
 
 
 

Generation กับพฤติกรรมการรับขา่วสารผ่านสื่อต่างๆ 

โดย นายเสมอ  น่ิมเงิน 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ 

 
หลายปีให้หลังมักได้ยินคนพูดเร่ือง Generation มากข้ึน Generation ก็คือยุคสมัยของกลุ่มคนตามช่วงอายุ ซ่ึง

หมายถึง ช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างการมีลูกคนแรกของแม่กับการมีลูกคนแรกของลูก ดังนั้นในแต่ละ Generation ก็จะห่างกัน
ประมาณ 20 กว่าปี หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือรุ่นของแต่ละรุ่นท่ีเกิดข้ึนมาเรื่อยๆ จากประชากรคนท้ังโลก ซ่ึงในเรื่อง 
Generation นี้ มีคนศึกษากันมากมายโดยเฉพาะสายทางด้านสังคมศาสตร์ ท่ีจะศึกษาท้ังในด้านพฤติกรรม สังคม การใช้ชีวิต 
ความคิดต่างๆ แม้แต่ในด้านการตลาดเองก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ไม่น้อย เนื่องจากพฤติกรรมต่างๆ ส่งผลต่อการบริโภคอย่าง
เห็นได้ชัด การทําความเข้าใจต่อลักษณะพฤติกรรมของคนใน Generation ต่างๆ ถือเป็นสิ่งสําคัญ สาเหตุท่ีคนแต่ละช่วงวัยมี
ความคิ ดและพฤติ กรรม ต่ า งกั น เป็ น
เพราะว่า สภาพสังคมในช่วงนั้นๆ เป็น
ปัจจัยท่ีหล่อหลอมความคิดและทําให้เกิด
พฤติกรรมเหล่านั้นข้ึนมา  เช่นเดียวกัน
พฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ 
ของแต่ละ Generation ก็ย่อมมีความ
แตกต่างกัน การทําความเข้าใจและเรียนรู้
ของคนใน Generation นั้นๆ จะช่วยให้
สามารถเลือกใช้สื่อได้ตรงกลุ่มเป้าหมายท่ี
ต้องการ 

ตามหลักสากลท่ีนิยมใช้จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 Generation ดังนี้ 
1. Baby Boomer หรือ Gen B เป็น คนท่ีเกิด

ในช่วงปี พ.ศ.2489 - 2507 เป็นยุคท่ีการพัฒนาเทคโนโลยียังไม่
ทันสมัยมากเท่าไรนัก สาเหตุท่ีเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Baby boomer 
นั้น เนื่องจากว่าในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผู้ชายต้องถูกไป
เกณฑ์ทหาร พอสงครามจบลงก็กลับมาแต่งงานและมีลูกกันเป็น
จํานวนมาก ดังนั้นคน Gen B ส่วนใหญ่จึงเกิดมาภายหลังช่วง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงบลงน่ันเอง ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า Boom 
เพราะเด็กเกิดใหม่เยอะมาก พ่อแม่ของคนกลุ่มนี้เจอแต่เรื่อง
ลําบากท้ังเรื่องสงคราม การเมืองและเศรษฐกิจ ทําให้ครอบครัว
ใช้ชีวิตกันอย่างแร้นแค้น ด้วยเหตุนี้คนกลุ่ม Gen B จึงมีลักษณะ
นิสัยอดทน จริงจัง เพราะอยู่ทันช่วงท่ีได้เห็นความลําบากของพ่อ
แม่ กลุ่มเบเบี้บูมเมอร์ มีพฤติกรรมในการรับข่าวสารคือ “ไม่เชื่อ 
= ไม่เสพ” รับข่าวสารจากแหล่งท่ีตนเองให้ความเชื่อถือ “ชอบ
สื่อด้ังเดิม เพ่ิมเติมคือสื่อใหม่” คือยังให้ความไว้วางในสื่อด้ังเดิม
แต่มีการรับข่าวสารผ่านทางสื่อใหม่มากข้ึน โดยพฤติกรรมท่ัวไป
ในการรับข่าวสารของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ท่ีมีความน่าสนใจ มีดังนี้ 
1. กลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีการรับข่าวสารทางโทรทัศน์บ่อยท่ีสุด 
รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นข่าว และวิทยุ ตามลําดับ 
2. ข่าวท่ีกลุ่มเบเบี้บูมเมอร์รับชมมากท่ีสุด 65% คือ ข่าวการเมือง รองลงมาคือข่าวเหตุการณ์สําคัญ 60% และข่าว
อาชญากรรม 50% 
3. 70% ของเบบี้บูมเมอร์ เชื่อว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีนําเสนอข่าวด้านการเมืองและประเด็นสังคม 
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2. Generation X หรือ Gen X เกิดประมาณปี พ.ศ.2508-2523 คนกลุ่มนี้เกิดมาในช่วงท่ีไม่ลําบากเท่ารุ่น Baby 
boomer และยังเป็นช่วงของสันติภาพ สภาวะโลกสงบเรียบร้อย หลายๆ ประเทศเริ่มมีความม่ังคั่ง ดังนั้นการใช้ชีวิตของคนรุ่น

นี้ จึ ง เ ร่ิม มี เทคโนโลยี เ ข้ามาเกี่ ยว ข้องบ้ าง เล็กน้อย  เช่น 
คอมพิวเตอร์ วิดีโอเกม วอล์คแมน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
คนรุ่นนี้จะเ ติบโตมาในยุคท่ี เ ร่ิมมี เทคโนโลยี  แต่ก็พบว่า
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีไม่ได้ใช้พรํ่าเพรื่อ หรือเน้นความสนุก 
แต่เขาเน้นใช้เพ่ือการทํางาน ในทางท่ีมีประโยชน์ ใช้อย่าง
เหมาะสมพอดีกับความจําเป็น อาจเป็นไปได้ว่าสมัยก่อน
เทคโนโลยียังไม่ได้เข้าถึงทุกครัวเรือนเหมือนปัจจุบันนี้ มี
พฤติกรรมในการรับข่าวสารคือ FOMO (Fear of Missing 
Out) คนกลุ่มนี้กลัวตกข่าว จึงรับข่าวสารทางออนไลน์ผ่านสํานัก
ข่าวท่ีเป็นทางการและคนใกล้ชิดมากข้ึน ติดตามข่าวทางสื่อใหม่
เพ่ือให้ทันกระแสสังคมแต่ไม่ได้ให้ความเชื่อถือ โดยเฉพาะข่าว
ทางส่ือสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คท่ีเจเนอเรชั่น X ให้
ความเชื่อถือในระดับน้อย แต่ให้ความเชื่อถือในสื่อท่ีเป็นประเภท
สื่อด้ังเดิมในระดับมาก 
เจเนอเรชั่น X เป็นกลุ่มคนท่ีรับข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์

มากกว่าสื่ออ่ืน โดย 71% ของคนกลุ่มนี้เชื่อว่าการนําเสนอข่าวด้านการเมืองและประเด็นสําคัญของสังคมจากสื่อโทรทัศน์เป็น
การนําเสนอข้อมูลในหลายด้าน ขณะท่ีช่วงเวลาท่ีรับชมข่าวทางโทรทัศน์มากท่ีสุดคือ เวลา 10.30-15.30 น.  

3. Generation Y หรือ Gen Y เจเนอเรชั่นนี้ค่อนข้างคุ้นหูเป็นพิเศษ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของคนเจน Y หรือ
คนรุ่นใหม่นั่นเอง โดยคนเจน Y คือคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ.2524-2543 ช่วง พ.ศ.นี้ คือช่วงท่ีวิวัฒนาการด้านเทคโนยีเร่ิมเข้า
มา และพัฒนาข้ึนเร่ือยๆ จากรุ่นแรกๆ คอมพิวเตอร์มีราคาสูงถึง 50,000-60,000 บาทต่อเคร่ือง บ้านใครมีคอมพิวเตอร์ใช้ถือ
ว่ามีฐานะทางบ้านดีทีเดียว แต่เม่ือเวลาผ่านไปเทคโนโลยีมีมากข้ึน ทําให้ราคาเริ่มถูกลง ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท้ังมือ
ถือ สมาร์ทโฟน โทรทัศน์แอลซีดี ไอแพด เกมส์ ฯลฯ ได้อย่าง
ง่ายดายขึ้น ดังนั้นคน Gen Y จึงเกิดมาพร้อมกับยุคเทคโนโลยี
ท่ีเพียบพร้อมท้ังอุปกรณ์ไอทีและอินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ไ ด้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีเกิดมา
ท่ามกลางเทคโนโลยี ทําให้คนรุ่น Generation Y มี
ความสามารถด้านการใช้ เทคโนโลยีไ ม่ ว่าจะใช้ ทํางาน 
ติดต่อสื่อสาร แต่ในขณะเดียวกันการให้ความสําคัญกับสังคม
รอบข้างก็น้อยลง โดยไปเพ่ิมความสําคัญในโลกไซเบอร์แทน 
นอกจากนี้ลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้ยังใจร้อน กล้าแสดงออก 
กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ชอบความ
ท้าทาย ไม่ชอบการขู่เข็ญบังคับ หากเจอพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ท่ี
ชอบบังคับหรือไม่เข้าใจในตัวตนก็มักจะมีอาการไม่พอใจ มี
ค่านิยมท่ีต่างจากคนรุ่นก่อนท้ังในเร่ืองการดําเนินชีวิตและการ
ทํางาน เจเนอเรช่ัน Y รับข่าวสารแบบ “ใช้สื่อใหม่ ไว้ใจสื่อ
ด้ังเดิม” กลุ่มนี้รับข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ หรือ
โซเชียลมีเดียบ่อยท่ีสุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ หรือ
แอปพลิเคชั่นข่าว หนังสือพิมพ์ และวิทยุ ตามลําดับ แม้จะรับข่าวสารทางสื่อใหม่มากแต่ให้ความเชื่อถือในสื่อโทรทัศน์และ
หนังสือพิมพ์มากกว่าข่าวสารจากสื่อใหม่ แต่มีแนวโน้มท่ีจะเชื่อถือในสื่อใหม่มากขึ้น สําหรับต้นตอข่าวทางออนไลน์ท่ีเจเนอ
เรชั่น Y รับข่าวสารบ่อยคือ สํานักข่าวท่ีไม่เป็นทางการและรับข้อมูลข่าวสารจากคนใกล้ชิดบ่อยคร้ังกว่าสํานักข่าวท่ีเป็น
ทางการ และ 53.7% คิดว่าข่าวสารที่รับจากในสื่อใหม่นั้นมีการนําเสนอข่าวการเมืองและประเด็นสําคัญทางสังคมหลายด้าน 
ส่วนประเภทข่าวท่ีเจนเนอเรชั่น Y รับชมได้แก่ ข่าวบันเทิง 57.2% ข่าวเหตุการณ์สําคัญ 51.6% และข่าวกีฬา 37.2% 
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4. Generation Z หรือ Gen Z คือคนท่ีเกิดต้ังแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นไป เป็นคนรุ่นท่ีเกิดมาก็แวดล้อมไปด้วย
เทคโนโลยีแล้ว เติบโตมาพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายท่ีอยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ และ
เรียนรู้ได้เร็ว เพราะพ่อแม่ใช้สิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว กลุ่มสุดท้ายนี้ มีพฤติกรรมรับสื่อแบบ“ติดสื่อใหม่ ไว้ใจสื่อ
ด้ังเดิม” เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมในการรับข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คบ่อยท่ีสุดและมากกว่าเจเนอเรชั่น

อ่ืนๆ  รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์  สื่อเ ว็บไซต์  หรือ
แอปพลิเคชั่นข่าว หนังสือพิมพ์ และวิทยุ 
เจเนอเรชั่น Z ยังคงให้ความเชื่อถือในสื่อโทรทัศน์มาก 
ต่างกับสื่ออ่ืนท้ังหมดท่ีเชื่อถือแค่ในระดับปานกลาง 
การรับข่าวสารทางสื่อใหม่ของคนกลุ่มนี้รับข่าวสารจาก
สํานักข่าวออนไลน์ท่ีไม่เป็นทางการและรับข่าวท่ีแชร์มา
จากคนใกล้ชิดบ่อยกว่าการรับข่าวสารจากสํานักข่าว
ออนไลน์ท่ีเป็นทางการ แต่ให้ความเชื่อถือในสํานักข่าว
ท่ีเป็นทางการมากกว่าต้นตอข่าวออนไลน์อ่ืนๆแนวโน้ม
ในการรับสารของคนกลุ่มนี้มีโอกาสท่ีจะมีความเชื่อถือ
ในข่าวสารจากสื่อใหม่มากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่า เจเนอ
เรชั่น Z ในสัดส่วนถึง 70.6% ซ่ึงสูงกว่าเจเนอเรชั่นอ่ืน
มาก มีความคิดเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียล
มีเดียจะนําเสนอข่าวด้านการเมืองและประเด็นสําคัญ
ทางสังคมหลายด้าน รองลงมา 66.7% คือเว็บไซต์ หรือ
แอปพลิเคชั่นข่าว และโทรทัศน์ 
 

 
จากผลการสํารวจและการวิเคราะห์ข้อมูลตามเจเนอเรชั่น สะท้อนให้เห็นภาพแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในการ

รับข่าวสารและความเชื่อถือท่ีประชาชนมีต่อสื่อและประเภทของแหล่งต้นตอข่าวออนไลน์ โดยเจเนอเรชั่นท่ีอายุน้อยย่ิงมีความ
เชื่อถือและรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่มากข้ึน ประเด็นหนึ่งท่ีมีความสําคัญและน่าสนใจคือ ถึงแม้ผู้บริโภคข่าวสารยุคใหม่จะให้
ความสําคัญกับสื่อใหม่ แต่ก็ยังคงให้ความไว้วางใจในสื่อด้ังเดิม โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ว่าเป็นแหล่งต้นตอข่าวสารที่น่าเชื่อถือ 
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้บริโภคในยุคท่ีมีเทคโนโลยีการสื่อสารสูงข้ึน เป็น
ยุคใหม่แห่งการบริโภคข่าวสาร หรือ The Modern News Consumer ท่ีสื่อจะต้องปรับตัวให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดย
ผสมผสานการใช้สื่อด้ังเดิมท่ีผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ เข้ากับสื่อใหม่ท่ีมีความสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากข้ึน 
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