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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 ปัจจุบนักลุ่มคนรุ่นใหม่หรือคน Gen Y เป็นกลุ่มคนรุ่นท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยใน

ปัจจุบนัมีถึงกว่า 2.4 พนัลา้นคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 32 ของจ านวนประชากรโลกทั้งหมด ส าหรับประเทศ

ไทยเอง ปัจจุบนักลุ่ม Gen Y ไทยก็ไดก้ลายเป็นกลุ่มคนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเหนือกว่าคนรุ่นอ่ืนๆ ไปแลว้ โดย

ปัจจุบนัมีจ านวนกวา่ 18.7 ลา้นคน คิดเป็นกวา่ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ อตัราเกิดท่ีลดลงอยา่งมากใน

ประเทศไทยส่งผลใหก้ลุ่ม Gen Y ในประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคและแรงงานขนาดใหญ่ท่ีสุดทั้งในวนัน้ี

และในอนาคต 

 

คณะผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ดว้ยกรอบ “มองเทรนด์

หา้มิติ” และไดข้อ้สรุปดงัต่อไปน้ี 

มิติท่ี 1: พลงัขบัเคล่ือนการเปลีย่นแปลง ผูว้ิจยัพบว่ามีปัจจยั 4 ประการท่ีเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดกลุ่ม Gen 

Y ข้ึนมา ไดแ้ก่ หน่ึง อตัราเกิดทัว่โลกท่ีเปล่ียนแปลง สอง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีแพร่หลาย สาม ระดบั

คุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึนมาก และส่ี แบบแผนช่วงชีวิต (Life cycle) ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

มิติท่ี 2: ตัวเร่ง ไดแ้ก่ การเขา้ถึงโทรศพัท์มือถือท่ีสูงมากในประเทศไทยและความแพร่หลายของส่ือ

สังคมออนไลน์ การเกิดข้ึนของแนวคิดการระดมเงินทุนจากมวลชนและการเกิดข้ึนของ Venture Capital หลาย

รายในประเทศไทย และภาวะเศรษฐกิจเฉพาะหนา้และการขยายตวัของประชาการวยัแรงงานท่ีลดลงในหลาย

ประเทศ 

มิติท่ี 3: ความต้องการพืน้ฐาน คณะผูว้ิจยัพบว่า คณะผูว้ิจยัไดแ้บ่งการส ารวจความตอ้งการของคนรุ่น

ใหม่ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะทัว่ไปของคนรุ่นใหม่ ความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ในฐานะผูบ้ริโภค และ

ความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ในฐานะแรงงาน/ผูป้ระกอบการ 

มิติท่ี 4: โอกาสเกิดใหม่ โอกาสท่ีชดัเจนท่ีสุดท่ีมาพร้อมกบักลุ่มคน Gen Y ก็คือ การเป็นกลุ่มผูบ้ริโภค

ขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีโลกและประเทศไทยเคยมีมา ในขณะเดียวกนัก็มีอาชีพและธุรกิจใหม่ๆ มากมายเกิดข้ึนมา
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เพื่อรองรับความตอ้งการของคนกลุ่มน้ี นอกจากนั้นงานวิจยัฉบบัน้ียงัไดร้ะบุถึงทกัษะต่างๆ ท่ีกลุ่ม Gen Y เอง

ควรมี ทั้งทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพโดยตรงและทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานและการปฏิสมัพนัธ์กบัผูค้น 

มิติท่ี 5: ความคิดบันดาลใจ คณะผูว้ิจยัไดร้วบรวมตวัอย่างธุรกิจอนัหลากหลายทั้งของในประเทศไทย

เองและของต่างประเทศ โดยมีทั้งตวัอยา่งธุรกิจท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการสินคา้และบริการของ Gen 

Y ธุรกิจท่ีเกิดข้ึนโดยผูป้ระกอบการ Gen Y รวมไปถึงตวัอยา่งองคก์รธุรกิจท่ีปรับตวัเพื่อรับกบัพนกังาน Gen Y 

 

 คณะผูว้ิจยัยงัไดเ้สนอแนะการปรับตวัของภาคธุรกิจ ทั้งท่ีตอ้งการจะน าเสนอสินคา้ให้กลบักลุ่มลูกคา้ 

Gen Y และส าหรับธุรกิจท่ีตอ้งการจา้งลูกจา้ง Gen Y ดงัน้ี 

ส าหรับธุรกิจท่ีตอ้งการน าเสนอสินคา้แก่ Gen Y ควรปรับตวัโดยการมีช่องทางการขายสินคา้ออนไลน์

ควบคู่ไปกบัการมีหนา้ร้าน การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว หากมีโปรโมชัน่ทางออนไลน์ จ  าเป็นท่ีการใชโ้ปรโมชัน่

นั้นตอ้งไม่มีรอยต่อกบัการบริการท่ีหนา้ร้านจริง เปิดโอกาสใหลู้กคา้ไดมี้ส่วนในการรีวิวสินคา้และเป็นแบรนด์

แอมบาสเดอร์ของแบรนด ์และขายสินคา้หรือบริการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม  

ส าหรับนายจ้าง  ท่ีต้องการดึงดูดแรงงาน Gen Y ควรปรับตัวโดยการ ด าเนินธุรกิจอย่างมีความ

รับผดิชอบต่อสังคม ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ ของลูกจา้ง Gen Y ปรับระเบียบการท างาน

ให้มีความยืดหยุ่นข้ึน และจดัตารางการท างานเพื่อให้ลูกจา้ง Gen Y สามารถมีความสมดุลระหว่างการท างาน

และชีวิตส่วนตวั 

ส าหรับภาครัฐและสถานศึกษา ควรจดัใหมี้การสอนทกัษะใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น ทกัษะภาษาคอมพิวเตอร์ 

(coding) ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นตน้
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บทที่ 1 

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของคนรุ่นใหม่ ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

 

ใครคือคนรุ่นใหม่ (New Generation)? 

รายงานฉบบัน้ีมุ่งศึกษาความเปล่ียนแปลงอนัเกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ (New Generation) หรือกลุ่มคน 

Gen Y โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัคนรุ่น Baby Boomers และกลุ่มคน Gen X การเปรียบเทียบคุณลกัษณะขา้มรุ่น

เช่นน้ีจะท าใหส้ามารถเขา้ใจว่าคนรุ่นใหม่คือใคร ตอ้งการอะไร และมีรสนิยมแบบไหนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน อยา่งไร

กต็าม องคก์รต่างๆ ใหค้  านิยามค าวา่กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มคน Gen Y  ไวแ้ตกต่างกนั  

ยกตวัอยา่งเช่น รายงานของ Economic Intelligence Center (2014) ของธนาคารไทยพาณิชยร์ะบุว่ากลุ่ม

คน Gen Y หมายถึงกลุ่มคนท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 1981-2000  หนงัสือ Grown up digital (2009) ระบุว่ากลุ่มคน Gen 

Y หมายถึงกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี 1977-1997  หรือรายงานของ Barkley (2011) ระบุว่ากลุ่มคน Gen Y หมายถึง

กลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี 1977-2000  ถึงแมร้ายงานทั้ง 3 จะระบุปีเกิดของกลุ่มคน Gen Y ไวแ้ตกต่างกนั แต่ก็ไม่มี

รายงานใดระบุช่วงปีเกิดไดถู้กตอ้งกวา่กนั เน่ืองจากส่ิงท่ีเป็นตวัแบ่งคนแต่ละรุ่นจริงๆ คือประสบการณ์ร่วมท่ีคน

แต่ละรุ่นมีเป็นการเฉพาะ  

การนิยามกลุ่มคนแต่ละรุ่นโดยการระบุช่วงเวลานั้นไม่ใช่การให้นิยามโดยตวัมนัเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากการ

ระบุวนัท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปว่าวนัใดเป็นตวัแบ่งขั้นระหว่างคนรุ่นหน่ึงกบัคนอีกรุ่นหน่ึงนั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นไป

ไม่ได ้ส่ิงท่ีเป็นตวัก าหนดว่าคนๆ หน่ึงจะอยู่ในรุ่น (generation) ใดนั้น ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ร่วมท่ีคนผูน้ั้น

ไดรั้บ โดยประสบการณ์ร่วมของคนแต่ละรุ่นก็ถูกก าหนดดว้ยเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์รอบตวั รวมถึงสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีและการเมืองท่ีลอ้มรอบวิถีชีวิตคนแต่ละรุ่นอยู ่เช่น กลุ่มคนรุ่น Baby Boomers คือ

กลุ่มคนท่ีเกิดช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 กลุ่มคน Generation Y คือกลุ่มคนท่ีเกิดในยคุเทคโนโลยติีดต่อส่ือสาร

และอินเทอร์เน็ตเบ่งบาน เป็นตน้ 

ช่วงเวลาถูกน ามาใช้ในการแบ่งคนแต่ละรุ่นออกจากกันเพื่อความเขา้ใจง่าย เช่น กลุ่มคนรุ่น Baby 

Boomers หมายถึงกลุ่มคนท่ีเกิดช่วงปี 1946 เป็นตน้มาถึงประมาณช่วงปี 1965 เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นปี 1946 เป็น
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ปีหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุติ เป็นตน้ หรือกลุ่มคน Generation Y หมายถึงกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงตั้ งแต่

ทศวรรษ 1980 ถึงปี 2000 เน่ืองจากเป็นช่วงปีท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนและแพร่หลาย 

ทั้งน้ีทั้งนั้นขอให้ผูอ่้านเขา้ใจว่า ช่วงเวลาไม่ใช่ตวัแบ่งคนแต่ละรุ่นออกจากกนัโดยตวัเอง หากแต่เป็นเคร่ืองมือ

เพื่อขีดเส้นอย่างคร่าวเพื่อความเขา้ใจง่าย โดยมีประสบการณ์ร่วมท่ีคนแต่ละรุ่นตอ้งเผชิญเป็นตวัให้ค  านิยาม

แทจ้ริงอยูเ่บ้ืองหลงั  

ในหนังสือ Grown up digital (2009) ได้ให้ค  านิยามคนแต่ละรุ่นไว้ว่า กลุ่มคนรุ่น Baby Boomers 

หมายถึงกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงระหว่างปี 1946-1964 ซ่ึงเป็นช่วงหลงัจากท่ีสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง อตัรา

เกิดทัว่โลกพุง่สูงข้ึนมาก อนัเน่ืองมาจากความสงบและเศรษฐกิจโลกท่ีขยายตวัหลงัสงคราม ประสบการณ์ร่วมท่ี

ชดัเจนประการหน่ึงของคนรุ่นน้ีก็คือการเติบโตมาพร้อมกบัการขยายตวัของส่ือโทรทศัน์  ในขณะท่ีคน Gen X 

หมายถึงคนท่ีเกิดในช่วงระหว่างปี 1965-1976 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีอตัราเกิดทัว่โลกลดลงอย่างมากและตอ้งเผชิญกบั

เหตุการณ์การวา่งงานสูงเป็นประวติัการณ์  และส าหรับคน Gen Y หรือท่ีในหนงัสือเล่มน้ีเรียกวา่ Net Generation 

หมายถึงกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี 1977-1997 ซ่ึงประสบการณ์ร่วมอนัส าคญัของคนกลุ่มน้ีก็คือ ส่วนใหญ่เป็นลูก

ของกลุ่มคนรุ่น Baby Boomers เติบโตมาในสภาพเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งดี และท่ีส าคญัท่ีสุดคือการเติบโตข้ึนมา

พร้อมกับการขยายตัวของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต Don Tapscott ผู ้เ ขียนมองว่าการขยายตัวของ

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต็เป็นประสบการณ์ร่วมท่ีส าคัญท่ีสุดของกลุ่มคน Gen Y นัน่จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใด

หนังสือเล่มน้ีจึงเลือกท่ีจะเรียกคนกลุ่มน้ีว่า Net Generation แทนท่ีจะเรียกว่า Generation Y อย่างท่ีเรียกกัน

โดยทัว่ไป 

ดงันั้นโดยสรุปแลว้ เราอาจนิยามไดว้่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ (New Generation) หรือกลุ่มคน Gen Y ท่ีเราให้

ความสนใจมีลักษณะร่วมกันคร่าวๆ 3 ประการ ได้แก่ หน่ึง เกิดช่วงประมาณทศวรรษ 1980  สอง เขา้ถึง

เทคโนโลยติีดต่อส่ือสารและอินเทอร์เน็ต และสาม มีความสามารถท่ีจะใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าว1  เน่ืองจากรายงาน

ฉบบัน้ีอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย และขอ้มูลจากแต่ละแหล่งก็ก าหนดปีเกิดของกลุ่มคน Gen Y ไว้

แตกต่างกนั รายงานฉบบัน้ีจะไม่ระบุช่วงปีเกิดของกลุ่มคน Gen Y ท่ีแต่ละแหล่งระบุ แต่ขอให้ผูอ่้านเขา้ใจว่า

กลุ่มคนรุ่นใหม่ในรายงานฉบบัน้ีหมายถึงกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะ 3 ประการขา้งตน้ 

                                                            
1
 สรุปจากหนงัสือ Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives (2008) โดย John Palfrey และ Urs Grasser 
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ล้อมกรอบ 1: คน 6 เจเนเรช่ัน 

 ผูค้นท่ีมีชีวิตอยูบ่นโลกในปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 6 รุ่น ไดแ้ก่ 

1. Greatest Generation หมายถึงกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงทศวรรษ 1910 ถึงช่วงกลางทศวรรษ 1920 ประชากรกลุ่ม

น้ีถือว่าเป็นกลุ่มคนท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่ล  าบากท่ีสุด เน่ืองจากเติบโตและท างานในช่วงท่ีโลกเต็มไปดว้ย

ความผนัผวน กล่าวคือเกิดในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เศรษฐกิจทัว่โลกตกต ่า ตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์

วิกฤติเศรษฐกิจตกต ่าคร้ังใหญ่ (the Great Depression) ในทศวรรษ 1930 รวมไปถึงเป็นคนรุ่นท่ีตอ้งเขา้ร่วม

สงครามในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ดว้ย 

2. Silent Generation หมายถึงกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงกลางทศวรรษ 1920 ถึงช่วงก่อนปี 1946 เป็นตน้ไป ปัจจุบนั

ประชากรกลุ่มน้ีมีอายตุั้งแต่ 70-90 ปี และส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเกษียณออกไปจากโลกการท างานแลว้ ผูเ้ขียน

หนังสือเร่ือง The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom ให้ช่ือคนรุ่นน้ีว่าเป็น 

“Lucky Few” เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีคนกลุ่มน้ีเร่ิมเขา้สู่วยัท างาน โลกไดเ้ขา้สู่ภาวะสงบสุขหลงัสงครามแลว้

และเศรษฐกิจกก็ าลงัขยายตวั นอกจากน้ีอตัราการจา้งงานของคนรุ่นน้ีกสู็งกว่าคนรุ่นก่อนหนา้มาก อีกทั้งเม่ือ

เขา้สู่วยัชรา คนรุ่นน้ียงัเกษียณค่อนขา้งเร็ว ในขณะน่ีวิทยาการทางการแพทยท่ี์กา้วหนา้ก็ท าใหค้นรุ่นน้ีมีชีวิต

ยนืยาวข้ึนดว้ย 

3. Baby Boomers หมายถึงกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี 1946-1965 ปัจจุบนัคนรุ่นน้ีมีอาย ุ50-69 ปี สาเหตุท่ีท าใหค้น

รุ่นน้ีไดช่ื้อว่า Baby Boomers เน่ืองจากคนในโลกตะวนัตกมีลูกกนัมาก อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากภาวะความ

สงบหลังสงคราม ความสงบรวมถึงเศรษฐกิจท่ีขยายตวัทั่วโลกช่วงหลงัสงครามส่งผลให้คนรุ่น Baby 

Boomers เติบโตมาในภาวะทางเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งดี ปัจจุบนัคนรุ่นน้ีเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงอยู่ในองคก์ร

ต่างๆ ลกัษณะท่ีส าคญัของคนรุ่นน้ีคือการมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และเป็นพอ่แม่ของคน Generation Y 

4. Generation X หมายถึงคนท่ีเกิดในช่วงปี 1966-1980 ปัจจุบนัคนรุ่นน้ีอาย ุ35-49 ปี ช่ือ Generation X มาจาก

หนังสือ Generation X: Tales for an Accelerated Culture โดย Douglas Coupland ซ่ึงพยายามจะอธิบายกลุ่ม

คนรุ่นน้ีท่ีพยายามจะแยกตวัออกมาจากคนรุ่น Baby Boomers  ในโลกตะวนัตกคนกลุ่มน้ีมีจ านวนค่อนขา้ง

น้อย จนไดช่ื้อเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าเป็นคนรุ่น Baby Bust ปัจจุบนัคนรุ่นน้ีก าลงักา้วข้ึนสู่ต าแหน่งบริหารใน

องคก์รต่างๆ 
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สถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ทัว่โลกและในภูมิภาค 

 ปัจจุบนั กลุ่มคนรุ่นใหม่ (New Generation) หรือกลุ่มคน Gen Y เป็นกลุ่มคนท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในโลก  

รายงานของ Economic Intelligence Center (2014) ระบุว่า ปัจจุบนัทัว่โลกมีกลุ่มคนรุ่นใหม่กว่า 2.4 พนัลา้นคน 

โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 32 ของประชากรโลก ซ่ึงมากกว่ากลุ่มคนรุ่นก่อนหนา้ นัน่คือกลุ่ม Baby Boomers 

และกลุ่ม Gen X ท่ีมีอยูป่ระมาณ 1.2 พนัลา้นคน (17%) และ 1.4 พนัลา้นคน (19%) ตามล าดบั   

 

 

ล้อมกรอบ 1: คน 5 เจเนเรช่ัน (ต่อ) 

5. Generation Y หมายถึงคนท่ีเกิดในช่วงตน้ทศวรรษ 1980 ถึงปี 2000 ปัจจุบนัคนกลุ่มน้ีอาย ุ15-34 ปี ช่วงของ

รุ่นท่ียาวถึง 20 ปีเช่นน้ีท าให้ในปัจจุบนัคนรุ่นน้ีมีทั้งส่วนท่ียงัคงเรียนอยู่ บางส่วนเพิ่งเร่ิมเขา้ท างาน และ

บางส่วนก าลงัจะกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งบริหารในองคก์รต่างๆ ประสบการณ์ร่วมท่ีส าคญัของคนกลุ่มน้ีก็คือการ

เติบโตมาในยคุท่ีอินเทอร์เน็ตก าลงัขยายตวั ท าให ้Don Tapscott ผูเ้ขียนหนงัสือเร่ือง Grown up Digital เรียก

คนกลุ่มน้ีว่า Net Generation การเติบโตมาในยุคอินเทอร์เน็ตเฟ่ืองฟูเช่นน้ีท าให้คนรุ่นน้ีมีความคล่องตวัดา้น

เทคโนโลย ีลกัษณะท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของคนรุ่นน้ีคือการเป็นกลุ่มคนท่ีมีจ านวนมหาศาล เน่ืองจากเป็น

ลูกของคนรุ่น Baby Boomers ท่ีมีจ  านวนมากเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้มีผูเ้รียกคนรุ่นน้ีว่าเป็น Baby Boom 

Echo การเติบโตมาในครอบครัวท่ีพ่อแม่เล้ียงดูค่อนขา้งดีท าให้คนกลุ่มน้ีไดช่ื้อว่าเป็นคนรุ่นท่ีเอาแต่ใจมาก

ท่ีสุดรุ่นหน่ึง ช่ือเรียกอ่ืนของคนกลุ่มน้ีกเ็ช่น Millennials เป็นตน้ 

6. Generation Z หมายถึงคนท่ีเกิดในช่วงหลงัปี 2000 เป็นตน้ไป ปัจจุบนัคนกลุ่มน้ีอายุตั้งแต่ 15 ปีลงมา และ

ยงัคงอยูใ่นช่วงวยัเรียน ลกัษณะเด่นท่ีส าคญัของคนกลุ่มน้ีการเป็นกลุ่มคนท่ีมีดิจิตอลไลฟ์สไตล ์เน่ืองจากเกิด

และเติบโตมาในสภาวะท่ีเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารต่างๆ พฒันามากแลว้ อย่างไรก็ตามคนกลุ่มน้ีจะมี

จ านวนไม่มากไปกวา่กลุ่มคน Generation Y เน่ืองจากอตัราการเกิดท่ีลดต ่าลงทัว่โลก 
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ภาพที ่1 จ านวนประชากร Gen Y เปรียบเทยีบกบัประชากรรุ่น Baby Boomers, Gen X และ Gen Z ทั่วโลก 

 
ท่ีมา: Economic Intelligence Center (2014) 

 ไม่เพียงเท่านั้น หากเราเปรียบเทียบกลุ่มคน Gen Y กบักลุ่มคนรุ่นต่อๆ ไป หรือในปัจจุบนัก็คือกลุ่มคน 

Gen Z ซ่ึงหมายถึงกลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี 2001-ปัจจุบนั  เราจะพบว่ากลุ่มคน Gen Z มีแนวโน้มท่ีจะมีจ านวน

นอ้ยกวา่กลุ่มคน Gen Y โดยรายงานของ Economic Intelligence Center (2014) ซ่ึงน าตวัเลขขอ้มูลประชากรโลก

ของ United Nations มาค านวณช้ีให้เห็นว่า กลุ่มคน Gen Z จะมีจ านวนมากกว่ากลุ่มคน Gen Y ไดใ้นอนาคตก็

ต่อเม่ืออัตราเกิดทั่วโลกอยู่ในอตัราสูงเท่านั้ น แต่ขอ้มูลจาก OKMD (2015) ช้ีให้เห็นว่าอัตราเกิดทั่วโลกมี

แนวโน้มลดลงอย่างมาก โดยจ านวนบุตรต่อผูห้ญิงหน่ึงคนโดยเฉล่ียทัว่โลกลดลงจาก 4.4 คนในช่วงปี 1970-

1975 เหลือเพียง 2.5 คนในช่วงปี 2005-2010  จากแนวโนม้ทางประชากรดงักล่าวท าใหมี้ความเป็นไปไดอ้ยา่งยิง่

วา่กลุ่มคน Gen Z จะไม่มีขนาดใหญ่กวา่กลุ่มคน Gen Y ในปัจจุบนั 
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ภาพที ่2  จ านวนประชากร Gen Y เปรียบเทยีบกบัประชากรรุ่น Baby Boomers, Gen X และ Gen Z ทั่วโลก 

 
ท่ีมา: Economic Intelligence Center (2014) 

  

 เม่ือดูขอ้มูลเปรียบเทียบในระดบัภูมิภาค เราจะพบขอ้มูลท่ีน่าสนใจคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศก าลงั

พฒันามีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศพฒันาแลว้ จากการวิเคราะห์โดย Economic Intelligence 

Center (2014) ช้ีใหเ้ห็นวา่ กลุ่มประเทศก าลงัพฒันาอยา่งไทย จีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีคนรุ่นใหม่เฉล่ียคิด

เป็นสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 33 ในขณะท่ีในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้อย่างญ่ีปุ่น องักฤษ สหรัฐอเมริกา และ

สิงคโปร์ กลบัมีสดัส่วนกลุ่มคนรุ่นใหม่เพียงประมาณร้อยละ 25 เท่านั้น 

 

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

 จากข้อมูลของ Economics Intelligence Center (2014) ระบุว่า ในปี 2015 กลุ่มประชากร Gen Y ใน

ประเทศไทยจะมีจ านวนกว่า 18.7 ลา้นคน คิดเป็นกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ ซ่ึงถือเป็นกลุ่มคนรุ่น

ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในประเทศ โดยมากกว่ากลุ่มคน Gen X ท่ีมีอยู่ 16.6 ลา้นคน (ร้อยละ 25) และกลุ่มคนรุ่น 

Baby Boomers ท่ีมีอยูท่ ั้งส้ิน 15.8 ลา้นคน (ร้อยละ 23) 
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 นอกจากกลุ่มคน Gen Y ในประเทศไทยเองจะเป็นกลุ่มคนท่ีใหญ่ท่ีสุดแลว้ในปัจจุบนั ในอนาคต กลุ่ม

คน Gen Y จะยงัคงเป็นกลุ่มคนท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดต่อไปดว้ย รายงานของ OKMD (2015) ระบุว่าในปัจจุบนั

อตัราเกิดของคนไทยลดต ่าลงอยา่งมาก โดยจ านวนบุตรต่อผูห้ญิงหน่ึงคนในไทยลดลงจาก 5 คนในช่วงปี 1970-

1975 เหลือเพียง 1.5 คนในช่วงปี 2005-2010 เท่านั้น สถานการณ์เช่นน้ีท าใหก้ลุ่มคนรุ่นต่อไป หรือกลุ่มคน Gen 

Z มีแนวโน้มท่ีจะมีจ านวนน้อยกว่ากลุ่มคน Gen Y   และนั่นท าให้กลุ่มคน Gen Y ของไทยกลายเป็นกลุ่ม

ผูบ้ริโภคและแรงงานขนาดใหญ่ท่ีสุดทั้งในวนัน้ีและในอนาคต 

 

ภาพที ่3 จ านวนประชากร Gen Y เปรียบเทยีบกบัประชากรรุ่น 

Baby Boomers, Gen X และ Gen Z ในประเทศไทย ในปัจจุบัน 

 

ท่ีมา:  Economic Intelligence Center (2014) 
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ภาพที ่4 จ านวนประชากรรุ่นต่างๆ ในประเทศไทย ณ ตอนเกดิ 

 

ท่ีมา:  Economic Intelligence Center (2014) 

 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ เห็นไดว้่า Gen Y ไดก้ลายเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคและแรงงานกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีโลกน้ี

เคยพบเจอ  ไม่เพียงเท่านั้น หากแต่เม่ือมองไปในอนาคตขา้งหนา้ กลุ่มคน Gen Y ก็มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นกลุ่มคนท่ี

ส าคญัท่ีสุดท่ีจะก าหนดทิศทางและส่งอิทธิพลต่อทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก และจากแนวโนม้ท่ีเห็นใน

ปัจจุบนั ก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีกลุ่มคนรุ่นใดในอนาคตมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มคน Gen Y อีก สุดทา้ย ไม่เพียงแต่พลงั

ทางเศรษฐกิจของ Gen Y เท่านั้นท่ีส าคญั แต่ Gen Y ยงัน าพารสนิยมของตนเองส่งไปถึงคนรุ่นอ่ืนๆ ดว้ย ดงันั้น

แลว้การศึกษารสนิยมและความตอ้งการของ Gen Y ในวนัน้ีจึงเท่ากบัเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับวนัขา้งหนา้

ดว้ย 
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บทที่ 2 

มองเทรนด์ 5 มิต ิ

 

ในการส ารวจ สังเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโนม้การเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุคณะผูว้ิจยัจะ

ใช้กรอบการวิเคราะห์ “มองเทรนด์ห้ามิติ” (Five Dimensions Analysis) ซ่ึงพฒันาต่อยอดมาจากกรอบการ

วิเคราะห์การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ของ trendwatching.com (2014) ดงัแสดงใหเ้ห็นในภาพท่ี 5 ทั้งน้ี 

การวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์ “มองเทรนดห์า้มิติ” ใหค้วามส าคญักบัหา้มิติดงัต่อไปน้ี 

ภาพที ่ 5 กรอบการวเิคราะห์ “มองเทรนด์ห้ามิติ” 

 

ท่ีมา: พฒันาต่อยอดจาก trendwatching.com (2014) 
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(1) พลงัขับเคลือ่นการเปลีย่นแปลง (Drivers of Change) 

การวิเคราะห์มิติน้ี มุ่งอธิบายการเปล่ียนแปลงระยะยาว การเปล่ียนแปลงเชิงมหภาค และการ

เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง ซ่ึงมักเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีกินเวลายาวนานหลายปี ปัจจัยเหล่าน้ีมิใช่การ

เปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของผูค้นโดยตวัของมนัเอง หรืออาจมิใช่โอกาสทางธุรกิจโดยตวัของมนั

เอง แต่เป็นพลงัเบ้ืองหลงัท่ีมีส่วนส าคญัในการก่อรูปหรือก ากบัทิศทางของแนวโนม้การเปล่ียนแปลงส าคญัอนั

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของผูค้นทัว่โลกอีกต่อหน่ึง รวมทั้งช่วยเปิดหนา้ต่างแห่งโอกาสทางธุรกิจ

ใหเ้กิดข้ึนตามมา 

(2) ตัวเร่ง (Triggers) 

การวิเคราะห์มิติน้ีมุ่งอธิบายการเปล่ียนแปลงระยะสั้น เช่น รสนิยม นโยบายรัฐ เหตุการณ์ทางการเมือง 

วิกฤตเศรษฐกิจ ภยัธรรมชาติ รวมถึงเทคโนโลย ีท่ีเป็นตวัเร่งใหแ้นวโนม้การเปล่ียนแปลงหน่ึงสามารถขยายตวั

ในวงกวา้งไดร้วดเร็วข้ึน 

(3) ความต้องการพืน้ฐาน (Basic Needs) 

การวิเคราะห์มิติน้ีมุ่งอธิบายความตอ้งการและความปรารถนาขั้นพื้นฐานของผูค้นท่ีเปล่ียนแปลงไปอนั

เน่ืองมาจากแนวโนม้การเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท าให้ความตอ้งการพื้นฐานของผูค้น

เปล่ียนแปลงไปอย่างไร และสังคมจ าเป็นตอ้งปรับตวัรับมือการเปล่ียนแปลงความตอ้งการพื้นฐานเหล่าน้ี

อยา่งไร 

(4) โอกาสเกดิใหม่ (Emerging Opportunities) 

การวิเคราะห์มิติน้ีมุ่งอธิบายโอกาสเกิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนเพื่อถม ‘ช่องว่าง’ ท่ีถูกสร้างข้ึนจากแนวโนม้การ

เปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นตลาดสินคา้และบริการใหม่ อาชีพใหม่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคใหม่ เป็นตน้ ตวัอย่างท่ี

ส าคญัไดแ้ก่ การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัช่องว่างแห่งความคาดหวงั (expectation gap) ของผูบ้ริโภค ระหว่างส่ิงท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บอยู่ในปัจจุบนั ถือเป็น ‘ขุมทอง’ ของการท าความเขา้ใจแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลง 
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(5) ความคดิบันดาลใจ (Inspiration Idea)   

การวิเคราะห์มิติน้ีมุ่งส ารวจแง่คิดและแรงบนัดาลใจท่ีเกิดจากประสบการณ์ในการรับมือกบัความเปล่ียนแปลง

ของภาคธุรกิจ โดยมีกรณีศึกษาทั้งของต่างประเทศและไทย ทั้งท่ีประสบความส าเร็จและลม้เหลว  ประสบการณ์

จริงเก่ียวกับการปรับตัวและนวัตกรรมของหน่วยธุรกิจเหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงนั้นได้ชัดเจนข้ึน อีกทั้งช่วยเพิ่มมุมมองทางธุรกิจให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงข้ึน รวมถึงสร้างแรง

บนัดาลใจในการประกอบธุรกิจใหม่หรือคิดคน้นวตักรรมใหม่ดว้ย 

 

2.1 พลงัขับเคล่ือนการเปลีย่นแปลง 

 การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างหลกั 4 ประการท่ีเป็นพลงัการขบัเคล่ือนหลกัของกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือ

กลุ่มคน Gen Y ไดแ้ก่ 

 อตัราเกิดทัว่โลกท่ีเปล่ียนแปลง 

ขอ้มูลจากหนงัสือ Grown up Digital (2009) ระบุว่าหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง ความ

สงบและเศรษฐกิจท่ีดีหลงัสงครามท าใหเ้กิดกลุ่มคนท่ีเรียกว่ากลุ่ม Baby Boomers ข้ึนมา โดยเฉพาะใน

ฝ่ังโลกตะวนัตก เช่น สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยโุรป ในสหรัฐอเมริกา ในปี 1957 มีอตัราเกิด

เฉล่ียสูงถึง 3.7 คนต่อครอบครัว แต่ภายหลงัจากปี 1965 อตัราเกิดทัว่โลกก็ลดลงอยา่งมาก กล่าวคือโดย

เฉล่ียแลว้อตัราเกิดต่อครอบครัวของชาวอเมริกนัลดลงถึงกว่าร้อยละ 15 ในช่วง 10 ปีระหว่าง 1965-

1976 น้ีเองท่ีกลุ่มคนท่ีเรียกวา่ Generation X ถือก าเนิดข้ึน 

อย่างไรก็ดี นบัตั้งแต่ปี 1977 เป็นตน้มา อตัราเกิดทัว่โลกเพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ัง ส่วนหน่ึงเพราะว่า

กลุ่มคนรุ่น Baby Boomers ซ่ึงมีจ านวนมหาศาลเร่ิมเขา้สู่วยัสร้างครอบครัว ลูกของกลุ่มคนรุ่น Baby 

Boomers น้ีเองท าให้เกิดกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ข้ึนมาอีกกลุ่มหน่ึง นัน่คือกลุ่มคน Gen Y  จึงอาจกล่าวไดว้่า

อตัราเกิดท่ีสูงข้ึนทัว่โลกหลงัสงครามท่ีท าให้เกิดคนกลุ่ม Baby Boomers ข้ึน เป็นรากฐานของการ

ปรากฏตวัข้ึนของกลุ่มคน Gen Y 
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ภาพที ่6 อตัราเกดิของชาวอเมริกนัต่อปี ช่วงปี 1945-1997

 

ท่ีมา: หนงัสือ Grown up Digital (2009) 

ผูอ่้านอาจจะสงสยัว่าการเกิดข้ึนจ านวนมหาศาลของกลุ่มคน Gen Y น้ีขดักบัแนวโนม้ใหญ่ของ

โลกอีกอนัหน่ึง นัน่ก็คืออตัราเจริญพนัธ์ุทัว่โลกท่ีลดลงหรือไม่2 ขอ้มูลจากรายงาน OKMD (2015) ระบุ

ว่า อตัราเจริญพนัธ์ุทัว่โลกนั้นลดลงจาก 4.4 คนต่อผูห้ญิงหน่ึงคนในช่วงปี 1970-1975 เหลือเพียง 2.5 

คนต่อผูห้ญิงหน่ึงคนในช่วงปี 2005-2010  เม่ืออตัราเกิดทัว่โลกลดลงเช่นน้ีแลว้ เหตุใดกลุ่มคน Gen Y 

จึงไดมี้จ านวนมหาศาลไดข้นาดน้ี 

อย่างท่ีกล่าวไปแลว้คร่าวๆ เบ้ืองตน้ว่า กลุ่มคน Gen Y  โดยทัว่ไปแลว้เป็นลูกหลานของกลุ่ม

คนรุ่น Baby Boomers ท่ีมีจ  านวนมหาศาล การท่ีกลุ่มคนรุ่น Baby Boomers มีลูกเพียงครอบครัวละ 1-2 

คนก็สามารถท าให้เกิดคนรุ่นใหม่ขนาดใหญ่ข้ึนมาได ้ในขณะท่ีพ่อแม่ของกลุ่มคนรุ่น Baby Boomers 

นั้นมีจ านวนน้อยกว่ามาก ดงันั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากเราจะเห็นกลุ่มคนรุ่น Baby Boomers มีพี่น้อง

มากกวา่ 5 คนข้ึนไป ในขณะท่ีสถานการณ์เช่นน้ีเห็นไดย้ากกวา่มากในกลุ่มคน Gen Y 

                                                            
2
 อตัราเจริญพนัธ์ุหมายถึงจ านวนบุตรโดยเฉล่ียท่ีผูห้ญิงหน่ึงคนจะมีตลอดช่วงชีวิต 
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นยัท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงของขอ้มูลชุดน้ีก็คือ กลุ่มคน Gen Y มกัจะเกิดและเติบโตมาใน

ครอบครัวท่ีมีพี่น้องน้อย ท าให้ไดรั้บความดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่มากกว่าคนรุ่น Baby Boomers ซ่ึง

ขอ้เทจ็จริงน้ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมและทศันคติของ Gen Y ต่อไปอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

 

 คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีแพร่หลาย 

หากเรามองยอ้นกลบัไปช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา คงกล่าวไดว้่าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลส าคญัท่ีสุด

ต่อกลุ่มคน Gen Y คือการก าเนิดและการแพร่หลายของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ในปี 

1983 มีครัวเรือนชาวอเมริกนัเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นท่ีเป็นเจา้ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในปี 2004 

สัดส่วนดงักล่าวเพิ่มข้ึนไปกว่าร้อยละ 44  และหากเราดูเฉพาะเจาะจงลงไปเฉพาะกลุ่มคน Gen Y จะ

เห็นว่าในปี 2009 กว่าร้อยละ 75 ของวยัรุ่นอเมริกนัมีโทรศพัทมื์อถือ และกว่าร้อยละ 73 ของวยัรุ่นอาย ุ

15-17 ปีใชอิ้นเทอร์เน็ต 

นอกจากนั้นแลว้ ธรรมชาติของโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัยงัเปล่ียนไปดว้ย กล่าวคือในยุค

แรกๆ นั้นอินเทอร์เน็ตถูกเขียนดว้ยภาษา HTML ซ่ึงผูใ้ชไ้ม่สามารถมีปฏิสัมพนัธ์หรือปรับเปล่ียนแกไ้ข

เน้ือหาในเวบ็ไซตไ์ด ้แต่ในปัจจุบนัเวบ็ไซตจ์ านวนมากใชร้ะบบ XML (ตวัอยา่งท่ีชดัเจนคือ Facebook) 

ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถปฏิสัมพนัธ์กบัเวบ็ไซตแ์ละมีส่วนในการแกไ้ขและเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต์

ได ้  

ไม่เพียงเท่านั้น ขอ้มูลจาก Economic Intelligence Center (2014) ยงัระบุดว้ยว่ากลุ่มคน Gen Y 

ไทยรับรู้ข่าวสารและขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตต่์างๆ มากกวา่กลุ่มคน Gen X และ Baby Boomers มาก (ร้อยละ 

69, 51 และ 39 ตามล าดบั) 

อินเทอร์เน็ตท่ีแพร่หลายเช่นน้ีส่งผลให้กลุ่มคน Gen Y ในปัจจุบนัใชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งเขม้ขน้

มากในแต่ละวัน การจัดท าแบบส ารวจในงานวิจัยคร้ังน้ีช้ีว่า กลุ่มคน Gen Y เกือบร้อยละ 85 ใช้

อินเทอร์เน็ตตั้งแต่วนัละ 3 ชัว่โมงข้ึนไป และมีสูงถึงกว่าร้อยละ 45 ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกว่าวนัละ 6 

ชัว่โมง 
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ภาพท่ี 7 ผลส ารวจปริมาณการใชอิ้นเทอร์เน็ตในแต่ละวนัของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

 
 

กล่าวไดว้่าการมีอินเทอร์เน็ตท่ีแพร่หลายเป็นคุณลกัษณะส าคญัหน่ึงซ่ึงเป็นประสบการณ์ร่วม

ซ่ึงนิยามความเป็นคน Gen Y ในขณะเดียวกนั การเปล่ียนแปลงของอินเทอร์เน็ตเองซ่ึงอนุญาตใหผู้ใ้ชมี้

ปฏิสัมพนัธ์กันได้มากข้ึน ก็มีส่วนอย่างส าคญัในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกลุ่มคน Gen Y ซ่ึงใช้

เทคโนโลยติีดต่อส่ือสารเหล่าน้ีอยา่งเขม้ขน้ 

 

 

 ระดบัคุณภาพชีวิตท่ีสูงจากความมัง่คัง่ท่ีคนรุ่น Baby Boomers สะสมมา 

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา เศรษฐกิจทัว่โลกกลบัมาอยู่ในภาวะขยายตวัอีกคร้ัง ซ่ึง

ส่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูค้นในสังคมดว้ย ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์ourworldindata.org แสดง

ใหเ้ห็นว่านบัตั้งแต่ช่วงปี 1950 เป็นตน้มา ค่าเฉล่ียผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติต่อหวัเฉล่ียทัว่โลกเพิ่ม

สูงข้ึนอย่างมาก โดยเพิ่มข้ึนจาก 2,111 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปีในปี 1950 มาเป็นถึงกว่า 7,614 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปีในปี 20083 หรือเพิ่มข้ึนมากกวา่ 3 เท่าตวัในช่วงเวลาเพยีงไม่ถึง 60 ปี   

 

                                                            
3
 http://ourworldindata.org/data/growth-and-distribution-of-prosperity/gdp-growth-over-the-last-centuries/ 
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ภาพที ่8 ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวเฉลีย่ทั่วโลก (ปรับอตัราเงินเฟ้อแล้ว) ปี1950-2008 

 
ท่ีมา: ourworldindata.org 

 

ส าหรับในประเทศไทยเอง กระบวนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจขนานใหญ่ช่วงตน้ศตวรรษ 

2500 ส่งผลอยา่งส าคญัต่อระดบัคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน

จากเพียง 360 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีในปี พ.ศ. 2503 มาเป็นกว่า 3,450 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีในปี พ.ศ. 2557 

(ตวัเลข nominal)4 หรือเพิ่มข้ึนเกือบ 10 เท่าตวัในช่วงเวลาประมาณเพียง 50 ปี 

การยกระดบัข้ึนของคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจทัว่โลกน้ีส่งผลอยา่งส าคญัต่อประสบการณ์และ

ทศันะต่อโลกของกลุ่มคน Gen Y ซ่ึงเติบโตมาในภาวะท่ีครอบครัวค่อนขา้งมีความมัง่คัง่และมัน่คงแลว้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะแรงงาน Gen Y ท่ีรู้สึกว่าตวัเองมีความมัน่คงทางดา้นการเงินแลว้ จึงเลือก

งานและมีความอดทนในการท างานนอ้ยกว่ากลุ่มคนรุ่นก่อนหนา้ท่ีบางส่วนอาจยงัคงตอ้งจ าทนท างาน

ต่อไปดว้ยเหตุผลความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ 

                                                            
4
 http://www.tradingeconomics.com/thailand/gdp-per-capita 
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 การปรับเปล่ียนแบบแผนช่วงชีวิต (Life cycle) 

อายุขัยเฉล่ียท่ีสูงข้ึน ระดับการศึกษาโดยทั่วไปท่ีดีข้ึน รวมไปถึงระดับคุณภาพชีวิตทาง

เศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน ลว้นส่งผลต่อการปรับเปล่ียนแบบแผนช่วงชีวิต (Life Style) ของคนแต่ละรุ่นทั้งส้ิน 

รายงานของ KPMG (2007) ช้ีให้เห็นถึงแบบแผนช่วงชีวิตท่ีแตกต่างกนัในช่วงระยแวลา 80 ปีระหว่าง

คนท่ีมีชีวิตอยูใ่นปี 1928, 1968 และ 2008 

ภาพที ่9 แบบแผนช่วงชีวติของคนทีมี่อายุอยู่ในปี 1928, 1968 และ 2008 

 
ท่ีมา: KPMG (2007) 

กล่าวคือคนท่ีมีชีวิตอยู่ในปี 1928 มีอายุขยัเฉล่ียเพียงประมาณไม่เกิน 60 ปี (ใน 3 ประเทศท่ี

ยกตวัอย่างมา ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร และเยอรมนี) คนท่ีมีชีวิตอยู่ในช่วงน้ีโดยทัว่ไป

แลว้จะมีวยัเด็กจนถึงอายปุระมาณ 15 ปีเท่านั้น จากนั้นจึงจะเขา้สู่ช่วงวยัผูใ้หญ่ทนัที ซ่ึงเป็นช่วงชีวิตท่ี

เร่ิมท างานและมีชีวิตครอบครัว จากนั้นจะเขา้สู่วยัชราเม่ืออายุประมาณ 50 ปี น่ีคือแบบแผนช่วงชีวิต

ของคนท่ีมีชีวิตอยูใ่นช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

ในขณะท่ีกลุ่มคนรุ่น Baby Boomers ซ่ึงเกิดหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีวิถีชีวิตท่ีต่างออกไป 

นอกจากอายขุยัเฉล่ียท่ีสูงข้ึน ซ่ึงท าใหค้นรุ่นน้ีเขา้สู่วยัชราชา้ลงแลว้ ยงัเกิดช่วงอายใุหม่ข้ึนเป็นคร้ังแรก 

กล่าวคือช่วงวยัรุ่น (Teen) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพน้วยัเด็กมาแลว้ แต่ยงัไม่เร่ิมสร้างครอบครัว ยงัไม่กูเ้งินเพื่อซ้ือ
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บา้น และยงัไม่จริงจงักบัสายอาชีพ (career path) ของตวัเองมากนกั โดยช่วงวยัรุ่นน้ีกินเวลาราวๆ ช่วง

อาย ุ13-19 ปี 

ขณะท่ีในปัจจุบนั กลุ่มคน Gen Y มีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างออกไปอีก โดยช่วงวยัรุ่นถูกยืดขยาย

ออกไปอีก จากเดิมท่ีกลุ่มคนรุ่น Baby Boomers มีช่วงวยัร่นถึงประมาณอาย ุ19 ปี  แต่กลุ่มคนรุ่น Gen Y 

ยืดช่วงอายุวยัรุ่นน้ีไปถึงประมาณช่วงอายุ 30 ปี  ในช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีกลุ่ม Gen Y ใช้ไปกับ

การศึกษา ในขณะเดียวกนัก็เล่ือนช่วงชีวิตในการสร้างครอบครัว มีลูก กูเ้งินเพื่อซ้ือบา้น รวมถึงการ

จริงจงักบัสายอาชีพการงานของตนไปอีก  การปรับเปล่ียนแบบแผนช่วงชีวิตเช่นน้ีของกลุ่มคน Gen Y 

จะส่งผลต่อการตดัสินใจและความตอ้งการต่างๆ ของกลุ่มคน Gen Y อยา่งส าคญั 

 

2.2 ตัวเร่ง 

  ตวัเร่งในท่ีน้ีหมายถึงปัจจัยท่ีท าให้พฤติกรรมของคน Gen Y เปล่ียนแปลงเร็วข้ึน หรือช่วยเอ้ือให้

พฤติกรรมต่างๆ ของ Gen Y เป็นไปไดจ้ริงและสะดวกข้ึน ประกอบไปดว้ย 

 

 การเขา้ถึงโทรศพัทมื์อถือท่ีแพร่หลายอยา่งมากในประเทศไทย 

ตวัเร่งหน่ึงซ่ึงส่งผลอยา่งส าคญัต่อพฤติกรรมของกลุ่มคน Gen Y ในประเทศไทยกคื็ออตัราการ

เขา้ถึงโทรศพัทมื์อถือ (mobile penetration rate) โดยขอ้มูลจากไตรมาสแรกของปี 2015 พบวา่ อตัราการ

เขา้ถึงโทรศพัท์มือถือของคนไทยอยู่ท่ีกว่า 147%5 กล่าวคือทัว่ประเทศไทยมีจ านวนผูล้งทะเบียนใช้

โทรศพัทมื์อถือมากกว่าจ านวนประชากรในประเทศ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากสมาคมโฆษณาดิจิตอล 

(2557)6  ท่ีท าการส ารวจจ านวนผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือในประเทศไทยในช่วงไตรมาสสองของปี 2557 

พบว่าประเทศไทยมีจ านวนผูใ้ช้โทรศัพท์มือถือ (mobile subscribers) จ  านวนทั้ งส้ิน 94.3 ล้านคน 

ในขณะท่ีประชากรในประเทศมีเพียง 67 ลา้นคน 

                                                            
5
 http://www.slideshare.net/yozzo1/thailands-telecom-market-information-q1-2015 

6
 http://www.daat.in.th/index.php/daat-mobile/ 
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นอกจากนั้น สัดส่วนของประชากรท่ีใชส้มาร์ทโฟนก็เพิ่มสูงข้ึนอย่างมากดว้ย โดยขอ้มูลจาก

สมาคมโฆษณาดิจิตอล (2557) ระบุว่าในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2557 มีผูใ้ชส้มาร์ทโฟนถึง 29.2 ลา้น

คน หรือคิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือทั้งหมดในประเทศ อีกทั้งจ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต

ผา่นโทรศพัทมื์อถือก็มีจ  านวนมากเช่นเดียวกนั โดยการส ารวจช้ินเดียวกนัน้ีระบุว่ามีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต

ผา่นโทรศพัทมื์อถือในประเทศเทศไทยทั้งส้ินกวา่ 44.6 ลา้นผูใ้ชง้าน 

การท่ีคนไทยใช้โทรศพัท์มือถือและสมาร์ทโฟนอย่างหลากหลายเช่นน้ีส่งผลให้ในปัจจุบนั

โทรศพัท์มือถือเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของคนรุ่นใหม่ การจดัท าแบบส ารวจ

ประกอบงานวิจยัช้ินน้ีช้ีให้เห็นว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่กว่าร้อยละ 96.17 ใชโ้ทรศพัทมื์อถือในการเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ต มากกวา่อุปกรณ์อ่ืนๆ ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นโนต้บุก๊ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมไปถึงแทบ็

เลต/ไอแพด 

 

ภาพที ่10 อุปกรณ์ทีค่นรุ่นใหม่ใช้ในการเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต 

 
 

 ความแพร่หลายของส่ือสงัคมออนไลน์ 

ปัจจุบนัคงปฏิเสธไดย้ากว่าส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้ข่าวสารและเสพ

ส่ือของคนรุ่นใหม่ ขอ้มูลจาก Economic Intelligence Center (2014) ระบุว่า กลุ่มคน Gen Y กว่าร้อยละ 

81 ใชโ้ซเชียลมีเดียอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ชัว่โมง และกว่าร้อยละ 79 รับฟังข่าวสารขอ้มูลผา่นโซเชียลมีเดีย
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ต่างๆ (เทียบกับร้อยละ 59 ในกลุ่ม Gen X และร้อยละ 40 ในกลุ่ม Baby Boomers) ขอ้มูลดังกล่าวน้ี

สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจในงานวิจยัช้ินน้ีท่ีพบวา่ ปัจจุบนัเฟซบุก๊เป็นช่องทางรับข่าวสารหลกัของคน

รุ่นใหม่ โดยคนรุ่นใหม่ในงานส ารวจช้ินน้ีกว่าร้อยละ 73.33 ใชเ้ฟซบุ๊กเป็นช่องทางการรับข่าวสารหลกั 

ซ่ึงมากกวา่การรับข่าวสารผา่นทางเวบ็ไซตข่์าวต่างๆ รวมถึงโทรทศัน์รวมกนัหลายเท่าตวั 

ภาพที ่11 ช่องทางการรับข่าวสารหลกัของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

 

รายงานของสมาคมโฆษณาดิจิตอล (2557)7 ซ่ึงส ารวจยอดผูใ้ชง้านโซเชียลมีเดียในประเทศไทย

ช่วงไตรมาสสองของปี 2557 พบว่าประเทศไทยมีผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กทั้งส้ิน 30 ลา้นคน โดยใชง้านผ่าน

โทรศพัท์มือถือทั้งส้ิน 28 ลา้นคน (โดยแบ่งเป็นการใชง้านผ่านมือถือระบบปฏิบติัการ Android 19.2 

ลา้นคน, Apple iOS 8.6 ลา้นคน, window phone 1.1 ลา้นคน และระบบอ่ืนๆ 7.6 ลา้นคน) และมียอดผู ้

เขา้ใชง้านทุกวนั 19.8 ลา้นคน 

ส าหรับส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ รายงานฉบบัเดียวกนัน้ียงัระบุดว้ยว่าในปี 2557 น้ี มีผูใ้ชง้าน 

Youtube ทั้งส้ิน 26.25 ลา้นคน อพัโหลดวิดีโอข้ึน youtube ทั้งส้ิน 3.4 ลา้นวิดีโอ มีผูเ้ขา้ชม Youtube ต่อ

เดือนทั้งส้ินกว่า 1,506 ลา้นคร้ัง  ในขณะท่ีส่ือสังคมออนไลน์อยา่งทวิตเตอร์มียอดผูใ้ชง้าน 4.5 ลา้นคน 

และอินสตาแกรมมียอดผูใ้ชง้านทั้งส้ิน 1.7 ลา้นคน ส่วน Line นั้นก็เป็นแอพพลิเคชัน่เพื่อการแชตยอด

                                                            
7
 http://www.daat.in.th/index.php/thailand-social-media-landscape-2014/ 
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นิยมท่ีสุดของไทย รายงานของ Line ประเทศไทยระบุวา่ในปี 2558 ประเทศไทยมีผูใ้ชไ้ลน์ทั้งส้ิน 33 ลล

ลา้นคน มากท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากประเทศญ่ีปุ่น 

ขอ้มูลขา้งตน้สอดคลอ้งกบัการส ารวจพฤติกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดียในงานวิจยัช้ินน้ี โดยผล

การส ารวจพบวา่ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีคนรุ่นใหม่ใชม้ากท่ีสุดไดแ้ก่ เฟซบุก๊ ไลน์ ยทููบ อินสตาแกรม และ

ทวิตเตอร์ ตามล าดบั 

ภาพที ่12 ส่ือสังคมออนไลน์ยอดนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

 

การเกิดข้ึนและความแพร่หลายของส่ือสังคมออนไลน์เหล่าน้ีน้ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพส่ือ

ของกลุ่ม Gen Y อยา่งมีนยัส าคญั โดยปัจจุบนักลุ่มคน Gen Y ท่ีบริโภคข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพล์ดลง

เหลือเพียงร้อยละ 26 เท่านั้น (ขอ้มูลจาก EIC (2014)) สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจพฤติกรรมการรับส่ือ

ของคนรุ่นใหม่ในงานศึกษาวิจยัช้ินน้ีท่ีพบวา่ มีคนรุ่นใหม่ในการส ารวจเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นท่ียงัคงซ้ือ

หนงัสือพิมพเ์ป็นประจ า 
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ภาพท่ี 13 พฤติกรรมการซ้ือหนงัสือพิมพข์องคนรุ่นใหม่ 

 

 

 การเกิดข้ึนของแนวคิดการระดมทุนจากมวลชน (crowdfunding) 

ปัจจุบนัมีเวบ็ไซต ์crowdfunding เกิดข้ึนมากมาย ทั้งท่ีเป็นสัญชาติไทยเองและของต่างประเทศ 

ไม่ว่าจะเป็น indiegogo.com, kickstarter.com, gofundme.com หรือแม้แต่ crowdfunding สัญชาติไทย

อย่าง taejai.com เป็นตน้  การเกิดข้ึนของแนวคิด crowdfunding เช่นน้ีท าให้ผูป้ระกอบการหน้าใหม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็น start-up มีตวัเลือกในการระดมเงินทุนมากข้ึน และผนั

ตวัเองมาเป็นผูป้ระกอบการไดม้ากข้ึน  ตวัอยา่งผูป้ระกอบการไทยท่ีใช ้crowdfunding ในการระดมทุน

ไดส้ าเร็จคือ drive bot เป็นตน้ 

ภาพที ่14 เว็บไซต์ crowdfunding ยอดนิยม 
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 การเกิดข้ึนของ Venture Capital ในประเทศไทย 

การเกิดข้ึนของ Venture Capital (ซ่ึงหมายถึงกองทุนท่ีตั้งข้ึนเพื่อลงทุนในกิจการท่ีมีความเส่ียง

สูง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ start-up) ในประเทศไทยหลายแห่งส่งผลใหผู้ป้ระกอบการในประเทศไทย

มีช่องทางการระดมเงินทุนมากข้ึน ปัจจุบนัภายในประเทศไทยเองมี Venture Capitalist หลายองคก์ร 

เช่น InVent โดย AIS, True Venture ของกลุ่ม True, Dtac Accelerate ของ Dtac, กองทุน Venture Capital 

ของธนาคารไทยพาณิชยซ่ึ์งเพิ่งเปิดตวัไปไม่นานมาน้ีดว้ยเงินทุนกว่า 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ

แมแ้ต่กลุ่มท่ีลงทุนในประเทศไทยมาหลายปีแลว้อยา่ง Ardent Capital เป็นตน้ 

ภาพที ่15 Venture Capital บางส่วนในประเทศไทย 

 

 

 ภาวะเศรษฐกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจตกต ่ามีส่วนอย่างยิ่งต่อการตดัสินใจดา้นอาชีพของกลุ่ม Gen Y รายงานของ 

Deloitte (2011) ซ่ึงท าการส ารวจทศันคติของกลุ่มคน Gen Y ในช่วงปี 2010 ซ่ึงเป็นช่วงหลงัจากเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจตกต ่าคร้ังใหญ่ในปี 2008 โดยน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบัการส ารวจคลา้ยกนัท่ีเคยจดัท า

มาแลว้ก่อนหนา้ในปี 2007  รายงานฉบบัน้ีช้ีให้เห็นว่า ทศันะคติของกลุ่มคน Gen Y ต่อเร่ืองอาชีพการ
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งานเปล่ียนไปหลงัเกิดวิกฤติ โดยหลงัวิกฤติ กลุ่มคน Gen Y มีความกงัวลเร่ืองความมัน่คงทางอาชีพ (job 

security) มากข้ึน ใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงทางการเงินเพิ่มข้ึน บางส่วนยอมเลือกรับท างานท่ีตนไม่

ถูกใจนกั และมีบางส่วนท่ีวางแผนจะยา้ยถ่ินท่ีอยูเ่พื่อหาโอกาสการงานท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มท่ี

มีภาระทางการเงินนอ้ย ท าใหค้ล่องตวักวา่ในการตดัสินใจยา้ยถ่ินฐาน 

 

 การขยายตวัของประชากรวยัแรงงานท่ีชา้ลง (และลดลงในบางแห่ง) 

การขยายตวัท่ีลดลงของประชากรวยัแรงงานส่งผลต่ออ านาจต่อรองระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง 

กล่าวคือเม่ือตลาดแรงงานมีแรงงานนอ้ยลง (หรือเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง) อ านาจการต่อรองจะมาอยูใ่น

มือลูกจา้งมากข้ึน รายงานของ KPMG (2007) ช้ีให้เห็นว่า กลุ่มคนรุ่น Baby Boomers, กลุ่มคน Gen X 

และ กลุ่มคน Gen Y เข้าสู่ตลาดแรงงานในภาวะท่ีตลาดแรงงานมีสภาพแตกต่างกัน  กลุ่ม Baby 

Boomers เร่ิมเขา้สู่ตลาดแรงงานในช่วงทศวรรษ 1970 ซ่ึงตลาดแรงงานก าลงัขยายตวั นัน่หมายความว่า

นายจา้งสามารถหาแรงงานมาทดแทนลูกจา้งท่ีท างานไม่มีประสิทธิภาพไดไ้ม่ยากนกั ในขณะท่ี Gen X 

เขา้สู่ตลาดแรงงานในช่วงทศวรรษ 1980 ท่ีตลาดแรงงานไม่ขยายตวัแลว้ ส่วนกลุ่มคน Gen Y เร่ิมเขา้สู่

ตลาดแรงงานในช่วงท่ีวยัแรงงานเขา้สู่ตลาดแรงงานลดลง นั่นหมายความว่านายจา้งจะมีตวัเลือกใน

ตลาดแรงงานให้เลือกนอ้ยลง การหาแรงงานมาเพื่อทดแทนแรงงานท่ีเสียไปท าไดย้ากข้ึน สถานการณ์

เช่นน้ีส่งผลอยา่งส าคญัต่ออ านาจต่อรองระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง กล่าวคืออ านาจต่อรองยา้ยจากมือ

นายจา้ง (ในยคุ Baby Boomers ท างาน) ไปสู่ลูกจา้ง (ในยคุ Gen Y ท างาน) 

จากสถิติจ านวนประชากรวยัแรงงานอายุ 15-64 ปีใน 4 ประเทศ (ออสเตรเลีย เยอรมนี ญ่ีปุ่น 

และจีน) จะเห็นได้ว่านับแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เป็นตน้มา ประชากรวยัแรงงานอายุ 15-64 ปีท่ีเขา้สู่

ตลาดแรงงานในแต่ละปีในประเทศเหล่าน้ีมีจ านวนลดลง และอย่างในกรณีประเทศญ่ีปุ่น ในปี 1994 

จ านวนประชากรวัยแรงงานท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานในปีนั้ นไม่เพียงพอท่ีจะทดแทนการออกจาก

ตลาดแรงงานของคนรุ่นก่อนหนา้ (หมายถึงกลุ่มคนท่ีเกษียณและออกจากตลาดแรงงานไป) ท าใหใ้นปี 

1994 นั้นเป็นคร้ังแรกท่ีญ่ีปุ่นมีจ านวนประชากรวยัแรงงานลดลง  
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ภาพที ่16 การเปลีย่นแปลงของประชากรวยัแรงงานอายุ 15-64 ปี ระหว่างช่วงปี 1950-2050  

ในประเทศ ออสเตรเลยี ญีปุ่่น เยอรมนี และจีน 
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ท่ีมา: KPMG (2007) 

 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรวยัแรงงานนั้นมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อพฤติกรรมของกลุ่ม

คน Gen Y กล่าวคือเป็นการเพิ่มอ านาจต่อรองให้กับกลุ่มคน Gen Y ในฐานะลูกจ้าง เป็นสาเหตุ

เบ้ืองหลงัอนัหน่ึงของปรากฏการณ์การเลือกงานและการเปล่ียนงานบ่อยของกลุ่มคน Gen Y 

 

2.3 ความต้องการพืน้ฐาน 

 เน่ืองจากกลุ่มคน Gen Y เกิดและเติบโตมาในภาวะแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รวมถึง

สภาพแวดลอ้มทางครอบครัวท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มคนรุ่นก่อนหน้า สภาพแวดลอ้มทางสังคมและเศรษฐกิจ

ดงักล่าวส่งผลหล่อหลอมให้กลุ่มคน Gen Y มีทศันคติ รสนิยม และความตอ้งการในดา้นต่างๆ แตกต่างไปจาก

กลุ่มคนรุ่นก่อนหน้าด้วย ในส่วนต่อไปจะได้ช้ีให้เห็นถึงความตอ้งการพื้นฐานของกลุ่มคน Gen Y โดยจะ

แบ่งเป็นความตอ้งการในฐานะผูบ้ริโภค และความตอ้งการในฐานะแรงงาน/ผูป้ระกอบการ 

แต่ก่อนท่ีจะเขา้สู่เน้ือหาส่วนท่ีว่าดว้ยความตอ้งการของกลุ่ม Gen Y ในฐานะผูบ้ริโภคและในฐานะ

แรงงาน/ผูป้ระกอบการ ในส่วนตน้จะไดอ้ธิบายลกัษณะโดยทัว่ไปของกลุ่ม Gen Y ก่อน ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีมี

ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการท าความเขา้ใจคนกลุ่ม Gen Y ต่อไป 

 ความคล่องตวัดา้นเทคโนโลย ี

กลุ่มคนเจนวายเป็นเจเนเรชัน่แรกท่ีเติบโตมาพร้อมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศพัทมื์อถือ 

และเพลงดิจิตอล รายงานของ steelcase (2011) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนเจนวายในสหรัฐฯ ไม่เพียงใช้

อินเทอร์เน็ตอยา่งเขม้ขน้กวา่คนรุ่นอ่ืนๆ เท่านั้น แต่ยงัใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ (เช่น คอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล โนต้บุ๊ก วิดีโอเกม เคร่ืองเล่นดีวีดี) เสพส่ือทางออนไลน์ และใชโ้ทรศพัทมื์อถือ มากกว่าคนรุ่น

อ่ืนๆ การท่ีกลุ่มคนเจนวายมีปฏิสัมพนัธ์กับเทคโนโลยีเขม้เขน้เช่นน้ีท าให้กลุ่มคนเจนวายมีความ

คล่องตวัทางเทคโนโลยมีากกวา่คนรุ่นก่อน 

กลุ่มคนเจนวายในประเทศไทยกมี็ความคล่องตวัทางเทคโนโลยเีช่นกนั รายงานของ Economic 

Intelligence Center ระบุว่ากลุ่มคน Gen Y มีลกัษณะเด่นท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ กลุ่ม Gen Y มีความ

คล่องตวัดา้นเทคโนโลยมีากกว่าคนรุ่นอ่ืน โดยจากการส ารวจของรายงานฉบบัน้ีพบว่ากลุ่มคน Gen Y 
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ไทยกว่าร้อยละ 79 ติดตามขอ้มูลข่าวสารจากส่ือสังคมออนไลน์ และร้อยละ 69 อ่านข่าวจากเวบ็ไซต์

ต่างๆ และอีกกว่าร้อยละ 55 ใชเ้วลามากกว่า 2 ชัว่โมงต่อวนัในการเขา้เวบ็ไซตแ์ละส่ือสังคมออนไลน์

ต่างๆ ซ่ึงมากกวา่กลุ่มคน Gen X และคนรุ่น Baby Boomers ท่ีมีเพียงร้อยละ 36 และร้อยละ 25 ตามล าดบั 

 

 ชอบมีสงัคมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 

แมว้่าคนทุกรุ่นจะชอบมีสังคม แต่กลุ่มคน Gen Y ใชเ้ทคโนโลยใีนการเช่ือมต่อกบัผูค้นจ านวน

มากกว่าและบ่อยกว่า  รายงานของ Boston Consulting Group (2012) ระบุว่ากลุ่มคน Gen Y ใน

สหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 79 ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ในขณะท่ีกลุ่มคนท่ีไม่ใช่ Gen Y มีเพียงร้อยละ 59 

เท่านั้นท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์ อีกทั้งกลุ่มคน Gen Y ก็มีแนวโนม้ท่ีจะมีเพื่อนบนโลกออนไลน์มากกว่า 

โดยกวา่ร้อยละ 46 ของกลุ่มคน Gen Y ในสหรัฐฯ มีเพื่อนในโลกออนไลน์ตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป ในขณะ

ท่ีกลุ่มคนท่ีไม่ใช่ Gen Y ท่ีมีเพื่อนในโลกออนไลน์ตั้งแต่ 200 คนข้ึนไปมีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้น 

 นอกจากน้ี กลุ่มคน Gen Y ยงัชอบเขา้สังคมจริงทางออฟไลน์มากกว่ากลุ่มคนท่ีไม่ใช่ Gen Y 

ดว้ย โดยรายงานของ Boston Consulting Group (2012) ระบุว่ากลุ่มคน Gen Y มีแนวโนม้มากกว่ากลุ่ม

คนท่ีไม่ใช่ Gen Y ท่ีจะเข้าร่วมในกิจกรรมกลุ่มกับคนท่ีไม่ใช่คนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการ

รับประทานอาหาร ช็อปป้ิง หรือแมแ้ต่การเดินทางกบัเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน  

 

 รักความอิสระ ชอบมีทางเลือก และช่างเลือก 

กลุ่มคน Gen Y ตอ้งการความอิสระในทุกอยา่งท่ีตวัเองท า ตั้งแต่อิสระในการเลือก ไปจนถึง

อิสระในการแสดงออก หนงัสือ Grown up digital (2009) ช้ีใหเ้ห็นว่าในขณะท่ีกลุ่มคนรุ่นก่อนหนา้รู้สึก

ว่าตวัเลือกในตลาดสินคา้และบริการในปัจจุบนัมีมากเกินไป แต่กลุ่มคน Gen Y กลบัรู้สึกพึงพอใจกบั

การมีตวัเลือกมากๆ สอดคลอ้งกับรายงานเร่ือง “The study of generation in consumer marketing” ท่ี

พบว่ามีคนเจนวายเพียงร้อยละ 4 เท่านั้นท่ีอยากให้มีตวัเลือกสินคา้ในตลาดน้อยลง เปรียบเทียบกบั

กลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ท่ีมีกวา่ร้อยละ 40  
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ส าหรับกลุ่มคนเจนวายไทย นอกจากจะชอบมีทางเลือกและช่างเลือกแลว้ ยงัช่างตรวจสอบ

ดว้ย รายงานของ Economic Intelligence Center (2014) ระบุว่าเม่ือกลุ่มคน Gen Y ซ้ือสินคา้ พวกเขาจะ

พิจารณาเปรียบเทียบขอ้มูลจนกว่าจะเจอตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด และเลือกสรรสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ

เป็นไปตามท่ีตอ้งการเท่านั้น 

ความช่างเลือกของคนเจนวายไม่เพียงจ ากดัขอบเขตอยูใ่นฐานะผูบ้ริโภคเท่านั้น แต่ในฐานะ

แรงงาน คนเจนวายก็ยงัตอ้งการเลือกสถานท่ีและเวลาการท างานของตวัเองดว้ย จึงอาจกล่าวไดว้า่ความ

อิสระเป็นเสมือนลมหายใจของกลุ่มคนเจนวาย 
  

 มีความทะเยอทะยานและอยากประสบความส าเร็จอยา่งรวดเร็ว 

รายงานของ Princeton One ช้ีวา่ เน่ืองจากกลุ่มคนเจนวายเติบโตมาในสภาวะท่ีคุณภาพชีวิต

ค่อนขา้งดี อีกทั้งยงัมีตวัอยา่งคนรุ่นใหม่จ านวนมากท่ีประสบความส าเร็จและแสดงใหเ้ห็นในส่ือต่างๆ 

ส่ิงเหล่าน้ีท าใหค้นเจนวายมีความทะเยอทะยานและเช่ือวา่ตนเองจะประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ดงันั้นแลว้ความกา้วหนา้ในอาชีพอาชีพจึงเป็นปัจจยัแรกๆ ท่ีคนเจนวายใหค้วามส าคญัในการเลือกงาน 

ดงัท่ีรายงานของ PWC (2011) แสดงใหเ้ห็นวา่ส าหรับนกัศึกษาจบใหม่แลว้ การมีโอกาสในการเติบโต

ในอาชีพอยา่งรวดเร็วมีความส าคญักวา่ค่าตอบแทน/เงินเดือนท่ีสูงเสียอีก (ร้อยละ 52 และร้อยละ 44 

ตามล าดบั) 

คุณยุทธนา จันทครุ ระบุว่าจากการส ารวจทัศนคติของพนักงานเจนวายใน SCG พบว่า

พนกังานในองคก์รอยากเกษียณเร็ว โดยค่าเฉล่ียของอายท่ีุพนกังานในองคก์รตอ้งการจะเกษียณคือ 45 ปี 

อย่างไรก็ตาม การส ารวจทศันคติของคนเจนวายในงานวิจยัช้ินน้ีพบว่ากลุ่มคนเจนวายไม่ไดมี้ความ

ตอ้งการท่ีจะเกษียณเร็วมากนกั โดยค่าเฉล่ียอายเุกษียณจากการส ารวจในงานวิจยัช้ินน้ีอยูท่ี่ 54.5 ปี 

 

 ท ากิจกรรมหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั (multitasking) 

คนเจนวายมกัท าอะไรหลายๆ อยา่งไปพร้อมกนัในเวลาเดียว ไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีเราจะเห็นคน

รุ่นใหม่ ฟังเพลง แชตเฟซบุก๊ และท างานไปดว้ยในเวลาเดียวกนั รายงานของ steelcase (2011) แสดงให้

เห็นถึงลกัษณะการท าอะไรพร้อมๆ กนัของคนเจนวายในสหรัฐฯ โดยรายงานน้ีพบวา่ เม่ือคนเจนวายใช้

อินเทอร์เน็ตนั้น กวา่ร้อยละ 63 จะฟังเพลงไปดว้ย ร้อยละ 67 รับประทานอาหารไปดว้ย ร้อยละ 50 ดู
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โทรทศัน์ไปดว้ย ร้อยละ 45 คุยโทรศพัทมื์อถือไปดว้ย ร้อยละ 45 ฟังวิทยไุปดว้ย ร้อยละ 45 ท าการบา้น

ไปดว้ย ร้อยละ 21 อ่านหนงัสือไปดว้ย โดยมีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งเดียวโดยไม่ท า

อยา่งอ่ืน 

 

 เช่ือมต่อตลอดเวลา 

กลุ่มคนเจนวายใชเ้วลาจ านวนมากในแต่ละวนัเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต งานวิจยัช้ินน้ีพบว่าเจน

วายไทยกว่าร้อยละ 45 ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าวันละ 6 ชั่วโมง สอดคล้องกับการส ารวจโดย

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2558) ท่ีพบว่าโดยเฉล่ียแลว้คนเจนวายใชเ้วลาเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตวนัละ 6 

ชัว่โมง การท่ีโทรศพัทมื์อถือกลายเป็นอุปกรณ์หลกัในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของคนเจนวาย ท าใหเ้จน

วายสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดทุ้กเวลาและสถานท่ี ขอ้เท็จจริงน้ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเจนวาย

อย่างส าคัญ ทั้ งพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้า การบริโภคส่ือ และพฤติกรรมในฐานะแรงงาน  

 

 ไม่แต่งงาน ไม่ซ้ือบา้น ไม่ซ้ือรถ 

การส ารวจทศันคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยโดยงานวิจยัช้ินน้ีพบวา่ คนรุ่นใหม่ไทย

กว่า 1 ใน 4 มีความตั้งใจท่ีจะไม่แต่งงาน และอีกกว่า 1 ใน 4 เช่นกนั ระบุว่าไม่ทราบ ดงันั้นแลว้จึงมีคน

รุ่นใหม่ไทยกว่าคร่ึงหน่ึงท่ีมีความตั้ งใจหรือไม่แน่ใจว่าตนเองจะสร้างครอบครัวในอนาคต เม่ือ

เปรียบเทียบกบัการส ารวจของ OKMD (2015) ซ่ึงส ารวจพฤติกรรมและทศันคติของกลุ่มผูสู้งอายุ อายุ

ระหว่าง 50-70 ปี ซ่ึงอาจนับได้ว่าเป็นกลุ่มคนรุ่น Baby Boomers พบว่า มีเพียงประมาณร้อยละ 14 

เท่านั้นท่ียงัคงโสด  
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ภาพที ่17 สถานการณ์สมรสของกลุ่มตัวอย่างคนรุ่นใหม่ 

 

นอกจากนั้นแลว้ เจนวายยงัมีแนวโนม้ให้ความส าคญักบัการซ้ือบา้นและซ้ือรถยนตน์อ้ยกว่า

คนรุ่นก่อนดว้ย การส ารวจทศันคติของคนเจนวายในงานวิจยัช้ินน้ีพบวา่ หากคนเจนวายมีรายไดม้ากข้ึน 

2 เท่า มีเพียงร้อยละ 22 เท่านั้นท่ีจะน ารายไดท่ี้มีเพิ่มไปซ้ือบา้น และมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นท่ีจะน าเงิน

ส่วนเพิ่มท่ีมีไปซ้ือรถยนต ์

ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัการส ารวจของ SCG ท่ีท าการส ารวจทศันคติของกลุ่มคน

เจนวายในองคก์รและพบว่าการแต่งงาน การซ้ือบา้น และการซ้ือรถยนตเ์ป็นส่ิงท่ีพนกังานเจนวายให้

ความส าคญัเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 

ความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่ม Gen Y ในฐานะผู้บริโภค 

  ในการส ารวจทศันคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยในงานศึกษาช้ินน้ี ทางคณะผูว้ิจยัไดส้อบถามถึง

ปัจจัยต่างๆ ในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยให้กลุ่มตวัอย่างคนรุ่นใหม่แสดงความคิดเห็นว่าตนเองให้

ความส าคญักบัปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีมากเพียงใดในการเลือกซ้ือสินคา้ ไดแ้ก่  ราคา คุณภาพ โปรโมชัน่ 

ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ ยีห่อ้ และบริการหลงัการขาย โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งระบุความส าคญั

ของปัจจยัต่างๆ ตั้งแต่ “มากท่ีสุด” “มาก” “ปานกลาง” “น้อย” ไปจนถึง “น้อยท่ีสุด” โดยหากผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดงักล่าว “มากท่ีสุด” ปัจจยัขอ้นั้นจะได ้5 คะแนน ลดหลัน่กนัไป
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จนถึง “นอ้ยท่ีสุด” จะได ้1 คะแนะ  คณะผูว้ิจยัไดท้  าการเฉล่ียคะแนนจากผูต้อบแบบสอบถามทุกคน ผล

ปรากฏวา่ ในการเลือกซ้ือสินคา้ ปัจจยัท่ีคนรุ่นใหม่ไทยใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่คุณภาพและราคา  

 

ภาพที ่18 ความส าคญัของปัจจัยต่างๆ ในการเลือกซ้ือสินค้าของคนรุ่นใหม่ไทย 

 

 

ลักษณะประการหน่ึงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในโลก

ตะวนัตกคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยไม่ให้ความส าคญักบัความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมากนัก 

แตกต่างจากกลุ่มคน Gen Y ในโลกตะวนัตกท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการซ้ือสินคา้และรับบริการ 

รายงานของ Boston Consulting Group (2012) ระบุวา่ส่ิงท่ีคนรุ่น Millennials ตอ้งการคือการไดรั้บความ

พึงพอใจอย่างปัจจุบนัทนัด่วน รายงานดงักล่าวน้ีท าการส ารวจกลุ่มคน Gen Y ในสหรัฐอเมริกาแลว้

พบว่า เม่ือตอ้งรับประทานอาหาร คนกลุ่มน้ีให้ความส าคญักบัความรวเร็วในการไดรั้บบริการ มากกว่า

คุณภาพของการบริการ หรือแมแ้ต่เม่ือกลุ่มคน Gen Y ท าการบริจาค ก็พบว่าในสหรัฐอเมริกา คนกลุ่มน้ี

บริจาคเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือมากกว่ากลุ่มคนรุ่นอ่ืน (ร้อยละ 15 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 5) แสดงให้

เห็นวา่กลุ่มคน Gen Y มองหาความรวดเร็วในการท าธุรกรรมต่างๆ 

อีกส่ิงหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ กลุ่มผูบ้ริโภคเจนวายให้ความส าคญักบัยี่ห้อของสินคา้น้อย 

สอดคลอ้งกบัการส ารวจความคิดเห็นกลุ่มคนเจนวายของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2558) ท่ีพบวา่กลุ่ม

คนเจนวายให้ความส าคญักับแบรนด์สินคา้น้อย โดยให้ความส าคญักับคุณภาพและการออกแบบ

มากกว่า การส ารวจดงักล่าวช้ีว่ามีคนเจนวายถึงร้อยละ 50 ท่ีระบุว่าคุณภาพของสินคา้ส าคญักว่าแบรนด ์
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(มีเพียงร้อยละ 13 เท่านั้ นท่ีบอกว่าแบรนด์ส าคญักว่าคุณภาพ) และอีกกว่าร้อยละ 63 บอกว่าการ

ออกแบบส าคญักวา่แบรนด ์(มีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นท่ีบอกวา่แบรนดส์ าคญักวา่การออกแบบ) 

 

ในส่วนต่อไปจะไดแ้สดงให้เห็นพฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในฐานะ

ผูบ้ริโภคท่ีคน้พบจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

 

 เช่ือผูรี้วิวสินคา้ท่ีมีประสบการณ์ตรงหรือคนใกลต้วั 

เม่ือตอ้งตดัสินใจซ้ือ คน Gen Y มีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือถือความคิดเห็นของคนใกลต้วั ผูท่ี้เคยใช้

สินคา้หรือบริการนั้นๆ หรือนกัรีวิวมืออาชีพ มากกว่าท่ีจะเช่ือถือตวัแทนของบริษทัผูผ้ลิตสินคา้นั้นๆ 

รายงานของ Boston Consulting Group (2012) ช้ีว่ากลุ่มคน Gen Y ในสหรัฐอเมริกามีแนวโนม้ท่ีจะหา

ขอ้มูลจากหลายแหล่งก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความคิดเห็นจากเพื่อน หรือแมแ้ต่การ

รีวิวสินคา้โดยผูใ้ชค้นอ่ืนหรือความคิดเห็นต่อสินคา้นั้นๆ บนโลกออนไลน์ สอดคลอ้งกบัการส ารวจ

โดย Barkley (2011) ท่ีพบว่ากลุ่มคน Gen Y (ร้อยละ 68) มีแนวโนม้มากกว่ากลุ่มคนรุ่นท่ีไม่ใช่ Gen Y 

(ร้อยละ 52) ท่ีจะเห็นดว้ยกบัประโยคท่ีว่า “ฉันมกัจะไม่ท าการตดัสินใจเร่ืองใหญ่ๆ จนกว่าจะไดถ้ก

ขอ้มูลกบักลุ่มคนท่ีตนเองเช่ือถือก่อน” 

พฤติกรรมดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจทศันคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่

ในงานวิจยัช้ินน้ี โดยจากการส ารวจพบกว่ากลุ่มคน Gen Y กว่าร้อยละ 70 ระบุว่าตนเองอ่านรีวิวก่อน

ตดัสินใจซ้ือสินคา้เสมอ โดยแหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของคนรุ่นใหม่ไทยมาก

ท่ีสุดคือ เวบ็บอร์ดอยา่งเช่น pantip.com ซ่ึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยกวา่ร้อยละ 77.25 ระบุวา่เป็นแหล่งขอ้มูล

ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของคน ในขณะเดียวกนั ตวัแทนของร้านคา้และแบรนดสิ์นคา้

กมี็ความส าคญัลดลงอยา่งมาก โดยมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการส ารวจเพียงร้อยละ 35.10 เท่านั้นท่ีระบุวา่ค  า

แนะต าจากตวัแทนของร้านคา้/แบรนดสิ์นคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของตน 
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ภาพที ่19 แหล่งข้อมูลทีมี่ความส าคญัต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

 
 

 ในการบริโภคส่ือ “Me time” มาแทน “Prime time” 

แมร้ายงานของ Economic Intelligence Center (2014) จะระบุวา่กลุ่มคน Gen Y กวา่ร้อยละ 82 

ดูทีวีเป็นประจ า แต่พฤติกรรมการดูทีวีของกลุ่มคน Gen Y กลับแตกต่างกับกลุ่มคนรุ่นก่อนหน้า  

หนงัสือ Grown up digital (2009) กล่าววา่ ในแง่การเสพส่ือโทรทศัน์ กลุ่มคน Gen Y ใหค้วามส าคญักบั 

Me time มากกวา่ Prime time กล่าวคือคนรุ่นน้ีจะดูรายการโทรทศัน์ในช่วงเวลาท่ีตนเองสะดวก มากกวา่

ท่ีจะดูรายการนั้นๆ เม่ือออกอากาศสดทางโทรทศัน์ สอดคลอ้งกบัรายงานของ Barkley (2011) ท่ีช้ีว่า 

โดยเปรียบเทียบแลว้ กลุ่มคน Gen Y ดูทีวีนอ้ยกวา่คนรุ่นอ่ืน และส าหรับคน Gen Y แลว้ ทีวีเป็นแค่หน่ึง

ในช่องทางอันหลากหลายในการเสพเน้ือหา โดยนอกจากทีวีแล้ว คน Gen Y ยงันิยมดูทีวีผ่าน

คอมพิวเตอร์ (เช่นเว็บไซต์ Hulu หรือ ABC.com) ดูทีวีออนดีมานด์ หรือแมแ้ต่ดูผ่านโทรศพัท์มือถือ 

โดย Gen Y ใชช่้องทางอ่ืนๆ เหล่าน้ีมากกวา่คนรุ่นอ่ืน 

ขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในงานวิจยัช้ินน้ี โดย

พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยมากกว่าคร่ึงหน่ึงเลือกท่ีจะดูรายการโทรทศัน์ยอ้นหลงัทางอินเทอร์เน็ตเม่ือ

ตนเองมีเวลาว่าง มากกว่าท่ีจะดูผ่านทางโทรทศัน์เม่ือรายการนั้นๆ ออนแอร์เป็นคร้ังแรก พฤติกรรม

เช่นน้ีของคนรุ่นใหฉ้ายใหเ้รามองเห็นอนาคตขา้งหนา้ของวงการโทรทศัน์ในประเทศไทย 
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ภาพที ่20 พฤติกรรมการดูรายการโทรทศัน์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

 
คุณอาทิมา สุรพงษช์ยั CEO บริษทั ไอฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผูใ้หบ้ริการทีวีออนดีมานด์

รายใหญ่ของไทยแสดงทศันะว่า ปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับบริการทีวีออนดีมานดใ์น

ประเทศไทย เน่ืองจากปัจจยัหลายๆ อยา่งอยูใ่นจุดท่ีเหมาะสม ทั้งพฤติกรรมของคนในปัจจุบนัท่ีเปล่ียน

ไปสู่การดูทีวีบนอินเทอร์เน็ตมากข้ึน รวมไปถึงเทคโนโลยีท่ีแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ทั้งโทรศพัทมื์อถือ 

(รวมไปถึงแทบเล็ต) ท่ีปัจจุบนัไดพ้ฒันาจนเสมือนเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ความแพร่หลายของ

โทรศพัทมื์อถือ รวมไปถึงการมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาถูก ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีบูรณาการกนัท า

ใหบ้ริการทีวีออนดีมานดเ์กิดข้ึนไดจ้ริงในประเทศไทย 

 

 ใชช่้องทางออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกนัในกระบวนการเลือกซ้ือสินคา้ 

รายงานของ Accenture (2013) ระบุว่ากลุ่มคน Gen Y มีพฤติกรรมท่ีเรียกว่า “showrooming” 

กล่าวคือตรวจสอบสินคา้และทดลองใชสิ้นคา้จริงท่ีหนา้ร้านก่อน จากนั้นจึงหาสินคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือแลว้

ท่ีราคาถูกท่ีสุดท่ีหาได้บนโลกออนไลน์ แลว้จึงซ้ือท่ีแหล่งท่ีราคาถูกท่ีสุดนั้น สอดคลอ้งกับผลการ

ส ารวจพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของงานวิจยัช้ินน้ีท่ีพบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยกว่าร้อยละ 45 มีพฤติกรรม

ดงักล่าวขา้งตน้   
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รายงานของ Accenture (2013) ยงัช้ีดว้ยว่าสาเหตุท่ีท าให้กลุ่มคน Gen Y มีพฤติกรรมเช่นน้ีได้

ส่วนหน่ึงเพราะความแพร่หลายของสมาร์ทโฟน ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคสามารถคน้หาราคาสินคา้จากแหล่ง

อ่ืนไดใ้นขณะก าลงัเลือกซ้ือสินคา้อยูใ่นร้าน ผลการส ารวจพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของกลุ่มคนรุ่นใหม่

ในงานวิจยัฉบบัน้ีก็ช้ีไปในทางเดียวกนั โดยพบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่กว่าคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 51) เช็คราคา

และคุณภาพของสินคา้ไปดว้ยในขณะท่ีชอ้ปป้ิง  และกว่าร้อยละ 37 จะหาโอกาสทดลองใชสิ้นคา้ก่อน

ตดัสินใจซ้ือ แมว้า่จะเลือกสินคา้ท่ีถูกใจไดแ้ลว้ทางอินเทอร์เน็ต   

ขอ้มูลทั้งหมดขา้งตน้แสดงให้เห็นกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีบริโภคขอ้มูลจ านวน

มากก่อนตดัสินใจซ้ือ และขอ้มูลดงักล่าวก็ไดม้าทั้งผา่นทางช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์โดย

การทดลองใชสิ้นคา้จริง ดงันั้นแลว้ส าหรับธุรกิจต่างๆ แมช่้องทางออนไลน์จะมีความส าคญัมากข้ึนมาก 

แต่การมีหนา้ร้านเพื่อใหลู้กคา้ไดส้มัผสัและทดลองใชสิ้นคา้กย็งัมีความจ าเป็นอยูเ่ช่นกนั 

 

 ค านึงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมของผูผ้ลิตสินคา้ 

กลุ่มคน Gen Y เป็นกลุ่มคนท่ีให้ความส าคญักบัเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร/

บริษทัต่างๆ มากกว่าคนรุ่นอ่ืนๆ ทั้งในฐานะผูบ้ริโภคและในฐานะแรงงาน ในฐานะผูบ้ริโภค งาน

ส ารวจของ Brooking (2014) ช้ีให้เห็นว่า กลุ่มคน Gen Y ในอเมริกนักว่าร้อยละ 89 มีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือ

สินคา้จากผูผ้ลิตสินคา้ท่ีสนบัสนุนการแกปั้ญหาสังคมในทางใดทางหน่ึงมากกว่าซ้ือจากผูผ้ลิตสินคา้ท่ี

ไม่สนับสนุนการแกปั้ญหาสังคม อีกทั้งกลุ่มคน Gen Y อเมริกนัส่วนใหญ่ยงัระบุว่าตนเองซ้ือสินคา้ท่ี

ส่งผลเชิงบวกทางสงัคม (social benefit) ดว้ย 

แนวโนม้การให้ความใส่ใจกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของผูผ้ลิตสินคา้เร่ิมปรากฏใหเ้ห็นใน

สังคมไทยเช่นเดียวกนั การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในงานวิจยัช้ินน้ีพบว่ากลุ่ม

คนรุ่นใหม่ไทยกวา่ร้อยละ 25 ระบุวา่จะไม่ซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีไม่มีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
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 บนส่ือสังคมออนไลน์ การกด “like” ไม่ไดเ้ท่ากบั “ชอบ” 

นกัการตลาดอาจจะเขา้ใจผดิวา่การกดไลคอ์าจจะเท่ากบัวา่ผูค้นบนโลกออนไลน์ชอบผลิตภณัฑ์

ของตน แต่เม่ือ Gen Y กดไลคเ์พจสินคา้หรือองคก์รใดๆ อาจจะไม่ไดแ้ปลว่า Gen Y ชอบสินคา้หรือ

บริการนั้นก็ได้ แต่หมายถึงว่า Gen Y อยากจะพูดคุย (converse) และมีปฏิสัมพนัธ์กับแบรนด์นั้ นๆ 

มากกว่า รายงานของ Accenture (2013) ไปสัมภาษณ์กลุ่ม Gen Y ในสหรัฐอเมริกาแลว้พบว่า กลุ่มคน 

Gen Y กดไลคเ์พจเพื่อมองหาขอ้เสนอต่างๆ จากแบรนด์นั้นๆ  นอกจากน้ีรายงานของ Barkley (2011) 

ยงัไดท้  าการส ารวจเปรียบเทียบและพบว่ากลุ่มคน Gen Y มีปฏิสัมพนัธ์บนโลกออนไลน์ (ไลค์ คอม

เมนท ์แชร์) กบัเน้ือหาจากแบรนดต่์างๆ มากกวา่กลุ่มคนท่ีไม่ใช่ Gen Y 

 งานวิจยัช้ินน้ีไดส้ ารวจความหมายของการกดไลตข์องกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยเช่นกนั และพบกว่า

การกดไลคแ์บรดสิ์นคา้ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยไม่ไดเ้ท่ากบัการแสดงความช่ืนชอบสินคา้นั้นๆ เสมอ

ไป โดยจากการส ารวจพบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยไม่ถึง 1 ใน 3 เท่านั้นท่ีกดไลคเ์พราะความชอบสินคา้

นั้นลว้นๆ โดยคนรุ่นใหม่ไทยส่วนใหญ่กดไลคแ์บรนด์สินคา้ต่างๆ เน่ืองจากตอ้งการติดตามข่าวสาร

เก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ หรือติดตามโปรโมชัน่ใหม่ๆ 

 

ภาพที ่21 เหตุผลทีค่นรุ่นใหม่กดไลค์เพจสินค้า 
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 ชอบการท่องเท่ียว และมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวหลากหลายกวา่คนรุ่นก่อน   

การท่องเท่ียวถือเป็นหน่ึงกิจกรรมท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความส าคญัอย่างมากในชีวิต การ

ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยในงานวิจยัช้ินน้ีพบว่า หากคนรุ่นใหม่ไทยมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

2 เท่า กิจกรรมท่ีคนรุ่นใหม่ตดัสินใจจะท าเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดคือการออมเงินเพิ่มข้ึน รองลงมาคือการ

เดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงมากกวา่กิจกรรมอ่ืนๆ อยา่งเช่นการซ้ือบา้น การซ้ือรถยนต ์หรือแม่แต่การเร่ิมตน้

ธุรกิจใหม่ 

ภาพที ่22 ส่ิงทีค่นรุ่นใหม่จะท าเพิม่เติมหากมีรายได้เพิม่ขึน้สองเท่า 

 

 

การส ารวจโดย Barkley (2011) พบวา่เม่ือท่องเท่ียว กลุ่มคน Gen Y มีแนวโนม้ท่ีจะท ากิจกรรม

ต่างๆ อย่างหลากหลายกว่ากลุ่มคนรุ่นก่อนๆ การส ารวจดงักล่าวถามผูเ้ขา้ร่วมการส ารวจว่า “ท่าน

อยากจะลองท ากิจกรรมทุกอยา่ง ตั้งแต่การฟังโอเปร่าไปจนถึงการปีนเขาใช่หรือไม่” ปรากฏว่ากลุ่มคน 

Gen-Y เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีมากกวา่ โดยกลุ่มคน Gen Y กวา่ร้อยละ 64 เห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ี ในขณะ

ท่ีมีคนรุ่นอ่ืนเพียงร้อยละ 39 เท่านั้นท่ีเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าว 

รายงานฉบบัเดียวกนัน้ียงัสอบถามทศันะคติเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของกลุ่มคนรุ่นใหม่เพิ่มเติม

และพบวา่ กลุ่มคน Gen Y มีความอยากท่ีจะท่องเท่ียวมากกวา่กลุ่มคนเจเนอร์เรชัน่อ่ืน โดยกลุ่มคน Gen 

Y ท่ีระบุว่าตนเองอยากท่องเท่ียวต่างประเทศใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดมี้ถึงร้อยละ 75 เปรียบเทียบ
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กบัคนรุ่นอ่ืนๆ ท่ีมีเพียงร้อยละ 52 เท่านั้นท่ีเห็นดว้ยกบัประโยคดงักล่าว  อีกทั้งคน Gen Y กว่าร้อยละ 

70 ก็มีความประสงคท่ี์จะท่องเท่ียวให้ครบทุกทวีปทัว่โลก ในขณะท่ีกลุ่มคนเจเนอร์เรชนัอ่ืนท่ีมีทศันะ

คติแบบน้ีมีเพียงร้อยละ 48 เท่านั้น 

ในส่วนของรูปแบบการท่องเท่ียว การส ารวจพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในงานวิจยัฉบบัน้ี

พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยนิยมการท่องเท่ียวกับกลุ่มเพื่อนมากท่ีสุด รองลงมาคือการท่องเท่ียวกับ

ครอบครัว และการท่องเท่ียเองคนเดียวตามล าดบั 

 

ภาพที ่23 รูปแบบการท่องเทีย่วของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

 
 

 

ความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่ม Gen Y ในฐานะแรงงาน/ผู้ประกอบการ 

  ในการส ารวจทศันคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยในงานศึกษาช้ินน้ี ทางคณะผูว้ิจยัไดส้อบถามถึง

ส่ิงท่ีคนรุ่นใหม่ให้ความส าคญัในการเลือกงาน โดยให้กลุ่มตวัอย่างคนรุ่นใหม่แสดงความคิดเห็นว่า

ตนเองใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน ความยนืหยุน่ในการท างาน เพื่อนร่วมงาน ความ

สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ฯลฯ มากน้อยเพียงใด โดยให้กลุ่มตัวอย่างระบุ

ความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ตั้งแต่ “มากท่ีสุด” “มาก” “ปานกลาง” “น้อย” ไปจนถึง “นอ้ยท่ีสุด” โดย

หากผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดงักล่าว “มากท่ีสุด” ปัจจยัขอ้นั้นจะได ้5 คะแนน 

ลดหลั่นกันไปจนถึง “น้อยท่ีสุด” จะได้ 1 คะแนะ  คณะผูว้ิจัยได้ท าการเฉล่ียคะแนนจากผูต้อบ
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แบบสอบถามทุกคน ผลปรากฏว่าคนรุ่นใหม่ให้ความส าคญักบั เพื่อนร่วมงานท่ีดี ความสมดุลระหว่าง

ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั (work-life balance) คุณค่าของงานท่ีท า และค่าตอบแทน ตามล าดบั 

(แต่ละปัจจยัไดค้ะแนน 4.38, 4.34, 4.34 และ 4.28 ตามล าดบั) 

 

ภาพที ่24 ความส าคญัของปัจจัยต่างๆ ในการเลือกงานของคนรุ่นใหม่ไทย 

 
 

 

  ลกัษณะเด่นหน่ึงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในโลกตะวนัตกกคื็อ 

กลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยให้ความส าคญักบั “เพื่อนร่วมงาน” อย่างมาก การส ารวจทศันคติดา้นการท างาน

ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในโลกตะวนัตกไม่พบว่าการมีเพื่อนร่วมงานท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกงาน 

อย่างไรก็ตามปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั คุณค่าของงานท่ีท า 

และค่าตอบแทนท่ีดี ลว้นเป็นปัจจยัท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ในโลกตะวนัตกให้ความส าคญัเช่นเดียวกบัคนรุ่น

ใหม่ไทย 

  อีกขอ้คน้พบหน่ึงท่ีน่าสนใจก็คือ คนรุ่นใหม่ไทยไม่ให้ความส าคญักบัความยืดหยุ่นในการ

ท างานมากนัก รายงานของ HAY (2011) ซ่ึงส ารวจความตอ้งการดา้นต่างๆ ของนักศึกษาจบใหม่ใน

ประเทศมาเลยเ์ซีย ซ่ึงพบลกัษณะท่ีคลา้ยกบัการส ารวจในงานวิจยัคร้ังน้ี กล่าวคือนกัศึกษาจบใหม่ใน

มาเลยเ์ซียให้ความส าคญักบัความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั แต่ไม่ให้ความส าคญั

กบัความยืดหยุ่นในการท างาน รายงานฉบบัน้ีให้ขอ้สรุปว่าสาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะกลุ่มนักศึกษาจบ

ใหม่ในมาเลยเ์ซียมองว่าการมีความยดืหยุน่ในการท างานเท่ากบัการตอ้งพร้อมท างานตลอดเวลา ดงันั้น
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เราจึงอาจสรุปไดใ้นลกัษณะเดียวกนัจากผลการส ารวจในงานวิจยัฉบบัน้ีว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยตอ้งการ

ชีวิตท่ีมีความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตวั และอยากแบ่งสองเร่ืองน้ีออกจากกนัอย่าง

ชดัเจน จึงใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความยดืหยุน่ในการท างานค่อนขา้งนอ้ยโดยเปรียบเทียบ 

 

 อยากร่วมงานกบัองคก์รธุรกิจท่ีมีเป้าหมายกวา้งไปกวา่การแสวงก าไร 

กลุ่มคน Gen Y คาดหวงัให้องคก์รธุรกิจมีเป้าหมายกวา้งขวางไปกว่าเพียงการแสวงก าไร การ

ส ารวจทศันคติของคนรุ่นใหม่ในงานวิจยัคร้ังน้ีช้ีวา่ คนรุ่นใหม่ไทยมองวา่องคก์รธุรกิจควรมีเป้าหมายท่ี

หลากหลาย ทั้งการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้และพนกังาน การพฒันาบุคลากร การส่งเสริมความคิด

สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม รวมไปถึงการมีความรับผดิชอบต่อสังคม ในขณะท่ีการแสวงหาก าไรเป็นส่ิง

ท่ีคนรุ่นใหม่ไทยมองวา่ภาคธุรกิจควรใหค้วามส าคญันอ้ยกวา่ปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้ 

 

ภาพที ่25 ส่ิงทีภ่าคธุรกจิควรให้ความส าคญัในมุมมองคนรุ่นใหม่ไทย (คะแนนเต็ม 5) 

 
 

 ผลการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มคน Gen Y ทัว่โลกโดยรายงานของ Deloitte (2013) ได้

แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการเป็นองคก์รท่ีมุ่งสร้างนวตักรรม โดยกลุ่มคน Gen Y ในการส ารวจ

ดงักล่าวกว่าร้อยละ 66 ระบุว่านวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงในการพิจารณาเลือกนายจา้ง งานช้ินน้ียงั

ช้ีใหเ้ห็นดว้ยว่ากลุ่มคน Gen Y มองว่าองคก์รธุรกิจเป็นผูน้ าในเร่ืองการสร้างนวตักรรม เหนือว่าภาครัฐ 

องคก์รพฒันาเอกชน หรือแมแ้ต่มหาวิทยาลยั 

การส ารวจอีกช้ินหน่ึงของ Deloitte (2014) ไดช้ี้ให้เห็นถึงความส าคญัของการเป็นองคก์รท่ีมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมในการดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่เขา้มาร่วมงานในองคก์ร โดยงานช้ินน้ีพบกว่า
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กลุ่มคน Gen Y ในการส ารวจกว่าคร่ึงหน่ึงระบุว่าตนเองอยากร่วมงานกับบริษทัท่ีท าธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม 

ในส่วนของการสร้างความพึงพอใจให้พนักงานและการพฒันาบุคลากร งานของ Deloitte 

(2016) กไ็ดช้ี้ใหเ้ห็นว่า กลุ่มคน Gen Y มองว่า การพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ใหก้บัพนกังาน ถือเป็น 1 ใน 

5 ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีกลุ่มคน Gen Y มองว่ามีความส าคญัต่อความส าเร็จในระยะยาวขององคก์ร และ

ยงัช้ีให้เห็นดว้ยว่า องคก์รท่ีช่วยพนักงานพฒันาไปบนเส้นทางอาชีพ (professional development) จะ

เป็นองคก์รท่ีพนกังานมีความภกัดีต่อองคก์รมากกวา่ 

ดงันั้นแลว้ส าหรับนายจา้ง หากตอ้งการดึงดูดกลุ่มพนกังาน Gen Y ให้เขา้มาท างาน รวมไปถึง

อยู่กับองค์กรไปเป็นเวลานาน จ าเป็นตอ้งปรับเป้าหมายขององค์กรให้กวา้งขวางไปกว่าเพียงการ

แสวงหาก าไร การมุ่งสู่การเป็นองคก์รท่ีส่งเสริมนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์ให้ความส าคญักบั

การพฒันาบุคคลากร สร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ รวมไปถึงการท าธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม จะช่วยให้องคก์รดงักล่าวกา้วข้ึนมาสู่การเป็นองคก์รในดวงใจท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่

อยากร่วมงานดว้ยได ้

 

 ความยดืหยุน่ในการท างาน (workplace flexibility) 

การท างาน “9 โมงเชา้ถึง 5 โมงเยน็” (9-5 work hour) เป็นรูปแบบการท างานท่ีไม่ดึงดูดใจกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ การส ารวจพฤติกรรมการท างานของคนรุ่นใหม่ในหลายประเทศช้ีไปในทิศทางเดียวกนัว่า

คนรุ่นใหม่ตอ้งการความยดืหยุน่ในการท างาน ซ่ึงหมายรวมถึงทั้งความยดืหยุน่ในแง่เวลาในการท างาน 

รวมถึงสถานท่ีในการท างาน การส ารวจของ Ernst & Young (2015) แสดงให้เห็นว่าความยืดหยุ่นใน

การท างานเป็น 1 ใน 3 ปัจจยัแรกท่ีกลุ่มคน Gen Y ให้ความส าคญัในการเลือกงาน โดยกว่าร้อยละ 75 

บอกวา่ความยดืหยุน่ในการท างานนั้นเป็นส่ิงท่ีพวกเขามองหาในงาน   

ผลการส ารวจของ AT Kearney (2013) ก็ให้ผลท่ีสอดคลอ้งกนัโดยระบุว่า กลุ่มคน Gen Y กว่า

ร้อยละ 70 คาดหวงัการยดืหยุน่ในการท างาน และกว่า 1 ใน 3 ระบุวา่ตนเองเลือกท่ีจะมีความยดืหยุน่ใน

การท างาน ดีกวา่ท างานแบบไม่มีความยดืหยุน่แต่ไดค่้าตอบแทนเพิ่มข้ึน รายงานช้ินน้ียงัช้ีใหเ้ห็นดว้ยว่า 

การมีความยืดหยุ่นในการท างานช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานให้อยู่ในองค์กรยาวนานข้ึนเท่านั้น 
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มพนกังานท่ีมีครอบครัวแลว้ (โดยเฉพาะพนกังานหญิง) เน่ืองจากพนกังานกลุ่มน้ี

ตอ้งการเวลาท่ียดืหยุน่เพื่อใหส้ามารถจดัการภาระทางครอบครัวได ้

ความทา้ทายท่ีส าคญัของการจดัให้มีการท างานท่ียืดหยุ่นก็คือ นายจา้งจะตอ้งไม่มองว่าการ

ท างานแบบยืดหยุ่นเท่ากบัเป็นการท างานน้อยลง รศ.วิทยา ด่านธ ารงกุล อาจารยป์ระจ าคณะพาณิชย์

ศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ทศันะไวใ้นงานสัมมนาเร่ือง “Gen Next & Startup: 

The Challenging Marketplace and Workplace Behaviors” ว่า นายจา้งจะตอ้งไม่ปิดโอกาสในการเล่ือน

ขั้นและการเติบโตในอาชีพการงานส าหรับพนกังานท่ีท างานแบบยืดหยุน่ และตวันายจา้งเองตอ้งปรับ

วิธีการประเมินผลงานใหม่ โดยไม่มองว่าการท างานเป็นระยะเวลานานหรือการท าโอทีเป็นส่ิงท่ีพึง

ปรารถนา แต่ควรพิจารณาผลลพัธ์ของงานมากกวา่ 

 

 

 ใหค้วามส าคญักบัความสมดุลระหวา่งชีวิตส่วนตวัและการท างาน (work-life balance) 

งานศึกษาพฤติกรรมดา้นการท างานของกลุ่มคน Gen Y ทัว่โลกใหข้อ้คน้พบไปในทางเดียวกนั

ว่า กลุ่มคน Gen Y ให้ความส าคญักบัเร่ืองความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั (work-

life balance) มาก รายงานของ Deloitte (2011) ให้ขอ้สังเกตว่ากลุ่มคน Gen Y มกัจะปรับตารางงานให้

เขา้กบัตารางชีวิตส่วนตวั ไม่ใช่ปรับตารางชีวิตส่วนตวัไปตามตารางงาน งานส ารวจช้ินน้ียงัพบดว้ยว่า

กลุ่มคน Gen Y กว่า 3 ใน 4 ของการส ารวจระบุว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน

ยงัคงมีความส าคญัอยู ่แมว้่าการส ารวจช้ินน้ีจะจดัท าข้ึนในปี 2010 ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจโลกยงัไม่ฟ้ืนตวัก็

ตาม  

งานศึกษาอีกช้ินหน่ึงของ Pricewaterhouse Coopers (2011) ซ่ึงส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มคน

อายนุอ้ยกว่า 31 ปีมากกว่า 4,000 คนในกว่า 75 ประเทศใหข้อ้สรุปไปในทางเดียวกนั โดยงานศึกษาช้ิน

น้ีพบว่ากลุ่มคน Gen Y กว่าร้อยละ 95 ระบุว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างานมี

ความส าคญั และกวา่ร้อยละ 70 ระบุวา่เร่ืองน้ีมีความส าคญั “มาก” 

ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจทศันคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในงานวิจยัช้ินน้ีท่ี

พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยให้ความส าคญักบัเร่ืองความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน
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มาก เป็นรองเพียงเร่ืองเพื่อนร่วมงานท่ีดีเท่านั้น  โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการส ารวจคร้ังน้ีกว่าร้อยละ 47 

ระบุวา่ตนเองใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั “มากท่ีสุด” 

กระนั้น การรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวัละชีวิตการท างานก็ไม่ใช่เร่ืองงาน การ

ส ารวจโดย Ernst & Young (2015) ซ่ึงท าการส ารวจทศันคติของกลุ่มคน Gen Y ใน 8 ประเทศ8 ในปี 

2015 พบว่ากลุ่มคน Gen Y กว่าร้อยละ 35 ระบุว่าการจดัสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน

ยากข้ึนในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา โดยเหตุผลหลกัท่ีท าให้การจดัสมดุลดงักล่าวยากข้ึนไดแ้ก่ การมีความ

รับผดิชอบทางครอบครัวมากข้ึน การตอ้งใชเ้วลาในการท างานมากข้ึน และการมีลูกเพิ่มข้ึน  การส ารวจ

คร้ังน้ียงัช้ีใหเ้ห็นดว้ยวา่กลุ่มคน Gen Y ท่ีท างานในระดบับริหารหรือกลุ่ม Gen Y ท่ีมีลูกแลว้ มีแนวโนม้

มากข้ึนท่ีจะระบุว่าการจดัสมดุลดงักล่าวในชีวิตเป็นไปไดย้ากข้ึน  ดงันั้นแลว้ภาระทางดา้นการงานและ

ภาระทางครอบครัวท่ีมากข้ึน (และท่ีจริงก็เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากเม่ือกลุ่มคน Gen Y อายมุากข้ึน ซ่ึง

เร่ิมกา้วเขา้สู่ต  าแหน่งบริหารและเร่ิมสร้างครอบครัว) ลว้นเป็นความทา้ทายส าคญัส าหรับกลุ่มคน Gen 

Y ในการจดัสมดุลระหวา่งงานและชีวิตส่วนตวัดงักล่าว  

 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินยงัคงเป็นปัจจยัส าคญั 

แมก้ลุ่มคน Gen Y จะให้ความส าคญักับเร่ืองเพื่อนร่วมงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตการ

ท างานและชีวิตส่วนตัว รวมไปถึงคุณค่าของงานท่ีท าดังท่ีแสดงให้เห็นแล้วเบ้ืองต้น แต่กระนั้ น 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินก็ยงัคงเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัในการพิจารณาเลือกงานของกลุ่มคน Gen Y  

การส ารวจความคิดเห็นกลุ่มคน 3 รุ่นของ Ernst & Young (2015) ค้นพบว่าทั้ งกลุ่มคนรุ่น Baby 

Boomers, Gen X และ Gen Y ลว้นบอกว่า ค่าตอบแทนและสวสัดิการ (pay and benefits) เป็นส่ิงท่ีพวก

เขาให้ความส าคญัมากท่ีสุดในการเลือกงานเหนือปัจจยัอ่ืนๆ  การส ารวจทศันคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่

ไทยในงานวิจยัช้ินน้ีใหภ้าพท่ีคลา้ยกนั กล่าวคือค่าตอบแทน/เงือนเดือนยงัคงเป็นปัจจยัท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่

ไทยใหค้วามส าคญัค่อนขา้งมาก โดยกว่า 9 ใน 10 คนระบุว่าตนเองใหค้วามส าคญักบัเร่ืองค่าตอบแทน/

เงินเดือน “มาก” หรือ “มากท่ีสุด” 

                                                            
8
 ประกอบไปดว้ย เยอรมนี สหราชอาณาจกัร บราซิล เมก็ซิโก ญ่ีปุ่น อินเดีย จีน และสหรัฐอเมริกา 
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อย่างไรก็ตาม งานส ารวจบางช้ินกลับพบว่ามีปัจจัยอ่ืนท่ีดึงดูดกลุ่มคน Gen Y มากกว่า

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เช่นงานส ารวจของ PWC (2011) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการดึงดูดคน 

Gen Y ใหม้าร่วมงานในองคคื์อโอกาสในการกา้วหนา้ในสายอาชีพ รองลงมาคือค่าตอบแทน/เงินเดือน 

งานศึกษาช้ินน้ีให้ขอ้สังเกตว่า แมค่้าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินจะมีความส าคญัมาก แต่เม่ือค่าตอบแทนท่ี

เป็นตวัเงินสูงถึงระดบัหน่ึง กลุ่มคน Gen Y จะเร่ิมพิจารณาและให้ความส าคญักบัปัจจยัอ่ืนๆ มากข้ึน 

เห็นไดจ้ากการส ารวจเดียวกนัน้ีท่ีพบว่ามีกลุ่มคน Gen Y เพียงร้อยละ 4 เท่านั้นท่ียอมสละสวสัดิการ

ต่างๆ ท่ีบริษัทมอบให้ (เช่น การฝึกอบรมเพิ่มทักษะต่างๆ โอกาสในการท างานแบบยืดหยุ่น ค่า

รักษาพยาบาล ฯลฯ) เพื่อแลกกบัเงินเดือนท่ีสูงข้ึน 

ดงันั้นส าหรับนายจา้งท่ีตอ้งการดึงดูดและรักษากลุ่มพนักงาน Gen Y ไวใ้นองค์กร ก็ตอ้ง

ปรับตวัโดยการก าหนดค่าตอบแทน/เงินเดือนให้อยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัในตลาดได ้และเม่ือเงินเดือนสูง

ถึงระดบัดงักล่าวแลว้ ควรปรับจุดมุ่งเนน้ไปสู่การให้ความส าคญักบัสวสัดิการอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสใน

การกา้วหนา้ทางอาชีพของพนกังาน 

 

 อยากพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ เพื่อความกา้วหนา้ดา้นอาชีพ 

คนรุ่นใหม่ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ของตวัเองอยูเ่สมอ และหากองคก์รท่ี

ท างานอยูไ่ม่ช่วยพฒันาทกัษะท่ีคน Gen Y รู้สึกว่ามีความจ าเป็นต่อความกา้วหนา้ดา้นอาชีพของตนเอง 

กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็พร้อมท่ีจะยา้ยออกจากองคก์ร รายงานของ Deloitte (2016) ไดท้ าการส ารวจทศันคติ

ดา้นต่างๆ ของกลุ่มคน Gen Y ท่ีเกิดหลงัปี 1982 กว่า 7,700 คนในกว่า 29 ประเทศและพบว่ากลุ่มคน 

Gen Y กว่าร้อยละ 66 บอกว่าตนเองจะออกจากท่ีท างานปัจจุบนัภายใน 5 ปี และยงัช้ีให้เห็นดว้ยว่า

เหตุผลหลกัประการหน่ึงท่ีท าให้กลุ่มคน Gen Y อยากยา้ยออกจากองคก์รเพราะองคก์รไม่ช่วยพฒันา

ทกัษะความเป็นผูน้ าของตน งานส ารวจช้ินเดียวกนัน้ีพบว่ากลุ่มพนักงานท่ีรู้สึกว่าองค์กรท่ีมีระบบ

สนบัสนุนพนกังานท่ีอยากกา้วสู่ต าแหน่งผูน้ ามีแนวโนม้ท่ีจะอยูใ่นองคก์รยาวนานกวา่ 

ทกัษะความเป็นผูน้ าถือเป็นหน่ึงในทกัษะอนัดบัแรกๆ ท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยอยากไดรั้บการ

พฒันา การส ารวจทศันคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ทกัษะการเป็นผูน้ าเป็นทกัษะ

ท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยอยากพฒันามากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองรองจากภาษาต่างประเทศ ทกัษะอ่ืนๆ ท่ีกลุ่ม
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คนรุ่นใหม่ไทยอยากไดรั้บการพฒันาค่อนขา้งมากเช่น ทกัษะการน าเสนอ การคิดเชิงสร้างสรรค ์และ

ความรู้ทางเทคนิค 

ภาพที ่26 ทกัษะทีก่ลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยอยากได้รับการพฒันา 

 

 

 การเป็นองคก์รท่ีช่วยพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ เพื่อความกา้วหนา้ดา้นอาชีพยงัช่วยเพิ่มความภกัดี

ท่ีกลุ่มคน Gen Y มีต่อองคก์รดว้ย รายงานของ Deloitte (2016) ช้ีใหเ้ห็นว่ากลุ่มพนกังาน Gen Y ท่ีรู้สึก

พอใจกบัโอกาสในการเรียนรู้และพอใจกบัระบบพฒันาทกัษะดา้นอาชีพขององคก์รมีแนวโนม้มากกว่า

ท่ีจะอยูก่บัองคก์รเป็นเวลานาน  Mike Preston ผูเ้ป็น chief talent officer ของ Deloitte กล่าววา่ “กลุ่มคน

รุ่นใหม่ไม่ลงัเลท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองขนานใหญ่ (disrupt) เพื่อมุ่งไปสู่การพฒันาและการเติบโตท่ี

ตอ้งการ ซ่ึงนัน่หมายถึงการลาออกและไปท างานใหอ้งคก์รอ่ืน ในฐานะองคก์ร เราตอ้งมุ่งสร้างโอกาส

และสร้าง ‘วฒันธรรมการพฒันา’ (development culture) ข้ึนมา”  

 การท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความส าคญักับการพฒันาทกัษะต่างๆ นั้นมีรากฐานมาจากความ

ตอ้งการความกา้วหน้าในสายอาชีพ แมง้านส ารวจหลายช้ินจะช้ีให้เห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เปล่ียนงาน
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บ่อยและดูเหมือนมีความภกัดีต่อองคก์รของตนเองไม่เท่ากบัคนรุ่นก่อนๆ9 แต่งานของ Princeton One 

เร่ือง Understanding Generation Y ใหข้อ้สังเกตว่า หากองคก์รธุรกิจหนัมาใหค้วามส าคญักบัการพฒันา

เส้นทางอาชีพของคนรุ่นใหม่ดว้ยการเป็นองค์กรท่ีช่วยพฒันาทกัษะต่างๆ ให้โอกาสในการเติบโต 

มอบหมายงานท่ีมีคุณค่า รวมถึงเปิดโอกาสใหค้นรุ่นใหม่มีส่วนในการก าหนดเส้นทางอาชีพของตนเอง 

คนรุ่นใหม่ยอ่มภกัดีต่อองคก์รไม่ต่างไปจากคน Generation อ่ืนๆ  

 ในส่วนของช่องทางในการพฒันาทักษะด้านต่างๆ การส ารวจทัศนคติของคนรุ่นใหม่ใน

งานวิจยัช้ินน้ีพบวา่ คนรุ่นใหม่ไทยตอ้งการพฒันาทกัษะผา่นการเรียนรู้ไปพร้อมกบัการท างานมากท่ีสุด 

ในขณะท่ีการมีระบบท่ีปรึกษาในการท างาน (mentor) ซ่ึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ในโลกตะวันตกให้

ความส าคญัค่อนขา้งมากกลบัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมในหมู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ไทย 

 

ภาพที ่27 ช่องทางการพฒันาทกัษะทีก่ลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยต้องการ 

 
 

 

 

                                                            
9
 รายงานของ PWC (2011) ส ารวจพบวา่กลุ่มคนรุ่นใหม่กว่า 1 ใน 4 ระบุวา่ตนเองจะมีนายจา้งมากกวา่ 6 แห่งข้ึนไปตลอดอาชีพการท างาน 
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 งานท่ีมีคุณค่าและทา้ทาย  

คนรุ่นใหม่มองหาคุณค่าท่ีมากไปกวา่ค่าตอบแทนจากการท างาน พวกเขามองหา “คุณค่า” ใน

งานท่ีท าดว้ย รายงานของ Deloitte (2016) ช้ีให้เห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ 6 จาก 10 คนพิจารณาเป้าหมาย

ของงานเป็นหน่ึงในปัจจยัในการเลือกงาน และกว่าคร่ึงหน่ึงปฏิเสธท่ีจะท างานท่ีขดัแยง้กบัค่านิยมท่ี

ตนเองยดึถือ ขอ้คนพบน้ีสอดคลอ้งกบัการส ารวจทศันคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีน าเสนอไปแลว้เบ้ืองตน้

วา่ “คุณค่าของงานท่ีท า” เป็นปัจจยัอนัดบัแรกๆ ท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ใหค้วามส าคญัในการท างาน โดยกว่า

ร้อยละ 46 ระบุวา่ปัจจยัน้ีมีความส าคญั “มากท่ีสุด”  

บทความของ Fortune (2016) สรุปว่าคุณค่าในงานน้ีเองท่ีเป็นเหตุผลให้รัฐบาลกลางสหรัฐฯ 

สามารถดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่จ านวนมากมาร่วมงานดว้ยได ้และขอ้คน้พบจากการส ารวจในงานวิจยัช้ิน

น้ีก็พบขอ้มูลคลา้ยกนั โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเขา้ร่วมท าแบบส ารวจจ านวนมากระบุว่าตนเองมีความ

ประสงคจ์ะท างานในหน่วยงานภาครัฐเน่ืองจากรู้สึกวา่ไดท้  าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

คนรุ่นใหม่ยงัมองหาความทา้ทายในงานดว้ย งานวิจยัเร่ือง “ท าความเขา้ใจปัจจยัท่ีดึงดูดและ

รักษา Gen Y ในองคก์ร”10 ซ่ึงท าการส ารวจนกัศึกษามหาวิทยาลยัชั้นปีท่ี 3 และปีท่ี 4 จ านวน 1,000 คน 

คน้พบว่างานท่ีทา้ทายเป็น 1 ใน 3 ปัจจยัแรกท่ี “ดึงดูด” ให้คน Gen Y อยากร่วมงานกับองค์กร  ใน

ขณะเดียวกนัการขาดความทา้ทายในงานกส็ามารถเป็นปัจจยั “ผลกัดนั” กลุ่มคน Gen Y ออกจากองคก์ร

ไดเ้ช่นกนั การส ารวจทศันคติดา้นการท างานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในงานวิจยัช้ินน้ีพบว่าในกลุ่มคนท่ีไม่

พอใจกบังานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั เหตุผลหลกัท่ีท าใหไ้ม่พอใจเป็นเพราะงานไม่ทา้ทาย 

 

 

 

 

                                                            
10

 สรุปอยูใ่นหนงัสือ “Gen Y จบัใหม้ัน่คั้นใหเ้วิร์ค” โดย เสาวคนธ์ วิทวสัโอฬาร (2550) 
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ภาพที ่28 เหตุผลทีไ่ม่พอใจงานทีท่ าอยู่ในปัจจุบัน 

 

 

กล่าวไดว้่าคนรุ่นใหม่ไม่ไดม้องว่างานเป็นเพียงช่องทางหาเงินเพื่อเล้ียงชีพ แต่มองหาคุณค่า

และเป้าหมายท่ีท่ีสูงกว่าเร่ืองเงินในงานท่ีท าดว้ย ในขณะเดียวกนั งานท่ีท าก็ตอ้งมีความทา้ทายและท า

ให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าไดใ้ชค้วามสามารถเต็มท่ี การมอบงานท่ีมีทั้งคุณค่าและความทา้ทายให้กบัคนรุ่น

ใหม่เท่านั้นท่ีจะช่วยดึงคนรุ่นใหม่เขา้มาในองคก์รและรักษาไวก้บัองคก์รในระยะยาวได ้

 

 มีจิตวิญญาณผูป้ระกอบการสูง 

ลกัษณะเด่นท่ีสุดอยา่งหน่ึงของกลุ่มคน Gen Y คือ มีจิตวิญญาณผูป้ระกอบการสูงกว่าคนรุ่น

อ่ืนๆ มาก งานศึกษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2015) ซ่ึงท าการส ารวจกลุ่มนกัศึกษาจบใหม่และคน

เพิ่งเร่ิมท างานกวา่ 3,700 คนทัว่ประเทศไทย พบวา่กวา่ร้อยละ 80 ระบุวา่ตนเองตอ้งการจะเปิดธุรกิจเป็น

ของตนเอง ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการส ารวจทศันคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในงานวิจยัช้ินน้ีท่ี

พบว่ากว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยกว่าร้อยละ 63 เป็นผูป้ระกอบการอยู่แล้วหรือไม่ก็มีแผนจะเป็น

ผูป้ระกอบการในอนาคต 
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ภาพที ่29 ความต้องการในการเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

 
 

  แต่ก็ใช่ว่าผูท่ี้วางแผนจะเป็นผูป้ระกอบการทุกคนจะสามารถเป็นผูป้ระกอบการไดจ้ริง งาน

ศึกษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2015) ไดช้ี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่า ในบรรดากลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีความ

ตั้งใจจะเป็นผูป้ระกอบการนั้น มีเพียงร้อยละ 42 เท่านั้นท่ีมีความพร้อมและสามารถเป็นผูป้ระกอบการ

ไดจ้ริง อีกร้อยละ 29 ยงัมีความลงัเลและยงัไม่จริงจงักบัการเป็นผูป้ระกอบการ ในขณะท่ีอีกร้อยละ 29 ท่ี

เหลือไม่มีความพร้อมและไม่สามารถผนัตวัเองไปเป็นผูป้ระกอบการไดจ้ริง  ทั้งน้ี กลุ่มคนรุ่นใหม่เอง

มองว่าอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีกีดขวางไม่ให้ตนเองกลายไปเป็นผูป้ระกอบการไดคื้อการขาดเงินทุน 

และการขาดประสบการณ์ 
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ภาพที ่30 อุปสรรคส าคญัทีก่ดีขวางไม่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยกลายเป็นผู้ประกอบการ 

 

 

 งานส ารวจวิจยัในคร้ังน้ียงัไดส้อบถามถึงธุรกิจท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยตอ้งการจะท าดว้ย ส่วน

ใหญ่ไดแ้ก่ คา้ขาย ธุรกิจโรงแรม/ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอร่ี ธุรกิจเกษตร เป็นตน้ 

ภาพที ่31 ธุรกจิทีก่ลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยให้ความสนใจ 
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2.4 โอกาสเกดิใหม่ 

 ในส่วนต่อไปจะได้แสดงให้เห็นถึงโอกาสเกิดใหม่อนัมาพร้อมกับกลุ่มคน Gen Y โดยจะแบ่งการ

น าเสนอออกเป็นสองส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึง โอกาสเกิดใหม่ ซ่ึงจะไดช้ี้ให้เห็นถึงโอกาสท่ีเกิดจากกลุ่มคนเจน

วาย ทั้งในฐานะผูบ้ริโภค แรงงาน และผูป้ระกอบการ  ส่วนท่ีสองจะไดช้ี้ให้เห็นถึงการปรับตวัของคนเจนวาย

เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัในโลกการท างานและในโลกธุรกิจปัจจุบนัได ้

 

2.4.1 โอกาสใหม่ในโลกยุคเจนวาย 

 

 ผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ท่ีมีอ านาจซ้ือสูง 

นอกจากกลุ่ม Gen Y จะไดก้ลายเป็นกลุ่มคนท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดแลว้ ในแง่ของอ านาจในการ

ซ้ือ กลุ่ม Gen Y ยงัเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือสูงสุดดว้ย ขอ้มูลจาก Economic Intelligence 

Center (2014) ระบุวา่ ในปี 2015 กลุ่ม Gen Y ใชจ่้ายเป็นเมด็เงินกวา่ 3.4 ลา้นลา้นบาท เป็นรองเพียงกลุ่ม 

Gen X ท่ีใช้จ่ายในปี 2015 เท่ากับ 3.5 ลา้นลา้นบาท  และมากกว่ากลุ่ม Baby Boomers ท่ีใช้จ่ายในปี 

2015 ไปเพียง 2.4 ลา้นลา้นบาท 

ปัจจยัท่ีท าใหก้ลุ่มคน Gen Y ใชจ่้ายค่อนขา้งมาก ในขณะท่ียงัอยูใ่นวยัท่ีมีรายไดไ้ม่มากนกั เป็น

เพราะกลุ่มคน Gen Y มีแนวโนม้ท่ีจะออมเป็นสัดส่วนต่อรายไดน้อ้ยกวา่กลุ่มคน Gen X มาก Economic 

Intelligence Center (2014) ได้น าข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยมา

วิเคราะห์และไดข้อ้สรุปว่า กลุ่มคน Gen Y ออมนอ้ยกว่ากลุ่มคน Gen X มากในช่วงอายุท่ีเท่ากนั โดย

กลุ่มคน Gen Y ในช่วงอาย ุ25-34 ปีออมโดยเฉล่ียร้อยละ 22 ของรายได ้ในขณะท่ีกลุ่มคน Gen X ออม

มากกวา่ท่ีร้อยละ 31  ขอ้มูลดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยใน

งานวิจยัคร้ังน้ีท่ีพบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยออมค่อนขา้งน้อย ส่วนใหญ่กลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยออมเป็น

สดัส่วนประมาณร้อยละ 10-25 ของรายได ้และมีเพียงประมาณ 1 ใน 5 เท่านั้นท่ีออมมากกว่าร้อยละ 25 

ของรายได ้
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ภาพที ่32 พฤติกรรมการออมของคนรุ่นใหม่ไทย 

 
 

อีกทั้งการท่ีในปัจจุบนักลุ่มคน Gen Y ยงัมีอายุค่อนขา้งนอ้ย ท าให้อ  านาจซ้ือตลอดช่วงชีวิตมี

สูงกว่าคนรุ่นก่อนหน้ามาก เม่ือพิจารณาเม็ดเงินท่ีจะถูกใชจ่้ายจนถึงช่วงอายุ 70 ปีแลว้ จะพบว่าตลาด

กลุ่มคน Gen Y มีขนาดใหญ่กว่าอีก 2 ตลาดมาก โดยตลาด Gen Y ในไทยมีมูลค่าสูงถึง 156.4 ลา้นลา้น

บาท  ในขณะท่ีตลาดกลุ่มคน Gen X มีมูลค่าไม่ถึงคร่ึงหน่ึงเท่านั้นท่ี 67.2 ลา้นลา้นบาท ส่วนกลุ่มคน 

Baby Boomers มีขนาดตลาดท่ีเล็กมากท่ีเพียง 22.3 ลา้นลา้นบาท อีกทั้งรายไดข้องกลุ่มคน Gen Y ก็มี

แนวโนม้เพิ่มข้ึนตามต าแหน่งขั้นในองคก์รท่ีค่อยๆ สูงข้ึนดว้ย  

 

ภาพที ่33 ปริมาณการใช้จ่ายของแต่ละ generation นับตั้งแต่ปี 2015 ไปจนถึงอายุ 70 ปี 

 
ท่ีมา: Economics Intelligence Center (2014) 
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 พนกังานรุ่นใหม่ท่ีมีความคล่องตวัทางเทคโนโลยแีละการศึกษาสูง 

ลักษณะเด่นท่ีส าคัญท่ีสุดประการหน่ึงของกลุ่มคนเจนวายคือการมีความคล่องตัวทาง

เทคโนโลยี อีกทั้งโดยเฉล่ียแลว้ยงัมีการศึกษาสูงกว่าคนรุ่นอ่ืนๆ คุณลกัษณะเช่นน้ีเป็นโอกาสอนัดี

ส าหรับนายจา้งท่ีตอ้งการคนท่ีมีมุมมองใหม่ๆ รวมถึงความสามารถดา้นเทคโนโลยีท่ีพนกังานรุ่นเก่า

มกัจะขาด หากองคก์รธุรกิจสามารถผนวกรวมความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยีและมุมมองใหม่ๆ 

ของกลุ่มคนเจนวาย เขา้กบัประสบการณ์การท างานของพนักงานรุ่นก่อนหน้าได ้ก็จะท าให้องค์กร

สามารถไดรั้บประโยชน์จากความสามารถและมุมมองท่ีหลากหลายของพนกังานหลายรุ่นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 

 ผูบ้ริโภคและแรงงานท่ีค านึงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม 

กลุ่มคนเจนวายใหค้วามส าคญักบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ ในฐานะผูบ้ริโภค กลุ่ม

คนเจนวายไทยกว่า 1 ใน 4 จะไม่ซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะแรงาน 

คนเจนวายเลือกร่วมงานกับบริษัทท่ีมีค่านิยมสอดคล้องกับตนเองและให้ความส าคัญกับความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีตนเองท างาน ดงันั้น ธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแทจ้ริง 

ผลิตสินคา้ท่ีมีส่วนช่วยใหส้งัคมดีข้ึน ด าเนินการโดยค านึงถึงความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกระดบั 

ทั้งลูกคา้ พนักงาน และน าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเขา้มาในกระบวนการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ของ

องคก์ร จะไดรั้บประโยชน์จากทั้งฐานลูกคา้เจนวายท่ีกวา้งข้ึน รวมไปถึงสามารถดึงดูดและรักษากลุ่ม

คนเจนวายในองคก์รใหท้ างานกบัองคก์รยาวนานข้ึนดว้ย 

 

 พนกังานท่ีมีความภกัดีต่อองคก์ร 

ความกงัวลประการหน่ึงขององคก์รจ านวนมากคือ กลวัวา่วนัหน่ึงพนกังานท่ีองคก์รของตน

ทุ่มเทฝึกฝนและลงทุนพฒันาจะยา้ยไปท างานกบัองคก์รอ่ืน หรือแมก้ระทัง่คู่แข่ง และท าให้การลงทุน

พฒันาบุคลากรขององคก์รนั้นสูญเปล่า แต่ขอ้คน้พบในงานวิจยัช้ินน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่องคก์รท่ีใหค้วามส าคญั

กบัการพฒันาบุคลากร พนกังานในองคก์รมีแนวโนม้จะมีความพอใจกบังานและอยู่ท  างานกบัองคก์ร

นานกว่า ดงันั้นแลว้การลงทุนพฒันาบุคลากรจึงไม่เคยสูญเปล่า ยิง่องคก์รลงทุนในพนกังานมากเท่าใด 
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พนักงานคนรุ่นใหม่ก็ยิ่งมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รมากข้ึน และองค์กรก็จะจะไดรั้บประโยชน์จาก

พนักงานท่ีมีทกัษะและประสบการณ์สูงข้ึน รวมถึงเป็นพนักงานท่ีมีวฒันธรรมองค์กรอยู่ใน DNA 

องคก์รท่ีไม่ยอมลงทุนในการพฒันาบุคลากรเสียอีกท่ีจะตอ้งต่อสู้กบัปัญหาการลาออกในอตัราสูงของ

พนกังาน 

 

 คนรุ่นใหม่ท่ีมีจิตวิญญาณผูป้ระกอบการสูง 

คนรุ่นใหม่ท่ีมีจิตวิญญาณผูป้ระกอบการสูงถือเป็นโอกาสใหม่ของทั้ งภาคธุรกิจ และ

เศรษฐกิจในภาพรวม  รายงานของ ILO (2013) ระบุว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นผูจ้า้งงานกว่า 

2 ใน 3 ของงานทั้งหมดในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา นอกจากนั้นแลว้ธุรกิจเหล่าน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ธุรกิจขนาดเลก็ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนใหม่ยงัเป็นผูส้ร้างงานจ านวนมากข้ึนมาดว้ย ดงันั้นแลว้ การท่ีคนรุ่นใหม่ใน

ปัจจุบนัมีจิตวิญญาณผูป้ระกอบการสูงและมีแผนท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการเองในอนาคตมากข้ึน ย่อม

หมายถึงต าแหน่งงานในระบบเศรษฐกิจท่ีจะเพิ่มข้ึนดว้ย 

ภาคธุรกิจเองก็ได้ประโยชน์จากจิตวิญญาณผูป้ระกอบการในคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน 

ประการแรกคือกลุ่ม Venture Capitalist ทั้งหลายท่ีจะมีช่องทางให้ลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนไดม้ากข้ึน 

ดงัจะเห็นไดจ้ากในปัจจุบนัท่ีประเทศไทยมี Venture Capitalist เขา้มาด าเนินการจ านวนมาก อีกประการ

หน่ึงกคื็อ  

องคก์รธุรกิจท่ีเป็นนายจา้งของคนรุ่นใหม่ก็สามารถไดรั้บประโยชน์จากคนรุ่นใหม่ท่ีมีจิต

วิญญาณผูป้ระกอบการสูงน้ีเช่นกัน โดยการตั้ งหน่วยธุรกิจขนาดเล็กข้ึนภายในองค์กร เสมือนให้

พนกังานคนรุ่นใหม่ในองคก์รไดเ้ป็นผูป้ระกอบการภายในร่มขององคก์รใหญ่ องคก์รสนบัสนุนเงินทุน 

ในขณะท่ีพนกังานก็ลงแรง ลงไอเดีย และไดท้ างานประหน่ึงเป็นผูป้ระกอบการในขณะท่ียงัคงมีความ

มัน่คงในฐานะพนกังานประจ าอยู ่น่ีถือเป็นโอกาสการเติบโตใหม่ช่องทางหน่ึงขององคก์รธุรกิจขนาด

ใหญ่ 
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 ธุรกิจและอาชีพใหม่ในโลกของคนเจนวาย 

 

 ธุรกิจออนไลน ์

จากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ปัจจุบนัอตัราการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต (internet penetration) รวมถึงอตัรา

การเขา้ถึงโทรศพัทมื์อถือ (mobile penetration) ในประเทศไทยมีอยู่สูง อีกทั้งปัจจุบนัคนไทยกว่า 

30 ลา้นคนก็มีสมาร์ทโฟน ท าให้ในปัจจุบนัคนไทยส่วนใหญ่เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ภาวะ

แวดลอ้มทางเทคโนโลยีเช่นน้ีท าให้ช่องทางออนไลน์สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดจ้ านวนมหาศาล 

ประกอบกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของ Gen Y ในปัจจุบนัท่ีซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตมาก

ข้ึน ท าให้การท าธุรกิจออนไลน์และการขายสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ท่ี

เติบโตข้ึนพร้อมกบัการขยายตวัของอินเทอร์เน็ตและ Gen Y 

 

 ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลย ีไอทีและโทรศพัทมื์อถือ 

 อตัราการเขา้ถึงโทรศพัทมื์อถือ (mobile penetration) ท่ีสูงมากในประเทศไทย บวกกบั

แนวโน้มท่ีคนไทยใช้สมาร์ทโฟนมากข้ึนเร่ือยๆ ท าให้ธุรกิจและอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับ

โทรศพัทมื์อถือเติบโตข้ึนอยา่งมาก อีกทั้งในปัจจุบนัเทคโนโลยีต่างๆ ไดเ้ขา้มามีบทบาททั้งใน

ชีวิตส่วนตวัของผูค้น และเป็นองคป์ระกอบส าคญัในโลกการท างาน ดงันั้นธุรกิจและอาชีพท่ี

เก่ียวกบัของไอทีและฐานขอ้มูลจะเป็นท่ีตอ้งการมากข้ึนเช่นกนั ตวัอย่างธุรกิจและอาชีพท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น นกัพฒันาแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ผูส้ร้างเกม ผูดู้แลดา้นความปลอดภยั

ออนไลน์ (cyber security officer) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientist) ผู ้เ ช่ียวชาญด้าน

ฐานขอ้มูล เป็นตน้ 

 

 ผูผ้ลิตเน้ือหาบนโลกออนไลน ์

ปัจจุบนักลุ่มคน Gen Y เสพเน้ือหาต่างๆ ผา่นทางออนไลน์มากกวา่ส่ืออ่ืนๆ ทั้งหมด ตลาด

เน้ือหาบนโลกออนไลน์จึงมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนอย่างมาก ทั้งในรูปแบบงานเขียน วิดีโอพรีเซน

เทชั่น อินโฟกราฟิก รวมไปถึงส่ืออินเทอร์แอคทีฟต่างๆ ปัจจุบนัเราจึงเห็นผูผ้ลิตส่ือหน้าใหม่

เกิดข้ึนบนโลกออนไลน์จ านวนมาก ทั้งในรูปของเวบ็ไซต ์บล็อก (ในรูปของานเขียน) หรือยูทูบ 
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(ในรูปของวิดีโอ) ในขณะท่ีความเปล่ียนแปลงน้ีเป็นโอกาสส าหรับส่ือใหม่ แต่ในขณะเดียวกนัก็

เป็นความทา้ทายส าหรับส่ือเก่า ไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิตนิตยสาร ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์

ฯลฯ ท่ีจะตอ้งปรับตวัใหไ้ดใ้นโลกท่ีคนรุ่นไม่ไม่ซ้ือส่ือส่ิงพิมพแ์ละไม่ดูโทรทศัน์  

 เวบ็ไซตรี์วิวสินคา้ 

เม่ือตอ้งตดัสินใจซ้ือสินคา้ กลุ่มคน Gen Y ให้ความส าคญักบัค าแนะน าของบุคคลใกล้

ตวัและผูมี้ประสบการณ์จริงในการใช้สินคา้มากกว่าค  าแนะน าของตวัแทนของแบรนด์สินคา้/

ร้านคา้  ดงันั้นแลว้เวบ็ไซตรี์วิวสินคา้จะเป็นท่ีตอ้งการมากข้ึนและเติบโต รวมถึงนกัเขียนรีวิวสินคา้

ก็จะจะเป็นท่ีตอ้งการมากข้ึนดว้ยเช่นกนั  ตวัอย่างของเวบ็ไซตรี์วิวสินคา้ยอดนิยม เช่น เวบ็ไซต ์

wongnai.com ท่ีรีวิวร้านอาหาร เป็นตน้ 

 ธุรกิจเกม 

ข้อมูลจาก Barkley (2011) ระบุว่า กลุ่มคน Gen Y มีแนวโน้มท่ีจะใช้อุปกรณ์หรือ

เคร่ืองมือเพื่อความบนัเทิงมากกวา่คนรุ่นก่อนหนา้ ดงันั้นแลว้ธุรกิจเกมหรือความบนัเทิงท่ีมาพร้อม

กบัโทรศพัทมื์อถือจะเป็นท่ีตอ้งการมากข้ึนในอนาคต 

 

 ธุรกิจร้านอาหาร 

ขอ้มูลจาก Barkley (2011) ระบุว่า กลุ่มคน Gen Y มองว่าร้านอาหารเป็นแหล่งในการ

ปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อน อีกทั้ งยงัมีแนวโน้มท่ีจะเขา้ไปในร้านอาหารเป็นกลุ่ม (โดยไม่ได้ไปกับ

ครอบครัว) ดงันั้นแลว้ธุรกิจร้านอาหารท่ีสามารถปรับสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมและสอดรับกบั

ความตอ้งการทางสังคมน้ีของกลุ่มคน Gen Y หรือแมแ้ต่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ร้านอาหารท่ีมี

บอร์ดเกม ยอ่มจะไดป้ระโยชน์จากลูกคา้กลุ่มน้ี 

 

 ธุรกิจท่องเท่ียว 

ขอ้มูลจาก Barkley (2011) ระบุว่า ราคาและความสะดวกสบายเป็นปัจจยัหลกัในการ

ตดัสินใจตวัเลือกในการท่องเท่ียวของกลุ่มคน Gen Y อีกทั้งการท่ีราคาค่าโดยสารสายการบินท่ีลด

ต ่าลงอย่างมากทัว่โลกก็ยิ่งส่งเสริมให้กลุ่มคน Gen Y เดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน การส ารวจใน
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งานวิจยัช้ินน้ียงัพบดว้ยว่ากลุ่มคนเจนวายนิยมท่องเท่ียวกบักลุ่มเพื่อนมากท่ีสุด  ดงันั้นแลว้ธุรกิจท่ี

อยูใ่นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม บริการน าเท่ียว บริการคมนาคม ท่ีสามารถ

มอบความสะดวกในราคาท่ีสมเหตุสมผล รวมถึงตอบโจทยค์วามตอ้งการท่องเท่ียวกบักลุ่มเพื่อน

ของกลุ่มคน Gen Y ไดย้อ่มประสบความส าเร็จและเติบโต 

 

 Co-working space 

กลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่ยึดติดกับการท างานภายในในออฟฟิศอีกต่อไป และชอบความ

ยืดหยุ่นในเร่ืองสถานท่ีการท างาน รายงานของ Steelcase (2011) ช้ีให้เห็นว่ากลุ่มคนเจนวายใน

สหรัฐอเมริกาชอบท างานในสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่บา้นและท่ีท างาน (Third place เช่น ร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร เป็นตน้) อีกทั้งในมุมมองของคนเจนวาย ออฟฟิศไม่ไดเ้ท่ากบัตึก หอ้ง หรือโต๊ะท างาน

อีกต่อไป แต่ออฟฟิศคือการเช่ือมต่อ (office is about connecting) ดงันั้นแลว้ส าหรับกลุ่มคนเจน

วาย หากสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได ้ทุกท่ีสามารถเป็นออฟฟิศไดห้มด ดงันั้นแลว้

ธุรกิจอยา่ง co-working space ท่ีเป็น Third Place ท่ีมอบบรรยากาศท่ีเหมาะกบัการท างานนอกบา้น

ให้กับกลุ่มคนเจนวายจึงเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีจะเติบโตไปพร้อมกับคนเจนวายท่ีเดินหน้าเขา้สู่

ตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน  

 

 ทีวีออนดีมานด ์

คนรุ่นใหม่ยงัคงเสพส่ือโทรทศัน์อยู ่แต่ดว้ยพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป กล่าวคือคนรุ่นใหม่

เสพส่ือในเวลาของตวัเอง (me time) มากข้ึน และเสพส่ือทางโทรทศัน์เม่ือรายการออนแอร์เป็นคร้ัง

แรกนอ้ยลง เม่ือบวกกบัภาวะแวดลอ้มทางเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม กล่าวคืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ท่ีแพร่หลายและมีราคาถูก รวมถึงอุปกรณ์อย่างโทรศพัทมื์อถือและแทบเล็ตซ่ึงปัจจุบนักา้วหน้า

อย่างยิ่งจนเป็นเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาเคร่ืองหน่ึง จึงท าให้การดูทีวีออนดีมานด์ในเวลา 

สถานท่ี และบนอุปกรณ์ท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจเป็นไปไดส้ะดวกข้ึน ปัจจุบนัจึงมีผูใ้หบ้ริการทีวีออนดี

มานดห์ลายรายเขา้มาใหบ้ริการในประเทศไทย เช่น iflix และ Netflix เป็นตน้ 
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 โรงเรียนสอนภาษา 

จากผลการส ารวจทศันคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในงานวิจยัฉบบัน้ีพบวา่ ทกัษะท่ีกลุ่มคน

รุ่นใหม่อยากพฒันามากท่ีสุดคือ ทกัษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ และมีกลุ่มคนรุ่น

ใหม่บางส่วนระบุว่าตนเองอยากศึกษาภาษาท่ี 3 (เช่น ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาของประเทศ

เพื่อนบา้นอาเซียน) เพิ่มเติมดว้ย ดงันั้นโรงเรียนสอนภาษาและครูสอนภาษาท่ีมุ่งเนน้สอนกลุ่มคน

เจนวายวยัท างานจึงเป็นอีกหน่ึงธุรกิจและอาชีพท่ีมาแรงในโลกของคนเจนวาย 

 

 นกัการตลาดดิจิตอล/นกัการตลาดบนส่ือสังคมออนไลน ์

งานวิจยัช้ินน้ีพบว่าปัจจุบนัเฟซบุ๊กเป็นช่องทางการรับข่าวสารหลกัของคนรุ่นใหม่ 

และกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยในปัจจุบนักวา่ร้อยละ 99 ใชเ้ฟซบุก๊ ดงันั้นในปัจจุบนัองคก์รธุรกิจต่างๆ ท่ี

ตอ้งการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้คนรุ่นใหม่จึงตอ้งหนัมาใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการส่ือสารกบัลูกคา้กลุ่ม

น้ีมากข้ึน ในปัจจุบนัเราจึงไดเ้ห็นแคมเปญทางการตลาดจ านวนมากเกิดข้ึนบนส่ือสังคมออนไลน์

ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบนเฟซบุ๊ก อาชีพนกัการตลาดดิจิตอล/นกัการตลาดส่ือสังคมออนไลน์ท่ี

สามารถท าแคมเปญได้โดนใจคนรุ่นใหม่จึงก าลงัเป็นท่ีตอ้งการอย่างมากในปัจจุบนั ตวัอย่าง

แคมเปญการตลาดดิจิตอลท่ีประสบความส าเร็จในไทยก็อย่างเช่น เปล่ียนแลว้รวย ของ TCDC  

รณรงคแ์ยกขยะโดยผูพ้นัมีชยั  เจ๊จูวสัดุก่อสร้าง เป็นตน้ 

 

 ธุรกิจอินโฟกราฟิก 

เน่ืองด้วยขอ้มูลข่าวสารปริมาณมหาศาลในปัจจุบนั ท าให้นักการตลาดพยายามหา

ช่องทางใหม่ในการน าเสนอขอ้มูล อินโฟกราฟิกเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีถูกน ามาใชแ้ละดูเหมือนว่า

กลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตจะให้การตอบรับส่ือชนิดน้ีอย่างดี การส ารวจใน

สหรัฐอเมริกาพบว่าผูผ้ลิตเน้ือหาท่ีน าอินโฟกราฟิกเขา้มาช่วยในการน าเสนอเน้ือหามีผูเ้ขา้ชมโดย

เฉล่ียมากกว่าผูท่ี้ไม่ใชป้ระมาณร้อยละ 12  ในประเทศไทยเององคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ต่างหนัมาใชอิ้นโฟกราฟิกในการส่ือสารเน้ือหา ดงันั้นธุรกิจและอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินโฟกราฟิก

จึงเป็นอีกหน่ึงอาชีพท่ีเป็นท่ีตอ้งการในโลกยคุใหม่ 
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 สินคา้ท่ีมีคุณภาพและการออกแบบโดดเด่น (แมไ้ม่ใช่สินคา้แบรนดเ์นม) 

การส ารวจของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2558) พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความส าคญั

กบัยี่หอ้ของสินคา้นอ้ย และให้ความส าคญักบัคุณภาพและการออกแบบมากกว่า ดงันั้นแลว้สินคา้

ท่ีผูป้ระกอบการหน้าใหม่ผลิตและออกแบบเอง แม้จะไม่มีช่ือยี่ห้อรับประกัน แต่ถ้าหากมี

คุณภาพสูงและมีการออกแบบท่ีโดดเด่น ก็สามารถเจาะเขา้ไปนัง่อยูใ่นใจกลุ่มผูบ้ริโภคเจนวายได ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของผูใ้ช ้เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า และรองเทา้ 

 

2.4.2 การปรับตัวของคนเจนวาย 

 แมก้ลุ่มคนเจนวายจะก้าวเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในโลกการท างานปัจจุบนั รวมถึงจะเป็น

อนาคตของเศรษฐกิจไทยในอนาคตดว้ย แต่กป็ฏิเสธไม่ไดว้า่ปัจจุบนักลุ่มคนเจนวายยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้

ของการท างานหรือการเป็นผูป้ระกอบการเท่านั้น เพื่อให้คนเจนวายเองสามารถประสบความส าเร็จใน

โลกธุรกิจปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได ้ทั้งในฐานะแรงงานหรือในฐานะผูป้ระกอบการ คน

เจนวายเองก็ตอ้งปรับตวัดว้ยเช่นกนั คณะผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัทกัษะต่างๆ ท่ีคนเจนวายควร

ตอ้งมีหรือควรพฒันาใหดี้ข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

 

 ทกัษะเชิงสังคม (soft skills) 

นอกจากทกัษะเชิงเทคนิคและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ืองานแลว้ ทกัษะเชิงสังคม (soft skills) ก็

มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการประสบความส าเร็จในโลกการท างาน รายงานของ Ashridge (2012) ซ่ึง

ส ารวจทศันคติของกลุ่มคนเพิ่งจบการศึกษาและทศันคติของกลุ่มคนท่ีอยู่ในต าแหน่งผูจ้ดัการ พบว่า

กลุ่มนกัศึกษาจบใหม่มกัจะระบุว่าตนเองขาดทกัษะและความรู้ทางเทคนิค (hard skills) ในขณะท่ีกลุ่ม

คนท่ีเป็นผูจ้ดัการ/ผูบ้งัคบับญัชามองว่าทกัษะท่ีพนกังานใหม่ขาดจริงๆ เป็นทกัษะเชิงสังคมเช่น ทกัษะ

การปฏิสัมพนัธ์กับผูค้น ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการจดัการ การประเมินขอ้มูลและอารมณ์ของคู่

สนทนา เป็นตน้ ทั้งน้ีในทั้ง 4 ประเทศท่ีท าการส ารวจ กลุ่มนกัศึกษาจบใหม่ไม่ระบุว่าตนเองขาดทกัษะ

เหล่าน้ีเลย แต่กลุ่มผูจ้ดัการในทุกประเทศท่ีท าการส ารวจมากกว่าร้อยละ 25 ระบุว่าทกัษะเชิงสังคมเป็น

ทกัษะท่ีคนรุ่นใหม่ขาดท่ีสุด 
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รายงานของ CIPD (2015) ยงัไดส้ ารวจถึงช่องว่างทางทกัษะ (skill gap) ท่ีคนรุ่นใหม่ขาด โดย

ไดร้ะบุถึงทกัษะ 4 ขอ้ส าคญัท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ควรพฒันา โดย 3 ใน 4 ขอ้เป็นทกัษะเชิงสังคมทั้งส้ิน 

ทกัษะเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

1.) ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตการท างาน (‘working life’ skill) ซ่ึงหมายถึงทกัษะในการท างาน

อยา่งเป็นมืออาชีพ เช่น การมาท างาน/ส่งงานตรงเวลา การสร้างความน่าเช่ือถือและดูเป็น

มืออาชีพต่อลูกคา้ การแต่งกายอยา่งถูกกาลเทศะ การเขียนตอบอีเมลไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็น

ตน้ 

2.) ความมัน่ใจในการท างาน (confidence) ว่าตวัเองสามารถท างานไดดี้และมีความสามารถ 

รวมไปถึงความมัน่ใจในการพดูคุยกบับุคคลต่างๆ ทั้งลูกคา้และหวัหนา้/เพื่อนร่วมงาน 

3.) ทกัษะการส่ือสาร (communication) และการสร้างความสัมพนัธ์ (relationship building) ซ่ึง

เป็นทกัษะท่ีคนเร่ิมท างานมกัจะขาด เม่ือเปรียบเทียบกบัคนท่ีมีประสบการณ์การท างาน

และท างานมาแลว้ระยะเวลาหน่ึง 

4.)  ทกัษะดา้นธุรกิจ (commercial skill) ไดแ้ก่ การมีความสามารถในการมองเห็นจากมุมมอง

ของลูกคา้ เช่น การตระหนักรู้ว่าการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายไม่ได้เท่ากับการเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญและให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายเพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งมีความรู้ในอุตสาหกรรม

ท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยูด่ว้ย เป็นตน้ 

 

การส ารวจลักษณะเปรียบเทียบคน 3 เจเนเรชั่นของ Ernst & Young (2013) ยงัช้ีให้เห็นว่า 

จุดอ่อนหน่ึงของกลุ่มคนเจนวายท่ีเห็นได้ชัดคือ คนเจนเอ็กซ์และบูมเมอร์ส มองว่าคนเจนวายนั้น 

“ท างานดว้ยยาก” ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการขาดทกัษะเชิงสังคม ดงันั้นหากคนเจนวายอยากประสบ

ความส าเร็จในโลกการท างาน การพฒันาทกัษะเชิงสงัคมเหล่าน้ีกเ็ป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้

 

 ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

อินเทอร์เน็ตท่ีแพร่หลายท าให้เศรษฐกิจโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ทศวรรษท่ี

ผ่านมาน้ี ปัจจุบนัต าแหน่งงานจ านวนมากในโรงงาน (และในภาคบริการเอง) ถูกแทนท่ีดว้ยหุ่นยนต ์

รายงานจาก McArthur Foundation Digital Media and Learning Competitions (2011) รายงานว่าใน
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สหรัฐอเมริกา เด็กท่ีเรียนอยูใ่นชั้นประถม-มธัยมในปัจจุบนักว่าร้อยละ 65 จะไดท้ างานท่ีปัจจุบนัยงัไม่

เกิดข้ึน ดงันั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีการศึกษาในระบบจะสามารถเตรียมคนให้มีทกัษะพร้อม

อย่างรอบด้านส าหรับการท างานในโลกอนาคตได้ เพื่อท่ีจะอยู่รอดและแข่งขนัได้ในเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลงเร็วเช่นในปัจจุบนัน้ี คนรุ่นใหม่ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะพฒันาทกัษะและความสามารถผ่านการ

เรียนรู้ดว้ยตวัเองตลอดเวลา และทกัษะท่ีจะช่วยใหค้นรุ่นใหม่สามารถปรับตวัไดท้นัต่อสภาวะแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกิจใหม่น้ีคือ ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.) ทกัษะดา้นการเรียนรู้ (learning skills) ทกัษะน้ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูล การเช่ือมต่อ

ความรู้จากหลายศาสตร์เขา้ดว้ยกนั และยงัเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความสามารถในการร่วมมือและ

ส่ือสารความคิดและคุณค่าของเราอยา่งชดัเจนดว้ย ทกัษะดา้นการเรียนรู้มี 4 ทกัษะยอ่ย ไดแ้ก่ หน่ึง 

การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking) การร่วมมือ 

(collaboration) และการส่ือสาร (communication) 

2.) ทกัษะการรู้เท่าทนั (literacy skills) ทกัษะน้ีเก่ียวขอ้งกบัการตระหนกัรู้และแยกแยะขอ้มูลข่าวสาร

ท่ีไดรั้บ และรู้เท่าทนัส่ือและเทคโนโลยีต่างๆ ทกัษะน้ีประกอบไปดว้ยทกัษะย่อย 3 ทกัษะ ไดแ้ก่ 

หน่ึง การรู้เท่าทนัสารสนเทศ (information literacy)  สอง การรู้เท่าทนัส่ือ (media literacy) และ

สาม การรู้เท่าทนัเทคโนโลย ี(technology literacy) 

3.) ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต (life skills) ทกัษะน้ีเก่ียวกบัการริเร่ิม การมีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัเส้นทาง

อาชีพและการพฒันาช่ือเสียงของตนเอง ประกอบไปดว้ย 5 ทกัษะย่อยไดแ้ก่ การมีความยืดหยุ่น 

( flexibility)  การ มีความคิด ริ เ ร่ิม  ( initiative)  ทักษะสั งคม  ( social skills)  การ มีผ ลิตภาพ 

(productivity) และความเป็นผูน้ า (leadership) 

   

 ภาษาต่างประเทศ 

ทกัษะท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยเองในการส ารวจจาการวิจยัช้ินน้ีอยากพฒันามากท่ีสุดคือทกัษะ

ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาองักฤษ งานศึกษาของ Ashridge (2012) ก็ไดแ้สดงให้เห็น

เช่นกนัว่าส าหรับในประเทศท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั กลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศเหล่านั้น
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จะอยากพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของตวัเองมากกว่าทกัษะอ่ืนๆ การท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยเองมองเห็น

จุดอ่อนน้ีของตวัเองถือเป็นนิมิตรหมายอนัดี 

ในส่วนของคนรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการเองในอนาคตนั้น กลุ่มผูป้ระกอบการ start-up ใน

ประเทศไทยภายในงาน Start it Up Conference: Opportunities and Challenge of Startup’s Scaling in 

SEA ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกนัว่า ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ควรด าเนินการทุกอย่างเป็นภาษาองักฤษ ทั้ง

เอกสารต่างๆ พรีเซนทเ์ทชัน่ การน าเสนองาน ฯลฯ เพราะปัจจุบนั กลุ่มลูกคา้และนักลงทุน (venture 

capitalist) เป็นชาวต่างชาติจ านวนมาก การด าเนินกิจการบนฐานของภาษาองักฤษจะช่วยให้เขา้ถึงคน

เหล่าน้ีไดง่้ายข้ึน โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นกิจการท่ีตอ้งการเงินทุนจากนกัลงทุน การจดัท าเอกสารต่างๆ 

เป็นภาษาองักฤษทั้งหมดจะช่วยใหก้ารระดมทุนเป็นเร่ืองง่ายข้ึนมาก   

 

 ภาษาคอมพิวเตอร์ (coding) 

ไม่เคยมีช่วงเวลาใดในประวติัศาสตร์ของมนุษยท่ี์ภาษาคอมพิวเตอร์ (coding) จะมีความส าคญั

ต่อชีวิตมนุษยม์ากเท่าในปัจจุบนั อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รอบตวัทั้งหมด รวมไปถึงโลกอินเทอร์เน็ตท่ีคน

รุ่นใหม่ใชง้านกนัอยูอ่ยา่งเขม้ขน้ในทุกวนัน้ีนั้น ลว้นท างานอยูไ่ดโ้ดยมีภาษาคอมพิวเตอร์คอยสัง่การอยู่

เบ้ืองหลงัทั้งส้ิน จนอาจกล่าวไดว้่าทุกวนัน้ี ทกัษะดา้นภาษาคอมพิวเตอร์มีความส าคญัไม่แพท้กัษะดา้น

คณิตศาสตร์ การอ่าน หรือภาษาองักฤษไปแลว้ เพียงแต่คนจ านวนมากยงัไม่ทราบเท่านั้นวา่ทกัษะน้ีเป็น

เร่ืองจ าเป็น 

ไม่เพียงเท่านั้น หากเรามองดูโลกธุรกิจในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่า บริษทัยกัษใ์หญ่ในเศรษฐกิจ

โลกตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 21 เป็นตน้มานั้น ลว้นเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งส้ิน 

ไ ม่ว่ าจะ เ ป็น  google, facebook, amazon, allibaba ฯลฯ อีกทั้ งในประ เทศไทยเอง  บุคลากรท่ี มี

ความสามารถในการเขียนแอพพลิเคชัน่กข็าดแคลนอยา่งมาก น่ีเป็นหลกัฐานอยา่งดีท่ีท าใหเ้ห็นวา่ทกัษะ

ดา้นภาษาคอมพิวเตอร์มีความส าคญัอยา่งไร 

นอกจากน้ี ขอ้ดีท่ีส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงของการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์คือ การไดเ้รียนรู้วิธี

คิดอยา่งเป็นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงไดแ้ก่ การแยกปัญหาท่ีซบัซอ้นออกมาใหเ้หลือเป็นปัญหายอ่ยๆ ท่ีแกไ้ขได ้

การมองหาแบบแผน (pattern) เพื่อแกปั้ญหา การมุ่งไปท่ีขอ้มูลและปัญหาส่วนท่ีมีความส าคญั และการ

พฒันาวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผูท่ี้เรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์จะได้เรียนรู้กระบวนการคิด
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เหล่าน้ีไปดว้ยในกระบวนการ ซ่ึงถือว่าเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการน าไปใชแ้กปั้ญหาอ่ืนๆ 

ในชีวิตจริง 

ในโลกท่ีตอ้งการแรงงานท่ีมีทกัษะสูงข้ึน ในโลกเคร่ืองจกัรเขา้มาท างานแทนมนุษยม์ากข้ึน

เร่ือยๆ ส่ิงเดียวท่ีเราท าไดคื้อตอ้งเตรียมตวัให้พร้อมท่ีสุดส าหรับเศรษฐกิจใหม่น้ี และหน่ึงในค าตอบท่ี

จะช่วยเตรียมคนรุ่นใหม่ใหพ้ร้อมกบัโลกยคุใหม่น้ี ก็คือ “ภาษาคอมพิวเตอร์และการศึกษาวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์” ตามค าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามา 

 

 เกบ็เก่ียวประสบการณ์ 

พฤติกรรมหน่ึงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีแตกต่างจากคนรุ่นก่อนคือการเปล่ียนงานบ่อย ส่งผลให้

หลายคร้ังคนรุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน รายงานของ Ashridge (2012) ระบุว่าการ

เปล่ียนงานบ่อยของคนเจนวายใน 4 ประเทศท่ีท าการส ารวจท าให้คนกลุ่มน้ีขาดประสบการณ์เชิงลึก

ต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน  สอดคลอ้งกบัรายงานของ Ernst & Young (2013) ท่ีช้ีให้เห็นเช่นกนัว่า

ลกัษณะท่ีชดัเจนประการหน่ึงของกลุ่มคนเจนวายคือ การขาดประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง (lack relevant 

experiences) 

การขาดประสบการณ์เหล่าน้ีเองท่ีท าใหเ้ม่ือคนเจนวายกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งผูจ้ดัการ จะกลายเป็น

ผูจ้ดัการท่ีไม่ดีนักเม่ือเปรียบเทียบกบัคนเจนเอ็กซ์หรือบูมเมอร์ส รายงานของ Ernst & Young (2013) 

ช้ีให้เห็นว่าคนเจนวายท่ีกา้วสู่ต าแหน่งผูจ้ดัการมีคุณลกัษณะหลายๆ ดา้นท่ีดอ้ยกว่าผูจ้ดัการเจนเอ็กซ์

และบูมเมอร์มาก เช่น ความสามารถในการจดัการในช่วงเวลาท่ีทา้ทาย ภาวการณ์เป็นผูน้ า การพฒันา

บุคลากร ทกัษะการส่ือสาร และวิสยัทศัน์เชิงกลยทุธ์ ซ่ึงกลุ่มผูจ้ดัการเจนวายมีคุณสมบติัเหล่าน้ีดอ้ยกว่า

ผูจ้ดัการเจนเอกซ์และบูมเมอร์สมาก 

การส ารวจในงานวิจยัช้ินน้ียงัพบด้วยว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการเป็นผูป้ระกอบการใน

อนาคตมากกวา่ร้อยละ 60 “ขาดประสบการณ์” ท่ีจ  าเป็นต่อการออกไปเป็นผูป้ระกอบการเอง 

ดังนั้ นแล้ว ไม่ว่าจะตั้ งใจจะท างานในฐานะลูกจ้างไปเร่ือยๆ หรือมีความตั้ งใจจะเป็น

ผูป้ระกอบการเอง ส่ิงหน่ึงท่ีคนรุ่นใหม่ตอ้งสะสมอยู่ตลอดเวลา และพยายามตกัตวงจากการท างานให้

ไดม้ากท่ีสุดคือประสบการณ์การท างาน และพยายามเรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์การท างานมากกว่าอยู่

เสมอ 
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2.5 ความคดิบันดาลใจ 

 ในส่วนน้ีจะไดน้ าเสนอตวัอยา่งธุรกิจทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้งท่ีเกิดข้ึนใหม่และปรับตวัเพื่อรับ

กบัความตอ้งการของกลุ่มคน Gen Y ทั้งท่ีมาตอบสนองความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีกลุ่มคน Gen Y ตอ้งการ 

และองคก์รธุรกิจท่ีปรับตวัเพื่อรับกบัคล่ืนแรงงานคนรุ่นใหม่ 

 

 2.5.1 ความคดิบันดาลใจของไทย 

 

 สินคา้และบริการเพื่อคนเจนวาย 

 iflix 

ขอ้เท็จจริงท่ีว่าปัจจุบนักลุ่มคนรุ่นใหม่เสพส่ือจากช่องทางออนไลน์เป็นหลกั ในขณะท่ีดูทีวี

นอ้ยลงกว่าคนรุ่นก่อนหนา้ อีกทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ยงัมีแนวโนม้เสพส่ือแบบออนดีมานด์ (on-demand) 

มากกว่าท่ีจะรอดูรายการตามผงัเวลาท่ีก าหนดไวต้ายตวั รสนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่เช่นน้ี บวกกับ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงราคาถูกและโทรศพัทมื์อถือท่ีแพร่หลาย ท าให้เกิดบริการทีวีออนดีมานดอ์ยา่ง 

iflix ข้ึนมาได ้

 

 โรงแรม Marriot 

ค่านิยมท่ีมองว่าการท่องเท่ียวเป็นเป้าหมายส าคญัหน่ึงของชีวิตคน Gen Y ก็น าพาโอกาสใหม่ๆ 

ทางธุรกิจมาเช่นกัน กลุ่มคนรุ่นใหม่ตอ้งการท่องเท่ียวแบบประหยดั ในขณะเดียวกันก็ตอ้งการส่ิง

อ านวยความสะดวกพื้นฐานส าหรับการใชชี้วิตแบบ digital native เม่ือเป็นเช่นน้ี เครือโรงแรม Marriot 

จึงไดเ้ปิดตวัโรงแรมแบรนดใ์หม่ส าหรับเจาะตลาดกลุ่มคน Gen Y โดยเฉพาะ โดยเป็นโรงแรมท่ีมีราคา

ค่าบริการถูกกว่าโรมแรมในเครือ Marriot ทัว่ไป แต่มีบริการท่ีตรงใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น การมีระบบ

เช็คอินผา่นมือถือ และการมีบริการ Wi-Fi ฟรี เป็นตน้ 
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 Guavapass 

ดว้ยกระแสรักสุขภาพของกลุ่มคน Gen Y ในขณะเดียวกนักลุ่มคน Gen Y ก็อยากไดสิ้นคา้ใน

ราคาท่ีคุม้ค่า กล่าวคือหากไดใ้ชสิ้นคา้หรือบริการท่ีท าใหต้วัเองรู้สึกว่า “คุม้” ท่ีไดใ้ชจ้ะยิง่รู้สึกดี อีกทั้ง 

Gen Y ยงัอยากรู้สึกวา่ตวัเองมีทางเลือกและสามารถปรับรูปแบบสินคา้และบริการไดต้ามใจชอบ ดงันั้น

จึงเกิดบริการอย่าง Guavapass ข้ึน  Guavapass เปิดโอกาสให้ลูกคา้ซ้ือสิทธ์ิในการเล่นฟิตเนสท่ีเป็น

สมาชิกทัว่กรุงเทพฯ ไดอ้ย่างไม่จ ากดั โดยค่าสมาชิกรายเดือนน้ีมีราคาอยู่ท่ีระหว่าง 1,500-3,000 บาท 

ซ่ึงจะเร่ิมคุม้ค่าเม่ือลูกคา้ใชบ้ริการไปเพียงประมาณ 5-6 คร้ังข้ึนไปเท่านั้น (ส่วนท่ีมากกว่าน้ีนบัว่าเป็น

ก าไร) อีกทั้งผูท่ี้สมคัรยงัสามารถเลือกไดเ้องวา่จะใชบ้ริการท่ีไหนและเม่ือไหร่ อีกทั้งยงัมีโปรโมชัน่ให้

ทดลองเล่นฟรี ซ่ึงตอบโจทยก์ลุ่มคน Gen Y อยา่งมาก 

 

 เวบ็ไซต ์แอพพลิเคชัน่ และอินสตาแกรมของ Wongnai.com 

ในยุคท่ีกลุ่มคน Gen Y ไม่เช่ือการโฆษณาโดยบริษทัผูข้ายสินคา้ต่างๆ อีกต่อไป แต่หันไปฟัง

ค าแนะน าจาก “นกัรีวิว” ต่างๆ แทน เวบ็ไซตอ์ย่าง wongnai.com จึงเกิดข้ึนเพื่อตอบโจทยน้ี์โดยเฉพาะ 

โดย wongnai.com เป็นเวบ็ไซต์รีวิวร้านอาหารต่างๆ ทัว่ประเทศไทย มีร้านคา้ท่ีถูกรีวิวบนเว็บไซต์น้ี

แลว้นบัแสนร้านคา้ 

 

 Siam Cement Group (SCG) 

เน่ืองจาก Gen Y ให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบทางสังคมของบริษทั รวมถึงให้คุณค่ากบั

บริษทัท่ีมีนวตักรรม SCG เป็นตวัอย่างหน่ึงขององค์กรท่ีให้ความสนใจในการท าธุรกิจอย่างมีความ

รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อีกทั้งยงัเป็นองคก์รท่ีใชน้วตักรรมในการขบัเคล่ือน ผลลพัธ์ก็คือ

จากการส ารวจของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  พบวา่ SCG เป็นองคก์ร

ท่ีนกัศึกษาจบใหม่และก าลงัจะใกลจ้บการศึกษา ตอ้งการจะเขา้ร่วมงานดว้ยมากท่ีสุด 

 

 Flow account 

เม่ือคนรุ่นใหม่เป็นผูป้ระกอบการขนาดเลก็เองมากข้ึน รวมถึงบางส่วนก็เลือกท่ีจะท างานอิสระ 

(freelance) คนกลุ่มน้ีมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการออกเอกสารทางการเงินต่างๆ ทั้งการออก
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บิลเงินสด การออกใบแจง้หน้ี ฯลฯ ซ่ึงท าให้เสียเวลา จึงเกิดบริการอย่าง Flow account ข้ึนมา เพื่อให้

ผูใ้ชง้านสามารถออกเอกสารทางการเงินต่างๆ ไดส้ะดวก อีกทั้งยงัเก็บขอ้มูลจากใบเสร็จต่างๆ ออกมา

เป็นสถิติค่าใชจ่้ายและรายไดท่ี้กิจการนั้นๆ ไดรั้บดว้ย ถือวา่เป็นอีกหน่ึงกิจการท่ีออกมาตอบสนองความ

ตอ้งการของคนเจนวายท่ีเป็นผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้ท างานอิสระให้ด าเนินกิจการไดมี้ประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน 

 

 ธุรกิจท่ีเจนวายเป็นผูป้ระกอบการ 

 

 อินโฟกราฟิกไทยแลนด ์- ธนโชติ วิสุทธิสมาน 

ปัจจุบนัองค์กรต่างๆ นิยมส่ือสารเน้ือหาต่างๆ ด้วยอินโฟกราฟิกมากข้ึน ดังนั้ นแลว้ความ

ตอ้งการในการผลิตส่ืออินโฟกราฟิกจึงเพิ่มข้ึนอยา่งมาก บริษทั อินโฟกราฟิกไทยแลนด ์จ ากดั ท่ีก่อตั้ง

โดยคุณธนโชติ วิสุทธิสมานและกลุ่มเพื่อนซ่ึงลว้นเป็นคนรุ่นใหม่ จึงเกิดข้ึนเพื่อรองรับความตอ้งการ

ผลิตส่ือในรูปแบบอินโฟกราฟิกน้ี ปัจจุบนัอินโฟกราฟิกไทยแลนด์เป็นบริษทัผลิตส่ือในรูปอินโฟ

กราฟิกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย มีพนกังานกว่า 30 คน และพนกังานทั้งหมดก็เป็นคนรุ่นใหม่ดว้ย

เช่นกนั 

 

 Hubba co-working space – อมฤต เจริญพนัธ์ 

คนรุ่นใหม่ท่ีเป็นผูป้ระกอบการ start-up หรือแมแ้ต่ผูท้  างานอิสระ (freelance) มีจ  านวนมากข้ึน

ในปัจจุบัน คนกลุ่มน้ีต้องการสถานท่ีท างานท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีห้องประชุม และมี

บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างาน สถานท่ีท างานท่ีเรียกว่า co-working space จึงเกิดข้ึน  Hubba ถือไดว้่า

เป็น co-working space แห่งแรกในประเทศไทย คุณอมฤทธ์ิ เจริญพนัธ์และพี่ชายไดก่้อตั้ง Hubba มา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  

 

 Jitta – ตราวทุธ์ิ เหลืองสมบูรณ์ และ ศิระ สจัจินานนท ์

Jitta เป็นแอพพลิเคชัน่วิเคราะห์หุ้นท่ีช่วยผูล้งทุนในการหาหุ้นของบริษทัท่ียอดเยี่ยมในราคาท่ี

เหมาะสม โดย Jitta จะน าขอ้มูลยอ้นหลงั 10 ปีของหุ้นทุกตวั รวมถึงขอ้มูลตวัเลขภาวะเศรษฐกิจโลก
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ประจ าวนัจาก Thomson Reuters มาวิเคราะห์และให้คะแนนโดยเกณฑ์ของ Jitta เอง Jitta ก่อตั้งโดย

คุณตราวุทธ์ิ เหลืองสมบูรณ์และคุณศิระ สัจจินานนท์มาตั้ งแต่ปี 2013 ปัจจุบัน Jitta มีฐานขอ้มูล

วิเคราะห์หุน้ของทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และเวียดนาม 

 

 Piggipo – สุพิชญา สูรพนัธ์ุ 

จากการมองเห็น pain point จากการใช้บตัรเครดิตดิตของตวัเอง ท่ีมกัใช้เกินวงเงินและไม่

สามารถเช็คยอดค่าใชจ่้ายในบตัรเครดิตท่ีใชไ้ปแลว้ในแต่ละเดือนได ้ท าให้ สุพิชญา สูรพนัธ์ุ เร่ิมคิดท่ี

จะท าแอพพลิเคชัน่จดัการการใช้บตัรเครดิตท่ีช่ือว่า Piggipo ข้ึน โดยแอพพลิเคชัน่น้ีสามารถบนัทึก

ขอ้มูลการใชจ่้ายบตัรเครดิตทุกใบท่ีใชไ้ดห้มด ท าให้ผูใ้ชส้ามารถติดตามไดว้่าในเดือนนั้นๆ ไดว้งเงิน

ในแต่ละบตัรไปแลว้เท่าไหร่ ปัจจุบนั Piggipo มีผูใ้ช้กว่า 120,000 รายในประเทศไทย และก าลงัเร่ิม

ให้บริการในประเทศมาเลยเ์ซีย  ในอนาคต Piggipo จะเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลการใชบ้ตัรเครดิตของ

ธนาคารต่างๆ โดยตรง ท าใหผู้ใ้ชไ้ม่ตอ้งกรอกขอ้มูลการใชด้ว้ยตวัเอง 

 

 อาชีพของของคนเจนวาย 

 ช่างภาพอิสระ 

ปัจจุบนัมีเวบ็ไซตท่ี์อ านวยความสะดวกให้ช่างภาพสามารถน าผลงานไปโชวแ์ละฝากขายได้

มากมาย เช่น shutterstock.com  gettyimage.com  depositphoto.com  ดงันั้นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถ

ดา้นการถ่ายภาพสามารถหารายไดจ้ากการน าภาพถ่ายของตวัเองไปฝากขายในเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีได ้ และท่ี

จริงในปัจจุบนั คนรุ่นใหม่จ านวนมากก็รับจา้งถ่ายภาพตามงานเทศกาลต่างๆ อยู่เสมอ เช่น งานรับ

ปริญญา เป็นตน้ 

 

 นกัพฒันาแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ 

ปัจจุบนัความตอ้งการแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือยงัมีอยู่ค่อนขา้งสูง และในปัจจุบนั

แรงงานท่ีมีความสามารถในการเขียนแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือก็ยงัขาดแคลน ดงันั้นโอกาสจึง

เปิดกวา้งส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีอยากประกอบอาชีพนักพฒันาแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ ทั้งบน
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ระบบ iOS และ Android ตวัอยา่งของบริษทัท่ีรับจา้งเขียนแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ เช่น บริษทั 

Nelicon 

 

 นกัวิทยาศาสตร์ขอ้มูล (Data Scientist)  

ในยุคปัจจุบนัท่ีเทรนด์ Big Data ก าลงัมาแรงทัว่โลก องคก์รทั้งหลายต่างน าชุดขอ้มูลขนาด

ใหญ่มาวิเคราะห์เพื่อใหท้ าการตดัสินใจทางธุรกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อาชีพนกัวิทยาศาสตร์ขอ้มูลจึงเป็นอีก

หน่ึงอาชีพท่ีร้อนแรงท่ีสุดในปัจจุบัน กลุ่มคนเจนวายท่ีต้องการท าอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

จ าเป็นตอ้งมีความรู้ทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ รวมถึงมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมระดบัหน่ึง 

(ภาษา R) 

 

 

 2.5.2 ความคดิบันดาลใจจากต่างประเทศ 

 

  

 Old Spice 

ผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับผูช้าย ได้ใช้ส่ือออนไลน์และโซเชียลมีเดียในการ

ประชาสัมพนัธ์สินคา้สู่กลุ่มลูกคา้ Gen Y โดยปล่อยทีเซอร์ (Teaser) ตวัอยา่งสินคา้ กระตุน้ให้เกิดการ

แชร์และกระแสในโซเชียลมีเดีย ท าให้มียอดการเขา้ชมถึง 40 ลา้นคร้ัง ส่งผลให้ยอดขายเติบโตข้ึนถึง

ร้อยละ 50 ในช่วงระยะเวลาเพียง 3 เดือน 

 

 Starbucks 

Starbucks ชูจุดเด่นในการเป็นกิจการท่ีค านึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม โดยเลือกซ้ือเมล็ด

กาแฟในราคาท่ีเป็นธรรม (หรือท่ีเรียกว่า Fair Trade)  กลยทุธ์เช่นน้ีของ Starbucks ท าให้กลุ่มผูบ้ริโภค 

Gen Y รู้สึกวา่ตนเองไดมี้ส่วนในการช่วยใหส้งัคมดีข้ึนผา่นการบริโภคสินคา้ 
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 Warby Parker 

Warby Parker ออกแคมเปญ “Buy a Pair, Give a Pair” โดยเม่ือลูกค้าซ้ือแว่นตา 1 อัน ทาง

บริษทัจะส่งมอบแว่นตาอีก 1 อนัไปให้ผูย้ากไร้ รูปแบบการบริโภคท่ีผนวกกบัการช่วยเหลือสังคมไป

ดว้ยเช่นน้ีดึงดูดใจกลุ่มลูกคา้คนรุ่นใหม่อยา่งยิง่ 

 

 PricewaterhouseCoopers  

PricewaterhouseCoopers เป็นบริษทัหน่ึงท่ีปรับตวัในหลายดา้นเพื่อรับมือกบัพนกังาน Gen Y 

เช่น การมีโครงการแลกเปล่ียนพนักงานระหว่างประเทศมากข้ึน เพื่อตอบรับกบัความตอ้งการของ

พนักงานรุ่นใหม่ท่ีชอบท างานต่างประเทศ การมีโครงการ PwC’s Flexibility Talent Network ซ่ึงเปิด

โอกาสให้พนักงานบางส่วนสามารถท างานพาร์ทไทม์ (part-time) ในช่วงท่ีบริษทัมีความตอ้งการ

พนักงานสูง ส่วนในช่วงเวลาอ่ืนๆ พนักงานในเครือข่ายน้ีก็จะสามารถไปใช้เวลาเพื่อตอบสนอง

เป้าหมายชีวิตของตวัเองในดา้นอ่ืนๆ ได ้(เช่นเพื่อการท่องเท่ียว) โครงการดงักล่าวน้ีนอกจากจะตอบ

โจทยก์ลุ่มพนกังาน Gen Y ของบริษทัแลว้ ยงัช่วยบริษทัในเร่ืองของความยดืหยุน่ในการจา้งงานดว้ย 

 

 Lyft 

Lyft คือธุรกิจท่ีก่อตั้งโดยคน Gen Y ภายใตก้ระแส Collaborative Economy ซ่ึงให้บริการจบัคู่

ผูโ้ดยสารกบัคนขบัผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศพัท์มือถือท่ีตอ้งการหาคนแชร์ค่าเดินทางทั้งในการ

เดินทางระยะสั้ นและการเดินทางไกล บริการน้ีเขา้มาตอบโจทยปั์ญหาการขาดแคลนบริการขนส่ง

สาธารณะท่ีมีคุณภาพในหลายพื้นท่ี และยงัช่วยลดความจ าเป็นในการตอ้งเป็นซ้ือรถหรือยานพาหนะเอง

เพื่อการเดินทาง ผูใ้ช้ชาว Gen Y ต่างพึงพอใจในบริการของ Lyft เพราะนอกจากจากจะมีความ

สะดวกสบายคุม้ค่าคุม้ราคาแลว้ ยงัแกปั้ญหาทางสงัคมไดอี้กดว้ย (www.lyft.com) 
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 Mosaic 

ทีมงาน Mosaic คือกลุ่มคน Gen Y ท่ีตอ้งการช่วยให้คนทัว่ไปเปล่ียนมาใชพ้ลงังานสะอาดเช่น 

พลงังานแสงอาทิตย ์ไดง่้ายข้ึน ซ่ึงปัญหาส าคญัในการเปล่ียนมาใชพ้ลงังานสะอาดคือการขาดเงินทุนท่ี

เพียงพอ Mosaic จึงพฒันาซอฟแวร์ท่ีเช่ือมโยงนกัลงทุนท่ีเช่ือในพลงังานสะอาดกบัผูท่ี้ตอ้งการกูย้มืเพื่อ

ลงทุนในการเปล่ียนมาใช้พลงังานสะอาด ท าหน้าท่ีเป็นตวักลางตลาดการกูย้ืมเพื่อพลงังานสะอาด

ส าหรับทุกคน  

joinmosaic.com 

 

 

 

 Spanx 

Sara Blakely และทีมงานผูก่้อตั้ ง Spanx มีลักษณะการท างานในแบบผูป้ระกอบการ Gen Y และ

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคน Gen Y ไดเ้ป็นอยา่งดี Spanx คือผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ชั้นในส าหรับผูห้ญิง 

จุดเด่นของ Spanx คือการปรับผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการและรสนิยมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นลกัษณะส าคญัของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y นัน่เอง นอกจากน้ี Spanx ยงัพฒันานวตักรรม

ต่อเน่ืองในลกัษณะเดียวกบัท่ีผูป้ระกอบการ Gen Y ส่วนใหญ่มกัจะท า (http://www.spanx.com) 
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 Hostwinds 

Hostwinds คือบริการ webhosting ท่ีไดม้าตรฐาน มีระบบสนบัสนุนท่ีดี ในราคาท่ีไม่แพง ภายใตค้วาม

เช่ือท่ีว่าของดีไม่จ าเป็นตอ้งราคาแพงเสมอไป Hostwinds ไดผ้ลกัดนัพฒันาระบบการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน

ในราคาประหยดั ซ่ึงความเช่ือดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีคน Gen Y ส่วนใหญ่ใหคุ้ณค่า 

Peter Holden คือ CEO ของ Hostwinds เขาเร่ิมตน้ท าบริษทัแรกเก่ียวกบัการดดัแปลงวิดิโอเกมเม่ืออายุ 13 

ต่อมาในปี 2010 ระหว่างท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั Tulsa เขาเกิดไอเดียในการท า Hostwinds ข้ึน  จึง

ไดล้าออกจากมหาวิทยาลยัและเร่ิมตั้งบริษทัของตนเอง ซ่ึงในระยะเร่ิมตน้เขาตอ้งท างานเพียงคนเดียว ผา่น

มาเป็นเวลาประมาณ 5 ปี บริษทัของเขาประสบความส าเร็จและกลายเป็นท่ีสนใจในส่ือต่างๆ ปัจจุบนับริษทั

ของเขามีพนกังาน 19 คน และมีรายไดต่้อปีประมาณ 3.5 ลา้นเหรียญ 11 

 

www.hostwinds.com 

 

 PandaDoc 

ชาว Gen Y ส่วนใหญ่มีแนวโน้มชอบการท างานอิสระ เป็น freelance หรือเป็นเจา้ของธุรกิจส่วนตวั 

PandaDoc คือบริการท่ีช่วยตอบโจทยก์ารท างานของคน Gen Y ไดเ้ป็นอย่างดี โดยออกแบบเคร่ืองมือช่วย

ในการท างานในโลกดิจิตอลท่ีไม่ตอ้งใชก้ระดาษ ท าให้ท างานไดเ้ร็วข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้

                                                            
11

 http://www.tulsaworld.com/business/columnists/johnstancavage/john-stancavage-tulsa-firm-hostwinds-ranks-high-on-inc-list/article_82fe8e6e-5995-5188-aa11-

f7e037395d22.html 

http://www.hostwinds.com/
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สามารถท างานไดทุ้กท่ีทุกเวลา บริการของ PandaDoc ประกอบดว้ยระบบซอฟแวร์ส าหรับการสร้างเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการขาย สัญญาการคา้ต่างๆ แบบท่ีมีความเป็นมืออาชีพ

และเป็นทางการ โดยไม่ตอ้งปร๊ินหรือแสกนเอกสารเพื่อเซ็นต์อีกต่อไปแต่ใชร้ะบบ eSign ในการยืนยนั

เอกสาร ซ่ึงนอกจากจะตอบโจทยเ์ร่ืองประสิทธิภาพและไลฟ์สไตลก์ารท างานยคุใหม่แลว้ ยงัตอบโจทยเ์ร่ือง

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ี Gen Y ใหค้วามส าคญัอีกดว้ย https://www.pandadoc.com/ 

 

 Square 

Square คือบริการท่ีช่วยในการท าธุรกิจของคน Gen Y ท่ีท างานได้ทุกท่ี ไม่มีสถานท่ีท างานท่ี

เฉพาะเจาะจง หากพวกเขาตอ้งการท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวก็สามารถท าไดทุ้กเม่ือ Square พฒันาระบบการ

จ่ายเงินและการออกใบแจง้หน้ีออนไลน์ส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก ให้ทางเลือกในการจ่ายเงินและรับเงิน

หลากหลายช่องทางส าหรับผูป้ระกอบการ Gen Y และลูกคา้ธุรกิจท่ีเป็นคน Gen Y เช่น จ่ายผา่นเครดิตการ์ด

โดยใชมื้อถือได ้เป็นตน้  

squareup.com 

 

https://www.pandadoc.com/
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 Mashable  

Mashable คือส่ือพื้นท่ีส่ือใหม่บนพื้นท่ีออนไลน์ท่ีรวบรวมขอ้มูลและบอกเล่าขอ้มูลต่างๆ แบบ

ท่ีตอ้งท่ี Gen Y มองหา จุดประสงคข์อง Mashable คือการเป็นส่ือท่ีให้ขอ้มูล สร้างแรงบนัดาลใจ และ

มอบความบนัเทิงให้กบัคนรุ่นใหม่ ในยุคดิจิตอล โดยการน าเสนอขอ้มูลต่างๆ ดว้ยเอกสาร วิธีการเล่า

เร่ือง และรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากส่ือยุคเก่า จุดเร่ิมตน้ของ Mashable เกิดจากการท่ีผูก่้อนตั้งไม่

สามารถหาขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ในการท าธุรกิจท่ีตอนโจทยค์วามตอ้งการของพวกเขาไดใ้นส่ือท่ีมีอยู ่

พวกเขาจึงตดัสินใจสร้างเวบ็ไซตแ์ละบลอ๊กเพื่อสร้างขอ้มูลข้ึนมาเองส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีมีความคิดและ

ความตอ้งการคลา้ยพวกเขา 

ปัจจุบนัมีผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตว์่า 45 ลา้นคนต่อเดือน และมีผูติ้ดตามผา่นโซเชียลมีเดียกว่า 27 ลา้น

คน 

http://mashable.com/ 

 Due 

Due.com พฒันาระบบการส่งใบแจง้หน้ีแบบมืออาชีพและท าให้การจ่ายเงินออนไลน์รวดเร็ว

ข้ึน สามารถติดตามข้ึนตอนจากช าระเงินออนไลน์ไดง่้ายๆ ทีมงานเบ้ืองหลงั Due.com คือกลุ่มคน Gen 

Y ท่ีเขา้ใจความส าคญัของความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการท าธุรกิจการเงิน พวกเขาออกแบบ

ระบบให้ง่ายและสะดวกเหมาะกบัผูป้ระกอบการ Gen Y และนายจา้งท่ีมีลูกจา้งเป็นคน Gen Y ซ่ึงไม่

ท างานอยูก่บัออฟิฟศ แต่เลือกท่ีจะท าธุรกรรมต่างๆ ผา่นโทรศพัทมื์อถือ พวกเขามนัจะออกเดินทางอยู่

เสมอ ท าใหก้ารท าธุรกิจท่ีตอ้งใชก้ระดาษหรือแมแ้ต่การตอบอีเมลเป็นเร่ืองท่ีไม่สะดวก  

due.com 
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 Change.org 

ทีมงานเบ้ืองหลงั Change.org คือกลุ่มคน Gen Y ท่ีตระหนักถึงความส าคญัของ Collaborative Economy และ

พลงัของการร่วมมือกันในการท าส่ิงดีๆ ท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงให้เศรษฐกิจและสังคมได้ Change.org คือ

แพลตฟอร์มท่ีสร้างความร่วมมือกนัในโครงการต่างๆ ท่ีสามารถใหผู้ค้นท่ีสนใจในการเปล่ียนแปลงเร่ืองเดียวกนั

ไดแ้ลกเปล่ียนส่ือสาร ให้ขอ้มูล และร่วมมือกนัได ้นอกจากน้ียงัถูกใชใ้นการระดมทุนเพื่อกิจกรรมเพื่อสังคม

ต่างๆ อีกดว้ย 
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บทที่ 3 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

3.1 สถานการณ์ทั่วโลกและไทย 

รายงานฉบบัน้ีนิยามว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่คือ กลุ่มคนเจนวาย ซ่ึงหมายถึงกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วง

ประมาณทศวรรษ 1980 ถึงประมาณไม่เกินปี 2000 ประสบการณ์ร่วมท่ีส าคญัท่ีสุดของคนกลุ่มน้ีคือการ

เติบโตมาในยคุเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเฟ่ืองฟู จนถึงขนาดมีผูใ้ห้ขอ้สังเกตว่า ความจริง

แลว้เราไม่ควรเรียกคนกลุ่มน้ีว่าคนเจนวาย แต่ควรเรียกว่า Net Generation ซ่ึงสะทอ้นคุณลกัษณะของ

คนกลุ่มน้ีไดดี้กวา่ อยา่งไรกต็ามเพื่อความง่ายในการเขา้ใจ รายงานฉบบัน้ีจึงเรียกคนกลุ่มน้ีวา่คนเจนวาย 

และก าหนดอยา่งคร่าวใหห้มายถึงกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี 1986-2000 

 ปัจจุบนักลุ่มคน Gen Y เป็นกลุ่มคนรุ่นท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีประชากรถึงกว่า 2.4 

พนัลา้นคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 32 ของจ านวนประชากรโลกทั้งหมด อีกทั้งยงัไม่มีทีท่าว่ากลุ่มคน

รุ่นต่อไป นัน่ก็คือกลุ่มคน Gen Z จะมีจ านวนเทียบเท่ากลุ่มคน Gen Y ได ้เน่ืองจากอตัราการเจริญพนัธ์ุ

ท่ีต  ่าลงอยา่งมากทัว่โลก 

ส าหรับประเทศไทยเอง ปัจจุบนักลุ่ม Gen Y ไทยกเ็ป็นกลุ่มคนท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดเช่นกนั โดย

ปัจจุบนัมีจ านวนกว่า 18.7 ลา้นคน คิดเป็นกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ อตัราเจริญพนัธ์ุของ

ไทยลดต ่าลงอยา่งมาก ท าใหก้ลุ่มคน Gen Z ในประเทศไทยไม่มีแนวโนม้ท่ีจะมีจ านวนมากเท่ากบักลุ่ม 

Gen Y  ส่งผลให้กลุ่ม Gen Y ในประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคและแรงงานขนาดใหญ่ท่ีสุดทั้งใน

วนัน้ีและในอนาคต 

 

 

3.2 มองเทรนด์ห้ามิต ิ

 รายงานฉบบัน้ียงัไดท้  าแบบส ารวจ “คนรุ่นใหม่ในสงัคมไทยปี 2020” โดยมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 

820 คน คณะผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากแบบส ารวจดงักล่าว มาประกอบกบัการศึกษาวิจยัเอกสารงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคนเจนวายทั้งของไทยและต่างประเทศ น ามาวิเคราะห์โดยใชก้รอบ “มองเทรนดห์า้มิติ” ซ่ึงสามารถ

สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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มิติที่ 1: พลงัขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ผูว้ิจยัพบวา่มีปัจจยั 4 ประการหลกัท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้

เกิดกลุ่ม Gen Y ข้ึนและเป็นพลงัเบ้ืองหลงัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มคนเจนวายอยา่งส าคญั ไดแ้ก่ 

หน่ึง อตัราเกิดทัว่โลกท่ีสูงช่วงหลงัสงครามโลกและช่วงทศวรรษ 1980-1990 อตัราเกิดทัว่โลก

ท่ีสูงข้ึนช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองท าให้เกิดกลุ่มคนขนาดใหญ่ข้ึนกลุ่มหน่ึง นั่นคือกลุ่มคนรุ่น 

Baby Boomers  ในขณะท่ีอตัราเกิดทัว่โลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนช่วงทศวรรษ 1980-1990 ก็ท าใหเ้กิดกลุ่มคนเจน

วายข้ึน กล่าวไดว้า่กลุ่มคนเจนวายโดยทัว่ไปแลว้เป็นลูกของคนรุ่น Baby  

สอง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีแพร่หลาย ซ่ึงส่งผลใหปั้จจุบนัคนเจนวายเกือบคร่ึงหน่ึงใช้

อินเทอร์เน็ตมากกว่ามนัละ 6 ชัว่โมง อีกทั้งส่ิงน้ีเป็นตวัก าหนดประสบการณ์ร่วมท่ีส าคญัท่ีสุดของกลุ่ม

คนเจนวาย  

สาม ระดบัคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึนมากตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มคนเจนวายเติบโตมา

ภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจค่อนขา้งดี ส่ิงน้ีส่งผลต่อทศันคติดา้นต่างๆ ของคนเจนวายอยา่งส าคญั เช่น 

มีความอดทนในการท างานต ่า เน่ืองจากตนเองมีครอบครัวเป็นความมัน่คงในชีวิตคอยรองรับอยูแ่ลว้ 

ส่ี แบบแผนช่วงชีวิต (Life cycle) ท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือมีช่วงวยัรุ่นยาวนานข้ึนไปจนถึง

อายปุระมาณ 30 ปี ท าให้คนรุ่นใหม่ใชเ้วลากบัการศึกษายาวนานข้ึน และผลกัดนัช่วงเวลาส าหรับการ

สร้างครอบครัว การซ้ือบา้น และซ้ือรถออกไป 

 

มิติที่ 2: ตัวเร่ง  

หน่ึง ความแพร่หลายของโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ท่ีปัจจุบันมีกว่า 97 ล้านเคร่ือง 

มากกว่าจ านวนประชากรไทยทั้ งประเทศ รวมไปถึงความแพร่หลายของสมาร์ทโฟน ซ่ึงท าให้ใน

ปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือกลายเป็นอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตอนัดบัหน่ึงของคนรุ่นใหม่ไทย 

สอง ความแพร่หลายของส่ือสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟซบุ๊กและไลน์ ส่งผลให้ใน

ปัจจุบนัเฟซบุก๊กลายเป็นช่องทางหลกัในการรับข่าวสารของคนรุ่นใหม่ และท าใหส่ื้ออยา่งหนงัสือพิมพ ์

โทรทศัน์ รวมไปถึงนิตยสารต่างๆ มีบทบาทนอ้ยลงไปอยา่งมาก 

สาม ช่องทางการระดมเงินทุนแบบใหม่อย่าง crowdfunding และventure capital ท าให้คนรุ่น

ใหม่ท่ีอยากเป็นผูป้ระกอบการมีช่องทางในการระดมเงินทุนท่ีหลากหลายและง่ายข้ึน ซ่ึงตอบรับกบั

ลกัษณะของคนรุ่นใหม่ท่ีมีจิตวิญญาณผูป้ระกอบการเตม็เป่ียมอยา่งดี 
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ส่ี ภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจดา้นการท างานของคนรุ่นใหม่ งานวิจยัพบว่าภาวะ

เศรษฐกิจท่ีถดถอยท าให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เลือกงานน้อยลง รวมถึงบางส่วนมีการยา้ยถ่ินฐานเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการท างานดว้ย 

ห้า ภาวะในตลาดแรงงานท่ีจ านวนประชากรวยัแรงงานมีจ านวนนอ้ยลง ท าให้อ  านาจต่อรอง

ของแรงงานมีมากข้ึนเม่ือเทียบกบันายจา้ง  

 

มิติที่ 3: ความต้องการพื้นฐาน คณะผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะ

ทัว่ไปของคนเจนวาย ความตอ้งการของคนเจนวาในฐานะผูบ้ริโภค และความตอ้งการของเจนวายใน

ฐานะแรงงาน/ผูป้ระกอบการ 

ในส่วนของลกัษณะทัว่ไปของคนเจนวาย คณะผูว้จิยัพบวา่เจนวายทัว่โลกและในไทยมี

ลกัษณะร่วมกนั 7 ประการ ไดแ้ก่ หน่ึง มีความคล่องตวัทางเทคโนโลย ีสอง ชอบมีสงัคมทั้งออนไลน์

และออฟไลน์ สาม รักความอิสระ ชอบมีทางเลือก และช่างเลือก ส่ี มีความทะเยอทะยานและอยาก

ประสบความส าเร็จอยา่งรวดเร็ว หา้ ท าอะไรหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั (multi-tasking) หก เช่ือมต่อ

ตลอดเวลา และเจด็ ไม่แต่งาน ไม่ซ้ือบา้น ไม่ซ้ือรถ 

ในส่วนของพฤติกรรมในฐานะผูบ้ริโภค คณะผูว้ิจยัพบว่าคนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมในฐานะ

ผูบ้ริโภคดงัต่อไปน้ี หน่ึง ให้ความส าคญักบัคุณภาพของสินคา้เป็นอนัดบัแรก สอง เช่ือผูรี้วิวสินคา้ท่ีมี

ประสบการณ์ตรงหรือคนใกลต้วั มากกวา่ตวัแทนของแบรนดห์รือร้านคา้ สาม ใชช่้องทางออนไลน์และ

ออฟไลน์ร่วมกนัอยา่งเขม้ขน้ในกระบวนการซ้ือสินคา้ ส่ี ในการบริโภคส่ือ “Me time” มาแทน “Prime 

time” กล่าวคือคนเจนวายมีแน้วโน้มท่ีจะดูรายการโทรทศัน์ยอ้นหลงัทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าดูทาง

โทรทศัน์เม่ือรายการออนแอร์คร้ังแรก ห้า เป็นผูบ้ริโภคท่ีค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผูผ้ลิต

สินคา้ กล่าวคือไม่นิยมซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีไม่มีความรับผดิชอบต่อสงัคม หก ในการปฏิสมัพนัธ์กบัแบ

รนดสิ์นคา้ต่างๆ บนโลกออนไลน์ การกด “like” ไม่ไดเ้ท่ากบั “ชอบ” และเจด็ ชอบการท่องเท่ียว และมี

พฤติกรรมการท่องเท่ียวหลากหลายกวา่คนรุ่นก่อน 

ในส่วนของพฤติกรรมในฐานะแรงงาน/ผูป้ระกอบการ พบวา่ หน่ึง ในการเลือกงาน คนเจนวาย

ไทยให้ความส าคญักบัเพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด สอง อยากร่วมงานกบัองคก์รธุรกิจท่ีมีเป้าหมายกวา้งไป

กว่าการแสวงก าไร สาม ใหค้วามส าคญักบัความยดืหยุน่ในการท างาน ส่ี ใหค้วามส าคญักบัความสมดุล
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ระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน (work-life balance) ห้า ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินยงัคงมี

ความส าคญั หก อยากพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ เพื่อความกา้วหนา้ดา้นอาชีพ เจ็ด อยากท างานท่ีมีคุณค่า

และทา้ทาย และแปด มีจิตวิญญาณผูป้ระกอบการสูง 

 

  มิติที่ 4: โอกาสเกดิใหม่ โอกาสท่ีชดัเจนท่ีสุดท่ีมาพร้อมกบักลุ่มคน Gen Y กคื็อ 

หน่ึง การเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีโลกและประเทศไทยเคยมี อตัราการออมท่ี

ค่อนขา้งต ่าของกลุ่ม Gen Y ไทยกย็ิง่ท าใหต้ลาดผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีศกัยภาพมากข้ึน 

สอง  คนเจนวายเป็นพนกังานรุ่นใหม่ท่ีมีความคล่องตวัทางเทคโนโลยแีละการศึกษาสูง อีกทั้ง

หากบริษทัให้ความส าคญักบัการเติบโตในเส้นทางอาชีพ (career path) ของคนเจนวาย คนเจนวายก็จะ

หลายเป็นลูกจ้างท่ีมีความภักดีต่อองค์กรด้วย ถือเป็นโอกาสใหม่ขององค์กรต่างๆ ท่ีจะได้น า

ความสามารถเหล่าน้ีของคนเจนวายไปเติมเตม็ทกัษะท่ีขาดของพนกังานรุ่นเก่า 

สาม คนเจนวายเป็นผูบ้ริโภคและแรงงานท่ีค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคนเจนวาย

ไทยกว่า 1 ใน 4 ระบุว่าตนเองจะไม่ซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีไม่มีความรับผดิชอบต่อสังคม อีกทั้งในฐานะ

แรงงาน คนเจนวายก็มกัเลือกท างานให้กบับริษทัท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นกนั ดงันั้นองคก์รท่ี

สามารถด าเนินงานอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคมไดย้อ่มสามารถดึงกลุ่มคนเจนวายท่ีมีความสามารถ

ไปร่วมงานดว้ยไดไ้ม่ยาก 

ส่ี จิตวิญญาณผูป้ระกอบการสูงของคนเจนวาย เป็นโอกาสใหม่ส าหรับทั้งเศรษฐกิจในภาพรวม

ท่ีจะมีการจา้งงานมากข้ึนเม่ือคนเจนวายผนัตวัไปเป็นผูป้ระกอบการ เป็นโอกาสใหม่ส าหรับนกัลงทุนท่ี

จะมีช่องทางในการลงทุนหาผลตอบแทนมากข้ึน และยงัเป็นโอกาสส าหรับองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ดว้ย

หากสามารถปรับตวัให้เกิดหน่วยธุรกิจย่อยๆ ภายในองคก์รท่ีพนักงานเจนวายในองคก์รเป็นเสมือน

ผูป้ระกอบการยอ่ยๆ ได ้

 หา้ มีธุรกิจใหม่ๆ มากมายท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อรองรับความตอ้งการของเจนวายในปัจจุบนั ธุรกิจใหม่ท่ี

คน้พบในงานวิจยัช้ินน้ีไดแ้ก่ ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี ไอทีและโทรศพัทมื์อถือ 

เว็บไซต์รีวิวสินคา้ ทีวีออนดีมานด์ ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจเกม ผูผ้ลิตเน้ือหาบนโลก
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ออนไลน์ co-working space โรงเรียนสอนภาษา นักการตลาดดิจิตอล  ธุรกิจอินโฟกราฟิก รวมไปถึง

สินคา้ท่ีไม่ใช่แบรนดเ์นมแต่มีคุณภาพและการออกแบบท่ีโดดเด่น 

 งานวิจัยช้ินน้ียงัช้ีให้เห็นถึงแนวทางการปรับตวัเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงเร็วใน

ปัจจุบนัดว้ย โดยทกัษะท่ีคนเจนวายควรพฒันาเพิ่มเติมไดแ้ก่ ทกัษะเชิงสังคม (soft skills) ทกัษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 ภาษาต่างประเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์  และท่ีส าคัญท่ีสุดคือการพยายามเก็บเก่ียว

ประสบการณ์จากการท างาน 

 

  มิติที่ 5: ความคิดบันดาลใจ คณะผูว้ิจยัได้รวบรวมตวัอย่างธุรกิจอนัหลากหลายทั้งของใน

ประเทศไทยเองและของต่างประเทศ โดยมีทั้งตวัอยา่งธุรกิจท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการสินคา้

และบริการของ Gen Y ธุรกิจท่ีเกิดข้ึนโดยผูป้ระกอบการ Gen Y รวมไปถึงอาชีพส าหรับคนเจนวายท่ี

ก าลงัเป็นท่ีตอ้งการในปัจจุบนั 

 

3.3 ข้อเสนอแนะ 

 

กลุ่มคน Gen Y ก าลงักา้วเขา้มามีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากข้ึนเร่ือยๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งในแง่

ของจ านวนประชากรและในแง่ของพลงัอ านาจทางเศรษฐกิจ เพื่อใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัความเปล่ียนแปลงน้ี

ไดอ้ย่างทนัท่วงที รายงานฉบบัน้ีมีขอ้เสนอแนะต่อทั้งธุรกิจท่ีขายสินคา้และบริการให้กบัคนกลุ่ม Gen Y และ

นายจา้งท่ีตอ้งรับมือกบัคนกลุ่ม Gen Y ดงัต่อไปน้ี 

ส าหรับธุรกิจ เน่ืองจากพฤติกรรมหลายๆ อย่างของกลุ่มคน Gen Y แตกต่างจากกลุ่มผูบ้ริโภคยุคก่อน

หน้าน้ี ดงันั้นแลว้ธุรกิจท่ีตอ้งการจะอยู่รอดในโลกยุคปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งปรับตวัโดยการน าเสนอสินคา้และ

บริการท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ Gen Y ไดแ้ก่ 

 การมีช่องทางการขายสินคา้ออนไลน์ควบคู่ไปกบัการมีหนา้ร้าน 

 การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 

 หากมีโปรโมชัน่ทางออนไลน์ จ  าเป็นท่ีการใชโ้ปรโมชัน่นั้นตอ้งไม่มีรอยต่อกบัการบริการท่ีหนา้ร้าน

จริง 
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 เปิดโอกาสใหลู้กคา้ไดมี้ส่วนในการรีวิวสินคา้และเป็นแบรนดแ์อมบาสเดอร์ของแบรนด ์

 ขายสินคา้หรือบริการท่ีแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นสินคา้ท่ีช่วยให้สังคมดีข้ึน 

เพราะ Gen Y เป็นนกัตรวจสอบ และชอบใชสิ้นคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมของตน ชอบใชสิ้นคา้ท่ีรู้สึก

วา่เม่ือใชแ้ลว้ไดมี้ส่วนในการสร้างสงัคมท่ีดีข้ึน 

ส าหรับนายจ้าง เน่ืองจากค่านิยมในการท างานของกลุ่มคน Gen Y เปล่ียนไป ดงันั้นถา้หากองคก์ร/

ธุรกิจต่างๆ มีความประสงคจ์ะดึงดูดบุคลลากร Gen Y ท่ีมีความสามารถใหอ้ยูก่บัองคก์ร ตอ้งปรับตวัดงัต่อไปน้ี 

 ด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ ของลูกจา้ง Gen Y 

 ปรับระเบียบการท างานใหมี้ความยดืหยุน่ข้ึน เช่น สามารถท างานนอกสถานท่ีได ้เป็นตน้ 

 จดัตารางการท างานเพื่อใหลู้กจา้ง Gen Y สามารถมีความสมดุลระหวา่งการท างานและชีวิตส่วนตวัได ้

ส าหรับองค์กรการศึกษาและภาครัฐ เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัเปล่ีนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้

ทกัษะและความรู้แบบเดิมท่ีสอนกนัอยูใ่นองคก์รการศึกษาต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการเตรียมพร้อมให้กลุ่มคนรุ่น

ใหม่สามารถแข่งขนัในโลกเศรษฐกิจปัจจุบันได้อีกต่อไป ผูว้ิจัยเสนอให้องค์กรการศึกษาต่างๆ ปรับตัว

ดงัต่อไปน้ี 

 ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาษาองักฤษอยา่งจริงจงั ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถ

ใชท้ างานไดจ้ริง 

 ส่งเสริมใหมี้การเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (coding) ในสถานศึกษาต่างๆ มากข้ึน 

 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st century skills) 
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ภาคผนวก 

1. การเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม “คนรุ่นใหม่ในสังคมไทยปี 2020” ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามโดยการใหก้ลุ่มตวัอยา่ง

ท าแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ surveymonkey.com โดยในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม มีกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งส้ิน 820 คน โดยผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อายรุะหวา่ง 15-34 ปี 

แบบสอบถาม “คนรุ่นใหม่ในสงัคมไทยปี 2020” แบ่งประเดน็ค าถามออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ีหน่ึง: ขอ้มูลเบ้ืองตน้ หมายถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้

การศึกษา สถานภาพ และภูมิล าเนา 

 ส่วนท่ีสอง: พฤติกรรมและทศันคติทัว่ไป เช่น พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ 

ฐานะทางการเงิน ทศันคติเก่ียวกบัการบริหารจดัการเงินและภาระทางการเงิน แผนการส าหรับชีวิตครอบครัว ส่ิง

ส าคญัในชีวิต พฤติกรรมการท่องเท่ียว พฤติกรรมการออกก าลงักาย เป็นตน้ 

 ส่วนท่ีสาม: วิถีชีวิตและทศันคติของคนรุ่นใหม่ โดยในส่วนน้ีแบ่งออกเป็น 4 หัวขอ้ยอ่ย ไดแ้ก่ การรับ

ส่ือ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ พฤติกรรมการท างาน และทศันคติอ่ืนๆ 

 

2. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ในการส ารวจคร้ังน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 820 คน โดยทั้งหมดเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 

15-34 ปี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ท างานแลว้ และกว่าร้อยละ 69.27 มีรายไดไ้ม่เกิน 30,000 

บาทต่อเดือน  ในดา้นการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.68) จบการศึกษาหรือก าลงัศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี ดา้นภูมิล าเนา ผูต้อบแบบสอบถามมีภูมิเลาเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยเฉล่ีย

คร่ึงหน่ึง และจงัหวดัอ่ืนๆ ทัว่ประเทศไทยรวมกนัอีกคร่ึงหน่ึง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.8) เป็น

ผูห้ญิง และกวา่ร้อยละ 93 ยงัคงโสด 
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ภาพที ่34 อายุและอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

ภาพที ่35 รายได้และระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

ภาพที ่36 ภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ภาพที ่37 เพศและสถานภาพการสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

3. พฤติกรรมและทศันคติทัว่ไป 

3.1 ฐานะทางการเงิน 

 ในชุดค าถามเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน พฤติกรรมการใชจ่้าย และภาระทางการเงิน มีผูต้อบ

แบบสอบถามยนิดีตอบค าถามในชุดค าถามน้ีทั้งส้ิน 773 คน และไม่ประสงคใ์หข้อ้มูลจ านวน 47 คน 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดห้ลกัมาจากการท างาน (ร้อยละ 70.12) และส่วนใหญ่มี

รายรับมากกว่ารายจ่าย (ร้อยละ 55.89) แต่เม่ือถามถึงสัดส่วนการออมเงิน พบกว่าคนรุ่นใหม่ออม

ค่อนขา้งน้อย โดยมีผูต้อบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 20.05 เท่านั้นท่ีออมเงินมากกว่าร้อยละ 25 ของ

รายไดต่้อเดือน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43.21) ออมเงินในสัดส่วนประมาณร้อยละ 

10-25 ของรายได ้เม่ือถามถึงวิธีการออมเงิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.89) ออมเงินดว้ย

การฝากธนาคาร และมีบางส่วน (ร้อยละ 11.51) ท่ีปัจจุบนัยงัไม่มีเงินออมเลย 
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ภาพที ่38 แหล่งรายได้และฐานะทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

ภาพที ่39 สัดส่วนการออมต่อรายได้ทั้งหมดและช่องทางการออมเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

 เม่ือถามถึงภาระทางการเงิน พบกว่าภาระทางการเงิน 2 อนัดับแรกท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ตอ้ง

รับผดิชอบมากท่ีสุดคือ ค่าเช่าท่ีพกัอาศยัหรือค่าผอ่นบา้น (ร้อยละ 33.25) และค่าเล้ียงดูบิดามารดา (ร้อย

ละ 32.08)  มีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนเท่านั้นท่ีมีภาระตอ้งผ่อนค่ารถยนต์ (ร้อยละ 16.43) และ

ประมาณ 1 ใน 3 ไม่มีภาระทางการเงินตอ้งรับผดิชอบเลย 
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ภาพที ่40 ภาระทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

3.2 การวางแผนครอบครัว 

 ในชุดค าถามเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว มีผูต้อบแบบสอบถามยินดีตอบค าถามในชุด

ค าถามน้ีทั้งส้ิน 773 คน และไม่ประสงคใ์หข้อ้มูลจ านวน 47 คน 

 จากขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเบ้ืองตน้ เราทราบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่กว่าร้อย

ละ 93 ยงัคงโสด เม่ือสอบถามต่อเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัวในอนาคต พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 36.35) วางแผนจะแต่งงานในอนาคต ในขณะท่ีอีกประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 

24.19) มีความตั้งใจท่ีจะไม่แต่งงาน  เม่ือสอบถามเก่ียวกบับุตรพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่กว่า

ร้อยละ 96 ยงัไม่มีบุตร และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยวางแผนวา่จะมีบุตรทั้งส้ินก่ีคน 

 

ภาพที ่41 แผนการแต่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ภาพที ่42 จ านวนบุตรในปัจจุบันและแผนการมีบุตรในอนาคต 

 
 

3.3 ส่ิงส าคญัในชีวิต 

ในชุดค าถามเก่ียวกบัส่ิงส าคญัในชีวิต มีผูต้อบแบบสอบถามยินดีตอบค าถามในชุดค าถามน้ี

ทั้งส้ิน 773 คน และไม่ประสงคใ์หข้อ้มูลจ านวน 47 คน 

ในค าถามเก่ียวกับส่ิงท่ีคนรุ่นใหม่ให้ความส าคญัในชีวิต แบบสอบถามก าหนดให้ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้ะแนนความส าคญักบัตวัเลือกต่างๆ หากใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดจะมีคะแนนเท่ากบั 5 

แต่หากให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดจะมีคะแนนเท่ากบั 1 ลดหลัน่กนัลงมาตามความส าคญั ผลการส ารวจ

ช้ีใหเ้ห็นว่าเร่ือง ครอบครัว สุขภาพ และความรู้-การศึกษา เป็น 3 เร่ืองหลกัท่ีผูต้อบแบบสอบถามคนรุ่น

ใหม่ให้ความส าคญัค่อนขา้งมาก ในขณะท่ีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็น 2 เร่ืองท่ีคน

รุ่นใหม่ใหค้วามส าคญันอ้ยกวา่เร่ืองอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ 

ภาพที ่43 ส่ิงทีผู้่ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในชีวติ 
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 นอกจากน้ีคณะผูว้ิจยัยงัไดถ้ามดว้ยว่า หากผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 2 เท่า 

จะน ารายไดท่ี้เพิ่มข้ึนไปใชอ้ย่างไรบา้ง  ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90.43 จะออมเงินเพิ่มข้ึน 

และอีกกว่าร้อยละ 61.32 ระบุว่าตนเองจะน ารายไดท่ี้เพิ่มข้ึนไปใชส้ าหรับการท่องเท่ียว สังเกตไดว้่า

สัดส่วนของผูท่ี้จะน ารายไดท่ี้เพิ่มข้ึนดงักล่าวไปซ้ือบา้นหรือซ้ือรถยนตมี์สัดส่วนค่อนขา้งนอ้ย (ร้อยละ 

22.51 และร้อยละ 10.09 ตามล าดบั) 

ภาพที ่44 พฤติกรรมการใช้จ่ายหากสมมติมีรายรับเพิม่ขึน้ 2 เท่า 

 
 

3.4 พฤติกรรมการท่องเท่ียวและการใชฟิ้ตเนส 

 ในชุดค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวและพฤติกรรมการใช้ฟิตเนส มีผู ้ตอบ

แบบสอบถามยนิดีตอบค าถามในชุดค าถามน้ีทั้งส้ิน 605 คน และไม่ประสงคใ์หข้อ้มูลจ านวน 215 คน 

 ในส่วนของพฤติกรรมการท่องเท่ียว ตวัเลือกการท่องเท่ียวท่ีมีผูนิ้ยมมากท่ีสุดคือการท่องเท่ียว

เองกบักลุ่มเพื่อน (ร้อยละ 46.61) รองลงมาคือการท่องเท่ียวเองกบัครอบครัว (ร้อยละ 35.04) ท่ีน่าสนใจ

คือมีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วน (ร้อยละ 12.73) ระบุวา่ตนเองท่องเท่ียวเองคนเดียวบ่อยคร้ังท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 
 

 
 
 

Tel:(66)85 517 7333, (66)84 147 7028 

Website:www.the101percent.com, Email:the101percent@gmail.com 

บรษิทั ดิ วนัโอวนั เปอรเ์ซนต ์จ ำกดั  

เลขที ่15 อาคารรจันาการ ช ัน้ 5 ซ.ประดพิทัธ ์17 ถ.ประดพิทัธ ์แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กทม. 10400 

 

ภาพที ่45 พฤติกรรมการท่องเทีย่วของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

 ในส่วนของพฤติกรรมการออกก าลงักาย พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ี

ไม่ค่อยใชบ้ริการฟิตเนสมากนกั โดยส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 60 ไม่ไปฟิตเนสเลย และมีเพียงประมาณร้อย

ละ 20 เท่านั้นท่ีไปฟิตเนสตั้งแต่สัปดาห์ละ 1 คร้ังข้ึนไป อยา่งไรกดี็ตอ้งระวงัในการตีความขอ้มูลส่วนน้ี 

เน่ืองจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามอาจจะออกก าลงักายดว้ยวิธีอ่ืนๆ โดยไม่ไดเ้ขา้ฟิตเนสก็ได ้เช่น การ

ออกก าลงักายตามสวนสาธารณะ ดงันั้นการท่ีกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการฟิตเนสน้อย ก็อาจ

ไม่ไดแ้ปลวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามไม่ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองสุขภาพ 

 

ภาพที ่46 พฤติกรรมการใช้ฟิตเนส 

 
 



95 
 

 
 

 
 
 

Tel:(66)85 517 7333, (66)84 147 7028 

Website:www.the101percent.com, Email:the101percent@gmail.com 

บรษิทั ดิ วนัโอวนั เปอรเ์ซนต ์จ ำกดั  

เลขที ่15 อาคารรจันาการ ช ัน้ 5 ซ.ประดพิทัธ ์17 ถ.ประดพิทัธ ์แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กทม. 10400 

 

4. พฤติกรรมและทศันคติของคนรุ่นใหม่ 

4.1 พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

 ในชุดค าถามเก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์ มีผูต้อบแบบสอบถามยนิดีตอบ

ค าถามในชุดค าถามน้ีทั้งส้ิน 810 คน และไม่ประสงคใ์หข้อ้มูลจ านวน 10 คน 

 ในส่วนของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการซ้ือขายสินคา้นั้น ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามใช้

อินเทอร์เน็ตในการซ้ือสินคา้ (ร้อยละ 86.42) และตรวจสอบราคาและคุณภาพของสินคา้ (ร้อยละ 81.11) 

เป็นหลกั  และประมาณ 1 ใน 4 ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการขายสินคา้ 

 

ภาพที ่47 รายละเอยีดในการใช้อนิเทอร์เน็ตเพ่ือซ้ือขายสินค้า 

 
 

 ในส่วนของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ผูต้อบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดใชเ้ฟซบุ๊ก (ร้อยละ 

98.77) และใชไ้ลน์ (ร้อยละ 96.17)  ส่วนส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ท่ีใชร้องลงมาไดแ้ก่ ยทููบ อินสตาแก

รม และทวิตเตอร์ ตามล าดบั 
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ภาพที ่48 การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

4.2 การรับส่ือและการผลิตส่ือ 

 ในชุดค าถามเ ก่ียวกับพฤติกรรมการรับส่ือและการผลิตส่ือของคนรุ่นใหม่ มีผู ้ตอบ

แบบสอบถามยนิดีตอบค าถามในชุดค าถามน้ีทั้งส้ิน 600 คน และไม่ประสงคใ์หข้อ้มูลจ านวน 220 คน 

 ในดา้นการับข่าวสาร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับข่าวสารผา่นทางเฟซบุ๊กเป็นหลกั โดย

กว่าร้อยละ 73.33 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าเฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลกัอนัดบั 1 ในการรับข่าวสาร

ของตนเอง และมีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนเท่านั้นท่ีรับข่าวสารผา่นทางเวบ็ไซตข่์าวต่างๆ หรือทาง

โทรทศัน์ 

ภาพที ่49 ช่องทางการรับข่าวสารหลกั 

 
 เม่ือสอบถามต่อถึงเวบ็ไซตข่์าวท่ียงัคงเขา้ไปอ่านข่าวสารต่างๆ อยู่ พบว่าเวบ็ไซตข่์าวท่ีเป็นท่ี

นิยมท่ีสุดในกลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามคือ thairath.co.th ( ร้อยละ 48.13)  รองลงมาคือเว็บไซต์
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kapook.com (ร้อยละ 37.76) และ sanook.com (ร้อยละ 34.52)  ในขณะท่ีเวบ็ไซตข่์าวส านกัอ่ืนๆ ไดรั้บ

ความสนใจจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามค่อนขา้งนอ้ย 

ภาพที ่50 เวบ็ไซต์ข่าวยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ 

 
 

 ในส่วนของการใชเ้วลากบัส่ือประเภทต่างๆ พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามใชเ้วลาในแต่ละ

วนัไปกบัอินเทอร์เน็ตค่อนขา้งมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามประมาณร้อยละ 85 ใชอิ้นเทอร์เน็ตตั้งแต่ 3 

ชัว่โมงข้ึนไปต่อวนั และมีกว่าร้อยละ 45 ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกวา่ 6 ชัว่โมงต่อ

วนั  ในขณะท่ีการใชเ้วลากบัอินเทอร์เน็ตมากข้ึน การใชเ้วลากบัส่ืออ่ืนของคนรุ่นใหม่ก็ลดตามลงไป

ดว้ย โดยจากการส ารวจพบกว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมากกว่าคร่ึงหน่ึงดูโทรทศัน์นอ้ยกว่าวนัละ 1 

ชัว่โมง 
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ภาพที ่51 การใช้เวลากบัอนิเทอร์เน็ตและโทรทัศน์ในแต่ละวนั 

 
  

 ในส่วนการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตนั้น พบกวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.17) เขา้ถึง

อินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทมื์อถือ รองลงมาคือโนต้บุก๊ (ร้อยละ 63.33) และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ร้อย

ละ 35.17)  

ภาพที ่52 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเข้าถึงอนิเทอร์เน็ต 

 
 

ขอ้มูลการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการครอบครอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพบ

กว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.12) มีโทรศพัทมื์อถือ รองลงมาไดแ้ก่โน้ตบุ๊ก (ร้อยละ 

84.13)  อย่างไรก็ตาม จากค าถามขอ้น้ีพบขอ้มูลท่ีน่าสนใจก็คือ กลุ่มแบบสอบถามยงัครอบครองอุป

กรณไฮเทคท่ีสวมใส่ได ้(wearable device) และสมารทว์อทชใ์นสดัส่วนท่ีนอ้ยมาก 
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ภาพที ่53 การครอบครองอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

 
  

 พฤติกรรมการรับส่ือโทรทศัน์ของคนรุ่นใหม่ก็เปล่ียนไปดว้ยเช่นเดียวกนั โดยพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ดูโทรทศัน์ยอ้นหลงัทางอินเทอร์เน็ตในเวลาท่ีตวัเองสะดวก (ร้อยละ 53.91) 

มากกวา่ท่ีจะดูสดทางโทรทศัน์เม่ือรายการออนแอร์คร้ังแรก (ร้อยละ 44.90) 

  

ภาพที ่54 พฤติกรรมการดูโทรทศัน์ 
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 ในแง่ของการบริโภคส่ือส่ิงพิมพพ์บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ซ้ือหนงัสือพิมพ ์(ร้อย

ละ 95) และไม่ซ้ือนิตยสาร โดยมากกว่าร้อยละ 85 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าตนเองซ้ือนิตยสาร

นอ้ยกว่าเดือนละ 1 เล่ม โดยนิตยสารหัวท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือนิตยสารระบุว่ายงัคงซ้ืออยูไ่ดแ้ก่ a 

day และ cleo ท่ียงัคงไดรั้บความนิยมค่อนขา้งมาก 

 

ภาพที ่55 พฤติกรรมการซ้ือหนังสือพมิพ์และนิตยสาร 

 
 

 ส าหรับบทบาทในการเป็นผูผ้ลิตเน้ือหาบนโลกออนไลน์พบกว่า ผูต้อบแบบสอบถามประมาณ

เกือบร้อยละ 40 มีส่วนในการผลิตเน้ือหาต่างๆ ลงบนโลกออนไลน์ โดยร้อยละ 18.26 มีเพจบนเฟซบุ๊ก 

ร้อยละ 16.21 เขียนโพสตข์นาดยาวลงบนเฟซบุ๊ก ร้อยละ 8.19 มี blob ส่วนตวั และบางส่วนยงัผลิตวิดีโอ

ลงยทููบหรือเฟซบุก๊ รวมไปถึงเขียนเน้ือหาลงบนเวบ็บอร์ดต่างๆ ดว้ย 
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ภาพที ่56 บทบาทในการสร้างสรรค์เน้ือหาในโลกออกนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

4.3 พฤติกรรมในฐานะผูบ้ริโภค 

 ในชุดค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นผูบ้ริโภคและการซ้ือสินคา้ มีผูต้อบแบบสอบถามยินดี

ตอบค าถามในชุดค าถามน้ีทั้งส้ิน 567 คน และไม่ประสงคใ์หข้อ้มูลจ านวน 253 คน 

 จากการสอบถามถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ พบวา่ 

 ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 70.72 อ่านรีวิวประกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้เสมอ 

 ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 51.32 เช็คราคาและคุณภาพของสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตไปด้วย 

ในขณะท่ีเดินชอ้ปป้ิง 

 ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 44.62 เลือกชมสินคา้ท่ีสนใจในร้านคา้ แลว้ซ้ือจริงผ่านช่องทาง

ออนไลน์ท่ีสินคา้ช้ินนั้นๆ ราคาถูกกวา่ 

 ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 36.51 เลือกสินคา้ท่ีถูกใจไดแ้ลว้ทางอินเทอร์เน็ต แต่ก็หาโอกาส

ทดลองใชสิ้นคา้นั้นๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือจริง 

 ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 25.57 จะไม่ซ้ือสินคา้ของบริษทัผูผ้ลิตท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

เม่ือสอบถามถึงผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ พบกว่าเวบ็บอร์ดอย่าง 

pantip.com เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีผูต้อบแบบสอบถามเขา้ไปหาขอ้มูลมากท่ีสุดก่อนตดัสินใจซ้ือ (ร้อยละ 
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77.25) ในขณะท่ีผูท่ี้มีอิทธิพลรองลงมาคือคนใกลต้วั (ร้อยละ 64.73) และเวบ็ไซตรี์วิวสินคา้ (ร้อยละ 

50.44) ในขณะท่ีตวัแทนของร้านคา้/แบรนด์สินคา้มีความส าคญัน้อยลงอย่างมาก โดยมีกลุ่มผูต้อบ

แบบสอบถามเพียงประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 35.10) เท่านั้นท่ีระบุว่าตนเองจะถามหาค าแนะน าจาก

ตวัแทนร้านคา้/แบรนดสิ์นคา้ 

 ในส่วนของการเป็นผูรี้วิวสินคา้ พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์รีวิวสินคา้ท่ี

ตวัเองเคยใชมี้ค่อยขา้งน้อย โดยมีผูต้อบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 16.93 เท่านั้นท่ีระบุว่าตนเองเคยมี

ประสบการณ์ในการรีวิวสินคา้ ในขณะท่ีส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 83.07 ไม่เคยรีวิวสินคา้เลย 

ภาพที ่57 บุคคล/องค์กร ทีค่นรุ่นใหม่ถามหาค าแนะน าก่อนตัดสินใจซ้ือสินค้า 

 

 ในส่วนของปัจจยัท่ีคนรุ่นใหม่ให้ความส าคญัเม่ือตอ้งพิจารณาซ้ือสินคา้ ในค าถามขอ้น้ีทาง

คณะผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูต้อบแบบสอบถามระบุความส าคญัของคุณลกัษณะต่างๆ ของสินคา้หรือบริการท่ี

ตนเองตอ้งการจะซ้ือ ว่าใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะใดมากท่ีสุด โดยหากให้ความส าคญัมากท่ีสุดจะ

ได ้5 คะแนน ในขณะท่ีถา้มีความส าคญันอ้ยท่ีสุดจะไดค้ะแนน 1 คะแนน  ผลการส ารวจปรากฏว่ากลุ่ม

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัคุณภาพมาเป็นอนัดบัแรก (4.60 คะแนน) รองลงมาคือราคา (4.34 

คะแนน) ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคญักับยี่ห้อ โปรโมชั่นและความรวดเร็วในการให้บริการ

ค่อนขา้งนอ้ยโดยเปรียบเทียบ (3.66, 3.94 และ 3.94 คะแนนตามล าดบั) 
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ภาพที ่58 ปัจจัยส าคญัเม่ือพจิารณาเลือกซ้ือสินค้า 

 

 ส าหรับช่องทางการซ้ือสินคา้พบกว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้ใน

ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ (ร้อยละ 89.77) และร้านสะดวกซ้ือ (ร้อยละ 73.02) ในขณะท่ีช่องทาง

ออนไลน์ก็มีความส าคญัข้ึนอยา่งมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามกวา่ร้อยละ 57.50 ระบุว่าตนเองซ้ือสินคา้

จากช่องทางออนไลน์เป็นประจ า  และเม่ือสอบถามถึงความถ่ีในการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ก็พบวา่ กลุ่ม

ผูต้อบแบบสอบถามกวา่ร้อยละ 45 ซ้ือขายสินคา้ออนไลน์อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง และมีบางส่วน (ร้ยอ

ละ 4.06) ท่ีระบุวา่ตนเองใชอิ้นเทอร์เน็ตในการซ้ือและขายสินคา้มากกวา่เดือนละ 10 คร้ัง 

ภาพที ่59 ช่องทางหลกัในการซ้ือสินค้า 
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ภาพที ่60 ความถี่ในการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ 

 

 เม่ือถามถึงเหตุผลในการกดไลคเ์พจสินคา้ต่างๆ ปรากฏว่ามีผูต้อบแบบสอบถามเพียงไม่ถึง 1 

ใน 3 (ร้อยละ 28.57) ท่ีระบุว่าตนเองกดไลคเ์พจสินคา้ต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความชอบสินคา้นั้นๆ 

ในขณะท่ีกว่าร้อยละ 39.33 ระบุว่าตนเองกดไลคเ์พจสินคา้เพื่อติดตามข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ และ

อีกกวา่ร้อยละ 31.04 ระบุวา่กดไลคเ์พจสินคา้นั้นๆ เพื่อติดตามโปรโมชัน่ใหม่ๆ 

 

ภาพที ่61 เหตุผลทีก่ดไลค์เพจสินค้า 
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4.4 พฤติกรรมในฐานะแรงงาน 

 ในชุดค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างาน มีผูต้อบแบบสอบถามยนิดีตอบค าถามในชุดค าถาม

น้ีทั้งส้ิน 564 คน และไม่ประสงคใ์หข้อ้มูลจ านวน 256 คน 

 เม่ือสอบถามถึงสถานท่ีท างานในปัจจุบนัว่าเป็นสถานท่ีท างานแห่งท่ีเท่าใด ปรากฏว่าผูต้อบ

แบบสอบถามประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 26.24) ระบุว่าสถานท่ีท างานในปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท างานแห่ง

แรก และประมาณ 1 ใน 4 เช่นกนั (ร้อยละ 23.05) ระบุว่าสถานท่ีท างานในปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท างาน

แห่งท่ี 3 

ภาพที ่62 ล าดับของสถานทีท่ างานในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

  

ในส่วนของการประกอบอาชีพเสริม นอกเหนือไปจากงานประจ าพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ร้อยละ 22.62 ประกอบอาชีพเสริมหรือกิจการส่วนตวันอกเหนือไปจากงานประจ าท่ีท าอยู่  ในขณะท่ี

ส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 77.38 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพเสริมหรือกิจการส่วนตวั (ท างานประจ าอยา่งเดียว) 

 

เม่ือถามถึงปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการเลือกงาน โดยในค าถามข้อน้ีคณะผูว้ิจัยให้ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกว่าปัจจยัต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัก าหนดให้นั้น ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัแต่ละ

ปัจจยัมากนอ้ยเพียงใดในการเลือกงาน โดยหากผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัหน่ึงๆ มาก
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ท่ีสุด จะคิดคะแนนเท่ากับ 5 ในขณะท่ีถ้าให้ความส าคัญน้อยท่ีสุด จะคิดคะแนนเพียง 1 คะแนน 

(ลดหลัน่กนัไปโดยมีคะแนนตั้งแต่ 1-5) ผลปรากฏว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั 4 

ปัจจยัน้ีมากท่ีสุดในการเลือกงาน ไดแ้ก่ หน่ึง เพื่อนร่วมงานท่ีดี สอง ความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างาน

และชีวิตส่วนตวั สาม คุณค่าของงานท่ีท า และส่ี ค่าตอบแทน/เงินเดือน (ไดค้ะแนน 4.38, 4.34, 4.34 

และ 4.28 ตามล าดบั) 

ภาพที ่63 ปัจจัยในการเลือกงาน 

 

 เม่ือสอบถามถึงส่ิงท่ีบริษัทควรให้ความส าคญั โดยในค าถามขอ้น้ีคณะผูว้ิจัยได้ให้ผูต้อบ

แบบสอบถามระบุความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ท่ีคิดว่าบริษทัควรใหค้วามส าคญัโดยมีคะแนนตั้งแต่ให้

ความส าคญันอ้ยท่ีสุด (1 คะแนน) ไปจนถึงให้ความส าคญัมากท่ีสุด (5 คะแนน)  ผลการส ารวจพบว่า 

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าบริษัทควรมีเป้าหมายท่ีหลากหลายมากไปกว่าการแสวงหาก าไร 

กล่าวคือตอ้งให้ความส าคญักบัลูกคา้ ให้ความส าคญักบัพนกังาน รวมไปถึงตอ้งมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
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ภาพที ่64 ส่ิงทีบ่ริษัทควรให้ความส าคญั 

  

 ในขอ้ค าถามเก่ียวกบัเหตุผลท่ีไม่พอใจงานในปัจจุบนั ซ่ึงมีผูต้อบค าถามขอ้น้ีทั้งส้ิน 83 คน

พบว่า เหตุผลหลกัท่ีผูต้อบแบบสอบถามไม่พอใจงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบนัเพราะงานไม่ทา้ทาย (ร้อยละ 

44.58) รองลงมาคือเงินเดือนต ่าไป (ร้อยละ40.96) และเป้าหมายขององคก์รและเป้าหมายส่วนตวัไม่

สอดคลอ้งกนั (ร้อยละ 37.35) 

ภาพที ่65 เหตุผลทีไ่ม่พอใจงานทีท่ าอยู่ในปัจจุบัน 

 

 ในส่วนของทกัษะท่ีคนรุ่นใหม่อยากไดรั้บการพฒันา พบกว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เกือบร้อยละ 70 ระบุวา่ตนเองอยากพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ รองลงมาคือทกัษะการเป็นผูน้ า (ร้อย

ละ 54.40) ทกัษะการน าเสนอ (ร้อยละ 42.73) และการคิดเชิงสร้างสรรค ์(ร้อยละ 42.55) 
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ภาพที ่66 ทักษะที่อยากได้รับการพฒันา 

 

 ส าหรับช่องทางในการพฒันาทกัษะต่างๆ ท่ีขาดนั้น พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อย

ละ 59.25) ระบุว่าตนเองอยากพฒันาทกัษะต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ไปพร้อมกบัการท างานจริงมากท่ีสุด 

รองลงมาคือการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ (ร้อยละ 16.70) และการเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (ร้อยละ 

14.18)  ในขณะท่ีการมีระบบท่ีปรึกษาในการท างานกลบัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกัในกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทย 

โดยมีเพียงร้อยละ 9.34 เท่านั้นท่ีระบุวา่อยากพฒันาทกัษะต่างๆ ผา่นการมีระบบท่ีปรึกษาในการท างาน 

ภาพที ่67 ช่องทางการพฒันาทกัษะทีค่นรุ่นใหม่สนใจ 
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4.5 ความตอ้งการในฐานะผูป้ระกอบการ 

 ในชุดค าถามเก่ียวกบัคนรุ่นใหม่กบัการเป็นผูป้ระกอบการ มีผูต้อบแบบสอบถามยินดีตอบ

ค าถามในชุดค าถามน้ีทั้งส้ิน 557 คน และไม่ประสงคใ์หข้อ้มูลจ านวน 263 คน 

 เม่ือสอบถามถึงแผนในการเป็นผูป้ระกอบในอนาคต ปรากฏว่าผูต้อบแบบสอบถามเกินร้อยละ 

60 ระบุว่าตนเองเป็นผู ้ประกอบการอยู่แล้วในปัจจุบัน (ร้อยละ 8.80) หรือไม่ก็มีแผนจะเป็น

ผูป้ระกอบการในอนาคต (ร้อยละ 54.40)   

 

ภาพที ่68 แผนการในการเป็นผู้ประกอบการเองในอนาคตของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 ทั้งน้ีธุรกิจส่วนใหญ่ท่ีผูท่ี้มีแผนจะเป็นผูป้ระกอบการในอนาคตไดแ้ก่ คา้ขาย ธุรกิจโรงแรม/ท่ี

พกั ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอร่ี ธุรกิจเกษตร เป็นตน้ 
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ภาพที ่69 ธุรกจิทีก่ลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจ 

 

 

 ส าหรับอุปสรรคส าคัญท่ีกีดขวางไม่ให้ตนเองเป็นผู ้ประกอบการในปัจจุบัน ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า 2 เหตุผลหลกัคือ หน่ึง การมีเงินทุนไม่เพียงพอ (ร้อยละ 63.38) และการ

มีประสบการณ์ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 61.34) 

ภาพที ่70 อุปสรรค์ส าคญัทีก่ดีขวางการกลายเป็นผู้ประกอบการ 

 


