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รูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซี
จิระนันท เมฆปจฉาพิชิต4

ดุษฎี นิลดำ5

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีดานกิจกรรม ความสนใจ
และความคิดเห็นผานการสื่อสารออนไลน ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 420 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือท่ี
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหปจจัย โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
วิเคราะหทางสถิติในการประมวลผล ผลการวิจัยรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีในเขตกรุงเทพมหานครพบ
รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน 6 กลุม ดังนี้ 1) กลุม Online focused lifestyle มีลักษณะ
แสวงหาสิ ่งอำนวย ความสะดวกและเรียนรู ประสบการณใหมผานสื ่อออนไลน 2) กลุ ม Advanced society 

lifestyle ม ีล ักษณะสนใจความก  าวหน  าและสภาพความเป นอย ู  ของส ั งคม 3) กล ุ  ม  Rich lifestyle

มีล ักษณะครอบครัวมีฐานะ 4) กลุ ม Creative lifestyle มีล ักษณะสรางสรรค ใชเวลาไปกับกิจกรรมอาสา 
ปลูกตนไม ทำบุญ 5) กลุม Academic lifestyle มีลักษณะเปนเด็กเรียน และ 6) กลุม Mixed lifestyle มีลักษณะ
รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบผสมผสานระหวางกิจกรรมผานสื่อออนไลนและกิจกรรมแบบไมผานสื่อออนไลนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวาเจเนอเรชันซีนิยมเปดรับสื่อออนไลนเพิ่มมากขึ้นจาก
ในอดีต รูปแบบการดำเนินชีวิตดานกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นถูกหลอมรวมเขากับสื่อใหม เชน การใชสื่อ
ออนไลนเพ่ือการศึกษา ติดตอส่ือสาร เปรียบเทียบขอมูล ทำธุรกรรมทางการเงินและแสดงออกทางความคิดเห็น เปนตน

คำสำคัญ: เจเนอเรชันซี, รูปแบบการดำเนินชีวิต
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Generation Z's lifestyle

Abstract

The purpose of this research was to study the lifestyle of 420 Generation Z in Bangkok in 

terms of activities, interests and opinions through online communication. This research uses 

questionnaires as a tool to collect data, frequency analysis, percentage, mean, factor analysis by 

using a statistical analysis program to process. The research revealed six different lifestyles from 

sample groups as follows: 1) online focused lifestyle group are looking for facilities and learning 

new experiences through online media, 2) advanced society lifestyle group are interested in the 

progress and living conditions of society, 3) rich lifestyle group are comfortable lifestyle, 4) creative 

lifestyle group with creative character, spending time with volunteer activities, planting trees, 

making merit, 5) academic lifestyle group are diligent student, and 6) mixed lifestyle groups have a 

lifestyle that blends between online activities and non-online activities with statistical significance 

at 0.01 and 0.05. The research also found that Generation Z was more open to online media 

previous research. Their activities, interests, and opinions were fused with new media, such as how 

they used online media for education, communication, comparing data, conducting financial 

transactions and expressing their opinions, etc.

Keywords: Generation Z, Lifestyle
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บทนำ
นักวิชาการไดมีการแบงแยกมนุษยตาม

รูปแบบลักษณะทางประชากรศาสตร โดยการตาม
ชวงอายุถูกกำหนดภายใตกรอบคำวาเจเนอเรชันเพ่ือ
อธิบายความแตกตางของคนที่มีภูมิหลังใกลเคียงกัน
ไวรวมกัน ปจจุบันเจเนอเรชันที่ยังมีชีวิตอยูประกอบ
ไปดวยเจเนอเรชันบี เจเนอเรชันเอ็กซ เจเนอเรชัน
วาย เจเนอเรชันซีและเจเนอเร-ชันอัลฟา โดยเจ
เนอเรชันซีเติบโตมาพรอมเทคโนโลยีและสิ่งอำนวย
ความสะดวก มีความสามารถในการใชงานเทคโนโลยี 
มีความหลากหลายทางสังคม (Mannheim, 1923) 
ในป พ.ศ. 2547 ไดมีการศึกษารูปแบบการดำเนิน
ชีวิตของเจเนอเรชันซีในวัยเรียนระดับประถมศึกษา
พบวารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีมี
จำนวน 8 กลุ ม (วลัยภรณ วิสุทธารัมณีย , 2547) 
ขณะที่ป 2557 มีการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต
และความคิดเห็นตอรายการโทรทัศนของเจเนอเรชัน
ซีพบวารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีลดลง
เหลือเพียง 7 กลุม (นิพนธ ชาญอัมพร, 2557) แสดง
ใหเห็นวาประชากรกลุมเดิมอาจมีรูปแบบการดำเนิน
ช ี ว ิ ตท ี ่ เปล ี ่ ยนแปลงไปเน ื ่ องจากป จจ ัยด  าน
ประสบการณและปจจัยภายนอกอื่น ๆ งานวิจัยใน
ครั้งน้ีมุงศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชัน
ซีในปจจุบันวามีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิต
อยางไร แตละกลุมมีลักษณะอยางไร ซึ่งจะชวยให
องคกรตาง ๆ มีความเขาใจในรูปแบบชีวิตของเจ
เนอเรชันซีมากยิ่งขึ้นสามารถวางแผนการการตลาด
ใหเขาถึงผู บริโภคอยางตรงกลุมเปาหมายและเกิด
ประสิทธิภาพทางการสื่อสารสูงสุด

วัตถุประสงค
เพื ่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจ

เนอเรชันซีที่กำลังศึกษาอยูระดับอุดมศึกษาในดาน
กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นผานการสื่อสาร
ออนไลน ในกรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี

แนวคิดดานเจเนอเรชันซี

สรรเพชญ ไชยสิริยะสวัสดิ์ (2557) ไดแบง
คนออกเปน 4 เจเนอเรชัน ไดแก เจเนอเรชันบี เจ
เนอเรชันเอ็กซ เจเนอเรชันวาย และเจเนอเรชันซี
โดยเจเนอเรชันซีเกิดมาดวยการเลี้ยงดูที่เพียบพรอม 
เทคโนโลยีทันสมัย ชอบความสะดวกสบาย ไมชอบ
พิธีการและสามารถทำอะไรหลาย ๆ อยางไดในคราว
เดียวกัน 

Spire Research and Consulting (2010) 
และ Ivanova and Smrikarov (2009) กลาววาเจ
เนอเรชัน-ซีเปนกลุมที ่เกิดระหวางป พ.ศ. 2538-
2547 มีปฏิสัมพันธกับสื่ออินเทอรเน็ต การใชงาน
เทคโนโลยีเปนเรื่องธรรมชาติ ทำใหกลุมเจเนอเรชันซี
ถูกฝกมาตั้งแตอายุยังนอยใหมีความเปนเลิศทางสื่อ
สังคมตาง ๆ

สรุปไดวาเจเนอเรชันซีเปนกลุมวัยเรียน
และวัยทำงานเกิดระหวางป 2538–2552 เติบโตมา
พรอมเทคโนโลยีและสิ ่งอำนวยความสะดวก มี
ความสามารถในการใชงานเทคโนโลยี ม ีความ
หลากหลายทางสังคม มีความยืดหยุนและฉลาด มี
ความอดทนตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึง
จะก าวเข ามาม ีบทบาทสำค ัญในตลาดอนาคต 
(ณัฐนันท ศิริเจริญ, 2548) 
แนวคิดดานรูปแบบการดำเนินชีวิต

Assael (1995) กล  าวว  า  ร ู ปแบบการ
ดำเนินชีวิตดูไดจากการใชเวลาในการทำกิจกรรม
อยางไร ใหความสำคัญกับสิ่งใดและความคิดเห็นของ
ตนเองกับสิ่งรอบตัว

Solomon (1996) กลาววา ร ูปแบบการ
ดำเนินชีวิตสามารถอธิบายใหเห็นถึงคานิยมหรือ
รสนิยมในการดำเนินชีวิตผานรูปแบบของการบริโภค
สินคาตาง ๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกันเปนกลุมโดยมี
สิ่งที่ชอบเหมือน ๆ กันใชเวลาทำกิจกรรมที่คลายกัน
และซ้ือของท่ีคลายกัน 
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Plummer (1971) กลาววา รูปแบบการ
ดำเนินชีวิต วัดจาก 3 หัวขอ ไดแก กิจกรรม ความ
สนใจ ความคิดเห็น ซึ่งใชวิธีการตอบแบบสอบถาม
เพื่อใชระบุลักษณะตาง ๆ ของกลุมเปาหมายในการ
โฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ

Satish and Rajamohan (2012) ไดกลาว
วา รูปแบบการดำเนินชีวิตเปนการเอาศาสตรหลาย
อยางมารวมกัน เชน มนุษยวิทยา จิตวิทยา สังคม
วิทยา และเศรษฐศาสตรรวมกันซึ ่งสามารถใชได
หลากหลายวิธี 

AIO’s (Activities Interests and 

Opinions inventory) ถูกออกแบบเพื ่อใช ระบุ
ลักษณะตาง ๆ ของกลุมเปาหมายในการโฆษณาและ
การตลาดของผลิตภัณฑซึ่งเปนการวัดองคประกอบ
สามประการที่สำคัญคือ กิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห ็นในลักษณะกว าง ๆ จนถึงล ักษณะ
เจาะจงของสินคา

Mitchell (1983) ได  เสนอว ิธ ีการศึกษา
คานิยมและรูปแบบการดำเนินชีวิตตามแนวทาง 
VALS เนนคำถามดานลักษณะทางประชากรศาสตร 
ทัศนคติ การเงิน การบริโภคสินคาและขอมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ตอมาสถาบันวิจ ัยสแตนฟอรด ได
นำเสนอระบบการวิเคราะหลักษณะทางจิตวิทยา
แบบใหมที่ปรับปรุงจากระบบวิเคราะหรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตแบบ VALS เรียกวา VAL2 ท่ีเพ่ิมตัวเลือก
ในการจัดรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยมีการรวมขอมลู
ดานรายได การศึกษา ความมั่นใจในตนเอง สุขภาพ 
ความตองการซื ้อ เชาวป ญญาและระดับกำลัง
ความสามารถของตนเองเขามาเพิ่มเติม

Rokeach (1973) กลาววา การวิเคราะห
ร ูปแบบการดำเน ินช ีว ิตประกอบดวย ค าน ิยม
ปลายทางเปนคานิยมท่ีนึกถึงตนเองหรือสังคม มุงแต
ภายในตนเองหรือระหว างบ ุคคล และค านิยม
เครื ่องมือเปนคานิยมทางศีลธรรมและการยอมรับ
โดยใชเปนแนวทางปฏิบัติในชีวิตของบุคคล 

Fang-Yi Lin (2003) กล าวว า LOV ถูก
พัฒนาจากโดยมีพ้ืนฐานโครงสรางมาจากคานิยมของ 

Feather Maslow และ  Rokeach แสด ง ให  เ ห็ น
คานิยมท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุด 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

วรินทรทิพย กำลังแพทย (2559) กลาววา 
เจเนอเรชันซีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแบรนดงายเมื่อมี
การลดราคาดังน้ันจึงไมเหมาะกับลักษณะการซ้ือขาย
ออนไลนท่ีสามารถเปรียบเทียบราคาไดงายเพ่ือใหเรา
เปนผูที่ซื้อที่มีขอมูลมากพอที่จะตัดสินใจซื้อสินคาท่ี
ค ุ มค าที ่ส ุดรวมถึงยังมีข ั ้นตอนสำคัญกอนที ่จะ
ตัดสินใจที ่จะซื ้อสินคานั ้นก็ค ือการคนหาคูปอง
สวนลด รหัส บัตรกำนัล 

Ravikiran Dwivedula, Poonam Singh, 

Mehran Azaran (2019) กลาววา เจเนอเรชันซีได
เริ่มเขาสูการทำงานที่ยังคงถูกครอบงำโดยคนรุนมิล
เลนเนียลและคนรุนกอน ๆ เชนเดียวกับคนทุกรุน
ประสบการณชีวิตของพวกเขาจะกำหนดสิ่งท่ีสำคัญ
ที่สุด

วลัยภรณ วิสุทธารัมณีย (2547) และนิพนธ 

ชาญอัมพร (2557) กลาววา รูปแบบการดำเนินชีวิต

ของเจเนอเรชันซีแบงออกได 8 ประเภท ประเภทท่ี 1 

นักกิจกรรมเพื ่อความสัมพันธ ท ี ่ด ีในครอบครัว 

ประเภทที่ 2 ชอบความสนุกสนานบันเทิง ประเภทท่ี 

3 มีลักษณะของนักกิจกรรมที่ชอบเสริมสรางความรู

และประสบการณใหม ๆ ใหตนเอง ประเภทที่ 4 

ชอบทำกิจกรรมสรางสรรคมีความสนใจกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรางความสัมพันธในครอบครัวและเพื่อน 

ประเภทที่ 5 ใหความสนใจเรื่องการตูน ประเภทที่ 6 

ชอบการเลนที ่ชวยพัฒนาไหวพริบและสติปญญา 

ประเภทท่ี 7 ชอบเลนกลางแจงกับเพ่ือนและชอบเลน

กีฬา และประเภทท่ี 8 เปนเด็กเรียน 

ระเบียบวิธีวิจัย
ผู ว ิจ ัยได ศ ึกษาในรูปแบบการวิจ ัยเชิง

ปร ิมาณโดยการสำรวจเพ ื ่อ ให การทำว ิจ ั ย มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองกับการความ
ตองการของตลาดจึงทำการศึกษาแบบเจาะจงเฉพาะ
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เจเนอเรชันซีเกิดระหวางปพ.ศ 2538-2547 มีอายุ 
17-26 ป   ( Ivanova & Smrikarov, 2009 ; Spire 

Research & Consulting, 2010 )  ศ ึ กษาอย ู  ใ น
ระด ับอ ุดมศ ึกษาในกร ุงเทพมหานคร จำนวน 
8,353,938 คน (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2561) โดย
คำนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน และเพื่อปองกัน
ความคลาดเคลื่อนของขอมูล 5 % ผูวิจัยไดกำหนด
กลุมตัวอยางเปนจำนวน 420 คน โดยใชวิธีเลือกกลุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การสุมแบบ
ชั้นภูมิหรือแบบแบงกลุมยอย โดยแบงกลุมตัวอยาง
ออกเป นประชากรท ี ่ ศ ึ กษา เป นสถานศ ึกษา
ระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 68 แหง แบง
ออกเปนสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการ
อาชีวศึกษา สถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจ 
สถาบันการศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส ถ า บ ั น อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า ใ น ก ำ ก ั บ ข อ ง ร ั ฐ แ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ขั้นที่ 2 การสุมแบบงาย
โดยใชในการคัดเลือกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ตามประเภทสถานศึกษา จาก 8 
ประเภท ใหเหลือ 4 ประเภท และขั้นที่ 3 จับฉลาก
เลือกตัวแทนสถานศึกษาตามประเภทที่กำหนดไวใน
ขั้นที่สองผลออกมาดังนี ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) และ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

การวิจัยในครั้งนี ้ใชเครื ่องมือในการเก็บ
แบบสอบถามออนไลนแบงออกเปน 2 สวนคือคำถาม
ดานลักษณะทางประชากรและคำถามดานรูปแบบ
การดำเนินชีวิต 3 ดานประกอบไปดวยกิจกรรม 
ความสนใจและความคิดเห็น โดยการประยุกตใช
กรอบแนวคิด AIOs ของ Plummer (1971) และ
แนวคำถามของวลัยภรณ วิสุทธารัมณีย (2547) เปน
มาตรวัดและมีการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงและ
ความเช่ือมั่นของแบบสำรวจโดยกอนเก็บขอมูลมีการ
ทดสอบความถ ูกต องของเคร ื ่องม ือโดยการนำ
แบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ตรวจสอบ

ความถูกตองของเครื่องมือและไดทำการทดสอบกอน
นำเครื่องมือใชกับกลุมตัวอยางจริง โดยใชประชากร
ที่มีลักษณะใกลเคียงกันจำนวน 50 ชุด เพื่อปรับปรุง
แบบสอบถามใหมีลักษณะภาษาและความเขาใจท่ี
ถูกตอง ตรงประเด็นและวัดความเที ่ยงตรงหาคา
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นโดยโปรแกรมสำเร็จรูปไดคา
ความเชื่อมั่น ดานกิจกรรมเทากับ .848 ดานความ
สนใจเทากับ .774 ดานความคิดเห็นเทากับ .929 

เ ม ื ่ อ ค ำนวณค  า ค ว าม เ ช ื ่ อ ม ั ่ น โ ด ย ร วมของ
แบบสอบถามท้ังหมดเทากับ 0.914 ซ่ึงหมายความวา
เปนแบบสอบถามท่ีมีความนาเช่ือถือในระดับสูง

การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปนสองสวน 
โดยแยกเปนสวนที่หนึ ่งการวิเคราะหเชิงพรรณนา
ดานความถี่ คารอยละและคาเฉลี่ยในการวิเคราะห
ขอมูลดานลักษณะทางประชากร รวมถึงการอธิบาย
รูปแบบการดำเนินชีวิต สวนที่สองใชการวิเคราะห
ปจจัยประกอบไปดวยกิจกรรม ความสนใจและความ
คิดเห็น เพื ่อจัดกลุมรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจ
เนอเรชันซี ทั้งนี้ผูวิจัยไดกำหนดตัวแปรดานกิจกรรม
เปน 5 ระดับไดแก 5 คะแนน เทากับมากกวา 7 คร้ัง
ตอสัปดาหไลระดับลงไปถึง 1 คะแนน หมายถึง ไม
เคยทำ ดานความสนใจเปน 3 ระดับไดแก 3 คะแนน 
หมายถึงสนใจ ไลระดับลงไปถึง 1 คะแนน หมายถึง
ไมสนใจ ดานความคิดเห็นเปน 5 ระดับไดแก 5 
คะแนนหมายถึงเห็นดวยเปนอยางยิ่ง ไลระดับลงไป
ถึง 1 คะแนน หมายถึงไมเห็นดวยเปนอยางย่ิง 
(วลัยภรณ วิสุทธารัมณีย, 2547)
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ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีในครั้งนี้ไดทำการสำรวจกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 420 

คน โดยแบงเปนเพศชาย รอยละ 46.6 และเพศหญิงรอยละ 53.4 ดานเกรดเฉลี่ยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 
76.9 มีเกรดเฉลี่ยมากกวา 3.00  ดานรายไดเฉลี่ยตอเดอืนพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 66.0 มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนอยูที่ต่ำกวา 5,000 บาท ดานแหลงที่มาของรายไดพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 88.3 มีแหลงที่มาของ
รายไดจากบิดา-มารดา ดานที่พักอาศัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 81.4 พักอาศัยกับบิดา-มารดา ดาน
จำนวนสมาชิกในครอบครัวพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 44.5 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา 4 คน 
ดานจำนวนพ่ีนองพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 42.6 มีจำนวนพ่ีนอง 2 คน 

รูปแบบการดำเนินชีวิตดานกิจกรรม สามารถแบงได 6 กลุม ดังน้ี

กลุมกิจกรรมสวนตัว นิยมทำกิจกรรมท่ีทำเพียงลำพังตัวคนเดียวได ใชเวลากับตัวเอง 
กลุ มกิจกรรมไลฟสไตลเมืองกรุง นิยมทำกิจกรรมในรูปแบบออกจากบาน ทองเที ่ยว ใชจายเพ่ือ

ความสบายใจของตนเอง  
กลุมกิจกรรมจิตอาสา นิยมทำกิจกรรมเพ่ือคนอ่ืน สังคม และคนรอบขาง
กลุมกิจกรรมใสใจสุขภาพ นิยมทำกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและรางกาย 
กลุมกิจกรรมความบันเทิงในรม นิยมทำกิจกรรมที่สรางความสนุกสนานใหชีวิต 
กลุมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความบันเทิงสวนตัว นิยมทำกิจกรรมท่ีใชสรางความบันเทิงใหตัวเองและ

ใชเวลาอยูกับสิ่งท่ีสนใจเฉพาะทาง 

รูปแบบการดำเนินชีวิตดานความสนใจ สามารถแบงได 6 กลุม ดงัน้ี
กลุ มสนใจความกาวหนาและความเปนอยูของสังคม มีลักษณะความสนใจเรื ่อ งการเรียน/ศึกษาตอ 

เศรษฐกิจ ความเปนอยูของสังคมและสิ่งแวดลอม

กลุมสนใจสรางความสัมพันธในครอบครัวและศาสนา มีลักษณะความสนใจทำกิจกรรมรวมกับครอบครัว 
ชวยงานบาน 

กลุมสนใจการทองเที่ยวและแฟช่ัน มีลักษณะความสนใจเรื่องการทองเท่ียว 
กลุมสนใจและใหความสำคัญในอนาคต มีลักษณะสนใจสนใจเรียนพิเศษ/พัฒนาภาษาหรือทักษะเฉพาะ

ทาง เรียนดนตรี การเรียน/ศึกษาตอ และการหางาน/วางแผนอนาคต
กลุมสนใจความบันเทิง มีลักษณะสนใจทำกิจกรรมรวมกับเพื่อน เลนเกมคอมพิวเตอร/เกมออนไลน 

อานการตูน/นิยาย หนังสือคลายเครียด และใหความสนใจ IT หรือ การใชงานออนไลนตาง ๆ 
กลุมสนใจกิจกรรมนอกสถานท่ี มีลักษณะความสนใจในการเรียนดนตรี กีฬา การดูแลสุขภาพ และการทำ

กิจกรรมตาง ๆ รวมกับเพื่อน 

รูปแบบการดำเนินชีวิตดานความคิดเห็น สามารถแบงได 5 กลุม ดังน้ี
กลุ มความหลากหลายทางความคิด มีความคิดเห็นตอการมองสื่อออนไลนวามีประโยชน สรางความ

สะดวกสบาย ไมจำกัดสถานที่และเวลา ใหความบันเทิง เชื ่อมโลกที่อยู ไกลใหเขามาใกลกัน ทำใหไดเรียนรู
ประสบการณใหม ๆ รูจักสถานที่ทองเท่ียวมากข้ึน สามารถชวยเหลือคนท่ีเดือดรอนตองการความชวยเหลือได ทำให
สามารถรูขอดี-ขอเสีย ชวยเปรียบเทียบขอมูลได ชวยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน ชวยอำนวย
ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา/บริการ สรางรายได มีความปลอดภัย และชวยใหใชชีวิตงายข้ึน
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กลุมที ่มีการใชงานสื่อออนไลนในแสดงออกทางตัวตนและความคิด มีความคิดวาสื ่อออนไลนเปนที่
แสดงออกทางความคิด เปนพื้นที่แสดงตัวตน เปนแหลงความบันเทิง เปนที่ระบาย เปนแหลงใหคำปรึกษา/แกไข
ปญหา ทำใหสรางความสัมพันธงายข้ึน

กลุมนิยมโลกเสมือนจริง มีลักษณะความคิดวา การเลนเกมออนไลนมีความสนุก เพลิดเพลินมากกวาการ
เลนเกมแบบธรรมดา การเลนเกมออนไลนทำใหไดเจอเพื่อนใหม ทำใหไดรับประสบการณใหม ๆ

กลุมหาความรูผานสื่อออนไลน มีความคิดวาการเรียนในปจจุบันสามารถหาความรูไดจากในโลกออนไลน 
สามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การอานหนังสือรูปแบบ E-Book หรือ บทความในสื่อ
ออนไลนมีความสะดวกสบายกวาการอานแบบธรรมดา

กลุมเนนการสื่อสาร มีความคิดวาการเรียนผานสื่อออนไลนทำใหสามารถสื่อสารไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
การเลนกีฬาสามารถเลนโดยใชสื่อออนไลนได ส่ือออนไลนมีความปลอดภัย

รูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีในกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะหความเหมาะสมของสถิติ คาดัชนี Kaiser–Meyer-Olkin (KMO) มีคาเทากับ 0.883 ซึ่งมีคา

สูงเขาใกล 1 คาเมตริกสหสัมพันธ Bartlett's มีคาเทากับ 1953 และมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ (.Sig) ที่ระดับ .000 

จึงสรุปไดวาตัวแปรมีความสัมพันธกันเหมาะสมท่ีจะวิเคราะหโดยวิธีวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ได
ตารางท่ี 1 แสดงคาการวิเคราะหปจจัยเพ่ือจัดรูปแบบการดำเนินชีวิต

กลุม Online focused lifestyle คาน้ำหนักของปจจัยท่ี 1
สื่อออนไลนเปนแหลงความบันเทิง (O15) 0.725

สื่อออนไลนเปนแหลงใหคำปรึกษา/แกไขปญหา (O17) 0.666

สื่อออนไลนเปนส่ิงท่ีทำใหสรางความสัมพันธงายข้ึน (O18) 0.708

สื่อออนไลนทำใหสามารถเช่ือมโลกท่ีอยูไกลใหเขามาใกลกัน (O19) 0.785

สื่อออนไลนทำใหไดเรียนรู ประสบการณใหม ๆ (O20) 0.782

สื่อออนไลนทำใหสามารถชวยเหลือคนท่ีเดือดรอนได (O21) 0.768

สื่อออนไลนทำใหรูจักสถานท่ีทองเท่ียวมากข้ึน (O22) 0.759

สื่อออนไลนทำใหการทำอาหารเปนเรื่องงาย (O23) 0.712

สื่อออนไลนทำใหการทำบุญเปนเรื่องงาย และเขาถึงผูที่เดือดรอน ตองการความชวยเหลือ 
(O24)

0.656

สื่อออนไลนทำใหสามารถรูขอดี-ขอเสีย ชวยเปรียบเทียบขอมูลได (O25) 0.746

สื่อออนไลนชวยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน (O26) 0.757

สื่อออนไลนชวยอำนวยความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา/บริการ (O27) 0.748

สื่อออนไลนชวยใหสรางรายได (O28) 0.725

สื่อออนไลนมีความปลอดภัย (O29) 0.409

สื่อออนไลนชวยใหใชชีวิตงายข้ึน (O30) 0.720
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กลุม Advanced society lifestyle คาน้ำหนักของปจจัยท่ี 2
สนใจการดูแลสุขภาพ (I12) 0.534

สนใจการเรียน/ศึกษาตอ (I13) 0.629

สนใจเศรษฐกิจ (I14) 0.632

สนใจความเปนอยูของสังคม (I15) 0.676

สนใจสิ่งแวดลอม (I16) 0.548

สนใจการทองเท่ียว เชน คนหาสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ (I9) 0.484

สนใจแฟช่ัน-การแตงตัว (I17) 0.430

สนใจหางาน/วางแผนอนาคต (I18) 0.612

สนใจเรียนพิเศษ/พัฒนาภาษาหรือทักษะเฉพาะทาง (I1) 0.571

สนใจเรียนดนตรี (I2) 0.434

สนใจทำกิจกรรมรวมกับเพื่อน (I4) 0.457

สนใจ IT หรือ การใชงานออนไลนตาง ๆ 0.431

กลุม Rich lifestyle คาน้ำหนักของปจจัยท่ี 3

ถายรูป (A17) 0.548

ดูหนังในโรงภาพยนตร (A18) 0.659

ซ้ือของ/เดินหางสรรพสินคา (A19) 0.745

เท่ียวคาเฟ/รานกาแฟ (A20) 0.787

เท่ียวตางจังหวัด (A21) 0.690

สนใจซ้ือของออนไลน (I19) 0.444

กลุม Creative lifestyle คาน้ำหนักของปจจัยท่ี 4
ทำงานพิเศษ (A13) 0.462

ทำกิจกรรมอาสา (A22) 0.623

ปลูกตนไม (A23) 0.622

ทำบุญ (A24) 0.652

ตอโมเดล (A14) 0.302

สนใจการทำกิจกรรมรวมกับครอบครัว (I7) 0.436

สนใจชวยงานบาน เชน กวาดบาน ถูบาน (I8) 0.534

สนใจในศาสนา (I10) 0.416

กลุม Academic lifestyle คาน้ำหนักของปจจัยท่ี 5
อานหนังสือเรียน/ทบทวนความรู/ทำการบาน (A2) 0.335
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กลุม Mixed lifestyle คาน้ำหนักของปจจัยท่ี 6
เลนเกมคอมพิวเตอร (A9) 0.654

เลนกีฬา (A11) 0.461

ออกกำลังกาย/เขาฟตเนส (A16) 0.380

ดูโทรทัศนในบาน (A4) 0.405

สนใจเกมคอมพิวเตอร/เกมออนไลน (I5) 0.737

สนใจกีฬา (I3) 0.322

จากตารางที่ 1 การวิเคราะหปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีในกรุงเทพมหานครที่ไดจาก
การวิเคราะหปจจัย โดยนำเอาขอมูลดานกิจกรรม 6 กลุม ดานความสนใจ 6 กลุม และดานความคิดเห็น 5 กลุม 
ที่ไดจากการวิเคราะหในข้ันแรก มาทำการวิเคราะหปจจัยรวมกันเปนขั้นท่ี 2 สามารถจัดแบงได 6 กลุม ดังน้ี

1) กลุ ม Online focused lifestyle มีล ักษณะรูปแบบการดำเนินชีว ิตที ่มองวาการใชสื ่อออนไลน
สรางความสะดวกสบาย โดยไมจำกัดสถานที ่และเวลา เชื ่อมตอโลกที ่อยู ไกลใหเขามาใกล ใชหาความรู/
ความบันเทิง ชวยเปรียบเทียบขอมูล ขอดี/ขอเสีย อำนวยความสะดวกในการซื้อสินคา/บริการ ใชทำธุรกรรม
ทางการเงิน เปนชองทางแสดงออกทางความคิด ใหคำปรึกษาชวยแกไขปญหา ชวยสรางความสัมพันธ ทำใหไดรับ
ประสบการณใหม ๆ ชวยเหลือคนที่เดือดรอน และมองวาส่ือออนไลนมีความปลอดภัย

2) กลุม Advanced society lifestyle มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบสนใจดูแลสุขภาพ การเรียน
พิเศษ/ดนตรี เศรษฐกิจ ความเปนอยูของสังคม สิ่งแวดลอม สนใจการทองเที่ยว แฟชั่น การใชงานสื่อออนไลน 
การหางาน/วางแผนอนาคต ทำกิจกรรมรวมกับเพ่ือน 

3) กลุม Rich lifestyle มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบสนใจการถายรูป ดูหนังในโรงภาพยนตร 
ซ้ือของ/เดินหางสรรพสินคา เที่ยวคาเฟ/รานกาแฟ เที่ยวตางจังหวัด และสนใจซ้ือของออนไลน

4) กลุม Creative lifestyle มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใชเวลาสวนใหญไปกับการทำงานพิเศษ 
ทำกิจกรรมอาสา ปลูกตนไม ทำบุญ ศาสนา ตอโมเดล สนใจทำกิจกรรมรวมกับครอบครัว สนใจชวยงานบาน

5) กลุม Academic lifestyle มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตโดยการใชเวลาวางอานหนังสือเรียน 
ทบทวนความรู และทำการบาน

6) กลุม Mixed lifestyle มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบผสมผสานระหวางกิจกรรมแบบออนไลน
และไมผานสื่อออนไลนใชเวลาสวนใหญไปกับการเลนเกมคอมพิวเตอร เลนกีฬา ออกกำลังกาย/เขาฟตเนส 
ดูโทรทัศนในบาน
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อภิปรายผล

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ เปนการยืนยันให
เห็นรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีอยาง
ชัดเจนโดยดานกิจกรรมพบวากิจกรรมที่กลุมตัวอยาง
มีการจัดสรรเวลาใหมากท่ีสุดคือเลนอินเทอรเน็ต/สื่อ
สังคมออนไลนระดับมากที่สุด ดานความสนใจพบวา
กลุ มตัวอยางสวนใหญมีความสนใจตอสนใจการ
เรียน/ศึกษาตอสูงสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.75 ดานความ
คิดเห็นพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวา
การเลนอินเทอรเน็ตใหความบันเทิง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 
4.14 ดานความสัมพันธระหวางรูปแบบการดำเนิน
ชีว ิตกับการสื ่อสารออนไลนโดยรวมแลวมีความ
สอดคลองกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชัน
ซีทั้ง 6 กลุมในปจจุบัน กลาวคือกลุมเจเนอเรชันซีมี
การเปดรับสื่อออนไลนทั้งดานกิจกรรม ความสนใจ
และความคิดเห็น ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับการ
สื่อสารออนไลน แตมีวัตถุประสงคเพื่อการใชงานท่ี
แตกตางกันออกไป เชน กล ุ ม Online focused 

lifestyle เพ ื ่อหาข อม ูล ความร ู   แสดงออกทาง
ความคิด สื่อสารและสรางความสัมพันธ กลาวไดวา
เป นกลุ มท ี ่ม ีพฤต ิกรรมการส ื ่อสารออยไลน  ท่ี
หลากหลายที่สุด ขณะที่กลุม Creative lifestyle มี
พฤติกรรมการเปดรับส่ือออนไลนในระดับต่ำกวากลุม
อื ่น ๆ เนื ่องจากมองวาการสื ่อสารออนไลนเปน
กิจกรรมยามวางและมีไวเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน 
ดังนั้นผูวิจัยคาดวาการวิจัยเรื่องรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตผานการสื่อสารออนไลนของเจเนอเรชันซีจะเปน
แนวทางในการเลือกสารใหตรงกับกลุมเปาหมายตาม
รูปแบบการดำเนินชีวิตและความสนใจของแตละกลุม
ไดอยางตรงจุด เมื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินชีวิต
โดยรวมพบวาสามารถแบงออกไดเปน 6 กลุม ซึ่งมี
ลักษณะเดนแตกตางกันดังน้ี

กลุ ม Online focused lifestyle มีลักษณะ
รูปแบบการดำเนินที่มองวาการใชสื่อออนไลนสราง
ความสะดวกสบาย โดยไมจำกัดสถานที่และเวลา 
เชื ่อมตอโลกที่อยู ไกลใหเขามาใกล ใชหาความรู/

ความบันเทิง ชวยเปรียบเทียบขอมูลขอดี/ขอเสีย 
อำนวยความสะดวกในการซื้อสินคา/บริการ ใชทำ
ธุรกรรมทางการเงิน เปนชองทางแสดงออกทาง
ความคิด ใหคำปรึกษาชวยแกไขปญหา ชวยสราง
ความสัมพันธ  ทำใหได ร ับประสบการณใหม ๆ 
ชวยเหลือคนที่เดือดรอน และมองวาสื่อออนไลนมี
ความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Spire 

Research and Consulting ซึ ่งชี ้ใหเห็นวากลุ มเจ
เนอเรชันซีเปนกลุ มที ่มีปฏิสัมพันธกับการใชสื่อ
อินเทอรเน็ต การใชงานเทคโนโลยีเปนเรื่องธรรมชาติ 
และมีความเปนเลิศทางสื่อสังคม (Spire Research 

and Consulting, 2010)
กลุม Advanced society lifestyle มีลักษณะ

รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบสนใจดูแลสุขภาพ การ
เรียนพิเศษ/ดนตรี เศรษฐกิจ ความเปนอยูของสังคม 
สิ่งแวดลอม สนใจการทองเที่ยว แฟช่ัน การใชงานสื่อ
ออนไลน การหางาน/วางแผนอนาคต ทำกิจกรรม
รวมกับเพื ่อน และยังสอดคลองกับแนวคิดของ 
Kotler ที ่กลาววา เจเนอเรชันซีใหความสนใจใน
สิ ่งแวดลอมเชนเดียวกับเจเนอเรชันวาย แตยังมี
พฤติกรรมที ่แสดงออกใหเห็นไดอยางชัดเจนเปน
รูปธรรม มีการลงมือทำ ชวยเหลือและเปลี่ยนแปลง
สังคม สวนหน่ึงอาจเปนการเลือกใชสินคาหรือบริการ
ของบริษัทใด เชน หากสินคาของบริษัทใดที่คำนึงถึง
สิ่งแวดลอม เจเนอเรชันซีก็พรอมจะสนับสนุนและใช
สินคาของบริษัทนั้น แมวา เจเนอเรชันซีจะ
ไมไดมีความตองการเปลี่ยนสินคาบอย ๆ แตการ
เปลี ่ยนมักเกิดจากสินคาหรือบริการไมสามารถ
ตอบสนองความตองการได ซึ ่งพฤติกรรมดังกลาว
สงผลใหเจเนอเรชันซีเบื่องายวงจรชีวิตผลิตภัณฑจึง
สั้นเมื่อเทียบกับเจเนอเรชันอ่ืน ๆ เชนกัน (Kotler et 

al., 2021) 
กลุม Rich lifestyle มีลักษณะรูปแบบการ

ดำเนินชีว ิตแบบสนใจการถายรูป ด ูหนังในโรง
ภาพยนตร ซื้อของ/เดินหางสรรพสินคา เที่ยวคาเฟ/
ร านกาแฟ เที ่ยวต างจ ังหวัด และสนใจซื ้อของ
ออนไลน ซึ ่งสอดคลองกับการศึกษารูปแบบการ
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ดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีที่กลาววา คนกลุมนี้เกิด
มาดวยการเลี้ยงดูที่เพียบพรอม เทคโนโลยีทันสมัย
และแพรหลาย มีตัวเลือกหลากหลาย ทำใหคนกลุมนี้
มักทำในสิ่งท่ีชอบ ชอบความสะดวกสบาย ไมชอบพิธี
การ และสามารถทำอะไรหลาย ๆ อยางไดในคราว
เดียวกัน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 2557) รวมถึงมี
ความใกลเคียงกับรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบเด็ก
เมือง (Urban Kid) ซึ่งมีลักษณะการดำเนินชีวิตแบบ
เด็กที่อาศัยอยูในเมืองทั่วไป ใชเวลาวางไปกับการดู
โทรทัศน เรียนพิเศษ เที่ยวตางจังหวัดกับครอบครัว 
ซึ่งเปรียบเสมือนกิจวัตรประจำวันของกลุมดังกลาว 
(นิพนธ ชาญอัมพร, 2557)

กลุม Creative lifestyle มีลักษณะรูปแบบ
การดำเนินชีว ิตแบบใชเวลาสวนใหญไปกับการ
ทำงานพิเศษ ทำกิจกรรมอาสา ปลูกตนไม ทำบุญ  
ศาสนา ตอโมเดล สนใจทำกิจกรรมรวมกับครอบครัว 
สนใจชวยงานบาน ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับลักษณะ
รูปแบบการดำเนินชีวิตกลุม Healthy Kid Lifestyle 

ที ่ระบุว ากล ุ มที ่ม ีล ักษณะเปนนักกิจกรรมเพื่อ
ความสัมพ ันธ ท ี ่ด ี ในครอบคร ัว ชอบทำอาหาร 
ชวยงานบาน ใสใจกับเรื่องทางดานสุขภาพกายและ
จิต และยังตระหนักถึงประโยชนของกีฬาซึ่งมีสวน
ชวยทำใหสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณแข็งแรง 
(วลัยภรณ วิสุทธารัมณีย, 2547)

ก ล ุ  ม  Academic lifestyle ม ี ล ั กษณะ
รูปแบบการดำเนินชีว ิตโดยการใชเวลาวางอาน
หนังสือเรียน ทบทวนความรู และทำการบาน ซึ่งมี
ความใกลเคียงกับกลุ ม Optimistic Kid Lifestyle 

เปนกลุมเด็กที่มีลักษณะเปนเด็กเรียน ครอบครัวมี
ฐานะปานกลาง ใชเวลานอกเหนือจากการเรียนท่ี
โรงเรียนกับการไปเรียนพิเศษ ดูโทรทัศน ไปซื้อของ
กับพอแมและไปเที ่ยวตางจังหวัด เปนกลุ มที ่มี
ทัศนคติที ่ดีตอโรงเรียนและครู คิดวาโรงเรียนเปน
สถานที ่ที ่อยากไปทุกวัน และครูเปนบุคคลที ่ให
ความรู และสอนนักเรียนใหเปนคนดี (วลัยภรณ วิ
สุทธารัมณีย, 2547)

กลุม Mixed lifestyle มีลักษณะรูปแบบ
การดำเนินชีวิตแบบผสมผสานระหวางกิจกรรมแบบ
ออนไลนและไมผานสื่อออนไลนใชเวลาสวนใหญไป
กับการเลนเกมคอมพิวเตอร เลนกีฬา ออกกำลังกาย/
เขาฟตเนส ดูโทรทัศนในบาน ซึ่งมีลักษณะใกลเคียง
กับลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตกลุม Ambitious 

Kid Lifestyle ม ีล ักษณะของนักก ิจกรรมที ่ชอบ
เสริมสรางความรูและประสบการณใหม ๆ ใหตนเอง 
ใชเวลานอกเหนือจากการเรียนไปกับการอานและ
กีฬา รวมถึง การเลนที่ตองใชความสามารถพิเศษใน
การคิดแกไข ความสนใจในการเสริมสรางทักษะและ
ความสามารถพิเศษใหตนเองแสดงใหเห็นถึงการให
ความสำคัญกับอนาคตของตนเอง และคิดวาเพื่อให
ความหมายความสำคัญกับตน ผสมผสานกับรูปแบบ
การดำเนินชีว ิตแบบกลุ ม Activist Kid Lifestyle 

เปนกลุมเด็กที่ชอบเลนกลางแจงกับเพื่อนและชอบ
เลนกีฬาคิดวาเกมคอมพิวเตอรเปนของเลนที่จำเปน
สำหรับเด็ก และการเลนเกมคอมพิวเตอรทำให
สามารถพูดคุยกับเพื่อนในโรงเรียนได นอกจากน้ี
ยังใหความสำคัญกับพอแม คิดวาพอแมเปนบุคคลท่ี
ตองเคารพเชื่อฟงและพอแมทุกคนอยากใหลูกเปน
คนดี (วลัยภรณ วิสุทธารัมณีย, 2547)

อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับงานวิจัยดั่งเดิม
พบวารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีมี
จำนวนกลุมลดนอยลงเนื ่องจากมีการหลอมรวม
รูปแบบการดำเนินชีวิตเขาดวยกันทำใหแตละกลุมมี
ร ูปแบบการดำเน ินช ีว ิตท ี ่หลากหลายมากข้ึน 
นอกจากนี้ยังพบวารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจ
เนอเรชันซีมีการประยุกตใชงานสื่อออนไลนในทุก ๆ 
ก ิจกรรมมากยิ ่ งข ึ ้นเช นจากเด ิมม ีการเร ียนใน
หองเรียนหรือสถานศึกษาก็ปรับเปนรูปแบบการเรียน
โดยใชเครื ่องมือการสื ่อสารออนไลนซึ ่งสามารถ
เปลี ่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ใหเปนการ
เรียนใหมที่ใชเทคโนโลยีเขามาชวยทำการเรียนการ
สอน ตลอดจนประเด็นดานสถานศึกษาภาครัฐและ
ภาคเอกชนซึ่งมีปจจัยเรื่องจำนวนรายไดเฉลี ่ยตอ
เดือนเขามาเก่ียวของสงผลตอรูปแบบการดำเนินชีวิต
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ที่แตกตางกัน สำหรับผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูง
อาจมีรูปแบบการดำเนินชีวิตใกลเคียงกลุ ม Rich 

lifestyle มากกวาผูมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำ
ขอคนพบ

จากผลการวิจัยพบวาดานกิจกรรมพบวา
กิจกรรมที่เจเนอเรชันซีมีการจัดสรรเวลาใหมากท่ีสุด
คือเลนอินเทอรเน็ต/สื่อสังคมออนไลนในระดับมาก
ที่สุดดังนั้นการสื่อสารการตลาดจึงเหมาะสมที่จะใช
ชองทางการสื ่อสารออนไลน โดยแอปพลิเคชันท่ี
เหมาะสมและมีการใชงานมากที่สุดของเจเนอเรชันซี
คือ Youtube ซึ่งเหมาะกับรูปแบบเนื้อหาดานความ
บันเทิง สื่อวิดิทัศนท่ีมีเน้ือหาสนุกสนานสั้นกระชับได
ใจความ 

ดานความสนใจของเจเนอเรชันซีพบวา
กลุมตัวอยางกลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจตอ
สนใจการเรียน/ศึกษาตอสูงสุดดังนั้นการสื่อสารที่
เหมาะสมกับกลุมเจเนอเรชันซีจึงเหมาะกับการเสนอ
คอรทการเรียน/อบรมหรือตัวชวยในการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความตองการความสนใจของกลุมเจเนอเร
ชันซี ซึ ่งเหมาะกับแอปพลิเคชัน Facebook และ 
Line ซึ่งเปนชองทางการสื่อสารสองทางเพื่อใหผู  ท่ี
สนใจอยากทราบขอมูลไดรับขอมูลเพิ่มเติมครบถวน
ส ูงส ุด เหมาะสมก ับกล ุ ม เจเนอเรช ันซ ีระดับ
อ ุดมศ ึกษาที ่ม ีร ูปแบบตารางเร ียนหลากหลาย
ชวงเวลา ทำใหเวลาวางในแตละบุคคลมีไมตรงกัน 
การสื่อสารออนไลนจึงทำใหสามารถชวยลดชองวาง
ของระยะเวลา สถานท่ีและเวลาลงได

ดานความคิดเห็นพบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญม ีความคิดเห ็นว าการเล นอินเทอรเน ็ตให
ความบันเทิง ดังนั ้นการสื่อสารออนไลนกับกลุมเจ
เนอเรชันซีจึงควรสอดแทรกความบันเทิงไวในเนื้อหา 
เชน ใชสื่อวิดิทัศนมากกวาตัวอักษร ใชภาพกราฟฟก
ที่เขาใจงายแทนการใชภาพที่มีความละเอียดซับซอน 
เปนตน

โดยจากผลการวิจ ัยพบวาร ูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถแบงได 6 กลุม โดยแตละกลุมมีลักษณะเดน

แตกตางกันออกไป ทั้งดานกิจกรรม ดานความสนใจ
และดานความคิดเห็นท่ีมีตอสื่อออนไลน ดังนั้นเพ่ือให
การสื่อสารกับกลุมเจเนอเรชันซีเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดจึงควรคำนึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี

กลุม Online focused lifestyle เปนกลุม
ที่มีพฤติกรรมการสื่อสารออนไลนมากที่สุดในทุก ๆ 
ดาน ใชสื่อออนไลนเพื่ออัปเดตสถานะและติดตามคน
มีชื่อเสียง ติดตามขาวสาร การสั่งซ้ือสินคาบริการตาง 
รวมถึงเปนการใชสื่อออนไลนเพื่อหาความรู ใชเพ่ือ
การสื ่อสาร สรางสรรคความเปนตัวเอง ใชเปน
กิจกรรมยามวางเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน และยัง
ชวยประหยัดคาใชจายได ดังนั้นการใชชองการสื่อ
ออนไลนเพื่อการขายสินคาหรือบริการจึงเหมาะกับ
กลุมดังกลาว โดยการใชบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนจุดเดน
ดึงดูดผู บริโภค รวมถึงเนื ้อหาการใชสื ่อควรใชส่ือ
ที่กระชับ เขาใจงาย สรางสรรคและสอดแทรกความ
บันเทิง

กล ุ ม Advanced society lifestyle เปน
กลุมที่ไมมองวาการสื่อสารออนไลนเปนสิ่งที่ใชเพ่ือ
ความสนุกเพลิดเพลิน หรือเปนกิจกรรมยามวาง แต
ใชสื่อออนไลนเพื่อหาความรู เพื่อประโยชนในการ
สื่อสารและสรางความสัมพันธ ดังนั้นกลุมดังกลาวจึง
เปนกลุมที่มีลักษณะจริงจังและสนใจความกาวหนา
ในชีวิต การสื่อสารจึงควรเปนสารที่มีประโยชนและ
มุงใหเห็นการตระหนักถึงความเปนอยูของสังคม

กล ุ  ม  Rich lifestyle ม ีล ักษณะใช การ
สื่อสารออนไลนเพ่ืออัปเดตชีวิตประจำวัน สรางสรรค
ความเปนตัวเองและรับความบันเทิงโดยการใชสื่อ
ออนไลน บนพื ้นฐานของการใชจายเงินเพื ่อสิทธ์ิ
พิเศษตาง ๆ ดังนั ้นการสื่อสารกับกลุมมีฐานะทาง
ครอบครัวจึงควรสรางความรูสึก “พิเศษ” หรือการ
สรางหรูหรา มีระดับเปนทางเลือกเพ่ิมเติมใหแกกลุม
ดังกลาว

กลุม Creative lifestyle มีลักษณะใชชีวิต
ไปกับกิจกรรมอาสา ปลูกตนไม ทำบุญ และการทำ
กิจกรรมรวมกับครอบครัว รูปแบบการสื ่อสารที่
เหมาะกับกลุมสรางสรรคจึงเหมาะกับการสื่อสาร
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แบบเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) การตอบแทนสังคม หรือกิจกรรมอาสาสราง
ความสัมพันธแกสังคม ชุมชน และคนรอบขาง

กลุ ม Academic lifestyle เปนกลุ มที่ใช
ชีวิตไปกับการเรียนรู  ทบทวนความรู และการทำ
การบาน การส่ือสารที ่เหมาะกับกลุมเด็กเรียนจึง
เหมาะกับการสื่อสารดานการศึกษา การเผยแพร
ความรู ขอมูลการเรียนตาง ๆ รวมถึงการเชิญชวน
สำหรับกิจกรรมการเรียนเสริม กวดวิชาของสถาบัน
สอนเพ่ิมเติมดานตาง ๆ 

กลุม Mixed lifestyle เปนกลุมท่ีมีรูปแบบ
ชีวิตผสมผสานระหวางกิจกรรมแบบออนไลนและ
กิจกรรมแบบออฟไลน หรือการใชชีวิตนอกเหนือจาก
การเลนสื่อโซเชียลมิเดีย ดังนั้นการสื่อสารที่เหมาะ
กับกลุมผสมผสานจึงมีความหลากหลาย ใชสื่อสารได
ตั้งแตการเชิญชวนทำกิจรรมบนชองทางออนไลน ไป
จนถึงการเชิญชวนรวมกิจกรรมนอกสถานท่ี เชน การ
เขาคาย การเยี่ยมชมสถานท่ี กิจกรรมอาสา การออก
กำลังกาย เปนตน

ขอจำกัดงานวิจัย

1) งานวิจัยชิ้นนี้มีการศึกษากับประชากร
เฉพาะกลุมเจเนอเรชันซีในกรุงเทพมหานครเทาน้ัน 
จึงทำใหผลการศึกษาไมสามารถนำมาใชอธิบาย
ลักษณะของกลุมเจเนอเรชันซีในประเทศท้ังหมดได

2) การศึกษาครั ้งนี ้ใชวิธีเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามและวิเคราะหดวยสถิต ิเทานั ้น ไม
สามารถอธิบายขอมูลเชิงลึกของลักษณะรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีไดอยางครบรอบดาน

3) งานวิจ ัยชิ ้นนี ้ดำเนินการเก็บขอมูล
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นาตามมาตราการปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัส
ของภาครัฐ ซึ ่งอาจสงผลใหคำตอบเบี ่ยงเบนจาก
รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบปกติได

ขอเสนอแนะ

1) เน ื ่องจากงานวิจ ัยเร ื ่องร ูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีเปนการศึกษาลักษณะ
ทางประชากรเฉพาะกลุมเจเนอเรชันซีเทานั้น ควรมี
ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมระหวางเจเนอเรชัน
อื่น ๆ เพิ่มเติม

2) งานว ิ จ ั ยช ิ ้ นน ี ้ ส ามารถใช  ศ ึ กษา
เปรียบเทียบกับกลุมเจเนอเรชันซีได เมื่อเวลาผานไป
เพ่ือทดสอบวารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชัน
ซีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางไร

3) งานวิจัยช้ินน้ีใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ
โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล หากมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธ ีการ
สัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางอาจคนพบขอมูลเชิง
ลึกเพิ่มเติมได
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