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บทคัดย่อ
ผูบ้ ริโภค “เจอเนอเรชัน่ วาย” เป็ นกลุ่มทีก่ ารตลาดให้ความสาคัญ เนื่องจากมีมากกว่ากลุ่มอื่น อีกทัง้ มีพฤติกรรม
การเปิ ดรับใช้ส่อื และการซื้อใช้มลี กั ษณะเฉพาะตน ดังนัน้ งานวิจยั เชิงปริมาณนี้จงึ มุ่งศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิ ดรับข้อมูลตราสินค้าผ่านสือ่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสือ่ ดัง้ เดิมและสือ่ ใหม่กบั พฤติกรรมการบริโภคของเจอเนอเรชันนี
่ ้
เก็บข้อมูลวิจยั จากประชากรกลุ่มนี้ทม่ี ชี ่วงอายุ 20-34 ปี ด้วยแบบสอบถาม จานวน 414 ชุด ใช้สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูลด้วยการ
แจกแจงความถี่ สถิตเิ ชิงพรรณนาและสหสัมพันธ์แบบรายคู่ ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั 3 ข้อ พบว่า 1) มีลกั ษณะ
และระดับการเปิ ดรับสื่อ ครบ 16 สื่อ หรือ 2 กลุ่มสื่อ ค่าเฉลีย่ การเปิ ดรับกลุ่มสื่อดัง้ เดิมอยู่ระดับปานกลาง กลุ่มสื่อใหม่อยู่
ระดับปานกลางค่อนข้างมาก 2) มีลกั ษณะและระดับพฤติกรรมการบริโภค ครบ 20 ลักษณะ ค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการบริโภค
อยู่ระดับปานกลาง 3) เมื่อใช้สถิตแิ บบสหสัมพันธ์แบบรายคู่ทดสอบสมมติฐานพบว่า มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างการเปิ ดรับ
สื่อดัง้ เดิมกับสื่อใหม่และพฤติกรรมการบริโภคอยู่ระดับปานกลางทัง้ 2 กลุ่มสื่อ ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างในความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสือ่ ดัง้ เดิมและสือ่ ใหม่กบั พฤติกรรมการบริโภคพบว่า ค่าความสัมพันธ์ของ
สือ่ ใหม่กบั พฤติกรรมการบริโภคมีค่าสูงกว่าค่าความสัมพันธ์ของสือ่ ดัง้ เดิม แต่ไม่มนี ยั สาคัญ
คำสำคัญ : การเปิ ดรับสือ่ , เครื่องมือสือ่ สารการตลาดเพื่อตราสินค้า, พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ABSTRACT
“Generation Y” consumer group have been focused for marketing, because they have more
population than others group, their unique media exposure and buying behavior. So, this quantitative
research aim to comparison study the correlation between traditional and new media exposure with
consuming behavior of this Gen. Questionnaire data collecting from population group of “Gen Y” age
between 20-34 years old, Frequency, Descriptive and Paired-Simple T Test Statistic for data analyzing. The
research results described follow the 3 research objectives: 1) Exposed all 16 types of medium or 2 media
groups, average at middle level for traditional media and average at middle-high level for new media 2)
Shown all 20 consuming behavior styles, average at middle level 3) When used Paired-Simple T Test
Statistic for hypothesis testing, there have middle correlation level between both media groups; traditional
media and new media exposure with consuming behavior at 0.01 confidential level. When comparison
study the correlation level between traditional media and new media exposure and consuming behavior, the
research result shown the correlation level of new media consuming behavior are higher than traditional
media but insignificantly.
Keywords : Media Exposure, Marketing Communication Tools, Consumer Behavior
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บท ำ
“เจอเนอเรชัน่ วาย” หรือ “เจน วาย”(Generation
Y: “Gen Y”) คื อ กลุ่ ม คนที่ เ กิ ด ช่ ว ง พ ศ 2513(McDaniel, Lamb & Hair,
112) หรือใกล้เคียงและ
หลัง จาก ค ศ 2000 พ ศ 2543) Palfrey and Gasser,
2010 1) โดยใช้ตวั แปรหลากตัวร่วมกัน เช่น ปี เกิด เบือ้ ง
ลึกในจิตใจผู้ วิถีการใช้ชวี ติ และกิจกรรมที่ทา เป็ นเกณ ์
แบ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคเป็ นกลุ่ ม ย่ อ ยทางการตลาด McDaniel,
Lamb & Hair,
-113,
) หากแบ่ ง กลุ่ ม
ผูบ้ ริโภคออกเป็ น “เจน” จะสามารถแบ่งได้ เช่น เจน แซด
ทวีน ทีน Gen Z, Tween, Teens) (Vollmer & Precourt,
) เจน วาย เอ็กซ์ และเบบี้ บูมเมอร์ Gen Y, X
and Baby Boomer) (Van den Bergh & Behrer, 2013: 5-12)
มีเหตุผล ประการที่ผู้บริโภค “เจน วาย” ได้รบั
ความสนใจในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ คือ
ประการที่ 1 “เจน วาย” เป็ น กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคซึ่งมี
จานวนประชากรมากกว่ากลุ่มอื่น อย่าง เจน เอ็กซ์ แซด
ห รื อ เ บ บี้ บู ม เ ม อ ร์ (McDaniel, Lamb & Hair,
-113, 264) ซึ่งในประเทศไทย กลุ่มประชากรทีม่ ชี ่วง
อายุ 20-34 ปี ซึ่ง ถื อ เป็ นกลุ่ ม “เจน วาย” ทัว่ ประเทศ
มีจานวน
ล้านคน หรือคิดเป็ นร้อยละ 23 34 จึงนับ
ได้ว่า กลุ่ม “เจน วาย” ในประเทศไทย มีจานวนประชากร
เกื อ บ 1 ใน 4 ส่ ว นของประชากรไทยทัง้ หมดเช่ น กัน
(National Statistical Office, n.d. -2)
ประการที่ 2 “เจน วาย” มีลกั ษณะเฉพาะสาคัญต่อ
การตลาด คือ แสดงพฤติกรรมการซื้อใช้อย่างมีแบบแผน
เพราะอยู่ในวัยสร้างและเริม่ มีฐานะ จึง มีกาลังซือ้ สินค้าที่มี
มูลค่าอย่างรถยนต์หรือบ้านของตนเอง ชื่นชอบและแสดง
พฤติ ก รรมการซื้ อ ใช้ สิ น ค้ า เทคโนโลยี อย่ า งโน้ ต บุ ก
โทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโ น มักจะแสดงพฤติกรรมการซือ้
ใช้ทนั ที เมื่อเกิดความอยากได้หรือต้องการ เพราะมีความ
อดทนต่ า ไม่ชอบการรอคอย นอกจากนี้ ยังเป็ นกลุ่มผู้มี
อิทธิพลต่อกระแสสังคมและกระแสค่านิยม Influencer in
Social Trend & Value Trend) ในการแสดงพฤติกรรมการ
ซื้อใช้ ตราสินค้าจานวนมากจึงถือว่าเป็ นกลุ่มผู้บริโภคที่
สาคัญ กลุ่ ม หนึ่ ง ของการตลาด หัน มาให้ค วามสาคัญ กับ
“เจน วาย” มากกว่ากลุ่มอื่น กาหนดให้กลุ่มนี้เป็ นเป้ าหมาย
หลั ก ทางการตลาด McDaniel, Lamb & Hair, 2012
-113, )

ประการที่ 3 นักการตลาดและนักสือ่ สารตราสินค้า
เชื่อว่า เมื่อทาการสื่อสารการตลาดและสร้างตราสินค้าให้
สอดคล้อ งกับ “เจน” จะท าให้ก ารตลาดมีป ระสิท ธิภ าพ
มี โ อกาสจะประสบความส าเร็ จ มากขึ้ น Vollmer &
Precourt, 2008 60) เนื่ อ งจากสามารถพิจ ารณา เลือ ก
ประเมิน การทาตลาด ระบุ ปั จ จัยที่มีอิทธิพล สร้า งจุดยืน
(Hult, Pride & Ferrel, 2013 124) จุดสัมผัสตราสินค้าทีม่ ี
ศักยภาพเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคเป้ าหมายได้เหมาะสม คุม้ ค่า
กับงบประมาณทีเ่ สียไป Smith & Zook,
)
ป ร ะ กา ร ที่ 4 นั ก สื่ อ สา ร ก า ร ต ลา ดเ ชื่ อ ว่ า
กระบวนการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร Information Processing)
ผ่านเครื่องมือสื่อสารตราสินค้าสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้
ใช้ Buying Decision Making) ของผูบ้ ริโภค Stone, Bond
& Foss,
- )
แต่ ในความเป็ นจริง เครื่องมือสื่อสารตราสิ น ค้า
กลุ่มประเภททีแ่ ตกต่างกัน เช่น กลุ่มสื่อดัง้ เดิม หรือสื่อใหม่
จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการซือ้ ตัดสินใจซื้อใช้ของ
กลุ่ม “เจน วาย” แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร จึงต้องมีการ
ศึกษาวิจยั ต่อไป
ด้วยเหตุ ผล ประการข้างต้น จึงเป็ นที่มาของ
การเลือกการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปิ ดรับสื่อดัง้ เดิมและสื่อใหม่กบั พฤติกรรมการบริโภคของ
“เจน วาย”

ั

สค ำ

ยั

วัต ถุ ป ระสงค์ก ารศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ มี 3 ข้อ คือ
1) ลักษณะและระดับการเปิ ดรับสื่อ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1
สื่อ ดัง้ เดิ ม และกลุ่ ม 2 สื่อ ใหม่ 2) ลัก ษณะและระดั บ
พฤติก รรมการบริโ ภค 3) การศึก ษาเปรีย บเทีย บความ
แตกต่ า งในความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งระดับ การเปิ ดรับ สื่อ
2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 สื่อดัง้ เดิม และกลุ่ม 2 สื่อใหม่ กับระดับ
พฤติกรรมการบริโภคของ “เจน วาย”

ทบท
การศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ ใ ช้แ นวคิด ทฤษ ี จ านวน
4 กลุ่ม เพื่อนามาใช้กาหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยั ดังนี้
กลุ่มที่ 1 การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายการตลาดแบบ
S-T-P Marketing ถือเป็ นกลยุทธ์การตลาดหนึ่ง โดยก่อน
วางแผนการสื่อสารต้องมีการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็ นกลุ่ม
ย่ อ ยทางการตลาด Segmentation) ระบุ ก ลุ่ ม ผู้ บ ริโ ภค

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

บทความวจัย

เป้ าหมายสาหรับทาตลาด Targeting) และวางตาแหน่ ง
การตลาดตราสิน ค้า Positioning) ให้สอดคล้อ งกับ กลุ่ ม
ผู้ บ ริ โ ภคเป้ าหมายที่ร ะบุ ไ ว้ เ สีย ก่ อ น Keller & Kotler,
- )
กลุ่ ม ที่ 2 การแบ่ ง กลุ่ ม เป้ าหมายย่ อ ยทาง
การตลาดแบบใช้ “เจน Gen) เป็ นเกณ ์ โดยใช้ช่วงปี เกิด
อายุ วัย เบือ้ งลึกในจิตใจ วิถกี ารใช้ชวี ติ และกิจกรรมทีท่ า
McDaniel, Lamb & Hair, 2012 112- 113) แ บ่ ง ก ลุ่ ม
ผู้บ ริโ ภคออกเป็ น หลายกลุ่ ม “เจน” ดัง ได้ก ล่ า วในบทนา
แต่ละ “เจน มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ การซือ้ ใช้สนิ ค้าทีม่ ี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป Vollmer & Precourt,
60) สาหรับ “เจน วาย” เป็ น กลุ่ ม ที่มีอ ายุ - ปี นิ ยม
เปิ ดรับและใช้สอ่ื ใหม่ต่าง ได้เชีย่ วชาญ เนื่องจากเกิดและ
เติบโตมากับยุคการเกิดขึน้ ของสื่อใหม่ อดทนต่ า ใจร้อน
ฉลาดในการตัดสินใจซื้อใช้ Smith & Zook,
238) ไม่ เ ชื่อ การโ ษณา นิ ย มค้น หาข้อ มูลประกอบการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ ใช้ ด้ ว ยตนเองและคนใกล้ ตั ว รอบข้ า ง
McDaniel, Lamb & Hair,
- , 264) นิยมซือ้
ใช้สนิ ค้าโดยคานึงถึงตราสินค้า คุณภาพ ไม่เกีย่ งราคา แต่ง
กายเพื่อแสดงรสนิยม เอกลักษณ์ ยามว่างชอบพบปะเพื่อน
ู ง รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร น อ ก บ้ า น แ ล ะ ท่ อ ง เ ที่ ย ว
Eawpiroamkul & Phenratchatapun, 2007 -27)
กลุ่มที่ การสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดต่าง หลากหลาย ส่งเสริมสนับสนุ น
การสร้างตราสินค้า แต่สอดคล้องกับพฤติกรรมเปิ ดรับสื่อ
ของกลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคเป้ า หมาย Aaker,
- , ) ประกอบด้วยเครื่องมือสื่อสารการตลาดต่าง ดังนี้
การโ ษณาและการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ดั ง้ เดิ ม
Traditional Media) อย่ า งสื่ อ มวลชน โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ
หนั ง สือ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร สื่อ กลางแจ้ ง Belch & Belch,
, - ) การนาเสนอข้อมูลตราสินค้า ผ่านสื่อ
ใหม่ New Media) เช่น คอมพิวเตอร์ตงั ้ โตะ คอมพิวเตอร์
พกพา เช่น โน้ตบุก แท็บเล็ต โทรศัพท์มอื ถือ เครื่องเล่นเกม
แบบพกพา Close, 2013 83-100) เพื่อใช้ประโยชน์จาก
การออนไลน์ต่าง อย่างเว็บไซต์ อีเมล ชุมชนออนไลน์
เครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อุ ป กรณ์ ก ารค้ น หาข้อ มู ล บน
อินเทอร์เน็ต Search Engine) (Jethwaney & Jain,
- )
กลุ่ ม ที่ 4 พฤติก รรมผู้บริโภค โดยกระบวนการ
รั บ รู้ ผู้ บ ริ โ ภ ค Perception Process) เ ป็ น จุ ด เ ริ่ ม ต้ น
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พฤติกรรมการบริโภค กระบวนการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและ
สื่อ ที่แ ตกต่ า งกัน ของผู้บ ริโภคทาให้เ กิด การตระหนักถึง
ปั ญหา เกิดความต้องการซือ้ ใช้ทแ่ี ตกต่างกัน กระบวนการ
รับ รู้ผู้บ ริโ ภคประกอบด้ว ย 3 ขัน้ ตอน คือ 1) การเลือ ก
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร Selective Exposure) 2) การเลือก
สนใจ ตี ค วามข้ อ มู ล ข่ า วสาร Selective Attention and
Interpretation) 3) การเลือ กจดจาข้อ มูล ข่าวสารในความ
ทรงจา เพื่อนามาใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อใช้ในอนาคต
Selective Retention) (Solomon,
- )
แนวคิด ทฤษ ีก ลุ่ ม ที่ 1 และ 2 ในการทบทวน
วรรณกรรมใช้เป็ นแนวทางกาหนดลักษณะทางประชากร
Demographic Pattern) ของ “เจน วาย” เพื่อการเก็บข้อมูล
วิจยั และกาหนดพฤติกรรมการซือ้ ใช้ลกั ษณะต่าง ของ
“เจน วาย” จานวน 21 ลักษณะ แนวคิดทฤษ กี ลุ่มที่ 3 และ
4 ใช้เ ป็ น แนวทางก าหนดลัก ษณะและระดับ การเปิ ด รับ
เครื่องมือสื่อสารตราสินค้าต่ าง ซึ่ง “เจน วาย” เปิ ดรับ
จานวน 16 สื่อ โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มประเภทสื่อ ได้แก่
กลุ่ ม ที่ 1 สื่อ ดัง้ เดิม จ านวน 9 สื่อ และกลุ่ ม ที่ 2 สื่อ ใหม่
จานวน 7 สือ่
ำ
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งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ น การวิจยั เชิงปริมาณ มุ่งศึกษา
กลุ่ม “เจน วาย คือ ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ 21-36 ปี ทีอ่ าศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณ ล โดยเก็บข้อมูลจาก
กลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง Purposive Sampling)
(Wanichbuncha, 2007: 11) กล่ า วคือ เลือ กระบุ ส ถานที่
เก็บข้อมูลจากห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตต่ าง
จานวน 12 แห่ง ด้วยแบบสอบถาม หน้า ผลจากการเก็บ
แบบสอบสามารถนาแบบสอบถามมาใช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ได้
ทัง้ สิ้น 414 ชุ ด สอดคล้อ งตามปริมาณกลุ่ มตัวอย่างจาก
ตารางสาเร็จรูปค านวณหาขนาดของกลุ่มตัว อย่ าง Taro
Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 จาแนกตามระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ ± Siljaru,
)
แบบสอบถามเพื่อ ให้มีค วามเที่ย งตรงแม่ น ย า
ก่ อ นน าไปเก็บ ข้อ มูล จริง ได้มีก ารน าไปให้ ผู้ท รงคุ ณวุ ิ
จ านวน 3 ท่ า น ตรวจสอบความครบถ้ ว นในเรื่ อ ง
วัตถุประสงค์ เนื้อหา หรือข้อคาถามก่อน เป็ นการประเมิน
ความเที่ย งตรงของแบบสอบถามด้ว ยค่ า IOC Indexof
Item– Objective Congruence:) Pasunont, 2015: 377-
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381) โดยแบบสอบถามทัง้ 4 ตอน มีค่ า IOC เกิน 0.5
ทัง้ สิ้น แบบสอบถาม 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อ
คาถามลักษณะของข้อมูลทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
“เจน วาย” จ านวน 6 ข้ อ เป็ นค าถามเป็ นลัก ษณะให้
เลือ กตอบ Multiple Choice) ตอบได้เ พีย งค าตอบเดีย ว
เป็ นคาถามปลายปิ ด Close Ended Question) เป็ นข้อมูล
นามบัญญัติ Nominal Scale) และอันตรภาคชัน้ Interval
Scale) Rangsungnoen, 2011 14-15) ต อ น ที่ 2 ข้ อ
คาถามลักษณะและระดับ ระดับการเปิ ดรับ กลุ่มสื่อดัง้ เดิม
จานวน 9 สื่อ ตอนที่ 3 ข้อคาถามลักษณะและระดับการ
เปิ ดรับ กลุ่ม สื่อใหม่ จานวน 7 สื่อ ตอนที่ 4 ลักษณะและ
ระดับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทต่าง ของ “เจน
วาย” จานวน 20 ลักษณะ
ข้อมูลเบือ้ งต้นในแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ลักษณะ
ทัวไปทางประชากรของกลุ
่
่มตัวอย่าง จานวน 7 ข้อ ใช้สถิติ
เชิง แจกแจงความถี่ Frequency) จ านวนและสถิ ติเ ชิง
พรรณนา Descriptive Statistic) เป็ นร้ อ ยละ ในการ
วิ เ คราะห์ Rangsungnoen, 2011 14-15) ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามตอนที่ 2, 3 และ 4 เป็ นข้อมูลแบบอันตรภาค
ชัน้ Interval Scale) โดยแบ่ ง เป็ น 5 ระดับ คือ 0-4 ตัง้
ลักษณะคาถามเป็ นลักษณะมาตราวัดแบบลิเคอร์ท Likert
Scales) Karnchanavasee et al,
)
ก าหนดการให้คะแนน 5 ระดับ ดัง นี้ 4 คะแนน
หมายถึง มากที่สุด 3 คะแนน หมายถึง มาก 2 คะแนน
หมายถึ ง ปานกลาง 1 คะแนน หมายถึ ง น้ อ ย และ 0
คะแนน หมายถึ ง ไม่ เ ลย ระดับ เกณ ์ ก ารให้ ค ะแนน
ค่าเฉลีย่ กาหนดความสาคัญของคะแนน หลักการแบ่งช่วง
การแปลผลตามหลัก ของการแบ่ ง อัน ตรภาคชัน้ Class
interval) Petcharojana et al, 2007
)
ช่ ว งกว้า งของอัน ตรภาคชัน้ เท่ า กับ 0.8 สรุ ป
เกณ ์การแปลความหมายของคะแนนระดับ มี 5 ระดับ
ก าหนดการให้ค ะแนน ดัง นี้ คะแนนเฉลี่ย 3.21 - 4.00
หมายถึง มากที่สุ ด 2.41 – 3.20 หมายถึง มาก 1.61 –
2.40 หมายถึง ปานกลาง 0.81 – 1.60 หมายถึง น้อย และ
0.00 – 0.80 หมายถึง ไม่เลย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นในแบบสอบถาม ตอน
ที่ 2, 3 และ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะและระดับระดับ
การเปิ ดรับ เครื่อ งมือ สื่อ สารตราสิน ค้ า กลุ่ ม สื่อ ดัง้ เดิ ม
ลัก ษณะและระดับ การเปิ ด รับ กลุ่ ม สื่อ ใหม่ ลัก ษณะและ
ระดับ พฤติก รรมการบริโ ภคสิน ค้า ประเภทต่ า ง ของ

“เจน วาย” จะใช้สถิตเิ ชิงแจกแจงความถี่ จานวน และสถิติ
เชิงพรรณนา เป็ นร้อยละ และค่าเฉลีย่ Mean) และค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D ) Karnchanavasee et al,
)
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจ ัย
และหรือ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ัย ในข้อ ที่ 3 จะใช้สถิติแ บบ
สหสัมพันธ์แบบรายคู่ Paired-Simple T Test) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ค้นหาทิศทางและความสัมพันธ์ของตัวแปร โดย
จับ คู่ ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมของตั ว แปรต้ น และตั ว แปรตาม
จานวน 2 คู่ ความสัมพันธ์ Siriwan, 2003 13-13) แล้วนา
ค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์ท่ไี ด้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่าง เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั กาหนดค่าการ
แปลความหมายค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ไว้เป็ น 5 ระดับ
ดังนี้ ค่าสหสัมพันธ์ . หมาย ตามาก . - .
หมาย ตา . - . หมาย ปานกลา . - .
หมาย ส ค่ า สหสัม พัน ธ์ 0.81 หมายถึ ง สู ง มาก
Mahachulalongkornrajavidyalaya Instructors, 2008
38-41)
ำ
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ลัก ษณะทางประชากรของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง “เจน
วาย” มีรายละเอียดดังนี้
เพศ เป็ นเพศหญิง 220 คน ร้อยละ 53.2) เพศ
ชาย 194 ร้อยละ 46 )
อายุ มีอายุช่วง 21-25 ปี มากเป็ นอันดับ 1 จานวน
209 คน ร้อยละ 50.5) อันดับ 2 คือ อายุ 31-36 ปี จานวน
105 คน ร้อยละ 25.3) และอันดับ 3 อายุ 26-30 ปี จานวน
100 คน ร้อยละ 24.2)
ถิ่นที่อยู่อาศัย อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็ น
อันดับ 1 จานวน 191 คน ร้อยละ 46.1) รองไปเป็ นเขต
ปริมณ ล จานวน 69 คน ร้อยละ 16.7) และที่เหลือเป็ น
ต่างจังหวัด จานวน 154 คน ร้อยละ 37.2)
การศึกษา อยู่ในระดับปริญญาตรี เป็ นอันดับ 1
จานวน 280 คน ร้อยละ 67.6) มัธยมปลายหรือเทียบเท่า
เป็ น อัน ดับ 2 จ านวน 48 คน ร้อ ยละ 11.6) อนุ ป ริญญา
หรือเทียบเท่า เป็ นอันดับ 3 จานวน 38 คน ร้อยละ 9 )
ปริญญาเอก มีจานวนน้อยสุด เป็ นอันดับ 6 จานวน 2 คน
ร้อยละ 0.5)
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อาชีพ นัก ศึก ษาเป็ น อัน ดับ จ านวน
คน
ร้อยละ
) พนักงานบริษัท เป็ นอันดับ จานวน
คน ร้อ ยละ
) ประกอบธุ ร กิจ ส่ว นตัว เป็ น อัน ดับ
จานวน คน ร้อยละ
) และนักเรียนมีจานวนน้อย
สุด เป็ นอันดับ จานวน คน ร้อยละ )
รายได้ มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า
บาท เป็ น
อันดับ จานวน
คน ร้อยละ
) อันดับ คือ อยู่
ในช่ ว ง
บาท จ านวน
คน ร้อ ยละ
) อันดับ คือ อยู่ในช่วง
บาท จานวน
คน ร้อยละ
) ส่วนรายได้ต่อเดือน
บาท มีจานวนน้อยสุดเป็ นอันดับ จานวน คน ร้อยละ
)
ผลการวิจยั ลักษณะและระดับการเปิ ดรับสื่อของ
“เจน วาย” ตามวัตถุ ประสงค์การวิจยั ข้อ เมื่อพิจารณา
ตามกลุ่ ม ประเภทสื่อ จากการทบทวนวรรณกรรมตาม
แนวคิดทฤษ ีกลุ่มที่ การสื่อสารตราสินค้า แล้ว สามารถ
นาสือ่ ต่าง จานวน สือ่ มาแบ่งเป็ น กลุ่มประเภทสื่อ
คือ
กลุ่ ม สื่อ ดัง้ เดิม หมายถึง สื่อ มวลชนและสื่อ
สนั บ สนุ นสื่ อ มวลชน ซึ่ ง ตราสิ น ค้ า ใช้ ใ นการสื่ อ สาร
การตลาด มีความสามารถในการเข้าถึงคนจานวนมากได้
ในเวลาเดียวกัน เป็ นการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way
communication) จานวน สื่อ ได้แก่ ) โทรทัศน์ ) วิทยุ
) หนังสือพิมพ์ ) นิตยสาร ) หนังสือ ) ป้ ายโ ษณา )
โรงภาพยนตร์ ) ป้ ายรถเมล์ สถานีรถไ ้ า ) ใบปลิว
แผ่นพับ แคตตาล็อก
กลุ่ม สื่อใหม่ หมายถึง สื่อหรืออุปกรณ์ทม่ี กี าร
ใช้ ร ะบบคอมพิว เตอร์ ระบบดิจิท ัล และหรือ สัญ ญาณ
โทรศัพท์มือถือ ระบบอินเทอร์เน็ตในการทางาน ซึ่งตรา
สิน ค้า ใช้ในการสื่อ สารการตลาด มีค วามสามารถในการ
ตอบสนองเชิงข้อมูลแบบรวดเร็ว ทันที เฉพาะเจาะจงตาม
ความต้องการของผู้เปิ ดรับ เป็ นการสื่อสารแบบสองทาง
(Two-way communication) จานวน สือ่ ได้แก่ ) เคเบิล้
ทีวี ) เครื่องเล่น แผ่นวีดทิ ศั น์ระบบดิจทิ ลั ระบบแสงสี ้ า
ดี วี ดี บลู เ รย์ ) ) คอมพิ ว เตอร์ ตั ง้ โตะ ) โน้ ต บุ ก )
โทรศัพท์มอื ถือ ) คอมพิวเตอร์พกพา เช่น ไอแพด แท็บ
เล็ต ) เครื่องเล่นเกมพกพา เช่น พีเอสพี
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เปิ ดรับสื่อกลุ่ม สื่อดัง้ เดิม จานวน สื่อครบทุกสื่อ ระดับ
การเปิ ดรับอยู่ในช่วงน้อย-ปานกลาง ค่าเฉลีย่ โดยรวมระดับ
การเปิ ดรับสื่อดัง้ เดิมทัง้ หมด อยู่ในระดับปานกลาง Mean
= , S.D. =
) โดยมีการเปิ ดรับในระดับปานกลาง
จานวน สือ่ ได้แก่ โทรทัศน์ เป็ นอันดับ Mean =
,
S.D. =
) อันดับ ป้ ายโ ษณา Mean =
, S.D.
=
) อัน ดับ โรงภาพยนตร์ Mean =
, S.D. =
) ตามด้วย หนังสือ (Mean =
, S.D. =
) ป้ าย
รถเมล์ สถานี ร ถไ ้ า (Mean =
, S.D. =
)
นิ ต ยสาร (Mean =
, S.D. =
) หนั ง สื อ พิ ม พ์
(Mean =
, S.D. =
) เป็ น อัน ดับ ที่ – ส่ว น
วิท ยุ (Mean = 52, S.D. =
) และใบปลิว แผ่ น พับ
แคตตาล็อก Mean =
, S.D. =
) เป็ นสื่อดัง้ เดิม
จานวน สื่อที่มกี ารเปิ ดรับอยู่ในระดับน้อย เป็ นอันดับ
และอันดับ สุดท้ายอันดับ Mean =
, S.D. =
)
ดังแผนภาพที่
ผลการวิ จ ัย พบว่ า “เจน วาย” มี ล ัก ษณะการ
เปิ ดรับข้อมูลจากสื่อกลุ่ม สื่อใหม่ จานวน สื่อครบทุก
สือ่ ระดับการเปิ ดรับอยู่ในช่วงน้อยถึงมาก ค่าเฉลีย่ โดยรวม
ระดับ การเปิ ด รับ สื่อ ใหม่ ท งั ้ หมด อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
ค่อนข้างมาก Mean = , S.D. =
) โทรศัพท์มอื ถือ
เป็ น สื่อ ใหม่ เ พีย งสื่อ เดีย วซึ่ง มีค่ า เฉลี่ย การเปิ ด รับ อยู่ ใ น
ระดับมากทีส่ ุด เป็ นอันดับ Mean =
, S.D. =
)
มีส่อื ใหม่ สื่อซึง่ มีค่าเฉลีย่ การเปิ ดรับอยู่ในระดับมาก คือ
อันดับ โน้ ตบุก Mean =
, S.D. =
) อันดับ
คอมพิวเตอร์พกพา เช่น ไอแพด แท็บเล็ต (Mean =
S.D. =
) มีส่อื ใหม่ สื่อซึ่งค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับ อยู่ใน
ระดับปานกลางค่อนข้างมาก คือ อันดับ คอมพิวเตอร์ตงั ้
โตะ (Mean =
, S.D. =
) อัน ดับ เคเบิ้ล ทีวี
(Mean =
, S.D. =
) ส่วนเครื่องเล่นแผ่นวีดทิ ศั น์
ระบบดิจิท ัล ระบบแสงสี ้ า การเปิ ด รับ อยู่ในระดับปาน
กลาง Mean =
, S.D. =
) เป็ นอัน ดับ และ
สุดท้ายอันดับ คือ เครื่องเล่นเกมพกพา เช่น พีเอสพี การ
เปิ ดรับอยู่ในระดับน้ อย Mean =
, S.D. =
) ดัง
แผนภาพที่
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0.59

ค่า ลยโดยรวมระดั การ ปิ ดรั สอดั ดิม ทั สิน 9 สอ
ใ ปลิว น่ ั คตตาลอก
วิทยุ
หนั สอ มิ
นิตยสาร
ป้ ายร มล ส านร
้า
หนั สอ
โร า ยนตร
ป้ ายโ ษณากลา จ้
โทรทั น

1.82
1.42
1.52
1.63
1.74
1.81
1.88
1.96
1.98

0.90
1.01
0.99
0.95
0.98
0.89
0.98
0.86
1.01
-

0.50
Std. Deviation

2.36

1.00

1.50

2.00

2.50

Mean

ำ ท ค่าเฉลีย่ ระดับการเปิ ดรับสือ่ กลุ่ม 1 สือ่ ดัง้ เดิม จานวน 9 สือ่ ของ “เจน วาย”
0.65

ค่า ลยโดยรวมระดั การ ปิ ดรั สอใหม่ ทั สิน 7 สอ
ครอ ล่น กม ก า ช่น อส
ครอ ล่นวิดทั นระ ดิจทิ ลั ส ส ้ า
ค ลทว
ิ
คอม วิ ตอรตั โตะ
คอม วิ ตอร ก า ช่น อ ด ท ลต
โน้ต ุก
โทร ั ทมอ อ
-

0.50

1.00

Std. Deviation

ำ ท ค่าเฉลีย่ ระดับการเปิ ดรับสือ่ กลุ่ม
ลการวิจ ัย ลัก ษณะ ละระดั
ติ ก รรมการ
ริโ คขอ จน วาย ตามวัต ุ ป ระส คการวิจยั ข้อ
ว่า มลักษณะ ละระดั ติกรรมการ ริโ ค คร ทั
ลักษณะ ค่า ลยโดยรวม ติกรรมการ ริโ คอย่ใน
ระดั ปานกลา
ระดั
ติกรรมการ ริโ คอย่ในช่ว น้ อย มาก ม ติกรรม
ย ลักษณะ ดยวท จน วาย ริโ คอย่ในระดั มาก คอ
อาหาร ละ ครอ ดม ปนอันดั 1
อันดั
จานวน 11 ลักษณะ ริโ คในระดั
ปานกลา ละอันดั ท
จานวน ลักษณะ ริโ ค
ในระดั น้อย กล่าวคอ อันดั ค่า ดินทา ช่น ค่าร ค่า

1.13
1.20
1.02
1.03
1.13
1.25
1.18
0.91
1.50

2.19
1.70
2.12
2.27
2.41
2.45
2.00

2.50

3.21
3.00

3.50

Mean

สือ่ ใหม่ จานวน สือ่ ของ “เจน วาย”
นามัน ค่าทา ด่วน (Mean = 2.38, S.D. =
) อันดั 3
สิน ค้า อุ ป โ ค อย่ า ชม ส ่ ยาส ั น
อัน ดับ สิน ค้ า ประเภทแ ชัน่ เสื้อ ผ้ า
รองเท้า กระเปา เครื่องประดับ เครื่องสาอาง ทาผม Mean
= 2.34, S.D. =
) อัน ดับ ที่พ ัก ค่ า ไ ค่ า ประปา
(Mean = 2.29, S.D.
) อันดับ โทรศัพท์มอื ถือ เช่น
ค่าโทรศัพท์ เคสโทรศัพท์ สาย-ปลักชาร์จ แบตเตอรี่ แอพ
พลิเคชันต่าง หรือ สติกเกอร์ ไลน์ (Mean = 2.02, S.D.
=
) ส่วนอันดับสุดท้าย อันดับ คือ การชมคอนเสิรต์
(Mean = 1.35, S.D. =
) ดังตารางที่
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ำ ำ ท ค่าเฉลีย่ ระดับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทต่าง ของ “เจน วาย”
ค่าเ ลี่ย
(

พฤติ กรรมการ ื้อใ สิ นคาลักษณะต่าง
อาหาร ละ ครอ ดม
ดินทา ช่น ค่าร ค่านามัน ค่าทา ด่วน
สินค้าอุปโ ค อย่า ชม ส ่ ยาส ั น
สินค้าประ ท ชัน สอ า้ รอ ท้า กระ ปา ครอ ประดั
ครอ สาอา ทา ม
ท กั ค่า ค่าประปา
โทร ั ทมอ อ ช่น ค่าโทร ั ท คสโทร ั ท สาย-ปลักชารจ
ต ตอร อ ลิ คชันต่า หรอ สติก กอร ลน
การดหนั ในโร า ยนตร หรอดละครในโร ละคร
การท่อ ทยว ในประ ท
สุข า ละการ ล่นก า
หนั สอ อุปกรณ อการ รยน หรอ อการทา าน
อิน ทอร นต า้ น
สินค้าประ ท อท คอม วิ ตอร โน้ต ุก
ค่า หล้า ยร หรอ ุหร
่นวดิท ั น กยวกั หนั หรอละคร
สินค้าประ ทด ลรักษาหน้า สิว ล อร โ ทอก ิ ล ลอร
ร้อย หม หรอ ลั ยกรรม
่นวดิท ั น กยวกั ล หรอ
การท่อ ทยว ต่า ประ ท
ขอ สะสม ช่น สตมป าขวด า ตุกตา โม ดล
่นวดิท ั น กม หรอ อ ลิ คชัน กม หรอ กมออน ลน
การชมคอน สิรต
ค่า ลยโดยรวมระดั ติกรรมการ อใช้ ทั สิน ลักษณะ
ำย
เรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย

เมื่อ น าค่ า เฉลี่ย ระดับ การเปิ ด รับสื่อ กลุ่ ม สื่อ
ดัง้ เดิม ทัง้ สิน้ จานวน สือ่ และสือ่ กลุ่ม สือ่ ใหม่ ทัง้ สิน้
จานวน สื่อ กับค่าเฉลีย่ ระดับพฤติกรรมการบริโภคของ
“เจน วาย” ทัง้ สิ้น จ านวน ลัก ษณะ มาทดสอบหา
ความสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ เพื่อทดสอบ
สมมติฐานและความสัมพันธ์ของตัวแปร จับคู่ตวั แปรต้น
ตาม จานวน คู่ กล่าวคือ
สมมติฐานของตัวแปรคู่ท่ี คือ
สมมติฐาน H0 : ค่ า เฉลี่ย ระดับ การเปิ ด รับสื่อ
ดัง้ เดิม กับ ค่ า เฉลี่ย ระดับ พฤติ ก รรมการบริโ ภค ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั

การแปลค่าระดับ
พฤติ กรรมการ ื้อใ
มาก
ปานกลา
ปานกลา

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ปานกลา
ปานกลา
ปานกลา
ปานกลา
ปานกลา
ปานกลา
ปานกลา
ปานกลา
ปานกลา
ปานกลา
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลา

สมมติฐ าน H1 : ค่ า เฉลี่ย ระดับ การเปิ ด รับสื่อ
ดั ง้ เดิ ม กั บ ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค มี
ความสัมพันธ์กนั
สมมติฐานของตัวแปรคู่ท่ี คือ
สมมติฐ าน H0 : ค่ า เฉลี่ย ระดับ การเปิ ด รับสื่อ
ใหม่ ก ั บ ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั
สมมติฐ าน H1 : ค่ า เฉลี่ย ระดับ การเปิ ด รับสื่อ
ใ ห ม่ กั บ ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ะ ดั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค มี
ความสัมพันธ์กนั ) แล้วใช้สถิติการทดสอบความสัมพันธ์
แบบสหสัมพันธ์แบบรายคู่ (Wanichbuncha, 2007: 350359)
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ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรทัง้ คู่ตวั
แปร มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ั น ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มัน่
เนื่องจากค่านัยสาคัญทางสถิติ Sig.) น้อยกว่า
คือ
มีค่าเท่ากับ
จึงป ิเสธสมมติฐาน H0 : ค่าเฉลี่ย
ระดับ การเปิ ดรับ สื่อ กับ ค่ า เฉลี่ย ระดับ พฤติก รรมการ
บริโภค ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั และยอมรับสมมติฐาน H1
: ค่าเฉลีย่ ระดับการเปิ ดรับสื่อกับค่าเฉลีย่ ระดับพฤติกรรม
การบริโภค มีความสัมพันธ์กนั ดังนี้
ตัวแปรคู่ท่ี ค่าเฉลีย่ ระดับการเปิ ดรับสื่อกลุ่ม
สื่อ ดัง้ เดิม กับ ค่ า เฉลี่ย ระดับ พฤติ ก รรมการบริโ ภค มี

ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง เนื่องจากค่า r มีค่า
เท่ากับ
มีค่าเข้าใกล้
ตัวแปรคู่ท่ี ค่าเฉลีย่ ระดับการเปิ ดรับเครื่องมือ
สื่อสารตราสินค้าผ่านสื่อกลุ่ม สื่อใหม่กบั ค่าเฉลีย่ ระดับ
พฤติกรรมการบริโภค มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปาน
กลาง เนื่องจากค่า r มีค่าเท่ากับ
มีค่าเข้าใกล้
แต่ความสัมพันธ์ของระดับการเปิ ดรับสื่อกลุ่ม สื่อใหม่
กั บ ระดั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค มี ค่ า มากกว่ า ค่ า
ความสัมพันธ์ของระดับการเปิ ดรับสื่อกลุ่ม สื่อดัง้ เดิม
กับระดับพฤติกรรมการบริโภคของ “เจน วาย” เนื่องจาก
มีค่า r สูงกว่า รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ ปรย ทย ความสัม นั ธระหว่า ค่า ลยระดั การ ปิ ดรั สอกลุ่ม 1 สอดั ดิม ละกลุ่ม สอใหม่ก ั
ค่า ลยระดั ติกรรมการ ริโ คขอ จน วาย ด้วยการทดสอ ความสัม นั ธ สหสัม นั ธ
การทดสอบความสัมพันธ์
แบบสหสัมพันธ์
(
)
สหสัม นั ธ
ค่าเ ลี่ยระดับ
พฤติ กรรม นัยสาคัญทา ส ติ ิ
การบริ โภค
หา
( . )

ค่าเ ลี่ยระดับการเปิ ดรับ ค่าเ ลี่ยระดับการเปิ ดรับ
สื่อกลุ่มที่ สื่อดัง้ เดิ ม
สื่อกลุ่ม สื่อใหม่
0.472**

0. 92**

0.

0.

**. ค่าสหสัม นั ธ อว่ามความสาคัญอย่า มนัยสาคัญทา ส ติ ิ
ส

อ ำย ำ ยั
เมื่อ พิจ ารณาลัก ษณะการเปิ ดรับ สื่อ ตามกลุ่ ม
ประเภทสื่อ ผลการวิจยั พบว่า “เจน วาย” มีพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่อ ทัง้ กลุ่มประเภทคือ ทัง้ สื่อดัง้ เดิม และสื่อใหม่
สอดคล้องตามแนวคิดของ Wind, Mahajan และ Gunther
(
- ) ที่ก ล่ า วว่ า ผู้บ ริโ ภคยุ ค ปั จ จุ บ ัน ไม่ ไ ด้
เปลีย่ นไปอย่างสิน้ เชิง ยังคงเปิ ดรับทัง้ สือ่ ดัง้ เดิมและสือ่ ใหม่
ผู้บริโภคยุคปั จจุบนั อยู่ในยุคแห่งการเชื่อมต่ อระหว่างสื่อ
ดัง้ เดิมและสื่อใหม่ เปรียบเสมือน “Centaur” หรือมนุ ษย์ท่ี
ท่ อ นบนเป็ นคนแต่ มีตัว ท่ อ นล่ า งเป็ นม้ า เป็ นผู้ บ ริโ ภค
ลูกผสมยุคใหม่เปิ ดรับสือ่ ดัง้ เดิมและสือ่ ใหม่ร่วมกัน เรียกว่า
“New Hybrid Consumer”
ระดับการเปิ ดรับสื่อทัง้ กลุ่ม กลุ่มประเภท ของ
“เจน วาย” มีค่ า เฉลี่ย การเปิ ด รับ อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
เช่นเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะเห็นว่า “เจน
วาย” มีระดับการเปิ ดรับสื่อใหม่มากกว่าสื่อดัง้ เดิม เห็นได้

ลการทดสอบ
สมมติ ฐานและการแปล
ค่าความสัมพันธ์ตวั แปร
ยอมรั H1
สัม นั ธระดั ปานกลา
ยอมรั H1
สัม นั ธระดั ปานกลา

หา ทระดั ความ ชอมัน

1

จากค่ า เฉลี่ ย โดยรวมระดับ การเปิ ดรับ กลุ่ ม สื่อ ดัง้ เดิม
จ านวน สื่อ มีค่ า น้ อ ยกว่ า กลุ่ ม สื่อ ใหม่ จ านวน สื่อ
กล่าวคือ ค่าเฉลีย่ โดยรวมการเปิ ดรับสื่อดัง้ เดิม อยู่ในระดับ
ปานกลางค่ อ นข้ า งน้ อ ย Mean =
, S.D. =
)
ค่าเฉลี่ยโดยรวมการเปิ ดรับสื่อใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างมาก Mean = , S.D. =
)
ผลการวิจยั ส่ว นนี้สอดคล้องกับสิง่ ที่ วิทยา ชีวรุ
โณทัย Chevarunothai, 2012 ) กล่าวไว้ว่า “เจน วาย”
เป็ นผู้ ช่ืน ชอบอยู่ ก ับ เทคโนโลยี เสพติ ด ข้อ มู ล ผ่ า นสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทัง้ ที่เป็ นสาระและความบันเทิง และ
สอดคล้องกับสิง่ ที่ Van den Bergh และ Beher (2013: 59) กล่าวว่า “เจน วาย” เกิดและเติบโตมากับยุคที่ส่อื ใหม่
สื่อดิจทิ ลั สื่อออนไลน์ เริ่มจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตปกติ
ประจาวัน ทัง้ บ้านและโรงเรียน จึง คุ้นเคยกับการเปิ ดรับ
และใช้ ส่ือ ใหม่ เ หล่ า นี้ เพื่ อ การเปิ ดรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ติดต่อสือ่ สาร ซือ้ ใช้สนิ ค้ามากกว่าสือ่ ดัง้ เดิม
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เมื่อพิจารณาลักษณะการเปิ ดรับ สื่อดัง้ เดิมและสือ่
ใหม่ ร่วมกันทัง้ สิ้น สื่อ โดยพิจารณาเป็ นรายสื่อ จาก
ผลการวิจ ัย จะเห็น ว่ า “เจน วาย” เปิ ด รับ สื่อ ใหม่ อย่ า ง
โทรศัพท์มอื ถือ เป็ น อันดับ และเป็ นสื่อประเภทเดียวที่
“เจน วาย” เปิ ดรับในระดับมากทีส่ ดุ จากทัง้ สิน้
สือ่ โดย
มีคอมพิวเตอร์พกพา เช่น โน้ ตบุก แท็บเล็ต อยู่เปิ ดรับใน
ระดับมาก เป็ นอันดับที่ และ ตามลาดับ
ผลการวิจยั ส่วนนี้สอดคล้องกับสิง่ ทีก่ รรณิการ์ จุ่น
พิจารณา ตาแหน่ ง Head of Content+ บริษัท มายด์แชร์
จ ากั ด กล่ า ว (Media 2018, Integrated Online, Offline,
) ในนิ ต ยสาร BrandAge ถึ ง พฤติ ก รรมการ
เปิ ดรับสื่อผู้บริโภคในยุคปั จจุบนั ว่า มีการประสมประสาน
การเปิ ดรับ ทัง้ สื่อ ดัง้ เดิม และสื่อ ใหม่ นิ ย มเปิ ดรับ กลุ่ ม
ประเภทสื่อ ซึ่ง มีหน้ า จอประเภทต่ า ง ร่ ว มกัน ที่เรียกว่า
“Multi-Screen” เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์
โดยสื่อใหม่อย่างโทรศัพท์มอื ถือมีบทบาทมากยิง่ ขึน้ เป็ น
สื่ออันดับแรกที่ผู้บริโภคยุคปั จจุบนั เปิ ดรับ Mobile First)
สอดคล้ อ งตาม Brennan และ Schafer (
- )
กล่าวสนับสนุนการทีโ่ ทรศัพท์มอื ถือได้รบั ความนิยมเปิ ดรับ
มากขึน้ โดยให้เหตุผลว่า โทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโ นช่วย
ให้การติดต่อสื่อสารเกิดขึน้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ง่าย สะดวก
รวดเร็ว อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย แอพพลิเคชันต่าง บน
โทรศัพ ท์มือ ถือ อย่ า ง ยูทูป หรือ กูเ กิ้ล ท าให้สามารถรับ
ข้อ มูล ความรู้ ข่า ว กี า ความบัน เทิง หรือ รายการทาง
โทรทัศ น์ ท่ีก าลัง เผยแพร่ อ อกอากาศอยู่ สามารถท า
ธุ ร กรรมทางการเงิน ธุ ร กิจ ซื้อ ขาย รวมถึง ค้น หาข้อ มูล
เกี่ยวกับตัวสินค้า ตราสินค้า เพื่อการตัดสินใจซื้อใช้ผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือได้
Qualman (
- ) ได้ให้เหตุผลซึง่ ทาให้ใน
ปั จจุบนั “เจน วาย” ซึ่งเป็ นกลุ่มวัยรุ่นนิยมเปิ ดรับและใช้
โทรศัพ ท์ มือ ถื อ เพิ่ม เติ ม ว่ า กลุ่ ม วัย รุ่ น นอกจากจะใช้
โทรศัพท์มอื ถือเพื่อการโทรศัพท์ เช็คอีเมลแล้ว ยังชอบทีจ่ ะ
สร้า งและรัก ษาความสัม พัน ธ์ก ับ เพื่อ น คนในครอบครัว
ด้ว ยการน าเสนอถ่ า ยภาพและภาพกิ จกรรมต่ าง ของ
ต น เ อง บ น สั ง ค ม อ อ น ไ ลน์ Social Media) จึ ง มั ก ใช้
โทรศัพท์มอื ถือร่วมกับอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi–fi) ถ่ายและ
อั พ โหลดภาพ พู ด คุ ย แสดง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ การ
ติดต่อสื่อสารบนสังคมออนไลน์ของตนเอง อย่าง เพซบุก
ทวิตเตอร์ หรือ อินสตาแกรมด้วย
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ผลการวิจยั พบว่า “เจน วาย” เปิ ดรับสื่อใหม่ จาก
โน้ตบุกและคอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็ นอันดับ และ
การเปิ ดรับอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับนิยามความหมาย
ของ “เจน วาย” ซึ่ง Van Den Bergh และ Behrer (
- ) ได้กล่าวถึงคนกลุ่มนี้ว่า เป็ นกลุ่มคนทีม่ ลี กั ษณะโดด
เด่ น เป็ น พิเ ศษ การนิ ย มเปิ ด รับ และใช้ส่อื ที่มีเ ทคโนโลยี
Technology Media Usage) สู ง สุ ด เป็ นอั น ดั บ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มเจนเนอเรชันอื
่ ่น อีก กลุ่ม คือ เจน
เอ็กซ์ (เกิดระหว่างปี พ ศ
- ) เบบี้ บูมเมอร์ (เกิด
ระหว่างปี พ ศ
) และ เดอะ ไซเรนท์ เจนเนอ
เรชัน่ (เกิดระหว่างปี พ ศ
- )
นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ค ากล่ า ว ข อ ง
Solomon (
- ) ทีว่ ่า “เจน วาย” เติบโตมาพร้อม
กับเทคโนโลยี จึงนิยมใช้ชวี ติ กับสือ่ ดิจทิ ลั ต่าง ตลอดเวลา
อย่างอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตไร้สาย และสื่อที่พกพาได้
Portable Media) เช่ น โทรศัพ ท์มือ ถือ สมาร์ท โ น แท็บ
เล็ต แอพพลิเคชันต่าง เนื่องจากสื่อเหล่านี้มคี ุณสมบัติ
เหมาะสมกับวิถีชวี ติ คนในปั จจุบนั จนสามารถเรียกได้อกี
อย่างหนึ่งว่าเป็ น คนทีม่ สี ่อื หรืออุปกรณ์ดจิ ทิ ลั เป็ นรากฐาน
ในการดารงชีวติ หรือ “The Digital Native”
ส าหรับ กลุ่ ม สื่อ ดัง้ เดิม ผลการวิจ ัย พบว่ า “เจน
วาย” เปิ ดรับสื่อโทรทัศน์ อันดับที่ การเปิ ดรับอยู่ในระดับ
ปานกลางค่อนข้างมาก รองลงไปเป็ นอันดับ และ คือ
ป้ ายโ ษณากลางแจ้ง และโรงภาพยนตร์ แต่อย่างไรก็ตาม
ระดับการเปิ ดรับสื่อใหม่ อย่างโทรศัพท์มอื ถือ โน้ตบุก และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ก็สงู กว่าการเปิ ดรับสื่อดัง้ เดิมอยู่ดี
ผลการวิจยั ในส่วนนี้สอดคล้องกับสิง่ ที่ Calder (
) กล่ า วถึ ง โทรทัศ น์ ใ นฐานะสื่อ ดัง้ เดิม ว่ า ปั จ จุ บ ัน มี
ประสิทธิภาพในการทาให้ผู้รบั เปิ ด รับข้อมูลข่ าวสารตรา
สินค้าลดลง
ผลการวิจยั พบว่า “เจน วาย” มีค่าเฉลีย่ พฤติกรรม
การบริโ ภคอยู่ในระดับ ปานกลาง อยู่ใ นช่ ว งน้ อยถึงมาก
แล้วพฤติกรรมการบริโภคของ “เจน วาย” โดยหลักเป็ นไป
เพื่อตอบสนองปั จจัยในการดารงชีวติ กล่าวคือ อาหารและ
เครื่องดื่ม เป็ นอันดับ 1 อยู่ในระดับมาก ส่วนอันดับ 2, 3, 4
และข้ามไปทีอ่ นั ดับ คือ อันดับ ค่าเดินทาง เช่น ค่ารถ
ค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน อันดับ 3 สินค้าอุปโภค อย่างแชมพู
สบู่ ยาสี ั น และอัน ดับ 5 ที่พ ัก ค่ า ไ ค่ า ประปา อยู่ใ น
ระดับ ปานกลาง สอดคล้ อ งตามการแสดงพฤติ ก รรม
ผู้บ ริโ ภคตามความจ าเป็ น แบบล าดับ ขัน้ Hierarchy of
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Needs) ของ MASLOW (Solomon,
- ) ที่
กล่าวว่า ผูบ้ ริโภคจะแสดงพฤติกรรมการบริโภคเป็ นลาดับ
ขัน้ ตามความจาเป็ นพืน้ ฐานทางร่างกาย Physical Need)
ในเรื่องอาหาร ทีพ่ กั พิงเป็ นลาดับแรกก่อน
ผลการวิจ ัย พบว่ า “เจน วาย” มีพ ฤติก รรมการ
บริโภคสินค้าประเภทแ ชัน่ อย่างเสือ้ ผ้า รองเท้า กระเปา
เครื่อ งประดับ เครื่อ งสาอาง ท าผม เป็ น อัน ดับ อยู่ใ น
ระดับปานกลาง ผลการวิจยั ในส่วนนี้ แสดงให้เห็นว่า “เจน
วาย” ให้ความสาคัญกับสินค้าประเภทแ ชัน่ สอดคล้องกับ
บทความเรื่อง “Affluent Millennials” นิตยสาร BrandAge
ของนาราดา ปั ญญาวงษ์
: 73-77) ทีก่ ล่าวถึงว่า “เจน
เอ็ ม ” (Gen M: Affluent Millennial) คื อ “เจน วาย” ซึ่ ง
เติบโตขึ้น มีกระบวนความคิดที่เปลี่ยนไป เป็ นนักลงทุน
เจ้าของธุรกิจที่กล้าคิด กล้าลงทุน ประสบความสาเร็จใน
การสร้างรายได้อย่างรวดเร็วจากความสามารถของตนเอง
ถือเป็ นกลุ่มคนทีม่ กี าลังซือ้ ค่อนข้างสูง มีพฤติกรรมชอบใช้
ตราสิน ค้ า ชัน้ สู ง (Brand name) ให้ ค วามส าคัญ กับ การ
เลือกใช้เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเปา เครื่องประดับ เครื่องสาอาง
ท าผม เพื่อ แสดงสถานภาพของตนเอง และสไตล์ข อง
ตนเอง แต่ไม่นิยมตามกระแสนิยม
ผลการวิจยั พบว่า “เจน วาย” แสดงพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าเพื่อการติดต่อสือ่ สาร เช่น โทรศัพท์มอื ถือ ค่า
โทรศัพ ท์ เคสโทรศัพ ท์ สาย-ปลักชาร์จ แบตเตอรี่ แอพ
พลิเคชันต่าง หรือ ไลน์ สติกเกอร์ และอินเทอร์เน็ตบ้าน
เป็ นอั น ดั บ ในระดั บ ปานกลาง ผลการวิ จ ั ย ส่ ว นนี้
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ั ย ของพรนิ ภ า หาญมะโน
Harnmano, 2015: 66) เรื่อง “พฤติกรรมการซือ้ สินค้าของ
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ บี เอ็กซ์ และวาย ทีร่ า้ นค้าปลีกสมัยใหม่
ในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด นครราชสีม า” ที่พ บว่ า “เจน
วาย” มีพ ฤติ ก รรมการบริโ ภคสิน ค้ า ประเภทของใช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน มากทีส่ ดุ เป็ นอันดับ 1 (ร้อยละ 61.70) สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 2 (ร้อยละ 19.20) เครื่องดื่ม อันดับ
3 (ร้อยละ 8.30) อาหารสด เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้) อันดับ 4
(ร้อยละ 7.50) และอาหารสาเร็จรูป อันดับ 5 (ร้อยละ 3.30)
ผลการวิจยั ส่วนนี้ อาจอธิบายได้ตามที่ Solomon
(2013: 18-20) นิ ย ามผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ว่ า เป็ นพลเมื อ ง
ชาวเน็ ต ที่ เ รี ย กว่ า “Netizen” เนื่ อ งจากอาศั ย อุ ป กรณ์
ติดต่อสื่อสารระบบดิจทิ ลั อย่างโทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโ น
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพกพา ล ใน
การใช้ชีวิต ประจ าวัน เพื่อ การเข้า ถึง ข้อ มูลข่า วสาร การ

ติดต่อ การซือ้ ใช้และทาธุรกิจ โดยเปิ ดรับและใช้การสื่อสาร
ระบบดิจทิ ลั อินเทอร์เน็ต เครือข่าย ชุมชน สังคมออนไลน์
ในระดับสูงมาก จนเรียกได้ว่า มีชวี ติ อยู่กบั สังคมออนไลน์
เป็ นชีวติ ที่ 2 (Second Life) รองจากการใช้ชวี ติ ประจาวัน
ปรกติ
ผลการวิจ ัย ในส่ว นนี้ ย ัง สอดคล้อ งกับ ผลสารวจ
พฤติกรรมผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 โดย
ส านั ก งานพั นาธุ ร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ องค์ก าร
มหาชน) สพธอ ) หรือ ETDA (เอ็ต ด้า ) ซึ่ง ระบุ ว่ า กลุ่ม
Gen Y และ Z หรือ กลุ่ ม คนที่มีอ ายุ น้ อ ยกว่ า 18-37 ปี มี
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุดเป็ นอันดับ 1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเจนเนอเรชันอื
่ ่น โดยมีการใช้งานสูงถึง 10
ชัว่ โมง 22 นาที ในวัน ธรรมดา และเพิ่ม เป็ นเกือ บ 12
ชั ่ว โ ม ง ใ น วั น ห ยุ ด ETDA revealed internet users
behavior, 2018, online: 1-2)
ผลการวิจยั พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับ ปาน
กลางระหว่างระดับการเปิ ดรับสื่อทัง้ กลุ่ม คือ กลุ่ม สื่อ
ดัง้ เดิม และกลุ่ม สื่อใหม่ กับระดับพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าของ “เจน วาย” ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
ผลการวิจยั
ส่ ว นนี้ ส อดคล้ อ งกับ การที่ “เจน วาย” เป็ นกลุ่ ม คนซึ่ง
เรียกว่า “Multi-takers” หรือ ผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการเปิ ดรับและ
ใช้ส่อื หลายสื่อพร้อมกันกับการทากิจกรรมอื่นไปด้วย คือ
มัก จะใช้อุ ป กรณ์ ดิจิท ัล เทคโนโลยีต่ า ง ที่ต นเองมีอ ยู่
ค้ น หาและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล จากสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใน
ขณะเดียวกันก็ใช้ส่อื หลายสื่อนัน้ ติดต่ อสื่อสารผ่ านสังคม
ออนไลน์ต่าง ไปด้วย
โดย Van Den Bergh และ Behrer (
- )
กล่าวว่า การมีพฤติกรรมเช่นนี้ในกลุ่ม “เจน วาย” ทีม่ อี ายุ
ต่ ากว่า ปี จะทาให้การประมวลข้อมูล การรับรูเ้ กิดจาก
การเปิ ด รับ สื่อ เกิด ขึ้น ได้ไ ม่ เ ต็ม ประสิท ธิภ าพ Solomon
(
- ) ยังได้กล่ าวเสริมประเด็นนี้ว่า พฤติกรรม
เช่ น นี้ ท าให้ ก ารรับ รู้ ข องผู้ บ ริโ ภคแตกกระจัด กระจาย
Defragmented) ประสิทธิภาพการรับรูล้ ดลง ทาให้สอ่ื สร้าง
ประสิทธิผลต่อพฤติกรรมการบริโภคได้ลดลง
สาเหตุอกี ประการหนึ่งที่อาจทาให้ความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิ ดรับสื่อทัง้ กลุ่มประเภทสื่อ กับพฤติกรรม
การบริโภคสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง อาจมาจากการที่
“เจน วาย” หรือ “เจน เอ็ม” มีลกั ษณะบุคลิกภาพเฉพาะที่
โดดเด่ น ในการเปิ ด รับ สื่อ ต่ า ง ส่ง ผลต่ อ พฤติก รรมการ
บริโภคได้ไม่มากทีค่ วร คือ กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคฉลาด
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เลือก ฉลาดซือ้ รูจ้ กั ใช้เงิน ชอบสินค้าทีม่ คี ุณภาพคุม้ ค่าคุม้
ราคา มักเปรียบเทียบสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ และเลือกใช้
สินค้าที่อยู่ภายใต้ตราสินค้า ชัน้ สูงซึ่งเป็ นที่นิยมรู้จกั และ
สินค้าทีไ่ ม่มตี ราสินค้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สถานการณ์ทแ่ี ตกต่าง
กัน ตามที่บทความเรื่อง “Affluent Millennials เปลี่ยนโลก
ก าหนดตั ว ตน ” ในนิ ต ยสาร BrandAge ได้ ก ล่ า วไว้
(Punyawong, 2018: 73-77)
นอกจากนี้ Van Den Bergh และ Behrer,
34-36) ยังกล่าวสนับสนุ นประเด็นนี้ด้วยว่า เวลาที่ “เจน
วาย” จะแสดงพฤติกรรมการบริโภค ซือ้ ใช้สนิ ค้านัน้ เขามี
ความเชื่อถือไว้วางใจที่จะเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารตราสินค้า
จากสือ่ บุคคล อย่างกลุ่มผูน้ าทางคิดเห็น Peer) เช่น เพื่อน
สนิท พนักงานขาย คนในครอบครัว และตนเอง มากกว่า
เครื่องมือสือ่ สารตราสินค้าอย่างสือ่ ดัง้ เดิมและสือ่ ใหม่ดว้ ย
โ ด ย ไ บ ร อ น ช า ร์ ป ( FONS VAN DYCK,
2014/2017: - ) ได้อธิบายผลของการเปิ ดรับสื่อต่าง
อย่ า งเช่ น สื่อ เพื่อ การโ ษณาซึ่ง มีผ ลต่ อ พฤติก รรมการ
บริโ ภค การซื้อ ใช้ ต ราสิน ค้ า หรือ การตลาด เอาไว้ ใ น
หนังสือเรื่อง “How Brands Grow: What marketers don’t
know” เกีย่ วกับกลไกการทางานของโ ษณาว่า โ ษณามี
หน้าที่กระตุ้นผูบ้ ริโภคให้แสดงพฤติกรรมการบริโภค การ
ซื้อใช้ตราสินค้า แต่ อาจจะไม่ได้ส่งผลต่ อการตลาดอย่าง
เป็ นรูปธรรมด้วยการมียอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน ผลที่
ผูบ้ ริโภคเปิ ดรับสือ่ และการโ ษณามีทงั ้ ผลทางตรงและอ้อม
ผลของการโ ษณาแบ่งออกเป็ น ด้าน คือ ) ผลระยะสัน้
คือ ช่วยทาให้ตราสินค้ารักษายอดขายเอาไว้ได้ และ ) ผล
ระยะยาว คือ การสร้างการรับรู้ จดจา ระลึกถึง ความโดด
เด่นแตกต่าง และคุณค่าให้กบั ตราสินค้า
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างความสัมพันธ์
การเปิ ดรั บ สื่ อ กลุ่ ม คื อ สื่ อ ดั ง้ เดิ ม และ สื่ อ ใหม่ ก ับ
พฤติกรรมการบริโภคของ “เจน วาย” เป็ นรายคู่ ผลการวิจยั
พบว่า ความสัมพันธ์ของทัง้ คู่ตัวแปรอยู่ในระดับปาน
กลาง ทีค่ วามเชื่อมัน่
โดยค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
คู่ท่ี การเปิ ดรับสื่อดัง้ เดิมกับพฤติกรรมการบริโภคของ
“เจน วาย” มีค่าน้อยกว่าค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ท่ี
การเปิ ดรับสื่อใหม่กบั พฤติกรรมการบริโภคของ “เจน วาย”
เป็ น ค่ า ความสัม พัน ธ์ซ่ึง แตกต่ า งกัน เล็ก น้ อ ย อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญ
ผลการวิ จ ั ย ในส่ ว นนี้ ส อดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ Fisk
(
- ) ได้กล่าวว่า กลุ่มผู้บริโภคปั จจุบนั มีอานาจ
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ในการเข้า ถึง ข้อ มู ล ข่ า วสารตราสิน ค้า ได้โ ดยง่ า ย จึง มี
พฤติกรรมการเปิ ดรับ ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุก
แหล่ง ทัง้ จากสื่อดัง้ เดิม อย่างโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ
สื่อสมัยใหม่ อย่างอินเทอร์เน็ต สื่อทีม่ ปี กิ ริ ยิ าโต้ตอบกลับ
(Interactive media) อย่ า งโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สมาร์ ท โ น
คอมพิวเตอร์พกพา แล้วรวบรวมข้อมูลต่าง เข้าด้วยกัน
โดยการปะติด ปะต่ อ เพื่อ ท าให้ก ารตัด สิน ใจ การแสดง
พฤติก รรมการซื้อ ใช้เ กิด ขึ้น มีป ระสิท ธิภ าพและมีค วาม
ผิดพลาดน้อยทีส่ ุด ส่งผลให้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
การเปิ ด รับ สื่อ ทัง้ กลุ่ ม คือ สื่อ ดัง้ เดิม และสื่อ ใหม่ กับ
ระดับพฤติกรรมการบริโภคของ “เจน วาย” ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ
อส อ
ข้อเสนอแนะสาหรับแนวทางการสื่อสารตราสินค้า
ยุคปั จจุบนั เมื่อ “เจน วาย” เป็ นผูบ้ ริโภคยุคใหม่ลูกผสมซึง่
มีพฤติกรรมการเปิ ดรับทัง้ สื่อดัง้ เดิมและสื่อใหม่ นักการ
ตลาด นักสือ่ สารตราสินค้าควรดาเนินการ ดังนี้
) การให้ความสาคัญกับการหลอมรวมเนื้ อ หา
ตามแนวคิ ด ของการท าการตลาดยุ ค ใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า
“Content Marketing” เป็ นการหลอมรวมกัน ของเนื้ อ หา
ข้อ มู ล ตราสิน ค้า Content) แล้ว น าไปเผยแพร่ ใ นหลาย
ช่องทาง Channels) ผ่านสื่อต่ าง ทัง้ สื่อดัง้ เดิมและสื่อ
ใหม่ Odden,
- )
) การหันมาใส่ใจกับการทาตลาดผ่านสื่อดิจิทลั
ที่ เ รี ย ก ว่ า “Digital Marketing” ต า ม ที่ Wertime แ ล ะ
Fenwick (
-67, 90- , - ) กล่าวว่า ควร
ใช้ส่อื ใหม่กลุ่มนี้เป็ นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการสื่อสารตรา
สินค้า กล่าวคือ
) การลงป้ า ยโ ษณา Banner Advertising)
การเป็ น ผู้ส นั บ สนุ น Sponsorship) การร่ ว มสร้า งสรรค์
เนื้อหา Co-Creation of Content) ในเว็บไซต์ สื่อออนไลน์
อย่าง เพซบุก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทปู และโปรแกรม
ทีใ่ ช้สาหรับค้นหาข้อมูลออนไลน์ อย่างกูเกิล้
) การสือ่ สารรูปแบบต่าง บนโทรศัพท์มอื ถือ
สมาร์ทโ นเป็ นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการสือ่ สารตราสินค้า
เช่น การส่งข้อความเพื่อการโ ษณา Text Ad.) การทา
ตลาดทางตรงโดยส่ ง ข้ อ ความและโ ษณา Direct
Response Ad.) การส่งข้อความและการเสนอขาย Text-
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to-Buy Services) การทาคูปองส่งเสริมการขาย M-Coupon)
การเปิ ดให้โหวตและทาแบบสอบถาม Voting & Quizzes)
) การสร้า งข้อ มูล ข่ า วสารที่เ ป็ น เนื้ อ หาตรา
สิ น ค้ า Mobile content) แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น Mobile
Applications) เกม Mobile Games) ระบบการค้นหาข้อมูล
ต่าง Mobile Search)
) การทาแคมเปญบริหารจัดการเพื่อการรักษา
ฐ า น ลู ก ค้ า ผ่ า น โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ CRM Customer
Relationship Management via Mobile) เพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเปิ ดรับและใช้โทรศัพท์มอื ถือของ “เจน วาย”
) การประยุกต์ใช้แนวคิดการแบ่งกลุ่มเป้ าหมาย
ทางการตลาด Segmentation) การระบุ ต ลาดเป้ าหมาย
โดยการใช้เจนเนอเรชันเพื
่ ่อเป็ นกลยุทธ์ส่อื สารการตลาด
และตราสินค้า
) การให้ความสาคัญกับการสื่อสารผ่านชุมชน
แบบใหม่ต่าง บนสื่อออนไลน์ พยายามเข้ามาเป็ นส่วน
หนึ่งของชุมชนเหล่านี้ร่วมกับผู้บริโภค เพื่อจะได้รบั ความ
ยินยอมพร้อมใจในการเปิ ดรับข้อ มูลข่าวสารของตราสินค้า
สามารถสร้างความผูกพันแนบแน่ นระหว่างตราสินค้ากับ
กลุ่มผู้บริโภค Brand Engagement) อันเป็ นที่มาของการ
ให้ความสนับสนุ นซื้อใช้ตราสินค้าด้วย เพราะการโ ษณา

บ

เพียงอย่างเดียว อาจไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเปิ ดรับ
และใช้สอ่ื ของผูบ้ ริโภคยุคปั จจุบนั ที่เปลีย่ นแปลงไปในระบบ
เศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั
) การให้ความสาคัญกับสือ่ ทัง้ กลุ่มประเภทใน
การสือ่ สารตราสินค้า ได้แก่ สือ่ ดัง้ เดิมและสือ่ ใหม่ เนื่องจาก
กลุ่มผู้บริโภคในปั จจุบนั ทัง้ “เจน วาย” และกลุ่มอื่น มี
การเปิ ด รับ เครื่อ งมือ การสื่อ สารตราสิน ค้า ที่หลากหลาย
อนึ่ง การตลาดผ่านสื่อใหม่ สื่อดิจทิ ลั หรือสื่อออนไลน์ไม่
ได้มาแทนทีส่ อ่ื ดัง้ เดิม ดังนัน้ จึงควร โดยใช้การสือ่ สารผ่าน
สื่อดัง้ เดิมสร้างการรับรู้ ความสนใจในตราสินค้าในช่วงแรก
ทีต่ ราสินค้ามีป สิ มั พันธ์กบั ผูบ้ ริโภค และใช้สอ่ื ใหม่ผลักดัน
ให้เ กิด การตัด สิน ใจ การแสดงพฤติก รรมการซื้อ ใช้ต รา
สินค้า เสริมสร้างป สิ มั พันธ์ทม่ี ากขึน้ ระหว่างตราสินค้ากับ
ผูบ้ ริโภค พั นาให้ผบู้ ริโภคมีความผูกพันแนบแน่ นกับตรา
สินค้า จนกลายเป็ นผู้ภักดีใ นตราสินค้า Brand Loyalty)
และผูอ้ ุทศิ ตนให้กบั ตราสินค้า Brand Advocacy) ด้วยการ
แนะนา ชี้ชวนบอกต่อ ปกป้ องตราสินค้าในท้ายทีส่ ุด ตาม
แนวคิดการตลาด ซึง่ ิ ลปิ คอตเลอร์, เหมะวัน การตะ
จายา และไอวัน เซเตียวาน Kotler et al, 2017: 58-56,
) ได้กล่าวไว้
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