโดยรวม

แสดงร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย (MEAN) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดัง้ เดิมในหนึ่งสัปดาห์ โดยรวม
ทุกวัน

(%)
91.5
2.7
8.7
1.0
26.0

5 – 6 วัน 3 – 4 วัน 1 – 2 วัน
ต่ อ
ต่ อ
ต่ อ
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์
(%)
(%)
(%)
8.5
3.1
38.7
43.3
4.1
23.0
25.7
8.0
8.2
47.0
5.9

โทรทัศน์
นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
วิทยุ

90.5
-

9.5
-

โทรทัศน์

92.6

7.4

17.5

29.0

เจเนอเรชั่นวาย
24.3
54.3
5.7
31.4
1.9
45.7
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
-

ไม่ ได้ ทา
ทุก
สัปดาห์
(%)
12.1
38.5
35.8

MEAN

S.D.

4.92
2.41
2.19
1.91

0.28
0.84
1.24
0.92

21.6

2.86

0.98

21.4
62.9
52.4

4.90
2.03
1.43
1.50

0.29
0.68
0.60
0.54

-

4.93

0.26
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ความถี่ในการ
เปิ ดรั บสื่อ
ดัง้ เดิม
นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
วิทยุ

ทุกวัน

(%)
5.4
17.7
2.0

5 – 6 วัน 3 – 4 วัน 1 – 2 วัน
ต่ อ
ต่ อ
ต่ อ
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์
(%)
(%)
(%)
6.4
53.7
32.0
8.4
40.9
19.7
16.3
14.8
48.3

ไม่ ได้ ทา
ทุก
สัปดาห์
(%)
2.5
13.3
18.7

MEAN

S.D.

2.80
2.98
2.34

0.81
1.24
1.02

หมายเหตุ การให้ คะแนนเป็ นแบบ 5 ระดับตามความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ ม โดยที่ 5 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับทุกวัน, 4 คะแนน
หมายถึง เปิ ดรับ 5 – 6 วันต่อสัปดาห์, 3 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับ 3 – 4 วันต่อสัปดาห์, 2 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับ 1 – 2 วันต่อ
สัปดาห์ และ 1 คะแนน หมายถึง ไม่ได้ เปิ ดรับทุกสัปดาห์

จากตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยโดยรวมของความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มของกลุม่ ตัวอย่าง มี
ค่าเท่ากับ 2.86 และพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความถี่ในการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สดุ (4.92) โดย
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการดูโทรทัศน์ทกุ วัน (ร้ อยละ 91.5) ลาดับต่อมาคือการเปิ ดรับ
สื่อนิตยสาร (2.41) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการอ่านนิตยสาร 1 -2 วันต่อสัปดาห์
(ร้ อยละ 43.3) การเปิ ดรับสื่อหนังสือพิมพ์ (2.19) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ อา่ นหนังสือพิมพ์
ทุกสัปดาห์ (ร้ อยละ 38.5) และการเปิ ดรับสื่อวิทยุ (1.91) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ใน
การฟั งวิทยุ 1 -2 วันต่อสัปดาห์ (ร้ อยละ 47) ตามลาดับ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดัง้ เดิม
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ ม เป็ นการแสดงร้ อยละที่แบ่งตามระยะเวลาที่กลุม่
ตัวอย่างใช้ เพื่อเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ ม และค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อ
นิตยสาร สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ ในแต่ละวัน
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ตารางที่ 4.7

ระยะเวลาใน
การเปิ ดรั บสื่อ
ดัง้ เดิม
โทรทัศน์
นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
วิทยุ
ระยะเวลาในการ
เปิ ดรั บสื่อ
ดัง้ เดิมโดยรวม

แสดงร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย (MEAN) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ระยะเวลาการเปิ ดรับสื่อดัง้ เดิมในแต่ ละวันโดยรวม
มากกว่ า
3 ชั่วโมง

มากกว่ า
1 ถึง
2 ชั่วโมง
(%)
12.6
41.9
37.3
20.3

30 นาที
ถึง
1 ชั่วโมง
(%)
40.2
7.7
47.2

น้ อยกว่ า
30 นาที

(%)
55.4
2.4
-

มากกว่ า
2 ถึง
3 ชั่วโมง
(%)
32.0
5.3
14.5
-

14.5

13.0

28.0

23.8

โทรทัศน์
นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
วิทยุ

65.2
-

โทรทัศน์
นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
วิทยุ

45.3
4.9
-

เจเนอเรชั่นวาย
24.3
10.5
5.2
34.8
40.0
24.8
10.5
15.2
44.8
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
39.9
14.8
5.4
49.3
40.4
29.6
50.2
4.9
25.6
49.8

MEAN

S.D.

(%)
12.6
38.0
32.4

4.43
2.40
2.36
1.88

0.71
0.77
1.20
0.72

20.7

2.77

0.79

20.0
64.8
40.0

4.55
2.25
1.60
1.75

0.68
0.83
0.86
0.70

4.9
10.3
24.6

4.31
2.55
3.14
2.01

0.71
0.68
0.97
0.71

หมายเหตุ การให้ คะแนนเป็ นแบบ 5 ระดับตามระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ ม โดยที่ 5 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับมากกว่า 3
ชัว่ โมงต่อวัน, 4 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับมากกว่า 2 ถึง 3 ชัว่ โมงต่อวัน, 3 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับมากกว่า 1 ถึง 2 ชัว่ โมงต่อวัน, 2
คะแนน หมายถึง เปิ ดรับ 30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมงต่อวัน และ 1 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับน้ อยกว่า 30 นาทีต่อวัน

จากตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระยะเวลาการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มของกลุม่ ตัวอย่าง มี
ค่าเท่ากับ 2.77 และพบว่ากลุม่ ตัวอย่างใช้ เวลาในการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สดุ (4.43) โดยกลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ เวลาดูโทรทัศน์มากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน (ร้ อยละ 55.4) รองลงมาคือเปิ ดรับสื่อ
นิตยสาร (2.40) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ เวลาอ่านนิตยสารมากกว่า 1 ถึง 2 ชัว่ โมงต่อวัน
(ร้ อยละ 41.9) เปิ ดรับสื่อหนังสือพิมพ์ (2.36) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ เวลาอ่านหนังสือพิมพ์
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น้ อยกว่า 30 นาทีตอ่ วัน (ร้ อยละ 38.0) และเปิ ดรับสื่อวิทยุ (1.88) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้
เวลาฟั งวิทยุ 30 นาทีถึง 1 ชัว่ โมงต่อวัน (ร้ อยละ 47.2) ตามลาดับ
การเปิ ดรับสื่อดัง้ เดิมโดยรวม
การเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มโดยรวม เป็ นการแสดงค่าเฉลี่ยของความถี่และระยะเวลาทีก่ ลุม่
ตัวอย่างใช้ เพื่อเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มประเภทต่างๆ อันประกอบด้ วย สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร สื่อ
โทรทัศน์ และสื่อวิทยุ
ตารางที่ 4.8

แสดงค่ าเฉลี่ย (MEAN) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการเปิ ดรับ
สื่อดัง้ เดิมโดยรวมของทัง้ เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์

การเปิ ดรั บสื่อดัง้ เดิม
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ ม
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ ม
การเปิ ดรั บสื่อดัง้ เดิมโดยรวม

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นวาย
MEAN S.D.
2.47
0.27
2.54
0.45
2.51
0.37

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
MEAN S.D.
3.26
0.38
3.00
0.41
3.13
0.40

กลุ่มตัวอย่ าง
ทัง้ หมด
MEAN S.D.
2.86
0.98
2.77
0.79
2.82
0.91

จากตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
มีคา่
เท่ากับ 2.82 โดยมีคา่ เฉลี่ยของความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มเท่ากับ 2.86 และมีคา่ เฉลี่ยของ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มเท่ากับ 2.77
โดยค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย มีคา่ เท่ากับ
2.51 ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยของความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มเท่ากับ 2.47 และมีคา่ เฉลี่ยของระยะเวลาใน
การเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มเท่ากับ 2.54
ส่วนค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีคา่
เท่ากับ 3.13 โดยมีคา่ เฉลี่ยของความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มเท่ากับ 3.26 และมีคา่ เฉลี่ยของ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มเท่ากับ 3.00
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การเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่
ความถี่ในการการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ เป็ นการแสดงร้ อยละที่แบ่งตามความถี่ในการเปิ ดรับ
สื่อรูปแบบใหม่ของกลุม่ ตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับสื่อเว็บไซต์ทวั่ ไป เว็บไซต์สื่อสังคม
อีเมล โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล โปรแกรมสนทนา และโทรศัพท์มือถือ ในแต่ละสัปดาห์
ตารางที่ 4.9

แสดงร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย (MEAN) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ ในหนึ่งสัปดาห์ โดยรวม

ความถี่ในการ
เปิ ดรั บสื่อ
รู ปแบบใหม่
โทรศัพท์มือถือ
เว็บไซต์ทวั่ ไป
อีเมล
เว็บไซต์สื่อสังคม
โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล
โปรแกรมสนทนา
ความถี่ในการเปิ ดรั บสื่อ
รู ปแบบใหม่ โดยรวม

ทุกวัน

(%)
81.4
53.8
51.1
55.2
21.8
30.0
48.8

โทรศัพท์มือถือ
เว็บไซต์ทวั่ ไป
อีเมล
เว็บไซต์สื่อสังคม
โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล
โปรแกรมสนทนา

95.2
93.8
59.0
91.9
31.4
48.1

โทรศัพท์มือถือ
เว็บไซต์ทวั่ ไป

67.0
12.3

5 – 6 วัน 3 – 4 วัน 1 – 2 วัน ไม่ ได้ ทา
ต่ อ
ต่ อ
ต่ อ
ทุก
MEAN S.D.
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์
(%)
(%)
(%)
(%)
11.6
5.8
1.2
4.73 0.62
26.2
12.3
6.1
1.7
4.25 1.00
29.1
12.6
7.3
4.24 0.93
24.7
8.5
10.4
1.2
4.22 1.06
47.2
30.5
0.5
3.90 0.73
32.7
17.2
11.1
9.0
3.64 1.26
28.6

14.5

เจเนอเรชั่นวาย
4.8
6.2
37.1
3.8
8.1
53.3
14.3
40.5
8.6
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
18.7
11.8
46.8
25.1

6.1

2.0

4.16

0.81

1.0
2.9

-

4.95
4.94
4.55
4.92
4.15
4.34

0.21
0.24
0.57
0.27
0.69
0.75

2.5
12.3

3.4

4.50
3.52

0.80
0.98
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ความถี่ในการ
เปิ ดรั บสื่อ
รู ปแบบใหม่
อีเมล
เว็บไซต์สื่อสังคม
โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล
โปรแกรมสนทนา

ทุกวัน

(%)
42.9
17.2
11.8
11.3

5 – 6 วัน 3 – 4 วัน 1 – 2 วัน ไม่ ได้ ทา
ต่ อ
ต่ อ
ต่ อ
ทุก
MEAN S.D.
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์
(%)
(%)
(%)
(%)
20.7
21.7
14.8
3.92 1.11
41.9
17.2
21.2
2.5
3.50 1.08
40.9
47.3
3.65 0.68
24.6
26.1
19.7
18.2
2.91 1.28

หมายเหตุ การให้ คะแนนเป็ นแบบ 5 ระดับตามความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ ม โดยที่ 5 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับทุกวัน, 4 คะแนน
หมายถึง เปิ ดรับ 5 – 6 วันต่อสัปดาห์, 3 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับ 3 – 4 วันต่อสัปดาห์, 2 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับ 1 – 2 วันต่อ
สัปดาห์ และ 1 คะแนน หมายถึง ไม่ได้ เปิ ดรับทุกสัปดาห์

จากตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยโดยรวมของความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ของกลุม่
ตัวอย่าง มีคา่ เท่ากับ 4.16 และพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความถี่ในการเปิ ดรับสื่อโทรศัพท์มือถือมาก
ที่สดุ (4.73) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ โทรศัพท์มือถือทุกวัน (ร้ อยละ 81.4)
ลาดับต่อมาคือการเปิ ดรับสื่อเว็บไซต์ทวั่ ไป (4.25) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้ า
เว็บไซต์ทวั่ ไปทุกวัน (ร้ อยละ 53.8) การเปิ ดรับสื่ออีเมล (4.24) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่
ในการใช้ อีเมลทุกวัน (ร้ อยละ 51.1) การเปิ ดรับสื่อเว็บไซต์สื่อสังคม (4.22) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความถี่ในการเข้ าเว็บไซต์สื่อสังคมทุกวัน (ร้ อยละ 55.2) การเปิ ดรับสื่อโปรแกรมสืบค้ น
ข้ อมูล (3.90) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล 5 - 6 วันต่อ
สัปดาห์ (ร้ อยละ 47.2) และการเปิ ดรับสื่อโปรแกรมสนทนา (3.64) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการใช้ โปรแกรมสนทนา 5 - 6 วันต่อสัปดาห์ (ร้ อยละ 32.7) ตามลาดับ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ เป็ นการแสดงร้ อยละที่แบ่งตามระยะเวลาที่กลุม่
ตัวอย่างใช้ เพื่อเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ และค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อเว็บไซต์ทวั่ ไป
เว็บไซต์สื่อสังคม อีเมล โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล โปรแกรมสนทนา และโทรศัพท์มือถือ ในแต่ละวัน
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ตารางที่ 4.10 แสดงร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย (MEAN) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ระยะเวลาการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ ในแต่ ละวันโดยรวม
ระยะเวลาใน
การเปิ ดรั บสื่อ
รู ปแบบใหม่
โทรศัพท์มือถือ
เว็บไซต์สื่อสังคม
เว็บไซต์ทวั่ ไป
อีเมล
โปรแกรมสนทนา
โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล
ระยะเวลาในการเปิ ดรั บ
สื่อรู ปแบบใหม่ โดยรวม

มากกว่ า
3 ชั่วโมง
(%)
68.3
45.8
30.5
7.5
18.2
7.7

มากกว่ า
2 ถึง
3 ชั่วโมง
(%)
17.2
24.5
30.3
27.8
25.2
12.3

มากกว่ า
1 ถึง
2 ชั่วโมง
(%)
14.5
12.8
17.4
47.5
22.5
52.5

29.7

22.9

27.8

โทรศัพท์มือถือ
เว็บไซต์ทวั่ ไป
อีเมล
เว็บไซต์สื่อสังคม
โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล
โปรแกรมสนทนา

95.7
45.2
14.8
75.7
10.0
35.7

โทรศัพท์มือถือ
เว็บไซต์ทวั่ ไป
อีเมล
เว็บไซต์สื่อสังคม
โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล
โปรแกรมสนทนา

39.9
15.3
14.8
5.4
-

เจเนอเรชั่นวาย
4.3
45.2
9.5
34.8
45.2
14.3
10.0
19.5
54.8
44.3
20.0
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
30.5
29.6
14.8
25.6
20.7
49.8
35.0
15.8
4.9
50.2
5.4
25.1

30 นาที น้ อยกว่ า
ถึง
30 นาที
MEAN S.D.
1 ชั่วโมง
(%)
(%)
4.54 0.74
12.1
4.8
3.94 1.23
16.9
4.8
3.65 1.21
17.2
3.26 0.83
14.5
19.6
3.08 1.38
20.1
7.3
2.93 0.96
13.5

6.1

3.57

0.79

5.2
15.7
-

-

4.96
4.36
3.59
4.66
3.24
4.16

0.20
0.65
0.80
0.65
0.84
0.73

34.5
29.6
24.6
24.6
29.6

9.9
9.9
14.8
39.9

4.10
2.91
2.91
3.20
2.62
1.96

0.83
1.22
0.71
1.24
0.98
0.93

หมายเหตุ การให้ คะแนนเป็ นแบบ 5 ระดับตามระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ ม โดยที่ 5 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับมากกว่า 3
ชัว่ โมงต่อวัน, 4 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับมากกว่า 2 ถึง 3 ชัว่ โมงต่อวัน, 3 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับมากกว่า 1 ถึง 2 ชัว่ โมงต่อวัน,
2 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับ 30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมงต่อวัน และ 1 คะแนน หมายถึง เปิ ดรับน้ อยกว่า 30 นาทีต่อวัน
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จากตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระยะเวลาการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ของกลุม่
ตัวอย่าง มีคา่ เท่ากับ 3.57 และพบว่ากลุม่ ตัวอย่างใช้ เวลาในการเปิ ดรับสื่อโทรศัพท์มือถือมากทีส่ ดุ
(4.54) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ โทรศัพท์มือถือมากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน (ร้ อยละ 68.3)
รองลงมาคือ เปิ ดรับสื่อเว็บไซต์สื่อสังคม (3.94) โดยส่วนใหญ่ใช้ เวลาเข้ าเว็บไซต์สื่อสังคมมากกว่า
3 ชัว่ โมงต่อวัน (ร้ อยละ 45.8) เปิ ดรับสื่อเว็บไซต์ทวั่ ไป (3.65) โดยส่วนใหญ่ใช้ เวลาเข้ าเว็บไซต์
ทัว่ ไปมากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน (ร้ อยละ 30.5) เปิ ดรับสื่ออีเมล (3.26) โดยส่วนใหญ่ใช้ อีเมลมากกว่า
1 ถึง 2 ชัว่ โมงต่อวัน (ร้ อยละ 47.5) เปิ ดรับสื่อโปรแกรมสนทนา (3.08) โดยส่วนใหญ่ใช้ โปรแกรม
สนทนามากกว่า 2 ถึง 3 ชัว่ โมงต่อวัน (ร้ อยละ 25.2) และเปิ ดรับสื่อโปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล (2.93)
โดยส่วนใหญ่ใช้ โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูลมากกว่า 1 ถึง 2 ชัว่ โมงต่อวัน (ร้ อยละ 52.5) ตามลาดับ
การเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ โดยรวม
การเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่โดยรวม เป็ นการแสดงค่าเฉลี่ยของความถี่และระยะเวลาที่กลุม่
ตัวอย่างใช้ เพื่อเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ประเภทต่างๆ อันประกอบด้ วย สื่อเว็บไซต์ทวั่ ไป เว็บไซต์สื่อ
สังคม อีเมล โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล โปรแกรมสนทนา และโทรศัพท์มือถือ
ตารางที่ 4.11 แสดงค่ าเฉลี่ย (MEAN) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการเปิ ดรับ
สื่อรูปแบบใหม่ โดยรวมของทัง้ เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์

การเปิ ดรั บสื่อรู ปแบบใหม่
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่
การเปิ ดรั บสื่อรู ปแบบใหม่ โดยรวม

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นวาย
MEAN S.D.
4.64
0.21
4.16
0.26
4.40
0.24

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
MEAN S.D.
3.67
0.66
2.95
0.68
3.31
0.68

กลุ่มตัวอย่ าง
ทัง้ หมด
MEAN S.D.
4.16
0.81
3.57
0.79
3.86
0.81

จากตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
มีคา่ เท่ากับ 3.86 โดยมีคา่ เฉลี่ยของความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่เท่ากับ 4.16 และมี
ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่เท่ากับ 3.57
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โดยค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย มีคา่
เท่ากับ 4.40 ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยของความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่เท่ากับ 4.64 และมีคา่ เฉลี่ยของ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่เท่ากับ 4.16
ส่วนค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีคา่
เท่ากับ 3.31 โดยมีคา่ เฉลี่ยของความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่เท่ากับ 3.67 และมีคา่ เฉลี่ย
ของระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่เท่ากับ 2.95
การเปิ ดรับสื่อโดยรวม
การเปิ ดรับสื่อโดยรวม เป็ นการแสดงค่าเฉลี่ยของความถี่และระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อ
ทังสื
้ ่อดังเดิ
้ ม อันประกอบด้ วย หนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ ตลอดจนสื่อ
รูปแบบใหม่ อันประกอบด้ วย เว็บไซต์ทวั่ ไป เว็บไซต์สื่อสังคม อีเมล โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล
โปรแกรมสนทนา และโทรศัพท์มือถือ
ตารางที่ 4.12 แสดงค่ าเฉลี่ย (MEAN) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการเปิ ดรับ
สื่อโดยรวมของทัง้ เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์

การเปิ ดรั บสื่อ
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อ
การเปิ ดรั บสื่อโดยรวม

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นวาย
MEAN
S.D.
3.77
0.18
3.51
0.27
3.64
0.17

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
MEAN
S.D.
3.50
0.34
2.97
0.47
3.24
0.35

กลุ่มตัวอย่ างทัง้ หมด
MEAN
3.64
3.25
3.44

S.D.
0.30
0.46
0.34

จากตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับสื่อโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
มีคา่
เท่ากับ 3.44 โดยมีคา่ เฉลี่ยของความถี่ในการเปิ ดรับสื่อเท่ากับ 3.64 และมีคา่ เฉลี่ยของระยะเวลา
ในการเปิ ดรับสื่อเท่ากับ 3.25
โดยค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับสื่อโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย มีคา่ เท่ากับ 3.64
โดยมีคา่ เฉลี่ยของความถี่ในการเปิ ดรับสื่อเท่ากับ 3.77 และมีคา่ เฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิ ดรับ
สื่อเท่ากับ 3.51 ส่วนค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับสื่อโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีคา่
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เท่ากับ 3.24 โดยมีคา่ เฉลี่ยของความถี่ในการเปิ ดรับสื่อเท่ากับ 3.50 และมีคา่ เฉลี่ยของระยะเวลา
ในการเปิ ดรับสื่อเท่ากับ 2.97
การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิ ดรับสื่อระหว่ างเจเนอเรชั่น
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาผลการศึกษาทางด้ านความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ ม อัน
ประกอบด้ วย สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ รวมถึงสื่อรูปแบบใหม่ อัน
ประกอบด้ วย สื่อเว็บไซต์ทวั่ ไป เว็บไซต์สื่อสังคม อีเมล โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล โปรแกรมสนทนา
และโทรศัพท์มือถือ ในแต่ละสัปดาห์ที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
มาทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test
ตารางที่ 4.13 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (t-test) ระหว่ างความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดัง้ เดิม
และสื่อรูปแบบใหม่ ของทัง้ เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
ความถี่ในการเปิ ดรั บสื่อ
ในแต่ ละสัปดาห์
สื่อดัง้ เดิม
โทรทัศน์
นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
วิทยุ
สื่อรู ปแบบใหม่
โทรศัพท์มือถือ
เว็บไซต์ทวั่ ไป
อีเมล
เว็บไซต์สื่อสังคม
โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล
โปรแกรมสนทนา
ความถี่ในการเปิ ดรั บสื่อ
ในแต่ ละสัปดาห์ โดยรวม
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

เจเนอเรชั่นวาย
MEAN
S.D.
2.47
0.27
4.90
0.29
2.03
0.68
1.43
0.60
1.50
0.54
4.64
0.21
4.95
0.21
4.94
0.24
4.55
0.57
4.92
0.27
4.15
0.69
4.34
0.75
3.77

0.18

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
MEAN
S.D.
3.26
0.38
4.93
0.26
2.80
0.81
2.98
1.24
2.34
1.02
3.67
0.66
4.50
0.80
3.52
0.98
3.92
1.11
3.50
1.08
3.65
0.68
2.91
1.27
3.50

0.34

t

p

-18.27
-0.78
-10.52
-16.25
-10.60
20.44
7.88
20.38
7.35
18.37
7.51
13.89

0.00*
0.44
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

9.90

0.00*
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จากตารางที่ 4.13 แสดงค่าความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่ในแต่ละ
สัปดาห์ที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ โดยผู้วิจยั ทาการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างด้ วยการใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test พบว่า เจเนอเรชัน่ วายมีความถี่
ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่ในแต่ละสัปดาห์แตกต่างจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่ในแต่ละ
สัปดาห์ของเจเนอเรชัน่ วาย (3.77) สูงกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (3.50)
โดยค่าความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มในแต่ละสัปดาห์ที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า เจเนอ
เรชัน่ วายมีความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มในแต่ละสัปดาห์แตกต่างจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังในสื
้ ่อประเภทนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และวิทยุ โดยความถี่ใน
การเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มในแต่ละสัปดาห์ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (3.26) สูงกว่าเจเนอเรชัน่ วาย (2.47)
ยกเว้ นการเปิ ดรับสื่อประเภทโทรทัศน์ในแต่ละสัปดาห์ ซึง่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ส่วนค่าความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ในแต่ละสัปดาห์ที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า
เจเนอเรชัน่ วายมีความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ในแต่ละสัปดาห์แตกต่างจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังในสื
้ ่อประเภทโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ทวั่ ไป อีเมล
เว็บไซต์สื่อสังคม โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล และโปรแกรมสนทนา โดยความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบ
ใหม่ในแต่ละสัปดาห์ของเจเนอเรชัน่ วาย (4.64) สูงกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (3.67)
การเปรียบเทียบระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อระหว่ างเจเนอเรชั่น
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาผลการศึกษาทางด้ านระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ ม อัน
ประกอบด้ วย สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ รวมถึงสื่อรูปแบบใหม่ อัน
ประกอบด้ วย สื่อเว็บไซต์ทวั่ ไป เว็บไซต์สื่อสังคม อีเมล โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล โปรแกรมสนทนา
และโทรศัพท์มือถือ โดยเฉลี่ยต่อวันที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
มาทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test
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ตารางที่ 4.14 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (t-test) ระหว่ างระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อ
ดัง้ เดิมและสื่อรูปแบบใหม่ ของทัง้ เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
ระยะเวลาในการเปิ ดรั บสื่อ
โดยเฉลี่ยต่ อวัน
สื่อดัง้ เดิม
โทรทัศน์
นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
วิทยุ
สื่อรู ปแบบใหม่
โทรศัพท์มือถือ
เว็บไซต์ทวั่ ไป
อีเมล
เว็บไซต์สื่อสังคม
โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล
โปรแกรมสนทนา
ระยะเวลาในการเปิ ดรั บสื่อ
เฉลี่ยต่ อวันโดยรวม
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

เจเนอเรชั่นวาย
MEAN
S.D.
2.54
0.45
4.55
0.68
2.25
0.83
1.60
0.86
1.75
0.70
4.16
0.26
4.96
0.20
4.36
0.65
3.59
0.80
4.66
0.65
3.24
0.84
4.16
0.73
3.51

0.27

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
MEAN
S.D.
3.00
0.41
4.31
0.71
2.55
0.68
3.14
0.97
2.01
0.71
2.95
0.68
4.10
0.83
2.91
1.22
2.91
0.71
3.20
1.24
2.62
0.98
1.96
0.93
2.97

0.47

t

P

-10.94
3.54
-4.00
-17.07
-3.70
24.00
14.48
15.07
9.12
14.95
6.95
26.68

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

14.54

0.00*

จากตารางที่ 4.14 แสดงค่าระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่โดยเฉลี่ย
ต่อวันที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ โดยผู้วิจยั ทาการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างด้ วยการใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test พบว่า เจเนอเรชัน่ วายมี
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่โดยเฉลี่ยต่อวันแตกต่างจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 โดยระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่
โดยเฉลี่ยต่อวันของเจเนอเรชัน่ วาย (3.51) สูงกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (2.97)
โดยค่าระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มโดยเฉลี่ยต่อวันที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า เจ
เนอเรชัน่ วายมีระยะเวลาในการเปิ ดรับสือ่ ดังเดิ
้ มโดยเฉลี่ยต่อวันแตกต่างจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังในสื
้ ่อประเภทโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และวิทยุ โดย
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อโดยเฉลี่ยต่อวันของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (3.00) สูงกว่าเจเนอเรชัน่ วาย
(2.54)
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ส่วนค่าระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่โดยเฉลี่ยต่อวันที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า
เจเนอเรชัน่ วายมีระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่โดยเฉลี่ยต่อวันแตกต่างจากเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังในสื
้ ่อประเภทโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ทวั่ ไป อีเมล
เว็บไซต์สื่อสังคม โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล และโปรแกรมสนทนา โดยระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อ
รูปแบบใหม่โดยเฉลี่ยต่อวันของเจเนอเรชัน่ วาย (4.16) สูงกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (2.95)
การเปรียบเทียบการเปิ ดรับสื่อระหว่ างเจเนอเรชั่น
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ ได้ นาผลการศึกษาทังด้
้ านความถีแ่ ละระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อ ทังในสื
้ ่อ
ดังเดิ
้ ม อันประกอบด้ วย สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ รวมถึงสื่อรูปแบบ
ใหม่ อันประกอบด้ วย สื่อเว็บไซต์ทวั่ ไป เว็บไซต์สื่อสังคม อีเมล โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล โปรแกรม
สนทนา และโทรศัพท์มือถือ ที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มาทาการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการเปิ ดรับสื่อโดยรวม โดยได้ ใช้ สถิติแบบ Independent-Samples
t-test
ตารางที่ 4.15 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (t-test) ของการเปิ ดรับสื่อระหว่ างเจเนอเรชั่น
วายกับเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
การเปิ ดรั บสื่อ
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อ
การเปิ ดรั บสื่อโดยรวม
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

เจเนอเรชั่นวาย
MEAN
S.D.
3.77
0.18
3.51
0.27
3.64
0.17

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
MEAN
S.D.
3.50
0.34
2.97
0.47
3.24
0.35

t

p

9.90
14.54
14.95

0.00*
0.00*
0.00*

จากตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยของความถี่และระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อที่ได้ จากกลุม่
ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มาทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการเปิ ดรับ
สื่อโดยรวม โดยได้ ใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test พบว่า เจเนอเรชัน่ วายมีการเปิ ดรับ
สื่อโดยรวมแตกต่างจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังในด้
้ านความถี่
ในการเปิ ดรับสื่อและระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อ โดยค่าการเปิ ดรับสื่อโดยรวมของเจเนอเรชัน่ วาย
(3.64) สูงกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (3.24)

154
ส่ วนที่ 3 ผลการวัดการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ ทาการเก็บข้ อมูลการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ จากกลุม่
ตัวอย่างทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ทังที
้ ่เป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร อันได้ แก่
โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต, เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม, สื่อสังคม, โปรแกรมสนทนา, สมาร์ ทโฟน และ
แท็บเล็ท รวมถึงที่เป็ นอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ (Gadget) อันได้ แก่ เครื่ องเล่น MP3, Digital
camera, Webcam, Flash drive, Netbook, Digital photo frame, GPS, Ultra book, Cloud
printing, External hard disk และ Game console โดยมีรายละเอียดข้ อมูลดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ

การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต
เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม
สื่อสังคม
โปรแกรมสนทนา
สมาร์ ทโฟน
แท็บเล็ท
อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ
เครื่ องเล่น MP3
Digital camera
Webcam
Flash drive
Netbook
Digital photo frame
GPS
Ultra book
Cloud printing
External hard disk

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นวาย
จานวน
ร้ อยละ
801
63.6
37
17.6
84
40.0
210
100.0
210
100.0
150
71.4
110
52.4
700
30.3
83
39.5
68
32.4
80
38.1
203
96.7
42
20.0
28
13.3
51
24.3
36
17.1
25
11.9
55
26.2

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
จานวน ร้ อยละ
630
51.7
16
7.9
69
34.0
203
100.0
203
100.0
86
42.4
53
26.1
479
21.5
28
13.8
50
24.6
41
20.2
168
82.8
18
8.9
7
3.4
59
29.1
8
3.9
16
7.9
79
38.9

กลุ่มตัวอย่ าง
ทัง้ หมด
จานวน ร้ อยละ
1,431
57.8
53
12.8
153
37.0
413
100.0
413
100.0
236
57.1
163
39.5
1,179
26.0
111
26.9
118
28.6
121
29.3
371
89.8
60
14.5
35
8.5
110
26.6
44
10.7
41
9.9
134
32.4
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การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
Game console
การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
โดยรวม

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นวาย
จานวน
ร้ อยละ
29
13.8
1,501
42.0

กลุ่มตัวอย่ าง
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
จานวน ร้ อยละ
5
2.5
1,109
32.1

กลุ่มตัวอย่ าง
ทัง้ หมด
จานวน ร้ อยละ
34
8.2
2,610
37.2

จากตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่างๆ ทังที
้ ่เป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ
(Gadget) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทังหมดเป็
้
นเจ้ าของนวัตกรรมโดยรวมร้ อยละ 37.2 ซึง่ เป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารร้ อยละ 57.8 และเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภท
อุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ ร้ อยละ 26.0
โดยกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมโดยรวมร้ อยละ 42.0 ซึง่ เป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารร้ อยละ 63.6 และเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภท
อุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ ร้ อยละ 30.3 ส่วนกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
โดยรวมร้ อยละ 32.1 ซึง่ เป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารร้ อยละ 51.7
และเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ ร้ อยละ 21.5
โดยในด้ านการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร พบว่า นวัตกรรมที่กลุม่
ตัวอย่างทังหมดมี
้
มากที่สดุ ได้ แก่ สื่อสังคม (ร้ อยละ 100) โปรแกรมสนทนา (ร้ อยละ 100) และ
สมาร์ ทโฟน (ร้ อยละ 57.1) นวัตกรรมที่กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายมีมากที่สดุ ได้ แก่ สื่อสังคม
(ร้ อยละ 100) โปรแกรมสนทนา (ร้ อยละ 100) และสมาร์ ทโฟน (ร้ อยละ 71.4) และนวัตกรรมที่
กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีมากที่สดุ ได้ แก่ สื่อสังคม (ร้ อยละ 100) โปรแกรมสนทนา (ร้ อยละ
100) และสมาร์ ทโฟน (ร้ อยละ 42.4)
ส่วนในด้ านการเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ (Gadget) พบว่า นวัตกรรมที่กลุม่
ตัวอย่างทังหมดมี
้
มากทีส่ ดุ ได้ แก่ Flash drive (ร้ อยละ 89.8) External hard disk (ร้ อยละ 32.4)
และ Webcam (ร้ อยละ 29.3) นวัตกรรมที่กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายมีมากที่สดุ ได้ แก่ Flash
drive (ร้ อยละ 96.7) เครื่ องเล่น MP3 (ร้ อยละ 39.5) และ Webcam (ร้ อยละ 38.1) และนวัตกรรม
ที่กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีมากที่สดุ ได้ แก่ Flash drive (ร้ อยละ 82.8) External hard disk
(ร้ อยละ 38.9) และ GPS (ร้ อยละ 29.1)
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นอกจากการรายงานผลการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ ด้ วยจานวนและร้ อยละ
ของกลุม่ ตัวอย่างแล้ ว ผู้วิจยั ยังทาการรายงานผลการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมด้ วยการรายงาน
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่ กาหนดให้ คา่ คะแนนการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ
แบ่งออกเป็ น 17 ระดับ โดยการมีนวัตกรรมใดๆ 1 ชิ ้น มีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน จากนันจึ
้ งนาคะแนน
รวมที่ได้ ไปหาค่าเฉลี่ยการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมต่อคน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สามารถนาค่าเฉลี่ยที่ได้ ไปใช้ ใน
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ต่อไป
ตารางที่ 4.17 แสดงค่ าเฉลี่ย (MEAN) ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ ของทัง้ เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
การเปรี ยบเทียบการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต
เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม
สื่อสังคม
โปรแกรมสนทนา
สมาร์ ทโฟน
แท็บเล็ท
อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ (Gadget)
เครื่ องเล่น MP3
Digital camera
Webcam
Flash drive
Netbook
Digital photo frame
GPS
Ultra book
Cloud printing
External hard disk
Game console

เจเนอเรชั่นวาย

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

MEAN
0.64
0.18
0.40
1.00
1.00
0.72
0.53
0.30
0.40
0.32
0.38
0.97
0.20
0.13
0.24
0.17
0.12
0.26
0.14

MEAN
0.52
0.08
0.34
1.00
1.00
0.42
0.26
0.21
0.14
0.25
0.20
0.83
0.09
0.03
0.29
0.04
0.07
0.39
0.02

S.D.
0.49
0.38
0.49
0.00
0.00
0.46
0.51
0.47
0.49
0.46
0.49
0.18
0.40
0.34
0.43
0.38
0.32
0.44
0.37

S.D.
0.53
0.27
0.47
0.00
0.00
0.50
0.44
0.45
0.35
0.43
0.40
0.38
0.28
0.18
0.46
0.20
0.27
0.49
0.15

กลุ่มตัวอย่ าง
ทัง้ หมด
MEAN
0.58
0.13
0.37
1.00
1.00
0.58
0.40
0.26
0.27
0.29
0.29
0.90
0.15
0.08
0.27
0.11
0.10
0.32
0.09

S.D.
0.57
0.33
0.48
0.00
0.00
0.50
0.50
0.46
0.44
0.45
0.46
0.30
0.35
0.28
0.44
0.31
0.30
0.47
0.30

157

การเปรี ยบเทียบการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ
การเปรี ยบเทียบการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ โดยรวม

เจเนอเรชั่นวาย

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

MEAN

S.D.

MEAN

S.D.

0.42

0.48

0.32

0.50

กลุ่มตัวอย่ าง
ทัง้ หมด
MEAN S.D.
0.37

0.55

หมายเหตุ การให้ ค่าคะแนนการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ แบ่งออกเป็ น 17 ระดับ โดยการมีนวัตกรรมใดๆ 1 ชิ ้น มีค่า
เท่ากับ 1 คะแนน

จากตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการเป็ น
เจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ ของทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ทังหมดมี
้
คา่ เฉลี่ยการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ เท่ากับ 0.37 ชิ ้นต่อคน จาแนกเป็ น
ค่าเฉลี่ยการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารเท่ากับ 0.58 ชิ ้นต่อคน และค่าเฉลี่ยการ
เป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ เท่ากับ 0.26 ชิ ้นต่อคน
โดยเจเนอเรชัน่ วายมีคา่ เฉลี่ยการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมโดยรวมเท่ากับ 0.42 ชิ ้นต่อคน
จาแนกเป็ นค่าเฉลี่ยการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารเท่ากับ 0.64 ชิ ้นต่อคน และ
ค่าเฉลี่ยการเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ เท่ากับ 0.30 ชิ ้นต่อคน
ขณะที่เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีคา่ เฉลี่ยการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมโดยรวมเท่ากับ 0.32 ชิ ้นต่อคน
จาแนกเป็ นค่าเฉลี่ยการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารเท่ากับ 0.52 ชิ ้นต่อคน และ
ค่าเฉลี่ยการเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ เท่ากับ 0.21 ชิ ้นต่อคน
การเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมระหว่ างเจเนอเรชั่น
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ได้ นาผลการเก็บข้ อมูลทางด้ านการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ
ทังที
้ ่เป็ นนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ (Gadget) ที่ได้ จากกลุม่
ตัวอย่างทังหมด
้
ทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มาทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ โดยใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test
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ตารางที่ 4.18 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (t-test) ระหว่ างการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
ประเภทต่ างๆ ของทัง้ เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
การเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต
เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม
สื่อสังคม
โปรแกรมสนทนา
สมาร์ ทโฟน
แท็บเล็ท
อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ (Gadget)
เครื่ องเล่น MP3
Digital camera
Webcam
Flash drive
Netbook
Digital photo frame
GPS
Ultra book
Cloud printing
External hard disk
Game console
การเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ โดยรวม

เจเนอเรชั่นวาย

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

MEAN
0.64
0.18
0.40
1.00
1.00
0.72
0.53
0.30
0.40
0.32
0.38
0.97
0.20

S.D.
0.49
0.38
0.49
0.00
0.00
0.46
0.51
0.47
0.49
0.46
0.49
0.18
0.40

MEAN
0.52
0.08
0.34
1.00
1.00
0.42
0.26
0.21
0.14
0.25
0.20
0.83
0.09

S.D.
0.53
0.27
0.47
0.00
0.00
0.50
0.44
0.45
0.35
0.43
0.40
0.38
0.28

t

P

39.64
8.75
1.60
0.00
0.00
37.36
31.27
33.57
34.77
3.04
15.96
21.86
10.30

0.00*
0.00*
0.21
1.00
1.00
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.08
0.00*
0.00*
0.00*

0.13
0.24
0.17
0.12
0.26
0.14

0.34
0.43
0.38
0.32
0.44
0.37

0.03
0.29
0.04
0.07
0.39
0.02

0.18
0.46
0.20
0.27
0.49
0.15

13.00
1.21
18.90
1.87
7.63
18.69

0.00*
0.27
0.00*
0.17
0.00*
0.00*

0.42

0.48

0.32

0.50

37.34

0.00*

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.18 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ยในการเปรี ยบเทียบการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
ประเภทต่างๆ ของทังกลุ
้ ม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ โดยผู้วิจยั ทาการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ โดยใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test พบว่า เจ
เนอเรชัน่ วายเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ โดยรวมแตกต่างจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ โดยรวมของเจเนอ
เรชัน่ วาย (0.42) สูงกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (0.32)
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ในด้ านการเปรี ยบเทียบการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสือ่ สารของกลุม่ ตัวอย่าง
พบว่า เจเนอเรชัน่ วายเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารแตกต่างจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารของเจ
เนอเรชัน่ วาย (0.64) สูงกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (0.52) ทังนี
้ ้ เจเนอเรชัน่ วายเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารประเภทโทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต สมาร์ ทโฟน และแท็บเล็ทสูงกว่าเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้ นการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสารประเภทเคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม ซึง่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทสื่อสังคมและโปรแกรมสนทนา
ซึง่ ไม่มีความแตกต่างกัน
ส่วนการเปรี ยบเทียบการเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ ของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า เจ
เนอเรชัน่ วายเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ แตกต่างจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ ของเจเนอเรชัน่ วาย (0.30) สูง
กว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (0.21) ทังนี
้ ้ เจเนอเรชัน่ วายเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีประเภทเครื่ องเล่น
MP3, Webcam, Flash drive, Netbook, Digital photo frame, Ultra book และ Game console
สูงกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นเจ้ าของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีประเภท External hard disk สูงกว่าเจเนอเรชัน่ วายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนการเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีประเภท Digital camera, GPS และ Cloud
printing นัน้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนที่ 4 ผลการวัดการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ ทาการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารชนิดต่างๆ โดย
ใช้ แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เป็ นกรอบในการ
ศึกษาวิจยั ทังนี
้ ้ได้ ทาการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี 6 ชนิดที่มีความใหม่ในสังคมสูง อันได้ แก่
โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม สื่อสังคม โปรแกรมสนทนา สมาร์ ทโฟน และ
แท็บเล็ท ซึง่ ครอบคลุมนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ทงหมด
ั้
โดยมีรายละเอียดข้ อมูล
ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 4.19 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (t-test) ของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทต่ างๆ ของทัง้ เจเนอเรชั่นวายและ
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

การยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสาร

เจเนอเรชั่นวาย

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

p

เจเนอเรชั่นวาย

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

P

เจเนอเรชั่นวาย

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

P

เจเนอเรชั่นวาย

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

P

เจเนอเรชั่นวาย

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

p

รวมทุก
นวัตกรรม

P

แท็บเล็ท
(Tablet)

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

สมาร์ ทโฟน
(Smart phone)

เจเนอเรชั่นวาย

โปรแกรมสนทนา
(Instant message)

p

สื่อสังคม
(Social media)

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

เคเบิล้ ทีวีหรือ
จานดาวเทียม

เจเนอเรชั่นวาย

ทีวีอินเทอร์ เน็ต
(Internet TV)

การรับรู้ถงึ ประโยชน์ในการใช้ งาน
การรับรู้ถงึ ความง่ายในการใช้ งาน
ทัศนคติที่มีตอ่ การใช้ งาน
ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน
การใช้ งานจริ ง
การยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารโดยรวม

4.90
4.83
4.61
4.33
3.92

4.60
4.19
4.09
3.69
2.46

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

4.43
4.83
4.59
4.06
3.97

3.95
4.21
4.33
4.87
3.46

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

4.52
4.78
4.60
4.59
4.75

4.12
4.44
4.24
4.02
4.00

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

4.41
4.69
4.61
3.94
4.35

3.85
4.06
4.13
3.45
3.33

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

4.65
4.74
4.63
3.94
3.41

4.10
3.38
4.07
3.06
2.35

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

4.53
4.54
4.42
3.62
3.40

3.91
3.32
3.58
2.56
2.30

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

4.58
4.74
4.58
4.08
3.97

4.09
3.94
4.07
3.44
2.98

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

4.56

3.90

0.00*

4.40

4.00

0.00*

4.64

4.18

0.00*

4.40

3.80

0.00*

4.34

3.47

0.00*

4.15

3.20

0.00*

4.42

3.76

0.00*

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05
หมายเหตุ การให้ คะแนนเป็ นแบบ 5 ระดับตามระดับความเห็นด้ วยในการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมิติต่างๆ โดยที่ 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง, 4 คะแนน หมายถึง
เห็นด้ วย, 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง, 2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้ วย และ 1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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จากตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย (t-test) ของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
ประเภทต่างๆ ของทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ โดยผู้วิจยั ทาการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างด้ วยการใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test พบว่า เจเนอเรชัน่ วายมีการยอมรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารโดยรวมแตกต่างจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทังในด้
้ านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน
ทัศนคติที่มีตอ่ การใช้ งาน ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และการใช้ งานจริง โดยค่าเฉลี่ยการยอมรับ
นวัตกรรมโดยรวมของเจเนอเรชัน่ วาย (4.42) สูงกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (3.76)
นอกจากนี ้ยังพบว่า เจเนอเรชัน่ วายมีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารทุก
ประเภทแตกต่างจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ทังในนวั
้
ตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารประเภททีวีอินเทอร์ เน็ต เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม สื่อสังคม โปรแกรม
สนทนา สมาร์ ทโฟน และแท็บเล็ท
ส่ วนที่ 5 ผลการวัดความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาผลการศึกษาทางด้ านความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
(Personal innovativeness) ที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มาทา
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ โดยใช้ สถิติแบบ
Independent-Samples t-test
ตารางที่ 4.20 แสดงค่ าเฉลี่ย (MEAN) ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่ าเฉลี่ย
(t-test) ในความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลของทัง้ เจเนอเรชั่นวายและ
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

ความสนใจนวัตกรรม
ส่ วนบุคคล
1. เมื่อได้ ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ฉันมัก
หาโอกาสที่จะเรี ยนรู้หรื อทดลองใช้
2. เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ าสูต่ ลาด ฉัน
อยากเป็ นคนกลุม่ แรกที่ได้ ใช้ งานก่อน
3. ฉันชอบหรื อสนใจสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มากกว่าสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยีธรรมดา
4. โดยปกติแล้ ว ฉันมักไม่ลงั เลที่จะทดลองใช้
เทคโนโลยีใหม่ชนิดต่างๆ

เจเนอเรชั่นวาย
MEAN
S.D.

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
MEAN
S.D.

t

P

4.70

0.46

4.17

0.66

9.53

0.00*

4.55

0.59

3.76

0.71

12.37

0.00*

4.35

0.79

3.45

0.75

11.85

0.00*

4.06

0.67

3.47

0.75

8.51

0.00*
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ความสนใจนวัตกรรม
ส่ วนบุคคล
5. ฉันมักเป็ นคนแรกๆ ในกลุม่ เพื่อนที่ได้
ทดลองใช้ งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ชนิดต่างๆ
6. ฉันไม่เคยถูกตาหนิหรื อประชดประชันว่า
เป็ นคนล้ าหลัง ไม่ทนั สมัย
ความสนใจนวัตกรรม
ส่ วนบุคคลโดยรวม

เจเนอเรชั่นวาย
MEAN
S.D.

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
MEAN
S.D.

t

P

3.96

0.75

3.12

0.70

11.73

0.00*

4.84

0.36

4.19

0.73

11.64

0.00*

4.41

0.49

3.69

0.56

13.83

0.00*

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05
หมายเหตุ การให้ คะแนนเป็ นแบบ 5 ระดับตามระดับความเห็นด้ วยในความสนใจในนวัตกรรมส่วนบุคคล โดยที่
5 คะแนน หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง, 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้ วย, 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง, 2 คะแนน
หมายถึง ไม่เห็นด้ วย และ 1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

จากตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทาการ
ทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test) ในความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ โดยผู้วิจยั ทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
ด้ วยการใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test พบว่า เจเนอเรชัน่ วายมีความสนใจนวัตกรรม
ส่วนบุคคลแตกต่างจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยความ
สนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของเจเนอเรชัน่ วาย (4.41) สูงกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (3.69) ในทุกข้ อ
คาถาม
ส่ วนที่ 6 ผลการวัดความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรต่ างๆ
ผลการวัดความสัมพันธ์ ระหว่ างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับการเป็ น
เจ้ าของนวัตกรรม
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาผลการศึกษาทางด้ านการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสารและการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มา
ทาการค่าหาความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson’s product
moment correlation coefficient)
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ตารางที่ 4.21 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
กับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
ตัวแปร
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร

การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
R
P
0.34
0.00*

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.21 แสดงค่าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม พบว่า การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสารกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.34 ซึง่ หมายถึง ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีการยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารมาก กลุม่ ตัวอย่างก็จะเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมากด้ วยเช่นกัน ขณะที่ ถ้ ากลุม่
ตัวอย่างมีการการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารน้ อย กลุม่ ตัวอย่างก็จะเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมน้ อยด้ วยเช่นกัน
ตารางที่ 4.22 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
กับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมของเจเนอเรชั่นวาย
ตัวแปร
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร

การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
R
P
0.45
0.00*

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.22 แสดงค่าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมของเจเนอเรชัน่ วาย พบว่า การยอมรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.45 ซึง่ หมายถึง ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีการ
ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมาก กลุม่ ตัวอย่างก็จะเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมากด้ วย
เช่นกัน ขณะที่ ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีการการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารน้ อย กลุม่ ตัวอย่าง
ก็จะเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมน้ อยด้ วยเช่นกัน
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ตารางที่ 4.23 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
กับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
ตัวแปร
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร

การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
R
P
0.24
0.00*

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.23 แสดงค่าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ พบว่า การยอมรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.24 ซึง่ หมายถึง ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีการ
ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมาก กลุม่ ตัวอย่างก็จะเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมากด้ วย
เช่นกัน ขณะที่ ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีการการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารน้ อย กลุม่ ตัวอย่าง
ก็จะเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมน้ อยด้ วยเช่นกัน
ผลการวัดความสัมพันธ์ ระหว่ างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับความสนใจ
นวัตกรรมส่ วนบุคคล
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาผลการศึกษาทางด้ านการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสารและความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ มาทาการค่าหาความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson’s
product moment correlation coefficient)
ตารางที่ 4.24 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
กับความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
ตัวแปร
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
R
P
0.53
0.00*
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จากตารางที่ 4.24 แสดงค่าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารกับความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล พบว่า การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี
การสื่อสารกับความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.53 ซึง่ หมายถึง ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีการยอมรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมาก กลุม่ ตัวอย่างก็จะมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมากด้ วย
เช่นกัน ขณะที่ ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีการการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารน้ อย กลุม่ ตัวอย่าง
ก็จะมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลน้ อยด้ วยเช่นกัน
ตารางที่ 4.25 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
กับความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลของเจเนอเรชั่นวาย
ตัวแปร
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร

ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
R
P
0.58
0.00*

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.25 แสดงค่าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารกับความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของเจเนอเรชัน่ วาย พบว่า การยอมรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.58 ซึง่ หมายถึง ถ้ ากลุม่
ตัวอย่างมีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมาก กลุม่ ตัวอย่างก็จะมีความสนใจ
นวัตกรรมส่วนบุคคลมากด้ วยเช่นกัน ขณะที่ ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีการการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี
การสื่อสารน้ อย กลุม่ ตัวอย่างก็จะมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลน้ อยด้ วยเช่นกัน
ตารางที่ 4.26 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
กับความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
ตัวแปร
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
R
P
0.50
0.00*
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จากตารางที่ 4.26 แสดงค่าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารกับความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ พบว่า การยอมรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.50 ซึง่ หมายถึง ถ้ ากลุม่
ตัวอย่างมีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมาก กลุม่ ตัวอย่างก็จะมีความสนใจ
นวัตกรรมส่วนบุคคลมากด้ วยเช่นกัน ขณะที่ ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีการการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี
การสื่อสารน้ อย กลุม่ ตัวอย่างก็จะมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลน้ อยด้ วยเช่นกัน
ผลการวัดความสัมพันธ์ ระหว่ างความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลกับการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรม
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาผลการศึกษาทางด้ านความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลและ
การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มาทาการค่า
หาความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson’s product moment
correlation coefficient)
ตารางที่ 4.27 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลกับการเป็ น
เจ้ าของนวัตกรรม
ตัวแปร
ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล

การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
R
P
0.49
0.00*

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.27 แสดงค่าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจนวัตกรรมส่วน
บุคคลกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม พบว่า ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลกับการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.49 ซึง่ หมายถึง ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมาก กลุม่ ตัวอย่างก็จะ
เป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมากด้ วยเช่นกัน ขณะที่ ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
น้ อย กลุม่ ตัวอย่างก็จะเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมน้ อยด้ วยเช่นกัน
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ตารางที่ 4.28 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลกับการเป็ น
เจ้ าของนวัตกรรมของเจเนอเรชั่นวาย
ตัวแปร
ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล

การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
R
P
0.60
0.00*

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.28 แสดงค่าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจนวัตกรรมส่วน
บุคคลกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมของเจเนอเรชัน่ วาย พบว่า ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลกับ
การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.60 ซึง่ หมายถึง ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมาก
กลุม่ ตัวอย่างก็จะเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมากด้ วยเช่นกัน ขณะที่ ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีความสนใจ
นวัตกรรมส่วนบุคคลน้ อย กลุม่ ตัวอย่างก็จะเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมน้ อยด้ วยเช่นกัน
ตารางที่ 4.29 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลกับการเป็ น
เจ้ าของนวัตกรรมของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
ตัวแปร
ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล

การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
R
P
0.41
0.00*

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.29 แสดงค่าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจนวัตกรรมส่วน
บุคคลกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ พบว่า ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
กับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.41 ซึง่ หมายถึง ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมาก
กลุม่ ตัวอย่างก็จะเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมากด้ วยเช่นกัน ขณะที่ ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีความสนใจ
นวัตกรรมส่วนบุคคลน้ อย กลุม่ ตัวอย่างก็จะเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมน้ อยด้ วยเช่นกัน
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ส่ วนที่ 7 งานวิจัยเพิ่มเติม
ผลการวัดการเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล จาแนกตามเพศ
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาผลการศึกษาทางด้ านการเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลที่ได้ จากกลุม่
ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ทังเพศชายและเพศหญิ
้
ง มาทาการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างในแต่ละด้ าน
การเปรียบเทียบการเปิ ดรับสื่อระหว่ างเพศชายกับเพศหญิง
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ ได้ นาผลการศึกษาด้ านความถี่และด้ านระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อ ทังในสื
้ ่อ
ดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่โดยเฉลี่ยต่อวันที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ ทังที
้ ่เป็ นเพศชายและเพศหญิง มาทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการเปิ ดรับสื่อ
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยได้ ใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test
ตารางที่ 4.30 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (t-test) ของการเปิ ดรับสื่อระหว่ างเพศชายกับ
เพศหญิง
การเปิ ดรั บสื่อ
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อ
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อ
การเปิ ดรั บสื่อโดยรวม
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

เพศชาย
MEAN
S.D.
3.62
0.32
3.24
0.46
3.43
0.35

เพศหญิง
MEAN
S.D.
3.65
0.29
3.25
0.46
3.45
0.34

t

p

-1.16
-0.24
-0.68

0.25
0.81
0.50

จากตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ยของความถี่และระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อที่ได้ จากกลุม่
ตัวอย่างทังเพศชายและเพศหญิ
้
ง มาทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการเปิ ดรับสื่อโดยรวม
โดยใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีการ
เปิ ดรับสื่อแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังในด้
้ านความถี่ในการเปิ ดรับสื่อ
และระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อ โดยเพศชายมีคา่ การเปิ ดรับสื่อโดยรวมเท่ากับ 3.43 ขณะที่เพศ
หญิงที่มีคา่ เท่ากับ 3.45
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ตารางที่ 4.31 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (t-test) ของการเปิ ดรับสื่อระหว่ างเพศชายกับ
เพศหญิงเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
เจเนอเรชั่นวาย
การเปิ ดรั บสื่อ
เพศชาย เพศหญิง
MEAN
MEAN
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อ
3.64
3.66
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อ
3.25
3.27
การเปิ ดรั บสื่อโดยรวม
3.45
3.46
* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
t
เพศชาย เพศหญิง
MEAN
MEAN ชาย หญิง
3.61
3.64
-0.46 -0.54
3.22
3.24
-1.03 -1.01
3.41
3.44
-0.90 -0.94

p
0.20
0.13
0.15

จากตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ยของความถี่และระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อที่ได้ จากกลุม่
ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ทงเพศชายและเพศหญิ
ั้
ง นามาทาการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของการเปิ ดรับสื่อโดยรวม โดยใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ทงเพศชายและเพศหญิ
ั้
งมีการเปิ ดรับสื่อแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังในด้
้ านความถี่ในการเปิ ดรับสื่อและระยะเวลาใน
การเปิ ดรับสื่อ
การเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมระหว่ างเพศชายกับเพศหญิง
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ ได้ นาผลการศึกษาด้ านการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ ของกลุม่
ตัวอย่างทังที
้ ่เป็ นเพศชายและเพศหญิง มาทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ โดยทา
การทดสอบด้ วยสถิติแบบ Independent-Samples t-test
ตารางที่ 4.32 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (t-test) ในการเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ ของกลุ่มตัวอย่ างเพศชายกับเพศหญิง
การเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต
เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม
สื่อสังคม
โปรแกรมสนทนา

เพศชาย

เพศหญิง

MEAN

S.D.

MEAN

S.D.

0.60
0.15
0.40
1.00
1.00

0.47
0.34
0.44
0.00
0.00

0.57
0.09
0.34
1.00
1.00

0.50
0.20
0.46
0.00
0.00

t

P

0.72
2.04
0.11
0.00
0.00

0.75
0.35
0.64
1.00
1.00
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การเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ
สมาร์ ทโฟน
แท็บเล็ท
อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ (Gadget)
เครื่ องเล่น MP3
Digital camera
Webcam
Flash drive
Netbook
Digital photo frame
GPS
Ultra book
Cloud printing
External hard disk
Game console
การเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ โดยรวม

เพศชาย
MEAN
S.D.
0.59
0.45
0.43
0.51
0.28
0.45
0.30
0.48
0.31
0.48
0.32
0.47
0.90
0.19
0.19
0.29

เพศหญิง
MEAN
S.D.
0.57
0.51
0.39
0.46
0.25
0.44
0.25
0.32
0.27
0.47
0.27
0.44
0.89
0.36
0.12
0.25

t

P

1.13
2.07
2.90
0.55
2.33
0.31
3.90
0.18

0.57
0.36
0.55
0.46
0.43
0.58
0.87
0.67

0.13
0.29
0.12
0.11
0.34
0.11

0.30
0.42
0.30
0.32
0.49
0.30

0.07
0.24
0.10
0.08
0.30
0.06

0.12
0.48
0.24
0.26
0.45
0.16

0.72
1.14
0.13
0.03
0.11
2.20

0.40
0.29
0.72
0.86
0.74
0.07

0.39

0.41

0.36

0.55

9.91

0.18

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.32 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ยการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ ของ
ทังกลุ
้ ม่ ตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงด้ วยสถิติแบบ Independent-Samples t-test พบว่า การ
เป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังในด้
้ านการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ
ตารางที่ 4.33 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (t-test) ในการเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ ของกลุ่มตัวอย่ างเพศชายกับเพศหญิงเจเนอ
เรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
เจเนอเรชั่นวาย
การเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต
เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม
สื่อสังคม

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

T

เพศชาย

เพศหญิง

เพศชาย

เพศหญิง

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

ชาย

หญิง

0.60
0.16
0.42
1.00

0.57
0.10
0.35
1.00

0.59
0.14
0.39
1.00

0.56
0.09
0.33
1.00

0.56
0.15
0.08
0.00

0.54
0.18
0.10
0.00

p
0.61
0.20
0.60
1.00
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การเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ
โปรแกรมสนทนา
สมาร์ ทโฟน
แท็บเล็ท
อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ (Gadget)
เครื่ องเล่น MP3
Digital camera
Webcam
Flash drive
Netbook
Digital photo frame
GPS
Ultra book
Cloud printing
External hard disk
Game console
การเปรี ยบเทียบการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมประเภทต่ างๆ โดยรวม

เจเนอเรชั่นวาย
เพศชาย เพศหญิง
MEAN
MEAN
1.00
1.00
0.60
0.58
0.44
0.40
0.29
0.25
0.31
0.27
0.32
0.27
0.34
0.28
0.90
0.90
0.20
0.13

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
เพศชาย เพศหญิง
MEAN
MEAN
1.00
1.00
0.58
0.56
0.42
0.38
0.27
0.23
0.29
0.24
0.30
0.26
0.31
0.26
0.89
0.88
0.18
0.11

T

p

ชาย
0.00
1.13
1.09
4.80
0.55
2.02
0.39
5.88
0.11

หญิง
0.00
1.19
1.07
4.70
0.58
1.98
0.45
5.76
0.19

1.00
0.48
0.33
0.22
0.40
0.36
0.48
0.68
0.61

0.14
0.30
0.12
0.13
0.35
0.13

0.08
0.24
0.12
0.09
0.31
0.06

0.12
0.28
0.11
0.10
0.33
0.09

0.06
0.23
0.09
0.07
0.30
0.05

0.42
0.44
0.10
0.53
0.10
1.14

0.43
0.45
0.16
0.51
0.05
1.18

0.42
0.24
0.65
0.80
0.71
0.04*

0.40

0.36

0.38

0.35

5.53

5.67

0.09

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.33 แสดงการเปรี ยบเทียบการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ ของทัง้
กลุม่ ตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ โดยผู้วิจยั ทาการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ด้ วยสถิติแบบ Independent-Samples t-test พบว่า การ
เป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงเจเนอเรชัน่
วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังในด้
้ าน
การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ
ยกเว้ นการเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีประเภท Game console ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างเจเนอ
เรชัน่ วายเพศชายมีคา่ เฉลี่ยการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมแตกต่างจากกลุม่ ตัวอย่างอื่นๆ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยการเป็ นเจ้ าของ Game console ของเจเนอเรชัน่ วาย
เพศชาย (0.13) สูงกว่าเจเนอเรชัน่ วายเพศหญิง (0.06) เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เพศชาย (0.09) และเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์เพศหญิง (0.05)
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การเปรียบเทียบการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่ างเพศชายกับเพศหญิง
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ ได้ นาผลการศึกษาด้ านการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้ จาก
กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ทังที
้ ่เป็ นเพศชายและเพศหญิง มาทาการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง โดยได้ ใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test
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ตารางที่ 4.34 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (t-test) ของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทต่ างๆ ของทัง้ เพศชายกับเพศหญิง

เพศชาย

เพศหญิง

P

เพศชาย

เพศหญิง

P

เพศชาย

เพศหญิง

P

เพศชาย

เพศหญิง

P

เพศชาย

เพศหญิง

P

รวมทุก
นวัตกรรม

P

แท็บเล็ท
(Tablet)

เพศหญิง

สมาร์ ทโฟน
(Smart phone)

เพศชาย

โปรแกรมสนทนา
(Instant message)

P

การรับรู้ถงึ ประโยชน์ในการใช้ งาน
การรับรู้ถงึ ความง่ายในการใช้ งาน
ทัศนคติที่มีตอ่ การใช้ งาน
ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน
การใช้ งานจริ ง
การยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารโดยรวม

สื่อสังคม
(Social media)

เพศหญิง

การยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสาร

เคเบิล้ ทีวีหรื อ
จานดาวเทียม

เพศชาย

ทีวีอินเทอร์ เน็ต
(Internet TV)

4.77
4.51
4.32
4.05
3.21

4.75
4.53
4.39
3.99
3.19

0.46
0.74
0.11
0.25
0.82

4.20
4.51
4.47
3.96
3.79

4.19
4.55
4.46
3.97
3.65

0.74
0.49
0.82
0.76
0.10

4.32
4.63
4.41
4.33
4.39

4.32
4.59
4.43
4.29
4.37

0.92
0.35
0.74
0.46
0.70

4.15
4.38
4.40
3.76
3.91

4.12
4.38
4.35
3.64
3.79

0.56
0.97
0.35
0.07
0.15

4.39
4.08
4.38
3.54
2.81

4.38
4.07
4.34
3.49
2.96

0.83
0.97
0.35
0.49
0.16

4.21
3.97
4.01
3.12
2.79

4.24
3.92
4.01
3.08
2.92

0.52
0.56
0.94
0.60
0.34

4.34
4.34
4.33
3.79
3.48

4.33
4.34
4.33
3.74
3.48

0.85
0.91
0.98
0.22
0.99

4.24

4.24

0.97

4.21

4.21

0.71

4.42

4.40

0.64

4.13

4.08

0.21

3.91

3.91

0.99

3.68

3.67

0.89

4.10

4.09

0.74

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05
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จากตารางที่ 4.34 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test) ของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี
การสื่อสารประเภทต่างๆ ของทังกลุ
้ ม่ ตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง โดยผู้วิจยั ทาการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างด้ วยการใช้ สถิตแิ บบ Independent-Samples t-test พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเพศชาย
และเพศหญิงมีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังในนวั
้
ตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารประเภททีวีอินเทอร์ เน็ต เคเบิ ้ลทีวีหรื อ
จานดาวเทียม สื่อสังคม โปรแกรมสนทนา สมาร์ ทโฟน และแท็บเล็ท โดยกลุม่ ตัวอย่างเพศชายมี
ค่าเฉลี่ยการยอมรับนวัตกรรมโดยรวมเท่ากับ 4.10 ขณะที่กลุม่ ตัวอย่างเพศหญิงมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.09
ตารางที่ 4.35 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (t-test) ของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี
การสื่อสารของทัง้ เพศชายกับเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์
เจเนอเรชั่นวาย
การยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสาร

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์

t

p

เพศชาย

เพศหญิง

เพศชาย

เพศหญิง

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

ชาย

หญิง

4.36
4.35
4.34
3.82
3.50

4.32
4.33
4.32
3.73
3.48

4.33
4.34
4.33
3.80
3.49

4.31
4.33
4.31
3.73
3.47

1.38
1.59
0.44
0.12
1.72

1.25
1.53
0.42
0.11
1.70

0.64
0.68
0.87
0.43
0.83

4.07

4.04

4.06

4.02

1.24

1.21

0.77

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน
ทัศนคติที่มีต่อการใช้ งาน
ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน
การใช้ งานจริ ง
การยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารโดยรวม

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.35 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test) ของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี
การสื่อสารประเภทต่างๆ ของทังกลุ
้ ม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เพศชายและเพศ
หญิง โดยผู้วิจยั ทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้ วยการใช้ สถิติแบบ Independent-Samples ttest ซึง่ ผลการทดสอบพบว่า กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ทงที
ั ้ ่เป็ นเพศชาย
และเพศหญิงมีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกมิติ ทังในด้
้ านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน การรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้ งาน ทัศนคติที่มีตอ่ การใช้ งาน ความตังใจที
้ ่จะใช้ งาน และการใช้ งานจริง
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การเปรียบเทียบความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลระหว่ างเพศชายกับเพศหญิง
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ ได้ นาผลการศึกษาด้ านความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลที่ได้ จากกลุม่
ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ทังที
้ ่เป็ นเพศชายและเพศหญิง มาทาการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยได้ ใช้ สถิติ
แบบ Independent-Samples t-test
ตารางที่ 4.36 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (t-test) ในความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่ างทัง้ เพศชายกับเพศหญิง
ความสนใจนวัตกรรม
ส่ วนบุคคล
1. เมื่อได้ ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ฉันมัก
หาโอกาสที่จะเรี ยนรู้หรื อทดลองใช้
2. เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ าสูต่ ลาด ฉัน
อยากเป็ นคนกลุม่ แรกที่ได้ ใช้ งานก่อน
3. ฉันชอบหรื อสนใจสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มากกว่าสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยีธรรมดา
4. โดยปกติแล้ ว ฉันมักไม่ลงั เลที่จะทดลองใช้
เทคโนโลยีใหม่ชนิดต่างๆ
5. ฉันมักเป็ นคนแรกๆ ในกลุม่ เพื่อนที่ได้
ทดลองใช้ งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ชนิดต่างๆ
6. ฉันไม่เคยถูกตาหนิหรื อประชดประชันว่า
เป็ นคนล้ าหลัง ไม่ทนั สมัย
ความสนใจนวัตกรรม
ส่ วนบุคคลโดยรวม

เพศชาย
MEAN
S.D.

เพศหญิง
MEAN
S.D.

t

p

4.45

0.63

4.42

0.63

0.49

0.63

4.16

0.77

4.17

0.75

-0.04

0.97

3.92

0.90

3.90

0.88

0.17

0.86

3.76

0.76

3.78

0.77

-0.25

0.81

3.58

0.80

3.52

0.86

0.80

0.43

4.52

0.64

4.52

0.68

-0.01

0.99

4.07

0.63

4.05

0.64

0.24

0.81

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.36 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test) ในความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
ของกลุม่ ตัวอย่างทังเพศชายและเพศหญิ
้
ง โดยผู้วิจยั ทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุม่ ด้ วยการใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเพศชายและเพศ
หญิงมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
กลุม่ ตัวอย่างเพศชายมีคา่ เฉลี่ยความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลเท่ากับ 4.07 ขณะที่กลุม่ ตัวอย่าง
เพศหญิงมีคา่ เฉลี่ยความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลเท่ากับ 4.05

176
ตารางที่ 4.37 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (t-test) ในความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่ างทัง้ เพศชายกับเพศหญิงเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์
ความสนใจนวัตกรรม
ส่ วนบุคคล
1. เมื่อได้ ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ฉัน
มักหาโอกาสที่จะเรี ยนรู้หรื อทดลองใช้
2. เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ าสูต่ ลาด ฉัน
อยากเป็ นคนกลุม่ แรกที่ได้ ใช้ งานก่อน
3. ฉันชอบหรื อสนใจสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มากกว่าที่ใช้ เทคโนโลยีธรรมดา
4. โดยปกติแล้ ว ฉันมักไม่ลงั เลที่จะทดลอง
ใช้ เทคโนโลยีใหม่ชนิดต่างๆ
5. ฉันมักเป็ นคนแรกๆ ในกลุม่ เพื่อนที่ได้
ทดลองใช้ งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ
6. ฉันไม่เคยถูกตาหนิหรื อประชดประชันว่า
เป็ นคนล้ าหลัง ไม่ทนั สมัย
ความสนใจนวัตกรรม
ส่ วนบุคคลโดยรวม

เจเนอเรชั่นวาย
เพศชาย เพศหญิง
MEAN
MEAN

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
เพศชาย เพศหญิง
MEAN
MEAN

T

P

ชาย

หญิง

4.46

4.44

4.43

4.42

0.57

0.55

0.75

4.18

4.16

4.16

4.15

-0.13

-0.15

0.81

3.93

3.91

3.90

3.89

0.35

0.37

0.82

3.77

3.76

3.75

3.74

-0.21

-0.24

0.77

3.59

3.57

3.57

3.56

0.72

0.70

0.58

4.53

4.52

4.51

4.51

-0.12

-0.10

0.88

4.08

4.06

4.05

4.05

0.32

0.33

0.54

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.37 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test) ในความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ทงเพศชายและเพศหญิ
ั้
ง โดยผู้วิจยั ทาการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ด้ วยการใช้ สถิติแบบ Independent-Samples t-test ซึง่ ผล
การทดสอบพบว่า กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ทงที
ั ้ ่เป็ นเพศชายและเพศหญิง
มีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวัดการเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล จาแนกตามรายได้ ต่อเดือน
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาผลการศึกษาทางด้ านการเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลที่ได้ จากกลุม่
ตัวอย่างซึง่ มีระดับรายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกัน ซึง่ ได้ จาแนกกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุม่ อันได้ แก่
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กลุม่ รายได้ ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน กลุม่ รายได้ 15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน และกลุม่
รายได้ 25,001 บาทต่อเดือนขึ ้นไป จากนันท
้ าการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ทังใน
้
ด้ านการเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล โดยใช้ สถิติแบบ One Way ANOVA
ตารางที่ 4.38 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (One Way ANOVA) ระหว่ างการเปิ ดรับสื่อ การ
เป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล กับรายได้ ของกลุ่มตัวอย่ าง

ตัวแปร
การเปิ ดรับสื่อ
การเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรม
การยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสาร
ความสนใจนวัตกรรม
ส่วนบุคคล

(1)
ต่ากว่ า
15,000 บาท
MEAN S.D.
3.73
0.31

(2)
15,001 – 25,000
บาท
MEAN S.D.
3.70
0.32

(3)
25,001 บาท
ขึน้ ไป
MEAN S.D.
3.14
0.63

F

P

Post hoc
Analysis

5.68

0.00*

1>3/2>3

6.32

0.57

6.33

0.63

6.36

0.48

1.51

0.18

-

4.06

0.27

4.05

0.29

4.01

0.22

1.48

0.10

-

3.98

0.61

3.97

0.62

3.95

0.71

1.13

0.07

-

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.38 แสดงค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างการเปิ ดรับสื่อ การเป็ น
เจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วน
บุคคล กับรายได้ ของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ สถิติแบบ One Way ANOVA
ในด้ านการเปิ ดรับสื่อ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกันมีการเปิ ดรับสื่อแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุม่ ตัวอย่างที่มรี ายได้ ต่ากว่า 15,000 บาทต่อ
เดือน (3.73) และกลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน (3.70) มีการเปิ ดรับสื่อ
สูงกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มรี ายได้ 25,001 บาทต่อเดือนขึ ้นไป (3.14)
ส่วนในด้ านการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลนัน้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกันมีการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.39 แสดงการทดสอบค่ าเฉลี่ย (One Way ANOVA) ระหว่ างการเปิ ดรับสื่อ การ
เป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล กับรายได้ ของกลุ่มตัวอย่ างทัง้ เจเนอ
เรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์

ตัวแปร

การเปิ ดรับสื่อ
การเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรม
การยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสาร
ความสนใจนวัตกรรม
ส่วนบุคคล

เจเนอเรชั่นวาย
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
ต่ากว่ า 15,001 – 25,001 ต่ากว่ า 15,001 – 25,001
15,000 25,000
บาท 15,000 25,000
บาท
บาท
บาท
ขึน้ ไป บาท
บาท
ขึน้ ไป
MEAN MEAN MEAN MEAN MEAN MEAN

F

P

Post
hoc
Analysis

3.75

3.74

3.15

3.71

3.66

3.13

3.77

0.00*

1>3/
2>3

6.33

6.34

6.37

6.32

6.32

6.35

1.12

0.12

-

4.08

4.06

4.04

4.04

4.04

4.02

1.23

0.18

-

3.97

3.96

3.94

3.96

3.94

3.93

1.30

0.10

-

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05

จากตารางที่ 4.39 แสดงค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างการเปิ ดรับสื่อ การเป็ น
เจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วน
บุคคล กับรายได้ ของกลุม่ ตัวอย่างทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ โดยใช้ สถิติแบบ One
Way ANOVA
ในด้ านการเปิ ดรับสื่อ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ที่มี
รายได้ แตกต่างกันมีการเปิ ดรับสื่อแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุม่
ตัวอย่างที่มีรายได้ ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือนและกลุม่ ตัวอย่างที่มรี ายได้ 15,001 – 25,000
บาทต่อเดือน มีการเปิ ดรับสื่อสูงกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ 25,001 บาทต่อเดือนขึ ้นไป
ส่วนในด้ านการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลนัน้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ที่มี
รายได้ แตกต่างกันมีการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับสื่อและการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
และเจเนอเรชัน่ วาย” มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อเปรี ยบเทียบการเปิ ดรับสื่อระหว่างผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วาย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการยอมรับนวัตกรรมระหว่างผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วาย
รูปแบบของการศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้ การวิจยั
เชิงสารวจ (Survey research method) แบบวัดครัง้ เดียว (Single cross-sectional design) โดย
ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และให้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ น
ผู้ตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง (Self-administration) โดยกลุม่ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั
ครัง้ นี ้คือ ประชากรที่อยูอ่ าศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ทังที
้ ่เป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (ผู้ที่มีอายุระหว่าง
32 – 48 ปี ) และเจเนอเรชัน่ วาย (ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 – 31 ปี ) ในการเลือกกลุม่ ตัวอย่างใช้ วิธีการ
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multi-stage sampling) ทาให้ ได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวนทังสิ
้ ้น
413 คน จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistic package for the social
sciences) for Windows สาหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม ใช้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อแสดงการแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ของข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ เพื่อใช้ ประกอบการอธิบายข้ อมูลลักษณะทางประชากร การเปิ ดรับสื่อ การ
เป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทต่างๆ การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สือ่ สาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างด้ วย
นอกจากนี ้ ยังใช้ การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential statistics) เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้
ค่าสถิติ Independent-Sample t-test และ One-way ANOVA เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างการเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทต่างๆ การ
ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของทังเจเนอเรชั
้
น่
เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วาย รวมทังเปรี
้ ยบเทียบความแตกต่างของค่าเหล่านี ้ในกลุม่ ตัวอย่างที่มี
ลักษณะทางประชากรแตกต่างกันด้ วย นอกจากนี ้ยังใช้ คา่ สหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson’s
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product moment correlation coefficient) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อ การ
เป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทต่างๆ การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วาย
จากการวิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลทังหมด
้
ทาให้ สามารถสรุป อภิปรายผล และเสนอ
ข้ อเสนอแนะต่างๆ ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับสื่อและการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคเจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย” ได้ ดงั นี ้
สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่าง ได้ ผลการศึกษาดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ผลข้ อมูลลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 ผลการวัดการเปิ ดรับสื่อ
ส่ วนที่ 3 ผลการวัดการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
ส่ วนที่ 4 ผลการวัดการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
ส่ วนที่ 5 ผลการวัดความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
ส่ วนที่ 6 ผลการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ
ส่ วนที่ 7 งานวิจยั เพิ่มเติม
- ผลการวัดการเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล จาแนกตามเพศ
- ผลการวัดการเปิ ดรับสือ่ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล จาแนกตามรายได้
ต่อเดือน
ส่ วนที่ 1 ผลข้ อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครัง้ นี ้มีกลุม่ ตัวอย่างจานวนทังสิ
้ ้น 413 คน ประกอบด้ วย กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่
วายซึง่ มีอายุอยูร่ ะหว่าง 16 – 31 ปี จานวนทังสิ
้ ้น 210 คน (ร้ อยละ 50.8) กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ซงึ่ มีอายุอยูร่ ะหว่าง 32 – 48 ปี จานวนทังสิ
้ ้น 203 คน (ร้ อยละ 49.2) โดยในกลุม่ ตัวอย่างเจ
เนอเรชัน่ วาย เป็ นเพศหญิงจานวน 112 คน (ร้ อยละ 53.3) เป็ นเพศชายจานวน 98 คน (ร้ อยละ
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46.7) ส่วนในกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เป็ นเพศหญิงจานวน 105 คน (ร้ อยละ 51.7) เป็ นเพศ
ชายจานวน 98 คน (ร้ อยละ 48.3)
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 287 คน (ร้ อยละ
69.5) รองลงมาได้ แก่ ระดับปริญญาโท จานวน 65 คน (ร้ อยละ 15.8) และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 53 คน (ร้ อยละ 12.8) ตามลาดับ
อาชีพของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่คือ พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 158 คน (ร้ อยละ
38.3) รองลงมาได้ แก่ ข้ าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 115 คน (ร้ อยละ 27.8) และ
นักเรี ยน นิสติ หรื อนักศึกษา จานวน 104 คน (ร้ อยละ 25.2) ตามลาดับ
รายได้ ของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อยูท่ ี่ 20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน จานวน 129 คน
(ร้ อยละ 31.2) รองลงมาได้ แก่ รายได้ 25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน จานวน 76 คน (ร้ อยละ
18.4) และรายได้ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน จานวน 69 คน (ร้ อยละ 16.7) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวัดการเปิ ดรับสื่อ
ผลการศึกษาการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่ของกลุม่ ตัวอย่างทังเจเนอเรชั
้
น่ วาย
และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สรุปได้ วา่
การเปิ ดรับสื่อดัง้ เดิม
ในสื่อดังเดิ
้ ม สรุปได้ วา่ ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มในแต่ละสัปดาห์ของกลุม่ ตัวอย่าง
มีคา่ เฉลี่ย=2.86 ทังนี
้ ้พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความถี่ในการเปิ ดรับสื่อประเภทสื่อโทรทัศน์มากที่สดุ
(ค่าเฉลี่ย=4.92) ลาดับต่อมาคือสื่อนิตยสาร (ค่าเฉลี่ย=2.41) สื่อหนังสือพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย=2.19)
และสื่อวิทยุ (ค่าเฉลี่ย=1.91) ตามลาดับ ส่วนระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มในแต่ละวันของ
กลุม่ ตัวอย่าง มีคา่ เฉลี่ย=2.77 ทังนี
้ ้พบว่ากลุม่ ตัวอย่างใช้ เวลาในการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สดุ
(ค่าเฉลี่ย=4.43) รองลงมาคือสื่อนิตยสาร (ค่าเฉลี่ย=2.40) สื่อหนังสือพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย=2.36) และ
สื่อวิทยุ (ค่าเฉลี่ย=1.88) ตามลาดับ
สรุปได้ วา่ การเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
มีคา่ เฉลี่ย=2.82 โดย
จาแนกได้ เป็ นการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย มีคา่ เฉลี่ย=2.51 ส่วน
การเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีคา่ เฉลี่ย=3.13
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การเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่
ในสื่อรูปแบบใหม่ สรุปได้ วา่ ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ในแต่ละสัปดาห์ของกลุม่
ตัวอย่าง มีคา่ เฉลี่ย=4.16 ทังนี
้ ้พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความถี่ในการเปิ ดรับสื่อโทรศัพท์มือถือมาก
ที่สดุ (ค่าเฉลี่ย=4.73) ลาดับต่อมาคือสื่อเว็บไซต์ทวั่ ไป (ค่าเฉลี่ย=4.25) สื่ออีเมล (ค่าเฉลี่ย=4.24)
สื่อเว็บไซต์สื่อสังคม (ค่าเฉลี่ย=4.22) สื่อโปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล (ค่าเฉลี่ย=3.90) และสื่อโปรแกรม
สนทนา (ค่าเฉลี่ย=3.64) ตามลาดับ ส่วนระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ในแต่ละวันของ
กลุม่ ตัวอย่าง มีคา่ เฉลี่ย=3.57 ทังนี
้ ้พบว่ากลุม่ ตัวอย่างใช้ เวลาในการเปิ ดรับสื่อโทรศัพท์มือถือมาก
ที่สดุ (ค่าเฉลี่ย=4.54) รองลงมาคือสื่อเว็บไซต์สื่อสังคม (ค่าเฉลี่ย=3.94) สื่อเว็บไซต์ทวั่ ไป
(ค่าเฉลี่ย=3.65) สื่ออีเมล (ค่าเฉลี่ย=3.26) สื่อโปรแกรมสนทนา (ค่าเฉลี่ย=3.08) และสื่อโปรแกรม
สืบค้ นข้ อมูล (ค่าเฉลี่ย=2.93) ตามลาดับ
สรุปได้ วา่ การเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
มีคา่ เฉลี่ย=3.86
โดยจาแนกได้ เป็ นการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย มี
ค่าเฉลีย่ =4.40 ส่วนการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มี
ค่าเฉลี่ย=3.31
การเปิ ดรับสื่อโดยรวม
ในการเปิ ดรับสื่อโดยรวม สรุปได้ วา่ การเปิ ดรับสื่อโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
มี
ค่าเฉลี่ย=3.44 ทังนี
้ ้พบว่าความถี่ในการเปิ ดรับสื่อโดยรวม มีคา่ เฉลี่ย=3.64 และระยะเวลาในการ
เปิ ดรับสื่อโดยรวม มีคา่ เฉลี่ย=3.25
โดยการเปิ ดรับสื่อโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย มีคา่ เฉลี่ย=3.64 ทังนี
้ ้พบว่า
ความถี่ในการเปิ ดรับสื่อโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย มีคา่ เฉลี่ย=3.77 และระยะเวลา
ในการเปิ ดรับสื่อโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย มีคา่ เฉลี่ย=3.51 ส่วนการเปิ ดรับสื่อ
โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีคา่ เฉลี่ย=3.24 ทังนี
้ ้พบว่าความถี่ในการเปิ ดรับสื่อ
โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีคา่ เฉลี่ย=3.50 และระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อ
โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีคา่ เฉลี่ย=2.97
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การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิ ดรับสื่อระหว่ างเจเนอเรชั่น
ผลการเปรี ยบเทียบความถี่ในการเปิ ดรับสื่อโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่าง สรุปได้ วา่ เจเนอ
เรชัน่ วายมีความถี่ในการเปิ ดรับสื่อโดยรวมในแต่ละสัปดาห์มากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=3.77 กับ ค่าเฉลี่ย=3.50)
โดยผลการเปรี ยบเทียบความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มในแต่ละสัปดาห์ที่ได้ จากกลุม่
ตัวอย่าง สรุปได้ วา่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มในแต่ละสัปดาห์มากกว่าเจ
เนอเรชัน่ วายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=3.26 กับ ค่าเฉลี่ย=2.47) ยกเว้ น
การเปิ ดรับสื่อประเภทโทรทัศน์ในแต่ละสัปดาห์ ซึง่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนผลการเปรี ยบเทียบความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ในแต่ละสัปดาห์ทไี่ ด้ จากกลุม่
ตัวอย่าง สรุปได้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายมีความถี่ในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ในแต่ละสัปดาห์มากกว่า
เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=4.64 กับ ค่าเฉลี่ย=3.67)
การเปรียบเทียบระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อระหว่ างเจเนอเรชั่น
ผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่าง สรุปได้ วา่ เจเนอ
เรชัน่ วายใช้ ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อโดยรวมในแต่ละวันมากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=3.51 กับ ค่าเฉลี่ย=2.97)
โดยผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มในแต่ละวันที่ได้ จากกลุม่
ตัวอย่าง สรุปได้ วา่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ใช้ ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มโดยเฉลี่ยต่อวันมากกว่าเจ
เนอเรชัน่ วายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=3.00 กับ ค่าเฉลี่ย=2.54) ส่วนผล
การเปรี ยบเทียบระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ในแต่ละวันที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่าง สรุปได้
ว่า เจเนอเรชัน่ วายใช้ ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่โดยเฉลี่ยต่อวันมากกว่าเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=4.16 กับ ค่าเฉลี่ย=2.95)
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การเปรียบเทียบการเปิ ดรับสื่อระหว่ างเจเนอเรชั่น
ผลการเปรี ยบเทียบการเปิ ดรับสื่อระหว่างเจเนอเรชัน่ วายกับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สรุปได้ วา่
กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายมีการเปิ ดรับสื่อโดยรวมมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=3.64 กับ ค่าเฉลี่ย=3.24)
ส่ วนที่ 3 ผลการวัดการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
ผลการศึกษาการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ จากกลุม่ ตัวอย่าง ทังที
้ ่เป็ นนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ (Gadget) สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างทังหมดเป็
้
น
เจ้ าของนวัตกรรมโดยรวมร้ อยละ 37.2 โดยเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสารร้ อยละ 57.8 และเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ ร้ อยละ 26.0
ในด้ านการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร สรุปได้ วา่ นวัตกรรมที่กลุม่
ตัวอย่างทังหมดมี
้
มากที่สดุ ได้ แก่ สื่อสังคม (ร้ อยละ 100) โปรแกรมสนทนา (ร้ อยละ 100) และ
สมาร์ ทโฟน (ร้ อยละ 57.1) นวัตกรรมที่กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายมีมากที่สดุ ได้ แก่ สื่อสังคม
(ร้ อยละ 100) โปรแกรมสนทนา (ร้ อยละ 100) และสมาร์ ทโฟน (ร้ อยละ 71.4) และนวัตกรรมที่
กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีมากที่สดุ ได้ แก่ สื่อสังคม (ร้ อยละ 100) โปรแกรมสนทนา (ร้ อยละ
100) และสมาร์ ทโฟน (ร้ อยละ 42.4)
ส่วนในด้ านการเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ (Gadget) สรุปได้ วา่ นวัตกรรมที่กลุม่
ตัวอย่างทังหมดมี
้
มากที่สดุ ได้ แก่ Flash drive (ร้ อยละ 89.8) External hard disk (ร้ อยละ 32.4)
และ Webcam (ร้ อยละ 29.3) นวัตกรรมที่กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายมีมากที่สดุ ได้ แก่ Flash
drive (ร้ อยละ 96.7) เครื่ องเล่น MP3 (ร้ อยละ 39.5) และ Webcam (ร้ อยละ 38.1) และนวัตกรรม
ที่กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีมากที่สดุ ได้ แก่ Flash drive (ร้ อยละ 82.8) External hard disk
(ร้ อยละ 38.9) และ GPS (ร้ อยละ 29.1)
สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ ค่าเฉลี่ย=0.37 จาแนกเป็ น
การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย=0.58 และการเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์
เทคโนโลยีตา่ งๆ ค่าเฉลี่ย=0.26 โดยเจเนอเรชัน่ วายเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมโดยรวม ค่าเฉลี่ย=0.42
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จาแนกเป็ นการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย=0.64 และการเป็ นเจ้ าของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ ค่าเฉลี่ย=0.30 ขณะที่เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นเจ้ าของนวัตกรรมโดยรวม
ค่าเฉลี่ย=0.32 จาแนกเป็ นการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย=0.52 และการ
เป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ ค่าเฉลี่ย=0.21
การเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมระหว่ างเจเนอเรชั่น
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ ทังที
้ ่เป็ นนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ ของทังกลุ
้ ม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์ สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ โดยรวม
มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=0.42 กับ
ค่าเฉลี่ย=0.32)
โดยผลการเปรี ยบเทียบการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุม่ ตัวอย่าง
สรุปได้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=0.64 กับ ค่าเฉลี่ย=0.52) ทังในนวั
้
ตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารประเภทโทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต สมาร์ ทโฟน และแท็บเล็ท ยกเว้ นการเป็ น
เจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทเคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม ซึง่ แตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทสือ่
สังคมและโปรแกรมสนทนา ซึง่ ไม่มีความแตกต่างกัน
ส่วนผลการเปรี ยบเทียบการเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ ของกลุม่ ตัวอย่าง สรุปได้
ว่า เจเนอเรชัน่ วายเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ มากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=0.30 กับ ค่าเฉลีย่ =0.21) ทังในอุ
้ ปกรณ์เทคโนโลยีประเภทเครื่ อง
เล่น MP3, Webcam, Flash drive, Netbook, Digital photo frame, Ultra book และ Game
console โดยที่เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยีประเภท External hard disk
มากกว่าเจเนอเรชัน่ วายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ส่วนการเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์
เทคโนโลยีประเภท Digital camera, GPS และ Cloud printing นัน้ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ส่ วนที่ 4 ผลการวัดการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง
เจเนอเรชัน่ วายกับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สรุปได้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายมีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสารโดยรวมมากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=4.42
กับ ค่าเฉลี่ย=3.76) โดยมีคา่ การยอมรับนวัตกรรมมากกว่าทังในนวั
้
ตกรรมประเภททีวีอินเทอร์ เน็ต
เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม สื่อสังคม โปรแกรมสนทนา สมาร์ ทโฟน และแท็บเล็ท
ส่ วนที่ 5 ผลการวัดความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลระหว่างกลุม่ ตัวอย่างเจเนอ
เรชัน่ วายกับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายมีความสนใจนวัตกรรมส่วน
บุคคลมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(ค่าเฉลี่ย=4.41 กับ ค่าเฉลี่ย=3.69)
ส่ วนที่ 6 ผลการวัดความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรต่ างๆ
ผลการวัดความสัมพันธ์ ระหว่ างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับการเป็ น
เจ้ าของนวัตกรรม
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับการเป็ น
เจ้ าของนวัตกรรม สรุปได้ วา่ การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก (r=0.34) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่
หมายถึง ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีการการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมาก กลุม่ ตัวอย่างก็จะมี
การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมากด้ วยเช่นกัน ขณะที่ ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีการการยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารน้ อย กลุม่ ตัวอย่างก็จะมีการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมน้ อยด้ วยเช่นกัน
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ผลการวัดความสัมพันธ์ ระหว่ างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับความสนใจ
นวัตกรรมส่ วนบุคคล
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับความ
สนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล สรุปได้ วา่ การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับความสนใจ
นวัตกรรมส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก (r=0.53) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ หมายถึง ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีการการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมาก กลุม่
ตัวอย่างก็จะมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมากด้ วยเช่นกัน ขณะที่ ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีการการ
ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารน้ อย กลุม่ ตัวอย่างก็จะมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
น้ อยด้ วยเช่นกัน
ผลการวัดความสัมพันธ์ ระหว่ างความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลกับการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรม
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลกับการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรม สรุปได้ วา่ ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมีความสัมพันธ์
กันในเชิงบวก (r=0.49) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ หมายถึง ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมี
ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมาก กลุม่ ตัวอย่างก็จะมีการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมากด้ วยเช่นกัน
ขณะที่ ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลน้ อย กลุม่ ตัวอย่างก็จะมีการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมน้ อยด้ วยเช่นกัน
ส่ วนที่ 7 งานวิจัยเพิ่มเติม
ผลการวัดการเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล จาแนกตามเพศ
การเปรียบเทียบการเปิ ดรับสื่อระหว่ างเพศชายกับเพศหญิง
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบการเปิ ดรับสื่อระหว่างเพศชายกับเพศหญิง สรุปได้ วา่ เพศชาย
และเพศหญิงมีการเปิ ดรับสื่อแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลีย่ =3.43
กับ ค่าเฉลี่ย=3.45)
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และผลการศึกษาเปรี ยบเทียบการเปิ ดรับสื่อระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเจเนอเรชัน่ วาย
และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ทงเพศชายและ
ั้
เพศหญิงมีการเปิ ดรับสื่อแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (เจเนอเรชัน่ วาย
เพศชาย ค่าเฉลี่ย=3.45, เจเนอเรชัน่ วายเพศหญิง ค่าเฉลี่ย=3.46, เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เพศชาย
ค่าเฉลี่ย=3.41, เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เพศหญิง ค่าเฉลี่ย=3.44)
การเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมระหว่ างเพศชายกับเพศหญิง
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมระหว่างเพศชายกับเพศหญิง สรุปได้
ว่า เพศชายและเพศหญิงเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=0.39 กับ ค่าเฉลี่ย=0.36)
และผลการศึกษาเปรี ยบเทียบการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเจ
เนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ทงั ้
เพศชายและเพศหญิงเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(เจเนอเรชัน่ วายเพศชาย ค่าเฉลี่ย=0.40, เจเนอเรชัน่ วายเพศหญิง ค่าเฉลี่ย=0.36, เจเนอเรชัน่
เอ็กซ์เพศชาย ค่าเฉลี่ย=0.38, เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เพศหญิง ค่าเฉลี่ย=0.35) ยกเว้ นการเป็ นเจ้ าของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีประเภท Game console ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายเพศชายมีคา่ เฉลี่ยการ
เป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่ างเพศชายกับเพศหญิง
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างเพศชายกับ
เพศหญิง สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสารโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=4.10 กับ
ค่าเฉลี่ย=4.09) ทังในนวั
้
ตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารประเภททีวีอินเทอร์ เน็ต เคเบิ ้ลทีวีหรื อจาน
ดาวเทียม สื่อสังคม โปรแกรมสนทนา สมาร์ ทโฟน และแท็บเล็ท
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และผลการศึกษาเปรี ยบเทียบการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างเพศชาย
กับเพศหญิงเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์ทงที
ั ้ ่เป็ นเพศชายและเพศหญิงมีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (เจเนอเรชัน่ วายเพศชาย ค่าเฉลี่ย=4.07, เจ
เนอเรชัน่ วายเพศหญิง ค่าเฉลี่ย=4.04, เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เพศชาย ค่าเฉลี่ย=4.06, เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
เพศหญิง ค่าเฉลี่ย=4.02)
การเปรียบเทียบความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลระหว่ างเพศชายกับเพศหญิง
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=4.07 กับ ค่าเฉลี่ย=4.05)
และผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลระหว่างเพศชายกับเพศ
หญิงเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ทงที
ั ้ ่เป็ นเพศชายและเพศหญิงมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (เจเนอเรชัน่ วายเพศชาย ค่าเฉลี่ย=4.08, เจเนอเรชัน่ วายเพศหญิง
ค่าเฉลี่ย=4.06, เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เพศชาย ค่าเฉลี่ย=4.05, เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เพศหญิง
ค่าเฉลี่ย=4.05)
ผลการวัดการเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล จาแนกตามรายได้ ต่อเดือน
ผลการศึกษาการเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี
การสื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน สรุปผลได้ ดงั นี ้
ในด้ านการเปิ ดรับสื่อ สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือนและ
กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน มีการเปิ ดรับสื่อมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มี
รายได้ 25,001 บาทต่อเดือนขึ ้นไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่าเฉลี่ย=3.73,
ค่าเฉลี่ย=3.70, ค่าเฉลี่ย=3.14)
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ส่วนในด้ านการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล สรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีคา่ เฉลี่ยการเป็ น
เจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วน
บุคคลแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
ส่ วนที่ 1 การเปิ ดรับสื่อ
ส่ วนที่ 2 การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
ส่ วนที่ 3 การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
ส่ วนที่ 4 ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
ส่ วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ
ส่ วนที่ 6 งานวิจยั เพิ่มเติม
- การเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล จาแนกตามเพศ
- การเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
ส่ วนที่ 1 การเปิ ดรับสื่อ
การเปรียบเทียบการเปิ ดรับสื่อระหว่ างเจเนอเรชั่น
ผลการวิจยั พบว่า เจเนอเรชัน่ วายเปิ ดรับสื่อโดยรวม ทังที
้ ่เป็ นสื่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่
มากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ทังด้
้ านความถี่ในการเปิ ดรับสื่อในแต่ละสัปดาห์ และด้ านระยะเวลาที่ใช้
เปิ ดรับสื่อโดยเฉลี่ยต่อวัน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Rosen (2010) ที่ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับอิทธิพล
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของผู้คนแต่ละเจเนอเรชัน่ ในสังคมอเมริกา โดยได้
เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการบริโภคสื่อ (Media consumption) ทังการใช้
้
อินเทอร์ เน็ต ฟั งเพลง เล่นเกม
คุยโทรศัพท์ การสนทนาออนไลน์ การส่งข้ อความผ่านอีเมล และการดูโทรทัศน์ของคนเจเนอเรชัน่
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ต่างๆ ในสังคมอเมริกา ผลพบว่า กลุม่ ประชากรที่ใช้ จานวนชัว่ โมงในการบริโภคสื่อต่อวันมากที่สดุ
คือ กลุม่ เน็ทเจเนอเรชัน่ (หรื อเจเนอเรชัน่ วาย) โดย Steve (1995) ได้ อธิบายไว้ วา่ เนื่องจากเจเนอ
เรชัน่ วายเป็ นกลุม่ คนที่อยูใ่ นช่วงวัยรุ่น จึงมีพฤติกรรมชอบแสวงหาข้ อมูล เปิ ดรับสิ่งต่างๆ อย่าง
กว้ างขวาง ประกอบกับเป็ นกลุม่ คนที่เกิดขึ ้นมาในยุคของพัฒนาการทางเทคโนโลยีตา่ งๆ จึงนับได้
ว่าเป็ นคนรุ่นใหม่ที่มีทกั ษะหลากหลาย มีปฏิสมั พันธ์กบั สื่อหลากชนิด เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างไร้ พรมแดน และสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนได้ ทวั่ โลก (Tapscott, 2552; Stock, 2008) ซึง่
Solomon (2009) ได้ กล่าวเพิ่มเติมไว้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายมีรูปแบบการใช้ ชีวิตที่ต้องการการเชื่อมต่อ
(Connexity) อยูต่ ลอดเวลา ทังนี
้ ้เพราะความต้ องการการเชื่อมต่อเป็ นคุณค่าสาคัญของเจเนอเรชัน่
วาย และถือเป็ นความต้ องการเชิงลึก (Insight) ของคนกลุม่ นี ้ ที่จะต้ องการการเชื่อมต่อในทุกที่ ทุก
เวลา ทุกลักษณะ กับทุกคนที่ต้องการติดต่อสื่อสารด้ วย (ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ, 2548)
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ภัทรภร เสนไกรกุล (2551) ที่ได้ ศกึ ษาวิจยั การ
เปิ ดรับสื่อของกลุม่ ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เรี ยกว่า กลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย ซึง่ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า เจเนอ
เรชัน่ วายมีการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่และสื่อดังเดิ
้ มในระดับสูง โดยเฉพาะในการเปิ ดรับสื่อรูปแบบ
ใหม่นนั ้ พบว่า เจเนอเรชัน่ วายเปิ ดรับสื่ออย่างสูงในทุกประเภท ทังในสื
้ ่อโทรศัพท์มือถือ อีเมล
โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล โปรแกรมสนทนา เว็บไซต์สื่อสังคม และเว็บไซต์ทวั่ ไป
ในบริบทงานวิจยั ของต่างประเทศก็พบว่าเจเนอเรชัน่ วายเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบ
ใหม่ในระดับมากเช่นกัน อาทิ งานวิจยั ของ Robinson (2009) ซึง่ เก็บข้ อมูลกับกลุม่ วัยรุ่นเจเนอ
เรชัน่ วายชาวอเมริกนั พบว่า มากกว่าครึ่งหนึง่ มักเข้ าเช็คเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของตนเฉลี่ย 3
ครัง้ ต่อวัน โดยมีเหตุผลในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์คือ เพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและ
เพื่อนฝูง เพื่อความบันเทิง เพื่อแก้ เบื่อ เพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร และเพื่อแสดงความคิดเห็นของ
ตนต่อสิ่งต่างๆ นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Ludwig (2007) ที่ศกึ ษาพบว่า กลุม่
ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายได้ รับอิทธิพลจากทังสื
้ ่อดังเดิ
้ มและสื่อรูปแบบใหม่ โดยได้ รับอิทธิพลจากสื่อ
โทรทัศน์และสื่ออินเทอร์ เน็ตในระดับสูง โดยส่วนใหญ่ใช้ ในการติดตามข่าวสารต่างๆ ทังนี
้ ้ สองใน
สามของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายรายงานว่าตนเป็ นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี (Tech savvy)
ด้ วย
ส่วนในบริบทงานวิจยั ของเอเชียก็พบความสอดคล้ องเช่นกัน โดยสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ Devis (2008) ที่ศกึ ษากลุม่ ผู้บริโภครุ่นใหม่หรื อเจเนอเรชัน่ วายชาวเอเชียในประเทศจีน
ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไต้ หวัน และไทย ซึง่ ถือว่าเป็ น
ชาวดิจิทลั โดยกาเนิด (Digital natives) พบว่าเจเนอเรชัน่ วายชาวเอเชียมีการเปิ ดรับสื่อในระดับสูง

192
ทังในสื
้ ่อรูปแบบใหม่และสื่อดังเดิ
้ ม โดยมักใช้ เวลาใกล้ เคียงกันในการเปิ ดรับสื่อโดยรวม คือ
ประมาณ 10 ชัว่ โมงต่อวัน และยังคงใช้ สื่อดังเดิ
้ มอย่างการชมโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ อ่าน
นิตยสาร โดยเฉลี่ย 4 ชัว่ โมงต่อวัน แต่มกั ไม่คอ่ ยสนใจรายละเอียดมากนัก โดยคนกลุม่ นี ้มักใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ พร้ อมกับดูโทรทัศน์ และใช้ โทรศัพท์มือถือในเวลาเดียวกันด้ วย นอกจากนี ้ยัง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Chan และ Fang (2007) ที่ศกึ ษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย
ชาวฮ่องกงเปิ ดรับสื่ออินเทอร์ เน็ตในปริมาณมาก โดยส่วนใหญ่ใช้ เวลามากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวันใน
การเปิ ดรับสื่ออินเทอร์ เน็ต ขณะที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงต่อวันในการ
เปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ และใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงต่อวันในการเปิ ดรับสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ
การที่เจเนอเรชัน่ วายเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ในระดับมากนัน้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ฌานภาณุ มงคลฤทธิ์ (2552) ซึง่ พบว่ากลุม่ เจเนอเรชัน่ วายมีการเปิ ดรับสื่อเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์สงู มาก โดยร้ อยละ 65.5 มีการเปิ ดรับเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นประจาทุกวัน
และร้ อยละ 37.8 ใช้ เวลาเปิ ดรับมากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน โดยมีแรงจูงใจในการใช้ เว็บไซต์เครื อข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล และเพื่อแก้ ปัญหาต่างๆ มากที่สดุ และได้ สรุปผลไว้ วา่ เหตุที่
เป็ นเช่นนี ้เพราะเจเนอเรชัน่ วายซึง่ เติบโตมาพร้ อมกับสื่ออินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีดจิ ิทลั ต่างๆ จึง
ทาให้ มีการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่ประเภทต่างๆ อย่างมาก นอกจากนี ้ ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ฐาปะนะ วงษ์ สาธิตศาสตร์ (2552) ที่พบว่า เจเนอเรชัน่ วายมีการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่อย่างสูง
โดยส่วนใหญ่ใช้ อินเทอร์ เน็ตในแต่ละครัง้ เป็ นเวลานาน 1 – 2 ชัว่ โมง และพบว่าเจเนอเรชัน่ วายเข้ า
ใช้ งานบริการด้ านเครื อข่ายข้ อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ทวั่ ไปเป็ นจานวนมากที่สดุ รองลงมาคือ การ
สนทนาโต้ ตอบแบบออนไลน์ และการใช้ บริการอีเมล ตามลาดับ
ส่วนการที่เจเนอเรชัน่ วายเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มในระดับมากเช่นกันนัน้ ก็สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ ณัฐวุฒิ ศรี กตัญํู (2540) ที่ศกึ ษาพบว่า กลุม่ คนเจเนอเรชัน่ วายในกรุงเทพมหานครมี
ลักษณะรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เหมือนกับกลุม่ คนเจเนอเรชัน่ วายในสังคมอเมริกนั นัน่ ก็คือ
เปิ ดรับสื่อในระดับมาก ทังในสื
้ ่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อนิตยสาร
จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายเปิ ดรับสื่อโดยรวมมากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
เนื่องมาจากการทีเ่ จเนอเรชัน่ วายถือเป็ น Digital natives ซึง่ หมายถึงผู้ที่เกิดขึ ้นมาพร้ อมกับความ
เจริญก้ าวหน้ าทางวิทยาการสมัยใหม่ สภาพแวดล้ อมรอบตัวเต็มไปด้ วยสื่อต่างๆ ทังสื
้ ่อดังเดิ
้ มและ
สื่อดิจิทลั จึงทาให้ เติบโตมากับการบริโภคสื่ออย่างกว้ างขวาง คนกลุม่ นี ้จึงคุ้นเคยและยอมรับ
ความหลากหลายได้ เป็ นอย่างดี (เสาวนีย์ พิสฐิ านุสรณ์, 2550) ซึง่ แตกต่างไปจากพ่อแม่หรื อพี่ของ
พวกเขา ซึง่ เป็ นเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ที่ถกู เรี ยกว่าเป็ น Digital immigrants อันหมายถึงผู้ที่มิได้ เกิดมา
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พร้ อมกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีแบบในปั จจุบนั แต่ต้องอาศัยการเรี ยนรู้และปรับตัวเพื่อให้
สามารถดาเนินชีวิตในโลกดิจิทลั แห่งนี ้ได้ (Bittman, 2011; Prensky, 2001) จึงทาให้ มีการบริโภค
สื่อโดยรวมน้ อยกว่าเจเนอเรชัน่ วาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริโภคสื่อรูปแบบใหม่
จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้จะเห็นได้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายเปิ ดรับสื่อโดยรวมมากกว่าเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ ทังด้
้ านความถี่ในการเปิ ดรับสื่อในแต่ละสัปดาห์ และด้ านระยะเวลาที่ใช้ เปิ ดรับสื่อโดยเฉลี่ย
ต่อวัน ยกเว้ นในการเปรี ยบเทียบเฉพาะด้ านความถี่ในการเปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มประเภทโทรทัศน์ ซึง่
พบว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์กบั เจเนอเรชัน่ วายมีความถี่ในการเปิ ดรับสื่อประเภทนี ้ใกล้ เคียงกัน
สอดคล้ องกับหลายงานวิจยั ที่ตา่ งรายงานว่า ทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีการเปิ ดรับ
สื่อโทรทัศน์ในระดับสูงมาก
งานวิจยั ที่รายงานถึงการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ในระดับสูงของเจเนอเรชัน่ วาย อาทิ งานวิจยั
ของ ปาริชาต นาคอ่อน (2546) ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อของวัยรุ่นไทยพบว่า หนึง่ ในสาม
ของกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายมีการเปิ ดรับสื่อทุกประเภท โดยเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สดุ
รองลงมา ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรศัพท์บ้าน ตามลาดับ ส่วนงานวิจยั ของ ณัฐวุฒิ
ศรี กตัญํู (2540) ก็รายงานผลการวิจยั เกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ของเจเนอเรชัน่ วายไว้ วา่
กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วายทุกคนเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ โดยมากกว่าร้ อยละ 80 เปิ ดรับสื่อโทรทัศน์
ทุกวัน
ส่วนงานวิจยั ที่รายงานถึงการเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ในระดับสูงของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ อาทิ
งานวิจยั ของ ปทุมพร ศรี วิชยั (2544) ซึง่ พบว่าสื่อที่คนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นิยมเปิ ดรับมากที่สดุ ได้ แก่
สื่อโทรทัศน์ (ร้ อยละ 100) รองลงมาคือ สื่อหนังสือพิมพ์ (ร้ อยละ 90.2) สื่อวิทยุ (ร้ อยละ 86.8) และ
สื่ออินเทอร์ เน็ต (ร้ อยละ 67.6) ตามลาดับ และงานวิจยั ของ พรรณฤดี ช .เจริญยิ่ง (2545) ที่ทา
การเก็บข้ อมูลพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อต่างๆ ของคนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ก็พบว่า สื่อที่กลุม่ ตัวอย่างเจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์เปิ ดรับมากที่สดุ ได้ แก่ สื่อโทรทัศน์ ส่วนงานวิจยั ของ ดวงพร เวทไท (2545) ที่ทาการ
วิจยั กับกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ก็พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์สว่ นใหญ่มีความถี่ใน
การเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ทกุ วัน นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วิทยา ดารงเกียรติศกั ดิ์ และ
สหัทยา ดารงเกียรติศกั ดิ์ (2544) ที่ศกึ ษาพบว่า สื่อที่กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นิยมเปิ ดรับมาก
ที่สดุ คือ สื่อโทรทัศน์ (ร้ อยละ 100) โดยสาเหตุที่สื่อโทรทัศน์ได้ รับความนิยมมากที่สดุ เป็ นเพราะ
สามารถเข้ าถึงทุกคนได้ ง่าย เข้ าถึงได้ ทกุ เพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพการศึกษา ประกอบกับเป็ น
ทังแหล่
้ งความรู้และความบันเทิงในแหล่งเดียวกัน
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ส่ วนที่ 2 การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
การเปรียบเทียบการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมระหว่ างเจเนอเรชั่น
ผลการวิจยั พบว่า เจเนอเรชัน่ วายเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภทต่างๆ โดยรวมมากกว่าเจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์ ทังในการเป็
้
นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ
ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ Pew research center (2010, cited in Van den Bergh &
Behrer, 2011) ได้ สารวจรูปแบบการดาเนินชีวิตของคนแต่ละเจเนอเรชัน่ ในสหรัฐอเมริกา และ
พบว่า ถึงแม้ ทงเจเนอเรชั
ั้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์จะให้ ความสาคัญกับการใช้ งานเทคโนโลยีเป็ น
อันดับหนึง่ แต่ก็พบความต่างกันในเชิงปริมาณ กล่าวคือ เจเนอเรชัน่ วายให้ ความสาคัญในด้ าน
การใช้ งานเทคโนโลยีมากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ถึงสองเท่า โดยเจเนอเรชัน่ วายให้ ความสาคัญใน
ด้ านการใช้ งานเทคโนโลยี ร้ อยละ 24 ส่วนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ให้ ความสาคัญในด้ านการใช้ งาน
เทคโนโลยี ร้ อยละ 12 และยังสอดคล้ องกับผลสารวจของ Junco และ Mastrodicasa (2007) ที่
พบว่า เจเนอเรชัน่ วายหรื อกลุม่ มิลเลนเนียลเป็ นกลุม่ ที่มีอตั ราการใช้ งานเทคโนโลยีสงู กว่ากลุม่ คน
อื่นๆ ในสังคม โดยผลการสารวจพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
เครื่ องเล่น MP3 และโปรแกรมสนทนา (Instant messaging) เป็ นของตัวเอง รวมถึงผลการศึกษา
ของ Robinson (2009) ที่พบว่า กลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่นเจเนอเรชัน่ วายชาวอเมริกนั ทังหมด
้
(ร้ อยละ
100) มีการใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Online social network)
โดย Beck (1997) ได้ อธิบายไว้ วา่ เนื่องจากเจเนอเรชัน่ วายมีความชื่นชอบและนิยมใช้
สินค้ าที่มีเทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง โดยคอมพิวเตอร์ นนถื
ั ้ อได้ วา่ เป็ นอุปกรณ์พื ้นฐานของคนเจเนอเรชัน่ นี ้
ประกอบกับพื ้นฐานของเจเนอเรชัน่ วายเป็ นคนที่ไม่สามารถต้ านทานสินค้ าใหม่และการทดลองใช้
สินค้ าใหม่ได้ (Irresistible to new and trial) ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วายจึงมักชื่นชอบสินค้ าใหม่ๆ
โดยเฉพาะเมื่อได้ ทดลองใช้ สนิ ค้ า ก็จะถือว่ามีเหตุผลมากเพียงพอในการตัดสินใจซื ้อ (ศรี กญ
ั ญา
มงคลศิริ, 2548) นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับคาอธิบายของ Solomon (2009) ซึง่ กล่าวไว้ วา่ การที่
เจเนอเรชัน่ วายเจริญเติบโตขึ ้นพร้ อมกับพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดจิ ิทลั นัน้ ส่งผล
ทาให้ คนเจเนอเรชัน่ วายคุ้นเคยกับการทากิจกรรมหลายอย่างพร้ อมกันผ่านอุปกรณ์การสื่อสาร
ประเภทต่างๆ จนได้ ชื่อว่าเป็ น มัลติทาสเกอร์ (Multitaskers) และการใช้ นวัตกรรมและอุปกรณ์
เทคโนโลยีมากมายหลายชนิดนี ้เอง ทาให้ เจเนอเรชัน่ วายมีลกั ษณะความเป็ นวัตถุนิยม
(Materialism) อย่างสูง (Stock, 2008)
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ตัวอย่างงานวิจยั ที่สอดคล้ องกับผลการวิจยั ดังกล่าว เช่น งานวิจยั ของ Tapscott (2552)
ซึง่ ทาการศึกษาเจเนอเรชัน่ วายในสหรัฐอเมริกา พบว่า ทัศนคติและพฤติกรรมอย่างหนึง่ ที่คนเจเนอ
เรชัน่ นี ้มีคล้ ายคลึงกันนัน่ ก็คือ ความต้ องการนวัตกรรม (Innovation) ทังนี
้ ้เพราะเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ช่วยให้ สามารถคิดค้ นสิง่ ใหม่ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว ทาให้ เจเนอเรชัน่ วายมีความต้ องการ
สินค้ าและบริการใหม่ๆ เหล่านันอยู
้ ต่ ลอดเวลา เช่น การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเมื่อมีรุ่นใหม่ออกวาง
จาหน่าย เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของไทย อาทิ งานวิจยั ของ ภัทรภร เสนไกรกุล (2551)
ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั กับกลุม่ ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เรี ยกว่า กลุม่ มิลเลนเนียล (Millennial) หรื อกลุม่ ไอ
เจเนอเรชัน่ (iGeneration) หรื อกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย พบว่า เจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุม่ คนที่ใช้ เวลา
ประมาณ 15 ชัว่ โมงต่อวันในการมีปฏิสมั พันธ์กบั สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารหลากหลายประเภท
ทังนี
้ ้เพราะเป็ นกลุม่ คนที่เติบโตมาพร้ อมกับสื่ออินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีดจิ ิทลั จึงเป็ นกลุม่ คนที่
สามารถเปิ ดรับสิ่งต่างๆ หลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ เป็ นอย่างดี (Multitask) อาจกล่าวได้ วา่ เจ
เนอเรชัน่ วายไม่ใช่กลุม่ คนที่ทาการตามติดเทคโนโลยี แต่ถือได้ วา่ เทคโนโลยีคือส่วนหนึง่ ในการ
ดาเนินชีวิตของคนกลุม่ นี ้
แต่ถึงกระนันก็
้ ไม่ได้ หมายความว่าเจเนอเรชัน่ วายจะมีแนวโน้ มในการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมการต่างๆ มากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ในทุกกรณี ทังนี
้ ้เพราะเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เอง ก็มี
แนวโน้ มความสนใจในนวัตกรรมหรื ออุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ อยูไ่ ม่น้อย จนถูกเรี ยกว่าเป็ นผู้
หลงใหลในเทคโนโลยี (Techno - savvy) ทังนี
้ ้เพราะเกิดในช่วงที่เทคโนโลยีตา่ งๆ เริ่มมีพฒ
ั นาการ
อย่างก้ าวกระโดด ทังเทคโนโลยี
้
การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ทาให้เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
ตื่นเต้ นกับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้น และจะหาซื ้อเทคโนโลยีเหล่านันมาครอบครองตามแต่
้
ที่ตนสนใจ
(ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ, 2548) จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมบางชนิดระหว่างเจเนอ
เรชัน่ วายกับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกัน อาทิเช่น การเป็ นเจ้ าของเคเบิ ้ลทีวีหรื อจาน
ดาวเทียม, Digital camera, GPS และ Cloud printing
ส่วนการที่เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ไม่มีความแตกต่างกับเจเนอเรชัน่ วายในการเป็ นเจ้ าของสื่อ
สังคมและโปรแกรมสนทนานัน้ อาจเป็ นเพราะเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เองก็รักที่จะเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ และ
ทักษะใหม่ๆ และที่สาคัญ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ยงั ต้ องการการตอบสนองแบบทันที ไม่ชอบการรอคอย
ด้ วย (Loretto, 2011) ดังนัน้ จึงถือได้ วา่ สื่อสังคม (Social media) เป็ นกุญแจสาคัญอย่างหนึง่ ใน
การทาการตลาดกับทังผู
้ ้ บริโภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย (Marketing keys to reach
gens X and Y) ตามที่ Rushing (2011) ได้ กล่าวไว้ นนั่ เอง
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นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ยังพบว่า นวัตกรรมที่เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็ นเจ้ าของมากกว่าเจเนอ
เรชัน่ วายอย่างชัดเจน นัน่ ก็คือ External hard disk ทังนี
้ ้อาจเพราะ External hard disk เป็ น
อุปกรณ์ที่มงุ่ เน้ นประโยชน์ในเชิงการใช้ งานเป็ นหลัก สอดคล้ องกับที่ รัชฎา อสิสนธิสกุล (2548)
กล่าวไว้ วา่ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มกั เห็นความสาคัญของการเรี ยนรู้การใช้ งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
จาเป็ นต่อการทางาน ทังนี
้ ้เพราะพิจารณาแล้ วว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี ้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานของตนได้ จึงพยายามที่จะเรี ยนรู้และทดลองใช้ นวัตกรรมต่างๆ และ
สอดคล้ องกับที่ ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ (2548) กล่าวถึงแนวทางการทาการตลาดกับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
ไว้ วา่ ควรให้ ความสาคัญกับเรื่ องเทคโนโลยีประเภทเน้ นประโยชน์ใช้ สอย (Functional benefit)
เช่น ประโยชน์ในการทางาน ประโยชน์ในการสื่อสาร เป็ นต้ น ประกอบกับการที่เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มกั
ให้ ความสาคัญกับการทางานและความมัน่ คงในชีวิตเป็ นอย่างมาก อุปกรณ์ External hard disk
จึงเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงในการทางาน กรณีที่ไฟล์งานต่างๆ ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์อาจ
เกิดการสูญหายได้
ส่ วนที่ 3 การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
ผลการวิจยั พบว่า เจเนอเรชัน่ วายมีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมากกว่าเจ
เนอเรชัน่ เอ็กซ์ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะลักษณะเด่นของเจเนอเรชัน่ วายนัน่ ก็คือ การเป็ นคนที่มีความ
รอบรู้ทางเทคโนโลยี อันเนื่องมาจากการเติบโตมาพร้ อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตา่ งๆ (Reynolds,
2005) จึงทาให้ เจเนอเรชัน่ วายนิยมใช้ สนิ ค้ าเทคโนโลยีสมัยใหม่ (High-tech generation) ทังเพื
้ ่อ
การค้ นคว้ าหาข้ อมูล การหาความบันเทิงส่วนบุคคล หรื อแม้ แต่การสื่อสารกับเพื่อนที่ไม่ร้ ูจกั กันมา
ก่อน สิง่ เหล่านี ้ทาให้ เจเนอเรชัน่ วายยอมรับเทคโนโลยีตา่ งๆ ได้ มากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) จนเรี ยกได้ วา่ เจเนอเรชัน่ วายนันก็
้ ถือ
รูปแบบที่ได้ รับการพัฒนาทังในด้
้ านการใช้ เทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารจากเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
(Improved version of Gen-X) นัน่ เอง (ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ, 2548)
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับที่ เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) ได้ อธิบายถึงจุดเด่นของเจ
เนอเรชัน่ วายไว้ วา่ เป็ นผู้ที่ค้ นุ เคยกับเทคโนโลยี เจเนอเรชัน่ วายจึงมักมีสนิ ค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
เทคโนโลยีสมัยใหม่อยูต่ ิดตัวอยูเ่ สมอ ถ้ าหากคนเจเนอเรชัน่ นี ้ถูกห้ ามไม่ให้ ใช้ สนิ ค้ าหรื อผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว พวกเขาจะรู้สกึ ว่าชีวิตบางส่วนขาดหายไป จุดเด่นอีกประการหนึง่ ก็คือ เป็ นผู้ที่ชื่นชอบ
การเปลี่ยนแปลง มีทศั นคติที่ดีตอ่ การเปลี่ยนแปลง แม้ จะไม่แน่ใจว่าจะนามาซึง่ ผลที่ดีหรื อไม่ดีก็
ตาม ดังนัน้ เจเนอเรชัน่ วายจึงมีความกล้ าเสี่ยง กล้ าทดลองในสิง่ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
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ผลการวิจยั ยังสอดคล้ องกับผลการสารวจของบริษัท Avenue A I Razorfish (2007) เรื่ อง
“Digital consumer behavior study” ซึง่ พบว่า เจเนอเรชัน่ วายชาวอเมริกนั มีการยอมรับ
นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างการยอมรับระบบ Web 2.0 (Web 2.0 adoption) ในระดับสูง อีกทังยั
้ งพบว่า
เจเนอเรชัน่ วายมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสื่อในรูปแบบเดิมมาเป็ นการบริโภคสื่อ
ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เช่น การอ่านบล็อกเป็ นประจาทุกวันแทนการอ่าน
หนังสือพิมพ์ การรับชมตัวอย่างภาพยนตร์ ผา่ น YouTube ก่อนการตัดสินใจไปรับชมจริงในโรง
ภาพยนตร์ การซื ้อเพลงออนไลน์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพราะ เจเนอเรชัน่ วายจะเลือกบริโภคสื่อเฉพาะ
รายการหรื อเฉพาะเนื ้อหาที่ตนมีความสนใจเท่านัน้ ทาให้ พฤติกรรมของผู้บริ โภคกลุม่ นี ้เปลี่ยนเป็ น
ระบบดิจิทลั มากยิ่งขึ ้นนัน่ เอง โดยเฉพาะการใช้ งานสื่อเคลื่อนที่ (Mobile usage) หรื อสมาร์ ทโฟน
นัน้ นอกจากจะใช้ ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารระหว่างกันแล้ ว เจเนอเรชัน่ วายยังมักใช้ งานในการ
ถ่ายรูป แลกเปลี่ยนรูประหว่างกัน ฟั งเพลง ดูวีดโิ อ รวมถึงใช้ ตรวจสอบสภาพอากาศ ข่าวสาร และ
ผลกีฬาอีกด้ วย ส่วนในประเทศไทยนัน้ งานวิจยั ของ กฤติภทั ร พิชญเดชนันท์ (2554) พบว่า การ
ยอมรับเทคโนโลยีสมาร์ ทโฟน (โทรศัพท์ iPhone และ BlackBerry) ของเจเนอเรชัน่ วายนัน้ มีคา่
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งานสมาร์ ทโฟนมากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เพราะเจเนอเรชัน่ วายเป็ น
กลุม่ ผู้บริโภคที่ค้ นุ เคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นอย่างดี
นอกจากเจเนอเรชัน่ วายจะมีการยอมรับนวัตกรรมสมาร์ ทโฟนในระดับสูงแล้ ว ก็ยงั มีการ
ยอมรับนวัตกรรมแท็บเล็ทในระดับสูงด้ วยเช่นกัน สอดคล้ องกับผลสารวจของสมาคมนิตยสารแห่ง
อเมริกา (The Association of Magazine Media) ในปี ค.ศ. 2011 เรื่ อง ‚The magazine mobile
reader‛ ซึง่ พบว่า เจเนอเรชัน่ วายมีการใช้ งานแท็บเล็ทอย่างมาก โดยเฉพาะในการอ่านนิตยสาร
ออนไลน์ หรื อที่เรี ยกว่า Digital magazine รวมถึงการติดตามข่าวสาร บทความ และส่วนลดต่างๆ
ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่าเทคโนโลยีแท็บเล็ทกาลังเป็ นที่นิยมอย่างมากในหมูผ่ ้ บู ริโภค
สมัยใหม่หรื อเจเนอเรชัน่ วาย
ขณะที่เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ซึง่ นับได้ วา่ เป็ นกลุม่ คนรุ่นแรกที่ได้ ทดลองใช้ งานคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่นนั ้ ถึงแม้ จะมีความสามารถในการเรี ยนรู้และทดลองใช้ สงิ่ ใหม่ๆ เช่นกัน แต่มี
รูปแบบที่ตา่ งจากเจเนอเรชัน่ วายตรงที่การเรียนรู้ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์นนั ้ เป็ นการเรี ยนรู้แบบค่อย
เป็ นค่อยไป เพื่อให้ สามารถปรับตัวทางานได้ หรื อดารงชีวิตในสังคมได้ (Kane, 2010) ส่งผลทาให้
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ ว เจเนอเรชัน่ วายมีแนวโน้ มในการยอมรับนวัตกรรมมากกว่าเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์นนั่ เอง
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ส่ วนที่ 4 ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
ผลการวิจยั พบว่า เจเนอเรชัน่ วายมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมากกว่าเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ ทังนี
้ ้เพราะเจเนอเรชัน่ วายมีจดุ เด่นในการเป็ นผู้ค้ นุ เคยกับเทคโนโลยี และเป็ นผู้ที่ชื่นชอบการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงกล้ าเสี่ยง กล้ าทดลองในสิง่ ใหม่ๆ (เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร, 2550) เจเนอเรชัน่
วายจึงมีแนวโน้ มที่จะสนใจนวัตกรรมใหม่ๆ มากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ซึง่ ผลการวิจยั ของ Weniger
(2010) ระบุวา่ ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของเจเนอเรชัน่ วายนี ้ ส่งผลต่อการเกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีตอ่ ไปด้ วย
ผลการวิจยั นี ้ยังสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ Lim, Chou และ Melewar (2008) เรื่ อง “Do
you know Y? Mobile internet and the thumb generation” ซึง่ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่
วายชาวอังกฤษถือได้ วา่ เป็ นกลุม่ หลัก (Core group) ในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตผ่านสมาร์ ทโฟน
และอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดต่างๆ โดยสาเหตุหลักมาจากความสนใจนวัตกรรมส่วน
บุคคลของคนกลุม่ นี ้ ซึง่ ส่งผลต่อทัศนคติและความตังใจใช้
้
งานอินเทอร์ เน็ตผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี
การสื่อสารในที่สดุ ผลการวิจยั นี ้เป็ นเช่นเดียวกันกับงานวิจยั ของ Liu, Huang และ Wang (2011)
เรื่ อง “Age cohort analysis in continued usage intention of mobile value-added services”
ซึง่ พบว่า ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมีผลอย่างมากต่อเจเนอเรชัน่ วายในการเลือกซื ้อสินค้ า
และบริการสมัยใหม่ตา่ งๆ โดยเฉพาะในบริการเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ เพราะปั จจัยนี ้จะช่วยเพิ่ม
คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional value) ให้ กบั นวัตกรรมเหล่านัน้ โดยกลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย
ส่วนใหญ่รายงานว่ามักหาหนทางทดลองนวัตกรรม สินค้ า หรื อบริการใหม่ๆ อยูเ่ สมอ โดยไม่ลงั เลที่
จะใช้ งานสิง่ เหล่านันมากนั
้
ก นอกจากนี ้ยังพบว่า ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลของประชากร
วัยรุ่นหรื อเจเนอเรชัน่ วายนี ้ ยังมีสว่ นทาให้ รูปแบบการดาเนินชีวิตของประชากรกลุม่ นี ้มีลกั ษณะ
เด่นที่เป็ นคุณลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชัน่ วาย นัน่ ก็คือ ความต้ องการการติดต่อสื่อสารในทุกที่
ทุกเวลา ซึง่ เรี ยกว่าการสื่อสารแบบไร้ สายหรื อการสื่อสารแบบเคลื่อนที่นนั่ เอง
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ขัดแย้ งกับงานวิจยั ของ ณัฐวุฒิ ศรี กตัญํู (2540) ที่ได้
ศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้ าของเจเนอ
เรชัน่ วายในกรุงเทพมหานคร พบว่า ไม่คอ่ ยสนใจและไม่นิยมใช้ สนิ ค้ าที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทังนี
้ ้
อาจเป็ นเพราะงานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นงานวิจยั ที่ทามานานกว่าสิบปี แล้ ว สภาพสังคม เศรษฐกิจ
ตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ พฤติกรรมการ
บริโภคของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพฤติกรรมของเจเนอเรชัน่ วายด้ วย นอกจากนี ้ อาจ
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เป็ นเพราะงานวิจยั ของ ณัฐวุฒิ ศรี กตัญํู ทาการเก็บข้ อมูลกับเจเนอเรชัน่ วายขณะที่ยงั ศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษา ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่มีกาลังซื ้อต่า ในขณะที่สนิ ค้ าเทคโนโลยีตา่ งๆ ในสมัยนันมี
้ ราคา
ค่อนข้ างสูง ทาให้ เจเนอเรชัน่ วายมีข้อจากัดในด้ านอานาจซื ้อ จึงส่งผลทาให้ ไม่สนใจนวัตกรรม
สมัยใหม่มากนัก
ส่ วนที่ 5 ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรต่ างๆ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรม
ผลการวิจยั พบว่า การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก หมายถึง ถ้ ามีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมากก็จะมี
การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมากด้ วย ขณะที่ถ้ามีการการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารน้ อย
ก็จะมีการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมน้ อยด้ วยเช่นกัน ผลวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Weniger
(2010) งานวิจยั ของ Lim, Chou และ Melewar (2008) รวมถึงงานวิจยั ของ Liu, Huang และ
Wang (2011) ซึง่ ต่างก็ระบุวา่ การที่ผ้ บู ริโภคมีการยอมรับนวัตกรรมต่างๆ นัน้ ส่งผลทาให้ เกิดการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อและใช้ งานนวัตกรรม ทังที
้ ่เป็ นอุปกรณ์ สินค้ า และบริการสมัยใหม่รูปแบบต่างๆ
พฤติกรรมการบริโภคเช่นนี ้มีอยูอ่ ย่างเด่นชัดในกลุม่ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วาย
โดยปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการยอมรับนวัตกรรมนันมี
้ อยูห่ ลากหลายปั จจัย แต่
เป็ นที่น่าสังเกตว่ามักมาจาก 2 ปั จจัยหลัก อันได้ แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน (Dieteren,
2011; Weniger, 2010; Stols, 2008; El-Gayar, 2007; Lane & Coleman, 2010; Lu, Zhou &
Wang, 2009; Liao, Tsou & Shu, 2008; McGrail & Roberts, 2005) และการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้ งาน (Weniger, 2010; Lane & Coleman 2010; Hsieh, Rai & Keil 2008; McGrail &
Roberts 2005; Wang, Hsu & Fang 2005) ซึง่ ทังปั
้ จจัยด้ านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน
และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งานนี ้ ส่งผลทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดทัศนคติที่ดีในการใช้ งาน
เทคโนโลยี ความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยี และเกิดการใช้ งานจริงหรื อการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
ชนิดต่างๆ ในที่สดุ
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับความสนใจ
นวัตกรรมส่ วนบุคคล
ผลการวิจยั พบว่า การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารกับความสนใจนวัตกรรม
ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก หมายถึง ถ้ ามีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
มากก็จะมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมากด้ วย ขณะที่ถ้ามีการการยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสารน้ อยก็จะมีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลน้ อยด้ วยเช่นกัน สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Lu, Yao และ Yu (2005) ซึง่ พบว่า ตัวแปรด้ านความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
(Personal innovativeness หรื อ PI) เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของแต่ละ
บุคคล โดยคุณลักษณะด้ านความสนใจนวัตกรรมนัน้ ถือได้ วา่ เป็ นคุณลักษณะที่สาคัญของทังเจ
้
เนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย เพราะต่างก็มีความสนใจในเทคโนโลยีหรื อสิ่งใหม่ๆ ด้ วยกันทัง้
สองเจเนอเรชัน่ (Reynolds, 2005; O’Donnell, 2009; Herbison & Boseman, 2009; Van den
Bergh & Behrer, 2011; สริตา อึง่ สกุล, 2552; ศรี กญ
ั ญา มงคลศิริ, 2548; รัชฎา อสิสนธิสกุล,
2548)
และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Rosen (2005) ที่ศกึ ษาถึงผลของความสนใจนวัตกรรม
ส่วนบุคคลที่มีตอ่ การยอมรับและการใช้ งานเทคโนโลยี โดยผลการวิจยั พบว่าตัวแปรด้ านความ
สนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมีผลต่อความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยีอย่างยิ่ง กล่าวคือ ผู้ที่มีความ
สนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลสูงมีโอกาสที่จะเกิดการยอมรับและการใช้ งานเทคโนโลยีได้ มากกว่าผู้ที่
มีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลต่านัน่ เอง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
ผลการวิจยั พบว่า ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลกับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมมี
ความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก หมายถึง ถ้ ามีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมากก็จะมีการเป็ น
เจ้ าของนวัตกรรมมากด้ วย ขณะที่ถ้ามีความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลน้ อยก็จะมีการเป็ นเจ้ าของ
นวัตกรรมน้ อยด้ วยเช่นกัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Liu, Huang และ Wang (2011) ที่พบว่า
ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริการสมัยใหม่ตา่ งๆ
ทังนี
้ ้เพราะความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลเป็ นปั จจัยที่ช่วยเพิ่มคุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional
value) ให้ กบั นวัตกรรมเหล่านัน้ จึงทาให้ ผ้ บู ริโภคมักหาหนทางทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ โดยไม่ลงั เล
ที่จะใช้ งานสิง่ เหล่านัน้
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ส่ วนที่ 6 งานวิจัยเพิ่มเติม
การเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
และความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล จาแนกตามเพศ
ผลการวิจยั ในด้ านการเปิ ดรับสื่อระหว่างเพศชายกับเพศหญิงพบว่า กลุม่ ตัวอย่างเพศชาย
กับเพศหญิงมีการเปิ ดรับสื่อโดยรวมใกล้ เคียงกัน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปาริชาต นาคอ่อน
(2546) ซึง่ ศึกษาพบว่า วัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานครทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีการเปิ ดรับสื่อ
ในปริมาณที่ไม่แตกต่างกันนัก ทังในสื
้ ่อประเภทสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์) และ
ประเภทสื่อระหว่างบุคคล (จดหมาย อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือ)
ส่วนผลการวิจยั ในด้ านการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลระหว่างเพศชายกับเพศหญิงก็พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
เพศชายกับเพศหญิงมีการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลใกล้ เคียงกันเช่นเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Rosen
(2005) เรื่ อง “The effect of personal innovativeness on technology acceptance and use”
ซึง่ ศึกษาถึงผลของความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลที่มีตอ่ การยอมรับและการใช้ งานเทคโนโลยี
ต่างๆ ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันทังในความสนใจ
้
นวัตกรรมส่วนบุคคล ความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยี การยอมรับเทคโนโลยี และการใช้ งาน
เทคโนโลยี
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้พบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ตัวอย่างเพศชายกับเพศ
หญิงเพียงประเด็นเดียวเท่านัน้ นัน่ ก็คือ เจเนอเรชัน่ วายเพศชายเป็ นเจ้ าของอุปกรณ์เทคโนโลยี
ประเภท Game console มากกว่ากลุม่ อื่นๆ อย่างชัดเจน ซึง่ ก็สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ภัทรภร
เสนไกรกุล (2551) ที่พบว่า กิจกรรมยามว่างที่เป็ นที่ชื่นชอบของผู้ชายเจเนอเรชัน่ วายมากที่สดุ ก็คือ
การเล่นเกม ซึง่ พฤติกรรมการเล่นเกมนี ้ถือได้ วา่ เป็ นพฤติกรรมหนึง่ ที่โดดเด่นของผู้ชายเจเนอเรชัน่
วาย ซึง่ แตกต่างไปจากผู้หญิงเจเนอเรชัน่ วายและกลุม่ คนเจเนอเรชัน่ อื่นๆ
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การเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
และความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล จาแนกตามรายได้ ต่อเดือน
ผลการวิจยั ในด้ านการเปิ ดรับสื่อระหว่างกลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกันพบว่า กลุม่
ตัวอย่างทังเจเนอเรชั
้
น่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ที่มีรายได้ แตกต่างกันมีการเปิ ดรับสื่อแตกต่างกัน
โดยกลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ ต่ากว่ามีการเปิ ดรับสื่อมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ สงู กว่า ซึง่
ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ ภัทรภร เสนไกรกุล (2551) ที่พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มี
รายได้ ต่ากว่า 10,001 – 20,000 บาท มีการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้
สูงกว่า 20,000 บาทขึ ้นไป ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะกลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ ต่ากว่านันเป็
้ นกลุม่ วัยรุ่นหรื อ
วัยทางานตอนต้ น จึงมีการเปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่สงู เพราะต้ องค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพื่อทารายงานหรื อ
ทางาน หรื อใช้ ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเพื่อนฝูงอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ยัง
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ ปาริชาต นาคอ่อน (2546) ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อของวัยรุ่น
ไทยในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ ต่าที่สดุ กลับมีการเปิ ดรับสื่อที่จาเป็ นต้ อง
เสียค่าใช้ จ่ายสูง อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์บ้าน มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มี
รายได้ สงู กว่าเสียอีก นอกจากนี ้ ยังได้ ให้ ข้อเสนอแนะไว้ วา่ เนื่องจากวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถเปิ ดรับสื่อทุกประเภทได้ อย่างง่ายดาย ดังนัน้ ผู้ปกครองจึงควรดูแลการเปิ ดรับสื่อของ
วัยรุ่นอย่างใกล้ ชิด เพื่อป้องกันการได้ รับข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เหมาะสม เพราะแม้ แต่ปัจจัยด้ าน
รายได้ ของวัยรุ่น ก็มิได้ เป็ นปั จจัยที่จะสามารถจากัดการเปิ ดรับสื่อที่มีคา่ ใช้ จ่ายสูงได้ มากนัก
ส่วนผลการวิจยั ในด้ านการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลระหว่างกลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกันพบว่า กลุม่
ตัวอย่างที่มีรายได้ แตกต่างกันมีการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สือ่ สาร และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะกระแสโลกาภิวตั น์ ที่
ทาให้ การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีตา่ งๆ เป็ นไปอย่างไร้ พรมแดน ทาให้ ผ้ บู ริโภค
โดยทัว่ ไปเกิดค่านิยมในการใช้ สนิ ค้ าเทคโนโลยีชนิดต่างๆ ประกอบกับการที่สนิ ค้ าเทคโนโลยีใน
ปั จจุบนั มีการแข่งขันกันสูง เจ้ าของสินค้ าทาการผลิตสินค้ าเทคโนโลยีหลากหลายรุ่นหลากหลาย
ระดับราคาเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริโภคกลุม่ ต่างๆ จึงทาให้ ผ้ บู ริโภคที่ถึงแม้ จะมี
ระดับรายได้ น้อย ก็สามารถเป็ นเจ้ าของนวัตกรรมต่างๆ ได้ นนั่ เอง
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) ดังนันในการ
้
วิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงเหตุผลเชิงลึกในการเปิ ดรับสื่อ ทังในสื
้ ่อดังเดิ
้ มและสื่อ
รูปแบบใหม่ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
ด้ วยการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยอาจใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth interview) หรื อการสนทนากลุม่ (Focus group discussion) เพื่อให้ สามารถเข้ าใจถึง
เหตุผลในการเปิ ดรับสื่อ การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจ
นวัตกรรมส่วนบุคคลในเชิงลึกยิ่งขึ ้น
2. การวิจยั ครัง้ นี ้ทาการเก็บข้ อมูลจากเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เฉพาะที่อยู่
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่อยูใ่ นความสนใจของนักการตลาด อย่างไรก็ตาม การ
วิจยั ในอนาคตอาจมีการศึกษากับเจเนอเรชัน่ อื่นๆ อาทิ เบบี ้บูมเมอร์ เจเนอเรชัน่ แซด เป็ นต้ น หรื อ
ศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างที่อยูอ่ าศัยในพื ้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อนาผลที่ได้ มา
เปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ครัง้ นี ้
3. ในอนาคต อาจมีการศึกษาถึงการเปิ ดรับสื่อในประเภทอื่นๆ โดยในสื่อดังเดิ
้ มอาจเลือก
ศึกษากับสื่อป้ายร้ าน สื่อโฆษณา ณ จุดซื ้อ หรื อสื่อโฆษณานอกบ้ าน ส่วนสื่อรูปแบบใหม่อาจเลือก
ศึกษากับป้านดิจิทลั สื่อดิจิทลั เคลื่อนที่ ออนไลน์วิดีโอ สื่อสังคมเชิงพาณิชย์ เกม สื่อสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์ (Interactive media) เป็ นต้ น
4. ในอนาคต อาจเลือกศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการยอมรับนวัตกรรมของ
ผู้บริโภค นอกเหนือจากตัวแปรด้ านความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล (Personal innovativeness)
อาทิ ความคาดหวังด้ านความพยายามของผู้ใช้ งาน (Effort expectancy) อิทธิพลจากสังคม
(Social influence) สภาพของสิง่ อานวยความสะดวก (Facilitating condition) ทัศนคติตอ่
เทคโนโลยี (Attitude toward the technology) ความเชื่อมัน่ ของผู้ใช้ งาน (Self-efficacy) ความ
กังวลใจของผู้ใช้ งาน (Anxiety) เป็ นต้ น
5. ในอนาคต อาจเลือกศึกษาการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคด้ วยแบบจาลองหรื อ
แนวคิดทฤษฎีอื่นๆ นอกเหนือไปจากแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model: TAM)
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ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปประยุกต์ ใช้
งานวิจยั นี ้ จาแนกข้ อเสนอแนะออกเป็ น 2 ส่วนคือ 1) ข้ อเสนอแนะสาหรับนักวางแผนสื่อ
นักสื่อสารการตลาดและนักการตลาด และ 2) ข้ อเสนอแนะสาหรับเจ้ าของสินค้ าหรื อบริการ
รวมถึงนักการตลาด
ข้ อเสนอแนะสาหรับนักวางแผนสื่อ นักสื่อสารการตลาด และนักการตลาด
1. การสื่อสารกับผู้บริโภคเจเนอเรชัน่ วาย ควรเน้ นการสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่เป็ นหลัก
โดยเฉพาะในสื่อโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ทวั่ ไป และเว็บไซต์สื่อสังคม
2. การสื่อสารกับผู้บริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ควรเน้ นการสื่อสารผสมผสานกันระหว่างสื่อ
ดังเดิ
้ มกับสื่อรูปแบบใหม่ อาทิ การใช้ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ ร่วมกับสื่อสื่อโทรศัพท์มือถือ
อีเมล และเว็บไซต์สื่อสังคม
3. สื่อดังเดิ
้ มที่น่าสนใจที่สดุ ในการวางแผนการสื่อสารไปยังเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์คือ สื่อโทรทัศน์ เพราะผลการวิจยั พบว่าเป็ นสื่อที่เจเนอเรชัน่ วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีการ
เปิ ดรับอย่างมาก ทังในด้
้ านความถี่และระยะเวลาในการเปิ ดรับ
4. สื่อรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจที่สดุ ในการวางแผนการสื่อสารไปยังเจเนอเรชัน่ วายและเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์คือ สื่อสังคมและโปรแกรมสนทนา เพราะผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเจเนอเรชัน่ วาย
และเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ทงหมด
ั้
(ร้ อยละ 100) เป็ นเจ้ าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารสองชนิดนี ้
ดังนัน้ สื่อรูปแบบใหม่ทงสองชนิ
ั้
ดนี ้จึงเป็ นช่องทางการสื่อสารที่น่าสนใจทีน่ กั วางแผนสื่อ นักสื่อสาร
การตลาด และนักการตลาดจะใช้ ติดต่อสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายทางการตลาดทังที
้ ่เป็ นเจเนอเรชัน่
วายและเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์
ข้ อเสนอแนะสาหรับเจ้ าของสินค้ าหรือบริการ และนักการตลาด
1. การผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารหรื ออุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ โดยทัว่ ไปนัน้ ควร
เน้ นทาการตลาดกับเจเนอเรชัน่ วายเป็ นหลัก หรื อควรกาหนดเจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุม่ เป้าหมาย
แรกทางการตลาด เพราะเป็ นกลุม่ ที่มีระดับการเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม ระดับการยอมรับนวัตกรรม
รวมถึงความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมากกว่าเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์

205
2. การผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารหรื ออุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ สาหรับเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์นนั ้ ควรเน้ นผลิตสินค้ าที่ให้ ความสาคัญกับด้ านประโยชน์ใช้ สอย (Functional benefit)
เพราะเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้เป็ นอย่างมาก เห็นได้ จากการที่กลุม่ ตัวอย่างเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์เป็ นเจ้ าของนวัตกรรมประเภท External hard disk, Digital camera, GPS และ Cloud
printing ในปริมาณมาก
3. การผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ผู้บริโภคในปั จจุบนั นัน้
สามารถผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ ได้ แทบทุกชนิดเพื่อตอบสนองต่อกลุม่ เป้าหมายทังเพศชาย
้
และเพศหญิง ยกเว้ นเฉพาะอุปกรณ์เทคโนโลยีประเภท Game console ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า
เหมาะสาหรับเจเนอเรชัน่ วายเพศชายเป็ นหลัก
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แบบสอบถามเพื่อคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามหลัก (Screening questionnaire)
กรุณาเขียนเครื่ องหมาย  ลงใน

ที่ตรงกับคาตอบของคุณ

ท่านมีอายุอยูใ่ นช่วงอายุใดต่อไปนี ้
อายุน้อยกว่า 16 ปี (ปิ ดการสัมภาษณ์)
อายุ 16 - 31 ปี
อายุ 32 - 48 ปี
อายุมากกว่า 48 ปี (ปิ ดการสัมภาษณ์)
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แบบสอบถาม
การวิจัยเรื่อง
“การเปิ ดรับสื่อและการยอมรับนวัตกรรม
ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย”
แบบสอบถามนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ในการทาวิทยานิพนธ์ของนิสติ ปริญญาโท
กลุม่ วิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
_______________________________________________________________________________
กรุณาตอบคาถามและเขียนเครื่ องหมาย  ลงใน

ที่ตรงกับคาตอบของคุณ

ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ

1. ชาย

2. หญิง

.......... ปี

3. ระดับการศึกษา

1. ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
3. อนุปริญญา/ปวส.
4. ปริญญาตรี
5. ปริญญาโท
6. ปริญญาเอก

4. อาชีพ

1. นักเรี ยน/นิสติ /นักศึกษา
3. พนักงานบริษัทเอกชน
5. รับจ้ างทัว่ ไป

2. ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
4. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
6. อื่นๆ ...........................

5. รายได้ ตอ่ เดือน

1. ต่ากว่า 5,000 บาท
3. 10,001 – 15,000 บาท
5. 20,001 – 25,000 บาท
7. 30,001 – 35,000 บาท
9. 40,001 – 45,000 บาท

2. 5,000 – 10,000 บาท
4. 15,001 – 20,000 บาท
6. 25,001 – 30,000 บาท
8. 35,001 – 40,000 บาท
10. 45,001 บาทขึ ้นไป
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ส่ วนที่ 2 การเปิ ดรับสื่อ
2.1 ในแต่ละสัปดาห์ คุณทากิจกรรมเหล่านี ้มากน้ อยเพียงใด
ทาทุกวัน
กิจกรรมการเปิ ดรับสื่อ
(5)
สื่อดัง้ เดิม (Traditional media)
1. อ่านหนังสือพิมพ์
2. อ่านนิตยสาร
3. ดูโทรทัศน์
4. ฟั งวิทยุ
สื่อรูปแบบใหม่ (New media)
5. เข้ าเว็บไซต์ ท่ วั ไป เช่น Kapook.com, Pantip.com,
Sanook.com, CNN.com เป็ นต้ น
6. เข้ าเว็บไซต์ ส่ ือสังคม (Social media site) เช่น
Facebook, Twitter, Hi5, YouTube เป็ นต้ น
7. ใช้ อีเมล (E-mail) เช่น Hotmail.com, Gmail.com,
Live.com, Yahoo.com เป็ นต้ น
8. ใช้ โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล (Search engine) เช่น
Google, Yahoo search เป็ นต้ น
9. ใช้ โปรแกรมสนทนา (Instant message) เช่น
MSN, Whatsapp, Line, Viber, Mono live เป็ นต้ น
10. ใช้ โทรศัพท์ มือถือ เช่น สนทนา, เล่นเกม, ฟั งเพลง,
ส่ง SMS, ส่ง MMS, ใช้ Bluetooth เป็ นต้ น

5 – 6 วันต่ อ
สัปดาห์
(4)

3 – 4 วันต่ อ
สัปดาห์
(3)

1 – 2 วันต่ อ
สัปดาห์
(2)

ไม่ ได้ ทาทุกสัปดาห์
(1)

ไม่ ทาเลย
(0)
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2.2 คุณใช้ สื่อแต่ละประเภท โดยเฉลี่ยต่อวันนานเท่าใด
กิจกรรมการเปิ ดรับสื่อ
สื่อดัง้ เดิม (Traditional media)
1. อ่านหนังสือพิมพ์
2. อ่านนิตยสาร
3. ดูโทรทัศน์
4. ฟั งวิทยุ
สื่อรูปแบบใหม่ (New media)
5. เข้ าเว็บไซต์ ท่ วั ไป เช่น Kapook.com, Pantip.com,
Sanook.com, CNN.com เป็ นต้ น
6. เข้ าเว็บไซต์ ส่ ือสังคม (Social media site) เช่น
Facebook, Twitter, Hi5, YouTube เป็ นต้ น
7. ใช้ อีเมล (E-mail) เช่น Hotmail.com, Gmail.com,
Live.com, Yahoo.com เป็ นต้ น
8. ใช้ โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล (Search engine) เช่น
Google, Yahoo search เป็ นต้ น
9. ใช้ โปรแกรมสนทนา (Instant message) เช่น
MSN, Whatsapp, Line, Viber, Mono live เป็ นต้ น
10. ใช้ โทรศัพท์ มือถือ เช่น สนทนา, เล่นเกม, ฟั งเพลง,
ส่ง SMS, ส่ง MMS, ใช้ Bluetooth เป็ นต้ น

มากกว่ า
3 ชั่วโมง
(5)

มากกว่ า 2
ถึง 3 ชั่วโมง
(4)

มากกว่ า 1
ถึง 2 ชั่วโมง
(3)

30 นาที
ถึง 1 ชั่วโมง
(2)

น้ อยกว่ า
30 นาที
(1)

ไม่ ทาเลย
(0)
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ส่ วนที่ 3 การเป็ นเจ้ าของนวัตกรรม
กรุณาเขียนเครื่ องหมาย  ลงใน

ที่ตรงกับคาตอบของคุณ

คุณมีนวัตกรรมเทคโนโลยีตา่ งๆ เหล่านี ้หรื อไม่
มี

ไม่ มี

มี

ไม่ มี

นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
1. โทรทัศน์อินเทอร์ เน็ต (Internet TV)
หมายถึง โทรทัศน์ที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้ งานอินเทอร์ เน็ตได้ เช่น Samsung internet TV เป็ นต้ น

2. เคเบิ ้ลทีวีหรื อจานดาวเทียม
เช่น True vision, DTV เป็ นต้ น

3. สื่อสังคม (Social media)
เช่น Facebook, Twitter, Google plus เป็ นต้ น

4. โปรแกรมสนทนา (Instant message)
เช่น MSN, Yahoo Messenger, Skype, Whatsapp, Line, Viber, Mono live เป็ นต้ น

5. สมาร์ ทโฟน (Smart phone)
เช่น iPhone, BB Storm, Samsung galaxy S II เป็ นต้ น

6. แท็บเล็ท (Tablet)
เช่น iPad, Samsung galaxy tab เป็ นต้ น

อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ (Gadget)
7. เครื่ องเล่น MP3
8. Digital camera
9. Webcam
10. Flash drive
11. Netbook
12. Digital photo frame
13. GPS
14. Ultra book
15. Cloud printing
16. External hard disk
17. Game console
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ส่ วนที่ 4 การยอมรั บนวัตกรรม
กรุณาเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่องตัวเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
โดยที่ 5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง, 4 หมายถึง เห็นด้ วย, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย, 1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
การรับรู้ถงึ ประโยชน์ ในการใช้ งาน
1. เทคโนโลยีนี ้เป็ นประโยชน์ตอ่ ชีวิตของฉัน
2. เทคโนโลยีนี ้ทาให้ ชีวิตของฉันมีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น
3. เทคโนโลยีนี ้ทาให้ ฉนั ได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
การรับรู้ถงึ ความง่ ายในการใช้ งาน
1. ฉันสามารถเรี ยนรู้การใช้ งานเทคโนโลยีนี ้ได้ เอง
2. ฉันคิดว่าเทคโนโลยีนี ้เป็ นเรื่ องง่าย
3. ฉันคิดว่าเทคโนโลยีนี ้เป็ นเรื่ องไม่ย่งุ ยากหรื อซับซ้ อน
ทัศนคติท่ มี ีต่อการใช้ งาน
1. เทคโนโลยีนี ้น่าสนใจสาหรับฉัน
2. การนาเทคโนโลยีนี ้มาใช้ ทาให้ ฉนั สะดวกสบายมากขึ ้น
3. ฉันจะแนะนาให้ เพื่อนหรื อคนรู้จกั ใช้ เทคโนโลยีนี ้
ความตัง้ ใจที่จะใช้ งาน
1. ฉันจะใช้ งานเทคโนโลยีนี ท้ กุ ครัง้ หากมีโอกาส
2. หากฉันไม่มีเทคโนโลยีนี ้ ฉันจะไปหามา
3. แม้ มีสิ่งอื่นทาหน้ าที่ได้ เหมือนกัน ฉันจะยังใช้ เทคโนโลยีนี ้
การใช้ งานจริง
1. ฉันใช้ เทคโนโลยีนี ้ในชีวิ ตประจาวัน
2. เทคโนโลยีนี ้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตของฉัน

ทีวีอนิ เทอร์ เน็ต
(Internet TV)
5 4 3 2 1

เคเบิล้ ทีวีหรื อ
จานดาวเทียม
5 4 3 2 1

สื่อสังคม
(Social media)
5 4 3 2 1

โปรแกรมสนทนา
(Instant message)
5 4 3 2 1

สมาร์ ทโฟน
(Smart phone)
5 4 3 2 1

5

แท็บเล็ท
(Tablet)
4 3 2

1

219
ส่ วนที่ 5 ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
กรุณาเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่องตัวเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ความสนใจนวัตกรรม
ส่ วนบุคคล

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
(5)

เห็นด้ วย
(4)

ปาน
กลาง
(3)

ไม่ เห็น
ด้ วย
(2)

1. เมื่อได้ ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ฉันมักหา
โอกาสที่จะเรี ยนรู้หรื อทดลองใช้
2. เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ าสูต่ ลาด ฉันอยากเป็ น
คนกลุม่ แรกที่ได้ ใช้ งานก่อน
3. ฉันชอบหรื อสนใจสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ
มากกว่าสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยีธรรมดา
4. โดยปกติแล้ ว ฉันมักไม่ลงั เลที่จะทดลองใช้
เทคโนโลยีใหม่ชนิดต่างๆ
5. ฉันมักเป็ นคนแรกๆ ในกลุม่ เพื่อนที่ได้ ทดลองใช้
งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ชนิดต่างๆ
6. ฉันไม่เคยถูกตาหนิหรื อประชดประชันว่าเป็ นคน
ล้ าหลัง ไม่ทนั สมัย

** ขอบคุณที่กรุ ณาสละเวลาช่ วยตอบแบบสอบถามในครัง้ นีค้ รับ **

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
(1)
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นายชานนท์ ศิริธร เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 ที่จงั หวัด ชลบุรี สาเร็จการศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลายจากโรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยบูรพา ในปี การศึกษา
2547 และสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรติ
นิยมอันดับ 1 จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2551 และเข้ าศึกษาต่อ
ในระดับป ริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ รุ่น 1 คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี การศึกษา 2553

