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การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภค
Generation Y ในภาคใต้ ฝัง่ อ่าวไทยด้วยโมเดล AIO

พัฐชญาณ์ แซ่โง้ว [1] , ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ [2] , พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ [3]

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค Generation Y วิเคราะห์
องค์ประกอบของรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เก็บข้อมูลตัวอย่างจากผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่เกิดในปี พ.ศ. 25242543 จ�ำนวน 400 คน ด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ำรวจ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุระหว่าง 21-25 ปี รายได้ตอ่ เดือนต�ำ่ กว่า 10,001 บาท จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า อยู่ในวัยหนุ่มสาว สถานภาพโสด/ยังไม่ได้แต่งงาน เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
บริษทั เอกชน อาศัยอยูใ่ นจังหวัดนครศรีธรรมราช อาศัยอยูก่ บั ครอบครัวต้น (พ่อแม่) และไม่มี
การถือครองบัตรเครดิต ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการด�ำรงชีวิตตาม AIO
Model พบว่า สามารถจัดกลุ่มกิจกรรมได้ทั้งหมด 8 กลุ่ม คือ กลุ่มรักความบันเทิง กลุ่ม
กิจกรรมการบริโภคและการท่องเทีย่ วนิยมธรรมชาติ กลุม่ พัฒนาตนเองและสังคม กลุม่ การงาน
และกิจกรรมสังคม กลุ่มมุ่งการเรียนรู้ กลุ่มงานอดิเรกและการใช้เวลาว่าง กลุ่มรักสุขภาพ
และกลุ่มเน้นความสงบและผ่อนคลาย ซึ่งมีร้อยละสะสมของความแปรปรวน 66.57
ความสนใจทั้งหมด 8 กลุ่ม คือ กลุ่มแฟชั่นและค่านิยม กลุ่มรักการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มแสวงหาความตื่นเต้นท้าทายและการเรียนรู้ กลุ่มรักเทคโนโลยี
กลุ่มพัฒนาตนเองเพื่ออนาคตกลุ่มให้ความส�ำคัญกับตัวเอง และกลุ่มแต่งกายเน้นสบาย
[1]
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส�ำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[2]
ผู
้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำสาขาบริหารธุรกิจ ส�ำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[3]

อาจารย์ประจ�ำสาขาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและการบริการ ส�ำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ซึ่งมีร้อยละสะสมของความแปรปรวน 63.83 ความคิดเห็นได้ท้ังสิ้น 7 กลุ่ม คือ กลุ่ม
นักวิเคราะห์ กลุ่มนักวางแผนและรอบรู้วัฒนธรรม กลุ่มรอบรู้ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
กลุ ่ ม มองโลกบนความเป็ น จริ ง กลุ ่ ม มุ ่ ง เน้ น สิ น ค้ า มี คุ ณ ภาพ กลุ ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ มุ ่ ง แข่ ง ขั น
และกลุ่มรักประชาธิปไตย ซึ่งมีร้อยละสะสมของความแปรปรวน 60.02
ค�ำส�ำคัญ: เจนเนอเรชั่นวาย, รูปแบบการด�ำเนินชีวิต, พฤติกรรมผู้บริโภค, วิเคราะห์
องค์ประกอบ
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Factor Analysis of the Lifestyles of Generation Y Consumers
on the East Coast of Southern Thailand through AIO Model
Patchaya Saengow [1] , Siwarit Pongsakornrungsilp [2] ,
Pimlapas Pongsakornrungsilp [3]

Abstract
The research aimed to study Generation Y consumer behaviors and to
analyze the lifestyles of generation Y consumers on the East Coast of Southern
Thailand. The questionnaire was used to collect the data from 400 Generation Y
consumers who born in 1981 - 2000. The Cronbach’s Alpha coefficient of this
study is 0.96. All data were analyzed through factor analysis by employing
principal component analysis. The results show that the female samples are
mostly found, and all samples are in the age of 21-25. Samples have average
income below 10,001 Baht per month. These samples hold a bachelor’s degree
or equivalent, and work with private companies. They are younger generation/
currently studying/ graduated, who are single or not married, and are the
permanent residence in Nakhon Si Thammarat province. They also live with
their parent, and have not credit card. The findings about factor analysis through
AIO Model show that there are 8 activity factors; Entertainment, Nature, Self and
Social Development, Work and Social activities, Learning, Hobby, Healthy, and
Peach.8 interest factors; Fashion and Values, Travel & Environment, Family,
Excitement and Learning, Technology, Self-Development, Self, and Casual and
[1]
Graduate Student in Bachelor of Business Administration Program,
[2]
Asst.
Prof. Dr. in School of Management, Walailak University.
[3]

Ph.D. in School of Management, Walailak University.

Walailak University.
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7 opinion factors; Analyst, Thinker, Political, Realist, Qualitative, Competitive, and
Democratic.
Keyword: Generation Y (Gen Y), Lifestyles and Behaviors, consumers, Factor
Analysis
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บทน�ำ
ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค มีงานวิจยั จ�ำนวนมากได้ศกึ ษาและท�ำความเข้าใจ
กับพฤติกรรมผู้บริโภคตามทฤษฎีและแนวคิดการตลาด โดยส่วนใหญ่ด�ำเนินการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในด้านกระบวนการตัดสินใจซือ้ หรืออาศัยโมเดล 6Ws’ 1H เพือ่ ส�ำรวจ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด หรือปัจจัยต่าง ๆ
อาทิ ประชากรศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม จิตวิทยาและพฤติกรรม (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์,
2555) ตัวอย่างเช่น พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2559) ใน
การศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช
หรือมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้บริโภค
กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ในขณะที่อีกมุมมองหนึ่งให้
ความส� ำ คั ญ กั บ การท� ำ ความเข้ า ใจกั บ รู ป แบบการด� ำ รงชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โ ภคว่ า ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่ประกอบไปด้วยกิจกรรม (Activity) ความสนใจ
(Interest) และความคิดเห็น (Opinion) หรือทีเ่ รียกกว่า AIO Model ซึง่ เสรี วงษ์มณฑา (2540)
ได้กล่าวว่านักการตลาดจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจกับรูปแบบการด�ำเนินชีวิตในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ความสนใจ ทัศนคติและความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลมาก�ำหนด
การด�ำเนินงานและแบ่งส่วนตลาดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความชืน่ ชอบและความต้องการ
ทีเ่ ฉพาะเจาะจงของกลุม่ เป้าหมาย
การศึกษาเรือ่ งพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็นการค้นคว้าหรือวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้
และการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมในการซื้อและ
การใช้ซึ่งการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) คือ
การวิเคราะห์เกีย่ วกับสาเหตุในการซือ้ สินค้าหรือบริการของผูบ้ ริโภค (Kotlerand Keller, 2012)
โดยผลจากการศึกษาสามารถน�ำมาเป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดกลยุทธ์และวางแผนทาง
การตลาดเพือ่ สนองความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะน�ำ
ทฤษฎีเกีย่ วกับรูปแบบการด�ำเนินชีวติ มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
Generation Y ในภาคใต้เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการด�ำรงชีวิตที่นักการตลาดเชื่อว่าส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตลาดในยุคสมัยใหม่ค่อนข้างมาก (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555) ทั้งนี้
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive
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Research) ที่ใช้ค�ำถามถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตามทฤษฎี AIO Model
ในรูปแบบค�ำถามให้เลือกตอบ แต่ไม่ได้วเิ คราะห์แยกองค์ประกอบตามทฤษฎีและใช้คา่ สถิติ
เป็นตัวจ�ำแนกองค์ประกอบ (พรเพ็ญ สารรัตน์, 2557; มนัสสา จันต์จนั ทรวงศ์, 2546) ดังนัน้
งานวิจยั นีจ้ งึ สามารถน�ำเสนอองค์ประกอบของรูปแบบการด�ำรงชีวติ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจาก AIO
Model ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ
นักการตลาดในการน�ำไปก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
2. เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภค Generation
Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตาม AIO Model โดยแยกตามมิติ
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กรอบแนวคิดในการวิจยั

หมายเหตุ: G1, G2 หมายถึง กลุ่มต่าง ๆ ที่ได้จากการสกัดองค์ประกอบจากกิจกรรม
ความสนใจ และความคิดเห็น
หมายถึง ปัจจัยย่อยต่าง ๆ ทีป่ ระกอบอยูใ่ นกลุม่
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ศกึ ษาแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องต่าง ๆ ได้แก่ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
(Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท�ำการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้
การประเมินผลในสินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา (ศิวฤทธิ์
พงศกรรังศิลป์, 2555) ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิด ประสบการณ์การซื้อ
การใช้สนิ ค้าและบริการของผูบ้ ริโภคเพือ่ ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา
หรือหมายถึงพฤติกรรมของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ และการใช้สนิ ค้าและบริการ โดยผ่าน
กระบวนการแลกเปลีย่ นทีบ่ คุ คลต้องการ โดยมีการตัดสินใจทัง้ ก่อนและหลังการกระท�ำซึง่ มี
อิทธิพลมาจากปัจจัยทีอ่ ยูภ่ ายในของบุคคล (Internal Variables) และปัจจัยทีอ่ ยูภ่ ายนอก
ของบุคคล (External Variables) (ชนิดา คุ้มครองวงศ์, 2549) ในขณะที่ Engel and
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Miniard (1993: 5) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะ
กิจกรรมของแต่ละบุคคลเมือ่ ท�ำการประเมินผล (Evaluating) การจัดหา (Acquiring) การใช้
(Using) และการใช้จ่าย (Disposing) เกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่งสอดคล้องกับ Loudon
and Della Bitta (1993: 5) ซึง่ นิยามความหมายว่าคือ กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรม
ทางกายภาพทีบ่ คุ คลกระท�ำเมือ่ เขาท�ำการประเมิน (Evaluating) ครอบครอง (Acquiring)
การใช้ (Using) หรือบริโภค (Consume) สินค้าและบริการ (Goods and Service) และ
อาจหมายถึง การศึกษาบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการเลือก (Select)
การค้นหา (Secure) การใช้ (Use) และการใช้จ่าย (Dispose) ที่มีต่อสินค้า บริการ
ประสบการณ์ เกีย่ วกับความพึงพอใจและความต้องการและมีผลต่อกระบวนการของผูบ้ ริโภค
และสังคม
แนวความคิดเรือ่ งรูปแบบการด�ำเนินชีวติ (Lifestyle Concept) เป็นแนวคิดทีถ่ กู
น�ำเสนอเป็นครัง้ แรกในปี 1963 โดย William Lazer อ้างใน (Tai and Tam, 1997; พนิดา
หอมบุญยงค์, 2552; ภัทรา เรืองสวัสดิ,์ 2553) ได้ให้คำ� จ�ำกัดความของรูปแบบการด�ำเนินชีวติ
เอาไว้ว่า เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
โดยการสร้างเป็นรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นามาจากความต่อเนือ่ งของการด�ำเนินชีวติ ในสังคม จากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมตลอดช่วงชีวิตในแต่ละวัย (Plummer, 1974 อ้างถึง
ในพนิดา หอมบุญยงค์, 2552) ในขณะที่พนิดา หอมบุญยงค์ (2552) กล่าวว่า รูปแบบ
การด�ำเนินชีวติ (Lifestyle) หมายถึง ลักษณะการใช้ชวี ติ ของแต่ละบุคคลซึง่ เกิดขึน้ จากการ
หล่อหลอมจากสังคมทีอ่ าศัยอยู่ โดยจะมีการเปลีย่ นแปลงไปตามวงจรชีวติ (Life Cycle) ทัง้ นี้
รูปแบบการด�ำเนินชีวติ มักได้รบั อิทธิพลจากหลายปัจจัย ได้แก่ วัฒนธรรม ค่านิยม ลักษณะ
ทางประชากรเป็นต้น และมีผลต่อพฤติกรรมและการบริโภคของบุคคล ดังภาพที่ 2.2
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการด�ำเนินชีวิตของบุคคลได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่าง ๆ
อาทิ ลักษณะทางประชากร เช่น เพศ การศึกษา วัฒนธรรม ค่านิยม ประสบการณ์เดิม ฯลฯ
ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีลักษณะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ บุคคลจะท�ำกิจกรรม
มีความสนใจ หรือมีทศั นคติทแี่ ตกต่างกัน ดังนัน้ เมือ่ บุคคลมีการใช้ชวี ติ ทีต่ า่ งกันก็ยอ่ มส่งผล
ต่อการบริโภคและการซือ้ สินค้าทีแ่ ตกต่างกันด้วย
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการศึกษารูปแบบการด�ำรงชีวิต พรเพ็ญ สารรัตน์ (2557) ได้ศึกษารูปแบบ
การด�ำเนินชีวิตด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
เจเนอเรชัน่ วายในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพประเภทอาหารเสริม มีพฤติกรรมการใช้
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อย มีลักษณะการบริโภคแบบซื้อเองและใช้เอง ผู้ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจบริโภคส่วนใหญ่เป็นญาติหรือเพือ่ น นอกจากนัน้ สภาวะเศรษฐกิจเช่นปัจจุบนั
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่คดิ ว่า เศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
โดยมักซือ้ ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพทีห่ า้ งสรรพสินค้า ซึง่ เหตุผลส่วนใหญ่ทผี่ บู้ ริโภคซือ้ หรือลองใช้
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพเพราะอยากทอดลองใช้ อย่างไรก็ตาม งานนีไ้ ม่ได้ใช้สถิตใิ นการจ�ำแนก
องค์ประกอบหรือจัดกลุม่ ผูบ้ ริโภคแต่ใช้คำ� ถามในการสอบถามถึงกิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็น
ในขณะทีง่ านอืน่ ๆ ได้ดำ� เนินการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการด�ำรงชีวติ
และน�ำมาจัดกลุม่ ผูบ้ ริโภค โดยสิทธิพนั ธ์ ทนันไชย และดวงกมล ชาติประเสริฐ (2557) ศึกษา
เรือ่ ง “รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ทีส่ ง่ ผลทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจซือ้ สินค้าเสมือน” โดย
พบว่า กลุม่ รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูซ้ อื้ สินค้าเสมือนในกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 4
รูปแบบ คือ 1) กลุม่ ผูน้ ำ� เทรนด์ (Leaders) 2) กลุม่ ทันกระแส (Followers) 3) เป็นกลุม่ ทีม่ ี
ปัจจัยทางด้านนันทนาการในระดับสูง 4) กลุม่ นอกสายตา (Outsiders) ซึง่ งานนีส้ อดคล้องกับ
จิรวุฒิ หลอมประโคน และประพล เปรมทองสุข (2555) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องรูปแบบ
การด�ำเนินชีวิตของผู้หญิงวัยท�ำงาน ในกรุงเทพมหานคร และสามารถจัดกลุ่มรูปแบบการ
ด�ำเนินชีวิตของผู้หญิงวัยท�ำงานออกได้เป็น 8 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาววัยท�ำงานใส่ใจ
ความบันเทิงและกิจกรรมนอกบ้าน กลุม่ ที่ 2 กลุม่ สาววัยท�ำงานนักพัฒนา ใส่ใจเรือ่ งธรรมะ
และการท่องเที่ยว กลุ่มที่ 3 กลุ่มสาววัยท�ำงานนักประชาธิปไตย ยึดหลักทางสายกลาง
ทางสายกลาง กลุ่มที่ 4 กลุ่มสาววัยท�ำงาน ใส่ใจในการเลือกชุดชั้นใน กลุ่มที่ 5 กลุ่มสาว
วัยท�ำงาน ใส่ใจสุขภาพ กลุม่ ที่ 6 กลุม่ สาววัยท�ำงานรักครอบครัว กลุม่ ที่ 7 กลุม่ สาววัยท�ำงาน
รับประทานอาหารจานด่วน เป็นกลุ่มที่ชอบรับประทานอาหารจานด่วนเป็นประจ�ำและ
กลุม่ ที่ 8 กลุม่ สาววัยท�ำงาน ชอบเรือ่ งการท�ำนายทายทัก ด้านงานวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบการ
ด�ำเนินชีวติ ในต่างประเทศของ Harcar and Kaynak (2007) ได้ศกึ ษาทิศทางการด�ำเนินชีวติ
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ของผูบ้ ริโภคชาวอเมริกนั และชาวแคนาดาในเขตชนบท เป้าหมายของการศึกษาวิจยั เชิงประจักษ์
คือ การเปรียบเทียบการข้ามวัฒนธรรมในทิศทางการด�ำเนินชีวิตและค่านิยมของผู้บริโภค
ในการซื้อสินค้าที่หลากหลายสินค้าและบริการภายใต้สภาพแวดล้อมที่คล้ายกันของทวีป
อเมริกาเหนือที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ชนบทในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา AIOs และ VALS
เป็นเครื่องมือและเทคนิคในการก�ำหนดความแตกต่างของตลาดผู้บริโภคในอเมริกาและ
แคนาดา ที่ช่วยให้ผู้ท�ำธุรกิจการค้าปลีกตลอดจนบริษัทผู้ผลิตของทั้งสองประเทศสามารถ
น�ำไปพัฒนาและการจัดการบริหารกลยุทธ์การตลาดให้ได้ผลตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
รูปแบบและวิธวี จิ ยั เป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างในแคนาดาจ�ำนวน 300
ครอบครัว ทีส่ มรสแล้วหรือเป็นครอบครัวทีถ่ กู กฎหมาย และ 400 ครอบครัว ในสหรัฐอเมริกา
ใช้มาตรวัดแบบ 5-Point Likert Scale ในการสอบถามเกี่ยวกับ AIO ในด้านกิจกรรม
ความสนใจและความคิดเห็น รวม 56 ข้อ และ VALS ค�ำถามจากโปรแกรมของ SRI ที่ได้
ท�ำการแบ่งรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ออกเป็น 7 กลุม่ และค�ำถามเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม รวมถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ การศึกษาครั้งนี้ใช้ Chi-square
ทดสอบความเป็นอิสระต่อกันระหว่างรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม
ทีน่ ยั ส�ำคัญทางสถิติ 0.05 จากผลการทดสอบพบว่าโดยสัดส่วนของกลุม่ รูปแบบการด�ำเนิน
ชีวติ ของผูบ้ ริโภคชาวอเมริกนั ทีม่ มี ากกว่าชาวแคนาดา ได้แก่ อันดับที่ 1 กลุม่ ทีเ่ น้นแฟชัน่ และ
การออกนอกบ้าน (Fashion Oriented and Outgoing) รองลงมา คือ กลุม่ ผูใ้ ส่ใจสุขภาพ
และมีความกระตือรือร้นในเรือ่ งชีวติ ประจ�ำวัน (Health Conscious and Leading Active
Daily Life) และมีจ�ำนวน 2 กลุ่มที่ทั้ง 2 ประเทศต่างมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่มี
ความแตกต่างกัน คือ กลุม่ ผูใ้ ห้ความสนใจในเรือ่ งสังคม (Socially Conscious) และผูท้ ใี่ ส่ใจ
ในบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย (Home Oriented)
ทัง้ นี้ ชัย ฉายวิวฒ
ั น์ (2554) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง รูปแบบการด�ำเนินชีวติ กับการเปิดรับ
แอพพลิเคชั่นในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จีของเจเนอเรชั่นวายที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) การแบ่งกลุ่ม
(K Mean Cluster) ผลการวิจยั พบว่า สามารถแบ่งรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ได้ 3 กลุม่ โดย
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ โสดสโมสร กลุม่ ที่ 2 กลุม่ คนดี เสรีนยิ ม กลุม่ ที่ 3 กลุม่ สวนกระแส โดยทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
มีระดับค่าเฉลีย่ ของการเปิดรับแอพลิเคชัน่ อยูใ่ นกลุม่ คนส่วนใหญ่กลุม่ แรก โดยแอพพลิเคชัน่
ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร สังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับพนิดา หอมบุญยงค์ (2552) ทีศ่ กึ ษา “รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูห้ ญิงวัยท�ำงาน
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ทีม่ สี ถานภาพโสดในกรุงเทพมหานคร” โดยพิจารณาจาก 3 ด้าน คือ กิจกรรม ความสนใจ
และความคิดเห็น ซึง่ จากข้อมูลรูปแบบการด�ำเนินชีวติ สามารถจัดกลุม่ ได้ 4 กลุม่ ซึง่ มีลกั ษณะ
เด่นของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ดังนี้ 1) กลุม่ สาวโสดนักคิดมีลกั ษณะรอบรู้
เรื่องการเมืองและวัฒนธรรม ชอบการบริโภคและการท่องเที่ยว ชอบงานอดิเรกและการใช้
เวลาว่าง 2) กลุม่ สาวโสดรักครอบครัว มีลกั ษณะรักครอบครัวและการปรับตัวเพือ่ ความส�ำเร็จ
ชอบงานอดิเรกและการใช้เวลาว่าง รักตัวเองและสังคม มองโลกอยูบ่ นความจริง ชอบการงาน
และกิจกรรมสังคม 3) กลุม่ สาวโสดผูส้ นใจตนเอง มีลกั ษณะชอบงานอดิเรกและการใช้เวลาว่าง
รักตัวเองและสังคม มองโลกอยูบ่ นความจริง ชอบแฟชัน่ และค่านิยม 4) กลุม่ สาวโสดนักเดินทาง
ช่างเลือก มีลกั ษณะชอบการบริโภคและการท่องเทีย่ ว เป็นนักวิเคราะห์
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั ทีไ่ ด้ดำ� เนินการกับกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ ชี ว่ งอายุเดียวกันกับกลุม่
Generation Y ในปัจจุบนั ทีเ่ ป็นกลุม่ Generation X เมือ่ ในระยะเวลาประมาณ 10 กว่าปี
ทีผ่ า่ นมา อาทิ สุพชิ า บ้านชี (2547) ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง รูปแบบการด�ำเนินชีวติ การแสวงหา
ข้อมูล และพฤติกรรมการซือ้ สินค้าแฟชัน่ ของผูห้ ญิงวัยท�ำงาน พบว่า รูปแบบการด�ำเนินชีวติ
ของผูห้ ญิงวัยท�ำงาน แบ่งได้เป็น 7 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ ทุม่ เทให้กบั ครอบครัวและใส่ใจสังคม
2) กลุม่ ผูห้ ญิงแถวหน้าแสวงหาความเจริญ 3) กลุม่ ร่าเริงสรรหาแฟชัน่ 4) กลุม่ หญิงไทยใจงาม
5) กลุม่ ไม่งอนง้อรอโชคชะตา 6) กลุม่ เชิดชูไทยไม่ยดึ ติด 7) กลุม่ รักกีฬาและความท้าทาย หรือ
เกษรา เกิดมงคล (2546) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด�ำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนวัยท�ำงานที่พบว่า รูปแบบ
การด�ำเนินชีวติ ของคนวัยท�ำงาน แบ่งออกเป็น 9 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ รักการแข่งขัน 2) กลุม่ คน
รุน่ ใหม่ 3) กลุม่ อนุรกั ษ์นยิ ม 4) กลุม่ ก้าวทันโลก 5) กลุม่ ผูน้ ำ� ยุคใหม่ 6) กลุม่ รักครอบครัว
7) กลุม่ ตามใจตัวเอง 8) กลุม่ ตามกระแส 9) กลุม่ เป็นตัวของตัวเอง ขณะทีน่ ทีรยั เกรียงชัยพร
(2543) ศึกษารูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภคชายในกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณา
จาก 3 มิติ คือ กิจกรรม (Activities), ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions)
ผลการวิจัยพบว่า มิติกิจกรรมนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่ม มิติความสนใจสามารถ
แบ่งออกเป็น 11 กลุม่ และมิตคิ วามคิดเห็นแบ่งได้เป็น 14 กลุม่
ขอบเขตการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจและ
ความคิดเห็น ตัวแปรตาม คือ รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภค Generation Y ในภาคใต้
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ฝั่งอ่าวไทย โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้
ฝัง่ อ่าวไทยซึง่ เป็นผูท้ เี่ กิดช่วงระหว่างปี 2524-2543 หรือผูท้ ม่ี อี ายุในช่วง 15 - 34 ปี ซึง่ ใน
ปี 2557 มีประชากรในระบบสถิติทางการทะเบียน จ�ำนวน 2,893,344 คน จึงใช้สูตรของ
ยามาเน่ (Yamane’) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ในการค�ำนวณหากลุม่ ตัวอย่างซึง่ จ�ำนวน
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 400 คนสอดคล้องกับเงือ่ นไขของกลุม่ ตัวอย่างในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ที่มีเงื่อนไขว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบควรมีขนาด
ตัวอย่างอย่างน้อย 300 ราย (เพชรน้อย สิงห์ชา่ งชัย, 2549)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) กับผูบ้ ริโภค
Generation Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่เกิดในช่วงปี 2524-2543 โดยแจกแบบสอบถามให้
ผู้บริโภค Generation Y ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง จ�ำนวน 400 คน ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษทั เอกชน และหน่วยงานราชการ เป็นต้น และได้
ท�ำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนน�ำไปคีย์ข้อมูลลงบนโปรแกรม SPSS
เพือ่ การวิเคราะห์ทางสถิตติ อ่ ไป ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รูปแบบการด�ำเนินชีวิตและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝง่ั อ่าวไทยจากเอกสาร วารสาร บทความ
บทความทางวิชาการ รายงาน รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ และหนังสือต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยข้อค�ำถาม
ออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค Generation Y
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับค่านิยมและแรงจูงใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับ
รูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีข้อค�ำถามทั้งหมดจ�ำนวน 164 ข้อค�ำถาม
เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝง่ั อ่าวไทยที่
เป็นกลุม่ ตัวอย่าง การทดสอบความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน�ำแบบสอบถาม
ไปทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ชุด
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วิธดี ำ� เนินการวิจยั
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์มาจัดหมวดหมูเ่ ข้ารหัสและ
วิเคราะห์หาค่าด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปใน SPSS for WINDOWS
และใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้วิธีวิเคราะห์และขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้
1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการน�ำเสนอในรูปแบบตาราง เพื่ออธิบายข้อมูล
เกีย่ วกับลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง ตัวแปรค่านิยม แรงจูงใจ กิจกรรม ความสนใจ
ความคิดเห็นด้านการบริโภค และพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มตัวอย่าง 2)การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดจ�ำนวนตัวแปร (Data Reduction)
ด้ ว ยการจั ด กลุ ่ ม ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ไว้ ด ้ ว ยกั น โดยในการวิ เ คราะห์ เ บื้ อ งต้ น
ก่อนน�ำเข้าสูก่ ารวิเคราะห์องค์ประกอบ ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั มากหรือมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญจะสามารถใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ ซึง่ สามารถตรวจสอบได้โดย
ใช้วธิ ี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นตัววัดความเหมาะสมของข้อมูล ถ้าค่าทีไ่ ด้มากกว่า
0.5 และเข้าสู่ 1 แสดงว่าเหมาะสม โดยในการน�ำตัวแปรมาสกัดปัจจัยแล้วนัน้ จะพิจารณา
จากค่า Eigenvalues ซึง่ หมายถึงค่าความผันแปร หรือความแปรปรวนทัง้ หมดในตัวแปรเดิม
ทีส่ ามารถอธิบายได้ โดย Factor หรือ Eigenvalues คือ ผลบวกของค่า Factor Loading
ยกก�ำลังสองของแต่ละตัวแปรใน Factor หนึง่ ๆ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550) โดยมีเงือ่ นไข
ว่าค่า Factors Loading จะต้องมีคา่ ตัง้ แต่ .3 ขึน้ ไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ (Jindabot
and Moschis, 2008) และน�ำผลการวิเคราะห์องค์ประกอบไปแปรผลและก�ำหนดชื่อกลุ่ม
ของแต่ละรูปแบบ พร้อมเสนอค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล

1. กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายได้ตอ่ เดือนระหว่าง 1-10,000 บาท
สอดคล้องกับผลการศึกษาเรือ่ ง รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี
ช่วงอายุระหว่าง 24-28 ปี มีสถานภาพโสดและมีรายได้เฉลีย่ ต�ำ่ กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
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ต่อเดือน (พรเพ็ญ สารรัตน์, 2557) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทเอกชน อยู่ในวัยวัยหนุ่มสาว/ก�ำลังศึกษา/เรียนจบแล้ว
สถานภาพโสด/ยังไม่ได้แต่งงาน มีถนิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่พกั อาศัย
อยูก่ บั ครอบครัวต้น (พ่อแม่)
2. กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซือ้ สินค้าหรือบริการร่วมกับเพือ่ น/คนรูจ้ กั ช่วงเวลาที่
เลือกซือ้ จับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการคือช่วงเวลา 17.01 น.–21.00 น. ตัดสินใจเลือกซือ้
สินค้าหรือบริการด้วยตนเอง มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 1,001–2,000 บาท มีความสนใจหรือซื้อ
สินค้าและบริการประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค ซื้อสินค้าและบริการจากห้างสรรพสินค้า
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการมากทีส่ ดุ คือ ความสะดวกในการเดินทาง/
เข้าถึงสะดวก/สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมของ
เจเนอเรชั่นวายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มักเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ห้างสรรพสินค้า
เช่นเดียวกัน (พรเพ็ญ สารรัตน์, 2557)
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผู้ Generation Y ในภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยด้วยโมเดล AIO สามารถจ�ำแนกองค์ประกอบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กิจกรรม
ความสนใจ และความคิดเห็น ผูว้ จิ ยั ใช้มาตรวัดระดับความถีแ่ บบ Likert scale จ�ำนวน 7 ระดับ
ตามแนวทางของ Hawes (1993) และ Jindabot and Moschis (2008) ได้ดงั นี้
3.1 ด้านกิจกรรม (Activity) จากตัวแปรด้านกิจกรรมทั้งหมด 39 ตัวแปร
ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเลือกท�ำ 5 อันดับแรก ได้แก่ เล่นอินเตอร์เน็ต/
คอมพิวเตอร์ ท�ำความสะอาดบ้านด้วยตนเอง ชอบแสวงหาร้านอาหารอร่อย ๆ นอกบ้าน
ไปเยีย่ มเยียนญาติผใู้ หญ่ในเทศกาลส�ำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ และชอบชมภาพยนตร์จาก
ซีดี วีซดี ี ภายในบ้าน/ทีพ่ กั ของตนเอง ตามล�ำดับ
เมื่อน�ำตัวแปรด้านกิจกรรมทั้ง 39 ข้อมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีองค์ประกอบหลัก
(Principal Component Analysis) ในการสกัดองค์ประกอบ และหมุนแกนองค์ประกอบ
มุมฉากแบบ Varimax พบว่า สามารถจัดกลุม่ กิจกรรมได้ทงั้ สิน้ 8 กลุม่ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
กลุม่ รักความบันเทิง (0.318 - 0.785) องค์ประกอบที่ 2 กลุม่ กิจกรรมการบริโภคและการท่องเทีย่ ว
นิยมธรรมชาติ (0.407 - 0.561) องค์ประกอบที่ 3 กลุม่ พัฒนาตนเองและสังคม (0.773-0.781)
องค์ประกอบที่ 4 กลุม่ การงานและกิจกรรมสังคม (0.534-0.615) องค์ประกอบที่ 5 กลุม่ มุง่
การเรียนรู้ (0.558 - 0.767) องค์ประกอบที่ 6 กลุม่ งานอดิเรกและการใช้เวลาว่าง (0.404 0.790) องค์ประกอบที่ 7 กลุม่ รักสุขภาพ (0.521 - 0.646) องค์ประกอบที่ 8 กลุม่ เน้นความสงบ
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และผ่อนคลาย (0.605 - 0.559) โดยแต่ละองค์ประกอบมีคา่ Eigen values ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การจ�ำแนกองค์ประกอบ และค่า Eigenvalues ของตัวแปรกิจกรรมการ 39
ตัวแปร
องค์ประกอบ

กิจกรรม

ค่า ค่าความ ร้อยละสะสมของ
ค่า
ไอแกน แปรปรวน ความแปรปรวน Loading
Factor
40.716
0.785
1. กลุม่ รักความบันเทิง 1. เรียนพิเศษร้องเพลง ดนตรี นาฏศิลป์ 15.879 40.716
(Entertainment) เต้นร�ำ			
2. ท�ำกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพ				
0.760
เช่น สปา					
3. ซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต					
0.696
4. ท่องเที่ยวต่างประเทศ				
0.694
5. ท�ำกิจกรรมตื่นเต้นท้าทาย เช่น				
0.685
ล่องแก่ง ปีนหน้าผา					
6. ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้				
0.652
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต				
7. ไปงานเลีย้ งสังสรรค์และงานรืน่ เริง				
0.598
ตามเทศกาล					
8. เที่ยวกลางคืนผับบาร์คาราโอเกะ				
0.588
9. ท�ำกิจกรรมศิลปะ/งานประดิษฐ์				
0.571
10. เล่นฟิตเนส					
0.555
11. เข้าร่วมกิจกรรมชมรม/กลุ่มที่				
0.347
ตนเองสนใจ					
12. ท่องเที่ยวในแบบสะดวกสบาย				
0.435
หรูหรา						
13. เข้ารับบริการเสริมสวย คลินิก				
0.538
รักษาผิว						
14. ไปชมนิทรรศการ งานแสดงสินค้า				
0.318
1. ท่องเที่ยวในประเทศ		
2.293 5.880
46.595
0.561
2. กลุ่มกิจกรรม
0.556
การบริโภคและ 2. เก็บสะสมของต่าง ๆ ในแนว				
คอลเลคชั
น
่
					
การท่องเที่ยว
0.504
นิยมธรรมชาติ 3. ชอบท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกลุ่ม				
ใหญ่
						
(Nature)
4. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์					
0.407
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ตารางที่ 1 การจ�ำแนกองค์ประกอบ และค่า Eigenvalues ของตัวแปรกิจกรรมการ 39
ตัวแปร (ต่อ)
องค์ประกอบ

กิจกรรม

ค่า ค่าความ ร้อยละสะสมของ ค่า
ไอแกน แปรปรวน ความแปรปรวน Loading
Factor
1.698 4.355
50.950
0.781

1. ท�ำงานพิเศษนอกเหนือจากงาน
3. กลุ่มพัฒนา
ตนเองและสังคม ประจ�ำ/เรียน		
(Self and Social 2. ท�ำงานช่วงเย็นและวันหยุด				
Development)
4. กลุ่มการงานและ 1. เข้าร่วมสัมมนาหรืออบรมในหลักสูตร 1.592 4.083
ที่เป็นประโยชน์ต่องาน/เรียน
กิจกรรมสังคม
2. ท�ำกิจกรรมพิเศษเพื่อหารายได้เพิ่ม				
(Work and
Social Activities) 3. วางแผนและจัดล�ำดับความส�ำคัญ				
ของงานในการท�ำงาน/เรียน				
4. เป็นอาสาสมัครช่วยองค์กรการกุศล				
5. กลุ่มมุ่งการ
1. ไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ในเทศกาล 1.253 3.212
เรียนรู้
ส�ำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์
(Learning)
2. เข้าวัดท�ำบุญ ปฏิบัติธรรม				
3. ท�ำความสะอาดบ้านด้วยตนเอง				
4. ชอบอ่านหนังสือและนิตยสาร				
1.184 3.037
6. กลุ่มงานอดิเรก 1. เล่นอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์
2. ชอบแสวงหาร้านอาหารอร่อย ๆ				
และการใช้
นอกบ้าน						
เวลาว่าง
3. ชอบชมภาพยนตร์จาก ซีดี วีซีดี				
(Hobby)
ภายในบ้าน/ที่พักของตนเอง				
4. ชอบซื้อของห้างสรรพสินค้า				
5. ชอบชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์				
7. กลุ่มรักสุขภาพ 1. เลี้ยงสัตว์ 		
1.055 2.706
(Healthy)
2. ตกแต่งบ้าน/จัดสวน/ปลูกต้นไม้				
3. ท�ำอาหาร						
1.008 2.584
8. กลุ่มเน้นความ 1. ชอบท�ำกิจกรรมตามล�ำพังเพียง
สงบและ
คนเดียว 		
ผ่อนคลาย
2. สะสมผลงานของนักร้อง ดารา				
(Peace)
ที่เป็นที่นิยม				

0.773
55.034

0.615
0.613
0.549

58.246

61.283

0.534
0.767
0.673
0.599
0.558
0.790
0.604
0.507

63.989
66.573

0.473
0.404
0.646
0.627
0.521
0.605
0.559
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3.2 ด้านความสนใจ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ 5 อันดับแรก
ได้แก่ ให้ความส�ำคัญกับครอบครัว ให้ความส�ำคัญกับการท�ำกิจกรรมในครอบครัวเสมอ เมือ่ มี
ปัญหามักปรึกษาคนในครอบครัว สนใจและเริม่ วางแผนอนาคตตนเอง และให้ความส�ำคัญกับ
การรับประทานอาหารทีถ่ กู สุขอนามัย เมือ่ น�ำตัวแปรด้านความสนใจทัง้ 39 ข้อมาวิเคราะห์
โดยใช้องค์ประกอบหลัก พบว่า สามารถจัดกลุม่ กิจกรรมได้ทงั้ สิน้ 8 กลุม่ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 กลุม่ แฟชัน่ และค่านิยม มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบระหว่าง (0.428-0.759) องค์ประกอบ
ที่ 2 กลุม่ รักการท่องเทีย่ วและสิง่ แวดล้อม มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบระหว่าง (0.510-0.797)
องค์ประกอบที่ 3 กลุ่มรักครอบครัว มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบระหว่าง (0.625-0.757)
องค์ประกอบที่ 4 กลุ่มแสวงหาความตื่นเต้นท้าทายและการเรียนรู้ (0.372-0.730)
องค์ประกอบที่ 5 กลุ่มรักเทคโนโลยี (0.375-0.752) องค์ประกอบที่ 6 กลุ่มพัฒนาตนเอง
เพือ่ อนาคต (0.652-0.797) องค์ประกอบที่ 7 กลุม่ ให้ความส�ำคัญกับตัวเอง (0.421-0.705)
องค์ประกอบที่ 8 กลุม่ แต่งกายเน้นสบาย (0.603) โดยแต่ละองค์ประกอบมีคา่ Eigen values
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การจ�ำแนกองค์ประกอบและค่า Eigenvalues ของตัวแปรความสนใจ 39 ตัวแปร
องค์ประกอบ

กิจกรรม

ค่า ค่าความ ร้อยละสะสมของ ค่า
ไอแกน แปรปรวน ความแปรปรวน Loading
Factor
1. กลุ่มแฟชั่นและ 1. ผู้บริโภคนิยมตราสินค้าที่มีชื่อเสียง 12.131 31.105
31.105
0.759
ค่านิยม
2. ผู้บริโภคสนใจทดลองใช้ตราสินค้า				
0.728
(Fashion and
ใหม่ ๆ มากกว่าใช้แต่ตราสินค้าเดิม ๆ			
Values)
3. ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับสไตล์				
0.726
ของเสื้อผ้ามากกว่าราคา			
4. ผูบ้ ริโภคชอบเปลีย่ นทรงผมหรือเสือ้ ผ้า			
0.720
5. การเดินทางรอบโลกเป็นหนึ่งใน				
0.590
ความฝันของผู้บริโภค				
6. ผู้บริโภคชอบพักผ่อนด้วยการเล่นเกม			
0.582
คอมพิวเตอร์				
7. ผูบ้ ริโภคสนใจสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วใหม่ ๆ			
0.511
อยู่เสมอ				
8. ผู้บริโภครับประทานอาหารจานด่วน			
0.428
เป็นประจ�ำ			
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ตารางที่ 2 การจ�ำแนกองค์ประกอบและค่า Eigenvalues ของตัวแปรความสนใจ 39 ตัวแปร
(ต่อ)
องค์ประกอบ

กิจกรรม

ค่า ค่าความ ร้อยละสะสมของ ค่า
ไอแกน แปรปรวน ความแปรปรวน Loading
Factor
2. กลุ่มรักการ
1. ผู้บริโภคสนใจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 3.343 8.572
39.677
0.797
ท่องเที่ยวและ 2. ผู้บริโภคสนใจบริจาคเงิน การกุศล				
0.751
สิ่งแวดล้อม
เพื่อทะนุบ�ำรุงศาสนา					
(Travel &
3. ผู้บริโภคสนใจเข้าร่วมพัฒนาชุมชน				
0.746
Environment)
ของฉันให้เจริญก้าวหน้า				
4. ผู้บริโภคสนใจเที่ยวชมงานศิลปะ				
0.687
และวัฒนธรรมของไทย				
5. ผู้บริโภคชอบท่องเที่ยวตามสถานที่				
0.662
ท่องเที่ยวธรรมชาติ					
6. ผู้บริโภคสนใจศึกษาต่อในระดับ				
0.510
ที่สูงขึ้น						
3. กลุม่ รักครอบครัว 1. ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับการท�ำ
2.241 5.746
45.423
0.757
(Family)
กิจกรรมในครอบครัวเสมอ
2. บ้านของผู้บริโภคต้องเป็นระเบียบ				
0.735
เรียบร้อยอยู่เสมอ					
3. ผู้บริโภคสนใจที่จะตกแต่งบ้านให้				
0.727
สวยงามน่าอยู่					
4. ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับครอบครัว			
0.722
เป็นอันดับแรก					
5. ผู้บริโภคเป็นคนดูแลความเป็น				
0.646
ระเบียบเรียบi้อยในบ้านด้วยตนเอง				
6. เมื่อมีปัญหาผู้บริโภคมักปรึกษา				
0.625
คนในครอบครัว					
4. กลุ่มแสวงหา 1. ผูบ้ ริโภคหางานใหม่ เพือ่ รายได้ทสี่ งู ขึน้ 1.820 4.667
50.090
0.730
ความตื่นเต้น 2. ผู้บริโภคสนใจเข้าอบรม สัมมนา				
0.640
ท้าทายและการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้					
เรียนรู้
3. ผู้บริโภคสนใจเฉพาะเรื่องที่ท�ำให้				
0.631
(Excitement
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเท่านั้น				
and Learning) 4. ผู้บริโภคสนใจหารายได้พิเศษ				
0.484
ระหว่างเรียน					
5. ผู้บริโภคชอบเตรียมอาหารส�ำหรับ				
0.372
รับประทานเอง					
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ตารางที่ 2 การจ�ำแนกองค์ประกอบและค่า Eigenvalues ของตัวแปรความสนใจ 39 ตัวแปร
(ต่อ)
องค์ประกอบ
5. กลุ่มรัก
เทคโนโลยี
(Technology)

6. กลุม่ พัฒนาตนเอง
เพือ่ อนาคต
(Self Development)
7. กลุ่มให้ความ
ส�ำคัญกับตัวเอง
(Self)

8. กลุ่มแต่งกาย
เน้นสบาย
(Casual)

กิจกรรม

ค่า ค่าความ ร้อยละสะสมของ ค่า
ไอแกน แปรปรวน ความแปรปรวน Loading
Factor
1. ผู้บริโภคชอบดูโฆษณาทางโทรทัศน์ 1.585 4.065
54.155
0.752
มากพอ ๆ กับการดูรายการต่าง ๆ
2. ผู้บริโภคสนใจเรื่องราวในแวดวง				
0.688
บันเทิง เช่น ข่าวซุบซิบดารา นักร้อง			
3. ผู้บริโภคขาดอุปกรณ์สื่อสาร เช่น				
0.591
โทรศัพท์มือถือ Laptop ไม่ได้				
4. ผู้บริโภคติดตามข่าวสารบ้านเมือง				
0.591
ทุกวัน						
5. ผู้บริโภคสนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ				
0.375
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ					
1. ความส�ำเร็จของผู้บริโภค คือ
1.395 3.577
57.732
0.797
การได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง
2. ผู้บริโภคพัฒนาตนเองตลอดเวลา				
0.728
เพื่อความส�ำเร็จในอาชีพ				
3. ความส�ำเร็จสูงสุดของผู้บริโภค คือ				
0.652
ความร�่ำรวย					
1. ผู้บริโภคสนใจดูแลสุขภาพของตัวเอง 1.237 3.172
60.904
0.705
ให้แข็งแรง		
2. ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับ				
0.642
การรับประทานอาหารทีถ่ กู สุขอนามัย			
3. ในการเลือกซื้ออาหารผู้บริโภค				
0.601
ค�ำนึงถึงความสะดวกสบายเสมอ				
4. ผู้บริโภคสนใจและเริ่มวางแผน				
0.508
อนาคตตนเอง					
5. ผู้บริโภคสนใจออกก�ำลังกาย				
0.421
อย่างสม�่ำเสมอ					
ผู้บริโภคแต่งกายตามสบายมากกว่า 1.143 2.930
63.834
0.603
ตามสมัยนิยม		
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3.3 ด้านความคิดเห็น ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็น 5 อันดับแรก
ได้แก่ อนาคตจะดีถ้าเรามีการวางแผนตั้งแต่วันนี้ คุณค่าทางจิตใจมีความหมายมากกว่า
วัตถุสงิ่ ของ วัฒนธรรมไทยเป็นสิง่ ทีม่ คี า่ ควรแก่การอนุรกั ษ์ ประสบการณ์จากการท�ำงานมีคา่
มากกว่าปริญญาบัตร และการเมืองเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ เมื่อน�ำตัวแปรด้านความ
คิดเห็นทั้ง 31 ข้อมาวิเคราะห์โดยวิธีสกัดองค์ประกอบ พบว่า สามารถจัดกลุ่มกิจกรรมได้
ทัง้ สิน้ 7 กลุม่ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 กลุม่ นักวิเคราะห์ (0.450-0.704) องค์ประกอบที่ 2
กลุ่มนักวางแผนและรอบรู้วัฒนธรรม (0.556-0.690) องค์ประกอบที่ 3 กลุ่มรอบรู้ด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ (0.528-0.730) องค์ประกอบที่ 4 กลุม่ มองโลกบนความจริง (0.3310.738) องค์ประกอบที่ 5 กลุม่ มุง่ เน้นสินค้ามีคณ
ุ ภาพ (0.601-0.773) องค์ประกอบที่ 6 กลุม่
นักธุรกิจมุ่งแข่งขัน (0.491-0.741) องค์ประกอบที่ 7 กลุ่มรักประชาธิปไตยมีค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบระหว่าง (0.575-0.707) โดยแต่ละองค์ประกอบมีคา่ Eigen values ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การจ�ำแนกองค์ประกอบ และค่า Eigenvalues ของตัวแปรความคิดเห็น 31
ตัวแปร
องค์ประกอบ

กิจกรรม

ค่า ค่าความ ร้อยละสะสมของ ค่า
ไอแกน แปรปรวน ความแปรปรวน Loading
Factor
8.745 28.209
28.209
0.704

1.กลุ่มแฟชั่นและ 1. การเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ
ไม่ใช่เรื่องเสียหาย		
ค่านิยม
2.
ผู
้บริโภคอยากทิ้งชีวิตปัจจุบัน				
(Fashion and
เพื
่อท�ำบางอย่างที่ต่างออกไป				
Values)
3. การเที่ยวกลางคืนเป็นสีสันอย่างหนึ่ง			
ของชีวิต						
4. ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะเป็นผู้บริหาร				
ระดับสูงในอนาคต					
5. บาปบุญคุณโทษและกฎแห่งกรรม				
เป็นเรื่องล้าสมัย					
6. บุคลิกและรูปลักษณ์ภายนอก				
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก					
7. การกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนท�ำธุรกิจ				
เป็นเรื่องปกติ					
8. ขอเพียงผู้บริโภคมีความคิดผู้บริโภค			
ก็ท�ำธุรกิจได้					

0.677
0.669
0.613
0.576
0.551
0.476
0.450

วารสารวิ
วารสารวิ
ทยาการจั
ทยาการจั
ดการ
ดการปีท
ปีี่ ท3ี่ 3ฉบัฉบั
บที
บ่ ที2่ 1(2559)
(2559)
การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ฯ

63

ตารางที่ 3 การจ�ำแนกองค์ประกอบ และค่า Eigenvalues ของตัวแปรความคิดเห็น 31
ตัวแปร (ต่อ)
องค์ประกอบ

กิจกรรม

ค่า ค่าความ ร้อยละสะสมของ
ค่า
ไอแกน แปรปรวน ความแปรปรวน Loading
Factor
3.468 11.188
39.397
0.690

2. กลุ่มนักวางแผน 1. อนาคตจะดีถ้าเรามีการวางแผน
ตั้งแต่วันนี้		
และรอบรู้
2.
คุ
ณค่าทางจิตใจมีความหมายมากว่า			
วัฒนธรรม
วั
ตถุส่งิ ของ			
(Thinker)
3. วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่				
การอนุรักษ์					
4. ประสบการณ์จากการท�ำงานมีค่า				
มากกว่าปริญญาบัตร					
3. กลุ่มรอบรู้ด้าน 1. นักการเมือง/นโยบายของรัฐบาล
1.558 5.026
44.423
ท�
ำ
ให้
เ
ศรษฐกิ
จ
ตกต�
ำ	
่
การเมืองและ
2. เศรษฐกิจไทยคงตกต�่ำไปอีกนาน			
เศรษฐกิจ
3. การลงทุนท�ำธุรกิจในปัจจุบันมี				
(Political)
ความเสี่ยง					
4. ผู้บริโภคไม่ชอบความขัดแย้งทาง				
การเมือง			
			
5. ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วม				
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ				
6. ในโลกยุคดิจติ อลผูท้ ไี่ วกว่าถึงจะอยูไ่ ด้			
48.995
4. กลุ่มมองโลกบน 1. ผู้บริโภคมีความสุขและพอใจกับชีวิต 1.417 4.572
ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้		
ความจริง
2. ผู้บริโภคจะท�ำในสิ่งที่ฉันเห็นว่า				
(Realist)
ถูกต้องเหมาะสมโดยไม่สนใจคนอื่น			
3. คนเราก�ำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง				
ไม่ใช่ฟ้าลิขิต					
4. เทคโนโลยีท�ำให้จิตใจมนุษย์แข็ง				
กระด้าง			
			
5. กลุ่มมุ่งเน้น
1. ตราสินค้าและราคาไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ 1.300 4.193
53.187
สินค้ามีคุณภาพ อยู่ที่ความพึงพอใจ		
(Qualitative) 2. สินค้าของคนไทยมีคุณภาพเทียบเท่า			
ต่างประเทศ					
3. สินค้าทุกๆตราก็เหมือนๆกัน				

0.685
0.641
0.556
0.730
0.700
0.621
0.615
0.544
0.528
0.738
0.613
0.503
0.331
0.773
0.701
0.601
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ตารางที่ 3 การจ�ำแนกองค์ประกอบ และค่า Eigenvalues ของตัวแปรความคิดเห็น 31
ตัวแปร (ต่อ)
องค์ประกอบ

กิจกรรม

ค่า ค่าความ ร้อยละสะสมของ ค่า
ไอแกน แปรปรวน ความแปรปรวน Loading
Factor
6. กลุ่มนักธุรกิจ 1. การศึกษาเพียงแค่ปริญญาตรีไม่เพียงพอ 1.072 3.458
56.646
0.741
มุ่งแข่งขัน
ส�ำหรับการแข่งขันในปัจจุบัน
(Competitive) 2. การศึกษาที่สูงขึ้นท�ำให้คนมีโอกาส				
0.713
ในชีวิตมากขึ้น					
3. การศึกษาต่อในประเทศหรือ				
0.491
ต่างประเทศเหมือนกัน				
7. กลุ่มรัก
1. ประชาชนที่ดีควรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 1.046 3.375
60.020
0.707
ประชาธิปไตย 2. สินค้าราคาแพงมีแต่คณ
ุ ภาพย่อมดีกว่า			
0.609
(Democratic)
สินค้าราคาถูกแต่คุณภาพต�่ำ				
3. การเมืองเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ			
0.575

อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยที่พบว่า กิจกรรมเล่นอินเตอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรม
ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกท�ำในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนั้น สอดคล้องกับการศึกษา
ความคล้ายคลึงของ Generation Y ในตะวันตก (ไทยพาณิชย์อีไอซีออนไลน์, 2558) ที่มี
ความคล่ อ งตั ว ด้ านเทคโนโลยีเป็น พื้น ฐาน เนื่องจากกลุ่ม นี้ เ ติ บโตมากั บคอมพิ ว เตอร์
อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ จึงท�ำให้เป็นกิจกรรมแรกทีผ่ บู้ ริโภค Generation Y ในภาคใต้
ฝัง่ อ่าวไทยท�ำมากทีส่ ดุ
2. ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการด�ำรงชีวิตของ
ผูบ้ ริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝง่ั อ่าวไทยในงานวิจยั นีม้ กี ารด�ำเนินการตามแนวทาง AIO
Model ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุมาลี เหลืองด�ำรงกิจ (2543) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งรูปแบบ
การด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ในงานนั้นไม่ได้
น�ำเสนอองค์ประกอบแยกตามกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ในขณะทีน่ ทีรยั เกรียง
ชั ย พร (2543) ศึ ก ษารู ป แบบการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โ ภคชายในกรุ ง เทพมหานคร
โดยพิจารณาจาก 3 มิติ คือ กิจกรรม (Activities), ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น
(Opinions) ซึง่ ท�ำให้นกั การตลาดเข้าใจรูปแบบการด�ำรงชีวติ มากขึน้
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3. ผลการวิจัยพบว่า ด้านความสนใจ ผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ให้
ความส�ำคัญกับความส�ำเร็จ ความท้าทายเป็นหนึง่ ในองค์ประกอบของรูปแบบการด�ำรงชีวติ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิชชา บ้านชี (2547) ค่านิยมที่มีลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้
ให้ความส�ำคัญกับการมีชื่อเสียง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความรู้สึกของการเป็นผู้น�ำ การเป็นที่
ยกย่องเคารพนับถือ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากค่านิยมที่ถูกถ่ายทอดมาจากครอบครัวของคนใต้
โดยเฉพาะครอบครั ว ของคนนครศรี ธ รรมราช ที่ จ ะถู ก ปลู ก ฝั ง ให้ รั ก ประชาธิ ป ไตยให้
ความส�ำคัญกับสิทธิเสรีภาพ มีค่านิยมที่ถือเกียรติยศเป็นอย่างมาก มักไม่ต้องการให้ตนเอง
และลูกหลานมีอาชีพบริการหรือเป็นลูกน้องหรือลูกจ้างของใคร (นิตยสารผูจ้ ดั การออนไลน์,
2558) ธุรกิจหนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จและมีอัตราการเติบโตมากในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คือ
สถาบันสอนกวดวิชาต่าง ๆ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร คือ ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชนแต่ยังโสดหรือยังไม่ได้แต่งงาน
ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของครอบครัวแบ่งตามล�ำดับขั้นของวัฏจักรชีวิต
ครอบครัว ในวัยหนุม่ สาวโสด ซึง่ จะมีพฤติกรรมทีม่ กั ใช้จา่ ยในสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความสนุกสนาน
เช่น ดูหนัง ดูกฬี า พักผ่อนวันหยุด (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555)

ข้อเสนอแนะการวิจยั
1. รูปแบบการด�ำเนินชีวติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค Generation Y ในภาคใต้
ฝัง่ อ่าวไทยทีพ่ บจากการวิจยั ครัง้ นี้ จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝง่ั อ่าวไทย
เลื อ กท� ำ กิ จ กรรมที่ มี ค วามบั น เทิ ง การท่ อ งเที่ ย ว และกิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาตนเอง
ซึง่ สอดคล้องไปในแนวเดียวกันกับความสนใจ ผูว้ จิ ยั จึงมีความเห็นว่า การทีจ่ ะพัฒนาสินค้า/
บริการต่าง ๆ แม้กระทั่งหลักสูตรด้านการศึกษาหรือการอบรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่ม
Generation Y ในภาคใต้ฝง่ั อ่าวไทยนัน้ ควรสอดแทรกเรือ่ งราวทีม่ คี วามบันเทิง เทคโนโลยี
และการเรียนรู้ เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้รู้สึกสนุกสนานและสร้างประสบการณ์การมี
ส่วนร่วม อาจเนือ่ งมาจากผูบ้ ริโภคกลุม่ นีเ้ ติบโตมาในช่วงยุคของเทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้า สามารถ
ค้นหาความบันเทิงและความรูต้ า่ ง ๆ ได้จากอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายดาย ส่วนเหตุผลหรือสาเหตุ
ที่ชัดเจนนั้นผู้วิจัยยังไม่สามารถระบุได้ ซึ่งคงต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการท�ำ
การศึกษาวิจัยต่อไป นอกจากนั้นครอบครัวและสังคมยังมีบทบาทต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของผูบ้ ริโภค Generation Y เป็นอย่างมาก สังเกตได้จากกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
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ทีม่ ตี อ่ ครอบครัวและสังคมจะมีระดับความส�ำคัญอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ ซึง่ อาจจะมีผล
ต่อสถานที่ที่จะจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการ ซึ่งต้องเป็นสถานที่ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการไปเป็น
ครอบครัวหรือไปกับกลุม่ เพือ่ น หรือแม้กระทัง่ สถานทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าอาจต้องมีสงั คมของคน
ทีช่ นื่ ชอบกิจกรรม ความสนใจทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน
2. ส�ำหรับนักการตลาด สามารถน�ำข้อมูลด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค Generation
Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมายในด้านสือ่ /บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
เวลาที่เลือกซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า/บริการต่อครั้ง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อ
สินค้า/บริการร่วมกับเพือ่ น/คนรูจ้ กั มากทีส่ ดุ โดยเลือกซือ้ สินค้า/บริการในช่วงเวลา 17.00 21.00 น. โดยบุคคลหรือสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการ คือ ตัวเอง
มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ 1,000-2,000 บาทมากที่สุด ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาสื่อที่ใช้ใน
การสือ่ สารเพือ่ ให้สอื่ ถึงผูบ้ ริโภคโดยตรง เช่น สือ่ โซเชียลมีเดีย การส่ง SMS และอีเมล์ เป็นต้น
โดยมีการกระตุ้นการซื้อสินค้า/บริการโดยใช้การส่งเสริมการขายด้วยการราคาแพ็คคู่ หรือ
การขายคู่ หรือเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้า เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้มักเลือกซื้อ
สินค้าร่วมกับเพือ่ นและเลือกซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคมากทีส่ ดุ ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ
และความรูส้ กึ ประทับใจให้แก่กลุม่ นีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
ครอบคลุมทัว่ ภาคใต้ ได้แก่ ตัวแทนจากกลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝง่ั อันดามัน และพืน้ ที่ 4 จังหวัด
ภาคใต้ นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาวิจยั ในภูมภิ าคอืน่ ๆ ของประเทศ เพือ่ ให้ทราบถึงลักษณะ
รูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภค Generation Y ในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกัน
ตามลักษณะภูมิประเทศหรือลักษณะความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ และสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน
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วิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งให้ความกรุณาอย่างสูงในการให้ความรู้ ค�ำปรึกษา และตรวจสอบแก้ไข
เพิม่ เติมการท�ำวิจยั ฉบับนีใ้ ห้สำ� เร็จลุลว่ งไปด้วยดี ผูเ้ ขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้
ณ ทีน่ ี้
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