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พฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
Television Exposure of Generation Y
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคสื่อโทรทัศน์ของกลุ่ม
เจเนอเรชั่นวาย 2) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ด้านเวลา ช่องทางการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่ม
เจเนอเรชั่นวายการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการส�ำรวจ ประชากรในการศึกษาคือกลุ่ม
เจเนเรชั่นวายที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก จ�ำนวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) พฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคสือ่ ของกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย มีกจิ วัตรประจ�ำ
วันที่เร่งรีบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 อยู่ในระดับมากที่สุด การดูโทรทัศน์วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.74 อยู่ในระดับมากที่สุด ดูรายการโทรทัศน์แล้วชอบบอกต่อคนอื่น ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับ
มาก เลือกดูรายการโทรทัศน์ตามแขกรับเชิญหรือนักแสดงที่ร่วมอยู่ในนั้น เท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับมาก
และชอบดูไฮไลท์ หรือช็อตเด็ดของรายการกว่าดูแบบเต็ม เท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อทั้งในด้านเวลา ช่องทางการเปิดรับสื่อด้านเวลา คือ การชมรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศ
ย้อนหลัง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.59 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการรับชมรายการโทรทัศน์ในเวลา
ก่อนนอนเท่ากับ 3.58 อยู่ในระดับมาก โดยใช้เวลาช่วง 17.00-22.00น.มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83 รอง
ลงมาในเวลา 11.00 - 12.00น. คิดเป็นร้อยละ 10.25 และในเวลา 06.00 - 08.00น. คิดเป็นร้อยละ 6.75
ตามล�ำดับ ส่วนช่องทางการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโทรทัศน์เป็นประจ�ำเท่ากับ 3.31 อยู่ในระดับ
ปานกลาง รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์เท่ากับ 3.28 อยู่ในระดับปานกลาง และรับชมรายการ
โทรทัศน์ที่ออกอากาศสดเท่านั้น เท่ากับ 3.04 อยู่ในระดับปานกลาง การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.25 รองลงมาประเภทยูทูป คิดเป็นร้อยละ 33.50
ประเภททวิตเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 1.25 และประเภทอินสตาแกรม คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมผู้บริโภค สื่อโทรทัศน์ เจเนอเรชั่นวาย
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Abstract
This research aimed to study 1) media exposure behavior and types of media exposed
by the generation Y, and 2) media exposure behavior related to time and channels of the
generation Y.
This research was a quantitative research with survey method. The population
was the generation Y who were the university students of Suan Sunandha Rajabhat
University, Bangkok. The sampling method was convenience sampling, resulting in 400
samples.
The result showed as following: 1) Regarding media exposure behavior and types
of media exposed by the generation Y, they were habitually hurried, with the average of
4.79, at the highest level. They watched TV 8 hours or more daily, with the average of
4.74, at the highest level. When they liked the particular TV program, they told others, with
the average of 3.99, at the high level. They chose to watch TV program with the TV stars
they liked, with the average of 3.75, at the high level. They liked to watch the highlights or
scoops of the program more than watching full episodes, with the average of 3.73, at the
high level. 2) Regarding the media exposure behaviors, related to time, it was found that
they mostly watched re-run programs, with the highest average scores of 3.59, at the high
level. The second highest average scores was watching TV programs before bed at 3.58,
at the high level. Most of them, at the percentage of 83, watched TV programs during
5.00 pm.-10.00pm. at the highest average score, ‘during 11.00 am.-12.00 pm.’ at the
percentage of 10.25, and ‘during 06.00am.-08.00am. at the percentage of 6.75 respectively.
Regarding the media exposure behaviors, related to channels, it was found that they
watching TV programs on television was at 3.31, at the medium level. Watching TV
programs via online media was at 3.28, at the medium level. Watching only live
programs was at 3.04, at the medium level. Regarding watching TV programs online,
Facebook was most frequently used, at the percentage of 64.24. YouTube was the second,
at the percentage of 33.50. Twitter was at the percentage of 1.25. Instagram was at the
percentage of 1.00 respectively.
Keywords: Consumer Behavior, TV media, Generation Y.
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บทน�ำ
นักเศรษฐศาสตร์ได้มีการแบ่งประชากรเป็น 4 กลุ่ม วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (2561) ได้แบ่ง
โดยพิจารณาตามหลักประชากรศาสตร์ ได้แก่ กลุม่ ผูส้ งู วัย (Baby boomer) เป็นกลุม่ คนทีม่ อี ายุระหว่าง
54-72 ปี กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 38-53 ปี (Gen X) กลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มคนที่
มีอายุระหว่าง 21-37 ปี (Gen Y) และกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 8-20 ปี (Gen Z)
โดยแต่ละกลุ่มนั้นจะมีพฤติกรรมการซื้อที่มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นหากต้องการสื่อสารไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภคในกลุ่มดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องรู้ว่าคนในแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมอย่างไร และมีความต้องการ
อะไรบ้าง
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือ Gen Y หรือมิลเลนเนียน (Millennials) เป็น
กลุ่มที่นักการตลาดทั่วโลกให้ความส�ำคัญมากที่สุด เพราะเป็นกลุ่มที่มีจ�ำนวนและสัดส่วนสูงที่สุดใน
4 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีอายุระหว่าง 21-37 ปี เป็นประชากรที่มีรายได้สูง และมีก�ำลังซื้อสูง
โดยกลุ่มนี้เกิดในช่วง พ.ศ. 2523-2540 โดยเจเนอเรชั่นวาย เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล
และมีความเป็นสากล สามารถเปิดรับวัฒนธรรมแบบทีนป๊อปและมองว่าการชืน่ ชอบศิลปินต่างชาตินนั้
ถือเป็นเรื่องปกติ คนกลุ่มนี้มีเทคโนโลยีพกพา มีความรักความสะดวกสบาย เกิดมาในยุคที่เศรษฐกิจ
ก�ำลังเติบโตและเฟื่องฟู เด็กยุคเจเนอเรชั่นวาย จึงมักจะถูกตามใจ หากมีความต้องการอะไรต้องได้
และมีโอกาสทางการศึกษาที่ดี มีความเป็นตัวของตัวเอง ท�ำในสิ่งที่ตัวเองชอบและปฏิเสธสิ่งที่ตัวเอง
ไม่ชอบ ปัจจุบันคนกลุ่มนี้อยู่ในทั้งช่วงวัยเรียนมหาวิทยาลัยและวัยท�ำงาน จึงมีความสามารถในการ
ท�ำงานทีเ่ กีย่ วกับการติดต่อสือ่ สาร ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำ� สิง่ ใหม่ ๆ รวมทัง้ สามารถ
ท�ำอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในเวลา (https://www.posttoday.com/life/healthy/587633)
ปัจจุบันประเทศไทยมีช่องโทรทัศน์ให้รับชมมากมาย โดยกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายนั้นมี
พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่เฉพาะเจาะจง มีการเลือกชมตามความสนใจ ซึ่งบริษัท
เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูโทรทัศน์ของคนไทย
พบว่าคนไทยดูทีวีเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน กลุ่มที่ดูโทรทัศน์มากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป หรือ
เจเนอเรชั่นวาย ท�ำให้ทราบได้ว่ากลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ยังมีการรับชมรายการโทรทัศน์อยู่แต่ระบุ
สัดส่วนที่แน่นอนยังไม่ได้ (https://www.academia.edu/34038428/สื่อโทรทัศน์กับคน Gen Y)
จึงเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั ทีเ่ ต็มไปด้วยเทคโนโลยี เพือ่ ให้เห็นพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคสือ่ ของ
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย การเปิดรับสื่อโทรทัศน์ทั้งด้านเวลาและช่องทาง ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
ยุคเดิมมาก เพื่อเป็นประโยชน์ส�ำหรับด้านวางแผนการสื่อสารแบรนด์ ที่มีกลุ่มผู้บริโภคคือกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นวายต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ด้านเวลา ช่องทางการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของ
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย

ระเบียบวิธีวิจัย
การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความมีนัยส�ำคัญ
.05 (หรือ 2 σ Confidence Interval) คิดขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) เป็นร้อยละ + 5% ซึ่ง
จากจ�ำนวนประชากรทั้งหมด การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิง
ส�ำรวจ (Survey Research) แบบวัดผลเพียงครั้งเดียว (One–shot Case Study) ของประชากร
โดยมีจ�ำนวน ทั้งสิ้น 15,854 คน ณ ปีการศึกษา 2562 น�ำมาค�ำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะ
สามารถยอมรับได้และเหมาะสมพอที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้ ตามสูตรทาโร่ยามาเน่ (Taro
Yamane) ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นจ�ำนน 400 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อทราบจ�ำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยจะใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Simple Random Sampling) จ�ำนวน 400 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยด�ำเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติตรงตามก�ำหนด และเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามที่
สร้างขึ้น แล้วจึงน�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปท�ำการประมวลผลและวิเคราะห์ต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งหมด 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคสื่อของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทั้งในด้านเวลา ช่องทางการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่ม
เจเนอเรชั่นวาย
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำ� ข้อมูลมาตรวจสอบและประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
และวิเคราะห์ผลการวิจัย โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows โดยใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ลักษณะประชากร ใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย
และค่าร้อยละ
2. ข้อมูลด้านพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคสื่อของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย และพฤติกรรม
การเปิดรับสือ่ ทัง้ ในด้านเวลา ช่องทางการเปิดรับสือ่ โทรทัศน์ของกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย วิเคราะห์คา่ ด้วย
สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 400 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามตัวแปรเพศ
เพศ

จ�ำนวน

ร้อยละ

1. ชาย

46

11.50

2. หญิง

332

83.00

3. เพศทางเลือก
รวม

22
400

5.50
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83 รอง
ลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 11.50 และเป็นเพศทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามตัวแปรอายุ
อายุ

จำ�นวน

ร้อยละ

1. 18 - 21 ปี

179

44.75

2. 22 - 25 ปี

213

53.25

3. มากกว่า 25 ปี
รวม

8
400

2.00
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุในช่วง 22 – 25 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
53.25 รองลงมามีอายุในช่วง 18 – 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.75 และมีอายุในช่วงมากกว่า 25 ปี
คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

จำ�นวน

ร้อยละ

น้อยกว่า 5,000 บาท

61

15.25

5,000 – 10,000 บาท

203

50.75

10,001 – 15,000 บาท

108

27.00

มากกว่า 15,001 บาท

28

7.00

400

100.00

รวม

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
15,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามตัวแปรระดับการศึกษาในปัจจุบัน
ระดับการศึกษาในปัจจุบัน

จำ�นวน
392
7
1
400

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ร้อยละ
98.00
1.75
0.25
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาในปัจจุบนั เป็นปริญญาตรีมากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 98 รองลงมามีระดับการศึกษาในปัจจุบันเป็นปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 1.75 และ
มีระดับการศึกษาในปัจจุบันเป็นปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 5 พฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคสื่อของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
พฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคสื่อ

X

S.D.

ความหมาย

1. ในแต่ละวันมีกิจวัตรประจ�ำวันที่เร่งรีบ
2. เวลาในการดูโทรทัศน์วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป
3. เลือกดูรายการโทรทัศน์ตามแขกรับเชิญหรือนักแสดงที่ร่วมอยู่ในนั้น
4. ชอบดู highlight หรือ ช็อตเด็ดของรายการกว่าดูแบบเต็ม
5. เมื่อดูรายการโทรทัศน์แล้วชอบบอกต่อคนอื่น ๆ
พฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคสื่อโดยเฉลี่ย

4.79
4.74
3.75
3.73
3.99
4.20

0.55
0.60
0.84
0.83
0.94
0.75

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคสื่อของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
พบว่า มีกิจวัตรประจ�ำวันที่เร่งรีบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 อยู่ในระดับมากที่สุด การดูโทรทัศน์วันละ
8 ชั่วโมงขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 อยู่ในระดับมากที่สุด ดูรายการโทรทัศน์แล้วชอบจะบอกต่อคน
อื่น ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับมาก เลือกดูรายการโทรทัศน์ตามแขกรับเชิญหรือนักแสดง
ที่ร่วมอยู่ในนั้น เท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับมาก และชอบดู highlight หรือ ช็อตเด็ดของรายการ
กว่าดูแบบเต็ม เท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 6 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทั้งในด้านเวลา ช่องทางการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทั้งในด้านเวลา ช่องทางการเปิดรับ
สื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
1. รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโทรทัศน์เป็นประจ�ำ
2. รับชมรายการโทรทัศน์ในเวลาก่อนนอน
3. รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์
4. รับชมรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศสดเท่านั้น
5. รับชมรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศย้อนหลัง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทั้งในด้านเวลา ช่องทาง เนื้อหาและ
ความไว้วางใจต่อสื่อ โดยเฉลี่ย

X

S.D.

ความหมาย

3.31
3.58
3.28
3.04
3.59
3.36

0.97
0.97
0.92
1.01
1.08
0.99

ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมาก

จากตารางที่ 6 พบว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทั้งในด้านเวลา ช่องทางการ
เปิดรับสือ่ โทรทัศน์ของกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ทัง้ ในด้านเวลา ช่องทางการ
เปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในการรับชมรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศย้อนหลัง
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.59 อยู่ในระดับมาก รองลงมารับชมรายการโทรทัศน์ในเวลาก่อนนอน
เท่ากับ 3.58 อยูใ่ นระดับมาก รับชมรายการโทรทัศน์ผา่ นโทรทัศน์เป็นประจ�ำเท่ากับ 3.31 อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง รับชมรายการโทรทัศน์ผา่ นสือ่ ออนไลน์เท่ากับ 3.28 อยูใ่ นระดับปานกลาง และรับชมรายการ
โทรทัศน์ที่ออกอากาศสดเท่านั้น เท่ากับ 3.04 อยู่ในระดับปานกลาง ตามล�ำดับ
ตารางที่ 7 เวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์
เวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์
1. 06.00 - 08.00น.
2. 11.00 - 12.00น.
3. 17.00 - 22.00น.
รวม

จำ�นวน
27
41
332
400

ร้อยละ
6.75
10.25
83.00
100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า เวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีการรับชม
รายการโทรทัศน์ในเวลา 17.00 - 22.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาในเวลา 11.00 12.00น. คิดเป็นร้อยละ 10.25 และในเวลา 06.00 - 08.00น. คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 8 ประเภทการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์
ประเภทการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์

จ�ำนวน

ร้อยละ

257

64.25

2. อินสตาแกรม (Instagram)

4

1.00

3. ทวิตเตอร์ (Twitter)

5

1.25

4. ยูทูป (YouTube)

134

33.50

รวม

400

100.00

1. เฟซบุ๊ก (Facebook)

จากตารางที่ 8 พบว่า การรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ผ่านสื่อออนไลน์
ประเภท เฟซบุ๊ก (Facebook) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.25 รองลงมาประเภทยูทูป (YouTube)
คิดเป็นร้อยละ 33.50 ประเภททวิตเตอร์ (Twitter) คิดเป็นร้อยละ 1.25 และประเภทอินสตาแกรม
(Instagram) คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล�ำดับ

สรุปและอภิปรายผล
พบว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคสื่อมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.2
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มีกิจวัตรประจ�ำวันที่เร่งรีบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.79
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ พสุ เดชะรินทร์ (2552) ที่ระบุว่านิสัยที่มักจะเกิดขึ้นกับคน
เจเนอเรชัน่ วาย เป็นผูบ้ ริโภคทีใ่ จร้อนต้องการเห็นผลส�ำเร็จทุกอย่างอย่างรวดเร็ว เร่งรีบ เนือ่ งจากเชือ่
ในศักยภาพของตนเองมาก เหตุผลในการซือ้ สินค้าของคนกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย ส่วนใหญ่ ท�ำอะไรเร็วๆ
และจะเร่งรีบในทุกเรื่อง ในส่วนชีวิตของคนกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ส่วนใหญ่จะผูกติดกับเมืองหรือ
เชือ่ มต่อกับเมืองได้แบบ 24 ชัว่ โมง กลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย ส่วนใหญ่ใช้เวลากับโทรทัศน์วนั ละ 8 ชัว่ โมง
ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย 4.74 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ เสมอ นิ่มเงิน (2561) คนกลุ่ม
เจเนอเรชั่นวาย เติบโตมาพร้อมกับการเติบโตของอินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย แน่นอนว่าพวกเขา
จะเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีออนไลน์อย่างมาก พวกเขาชอบงานด้านไอที ชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ๆและยังสามารถท�ำอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เพราะชีวติ ของพวกเขาต่างรายล้อมไป
ด้วยสมาร์ทดีไว (Smart Device) ขนาดต่าง ๆ และแอปพลิเคชัน ทีถ่ กู ออกแบบมามากมายเพือ่ ให้ชวี ติ
ง่ายขึ้น เมื่อกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ดูรายการโทรทัศน์แล้วชอบกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จะบอกต่อคนอื่น ๆ
3.99 อยู่ในระดับมาก, เลือกดูรายการโทรทัศน์ตามแขกรับเชิญหรือนักแสดงที่ร่วมอยู่ในนั้น 3.75
อยู่ในระดับมาก และชอบดู ไฮไลท์ หรือ ช็อตเด็ดของรายการกว่าดูแบบเต็ม 3.73 อยู่ในระดับมาก
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทั้งในด้านเวลา ช่องทาง เนื้อหาและความไว้
วางใจต่อสื่อ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.36 อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับ
ชมรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศย้อนหลัง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.59 อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับ Brandinside. (2559) ที่ระบุว่าเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มคนที่ ช่วงเวลาที่ใช้งานมากที่สุดคือ
12.01-16.00 แสดงว่าเป็นการใช้งานเพือ่ การท�ำงานเป็นหลัก แต่การใช้งานมากทีส่ ดุ ยังเป็นเรือ่ งสังคม
ออนไลน์, ยูทูป, รับส่งอีเมล, ค้นหาข้อมูล ท�ำให้ช่วงเวลา 12.01-16.00น. นั้นไม่สามารถที่จะรับชม
รายการโทรทัศน์ได้ จึงท�ำให้เกิดการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังมากขึ้น รับชมรายการโทรทัศน์ใน
เวลาก่อนนอน 3.58 อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับ สุดารักษ์ เนือ่ งชมภู (2553) ทีร่ ะบุวา่ พฤติกรรม
การรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะส่วนใหญ่ผชู้ มชมรายการทุกวัน โดยใช้เวลา 30 นาที - 1
ชั่วโมง อยู่ในช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. มากที่สุด กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ส่วนใหญ่มักติดซีรี่ย์และ
ละคร รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโทรศัพท์เป็นประจ�ำ  3.31 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
เสมอ นิ่มเงิน (2561) ที่ระบุว่า การรับข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียบ่อย
ที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นข่าว หนังสือพิมพ์และวิทยุตามล�ำดับ แม้จะ
รับข่าวสารทางสื่อใหม่มาก แต่ให้ความเชื่อถือในสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์มากกว่าข่าวสารจากสื่อ
ใหม่ แต่มีแนวโน้มที่จะเชื่อถือในสื่อใหม่มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ในยุ ค ปั จ จุ บั น พฤติ ก รรมและรู ป แบบการบริ โ ภคสื่ อ ของกลุ ่ ม เจเนอเรชั่ น วาย มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากโดยมีกิจวัตรประจ�ำวันที่เร่งรีบ และมีการดูโทรทัศน์วันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไป
ฉะนั้นหากแบรนด์ใดต้องการจะสื่อสารกับกลุ่มเจเนอเรชั่นวายต้องสื่อสารให้กระชับมากขึ้น
2. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทั้งในด้านเวลา ช่องทาง เนื้อหาและความไว้วางใจต่อสื่อในการ
รับชมรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศย้อนหลัง และการรับชมรายการโทรทัศน์ในเวลาก่อนนอน มีผล
ต่อกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมาก ในการท�ำการตลาดควรพิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วย
3. ในการรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย มีการรับชมรายการโทรทัศน์ในเวลา
17.00 - 22.00 น. และการรับชมรายการโทรทัศน์ผา่ นสือ่ ออนไลน์ประเภทเฟซบุก๊ มากทีส่ ดุ ฉะนัน้ ช่วง
เวลาดังกล่าวย่อมมีผลต่อการเปิดรับข้อมูลในโทรทัศน์และการรับชมรายการโทรทัศน์ผา่ นสือ่ ออนไลน์
ประเภทเฟซบุ๊กของกลุ่มดังกล่าว
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างยังไม่เพียงพอ ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย
รวมถึงช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีน้อยเกินไป ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ ที่จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรง
93

◆ ปิ่นปินัทธ์

จ่าดา ◆

รายการอ้างอิง
พสุ เดชะรินทร์ (2552). การท�ำความเข้าใจกับคน Gen Y. สืบค้นเมื่อ 17 มกราคม 2563 สืบค้นจาก
https://wwisartsakul.wordpress.com
โพสต์ทูเดย์. (2562). เข้าใจความต่างคน 4 เจเนอเรชั่น ทลายช่องว่างเพื่อการท�ำงานที่แฮปปี้. สืบค้นเมื่อ 22
มกราคม 2563. สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/life/healthy/587633
สุดารักษ์ เนื่องชมภู, (2553). ความต้องการและความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์สาธารณะของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:กรุงเทพฯ.
เสมอ นิ่มเงิน. (2561). Generation กับพฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ. สืบค้นเมื่อ 17 มกราคม 2563
สืบค้นจาก http://wow.in.th/ctJy
Ang_Sophida. สื่อโทรทัศน์กับคน Gen Y. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2563. สืบค้นจาก https://www.academia.
edu/34038428/สื่อโทรทัศน์กับคน Gen Y
Brandinside. (2559). เจาะพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต คน Gen ไหนใช้อย่างไร พร้อม Infographic. สืบค้นเมื่อ
17 มกราคม 2563 สืบค้นจาก https://brandinside.asia/insight-internet-user-generation/

94

