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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรในกลุ่มเจนเนอเรชั่น
X,Y, Z ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา 2) คุณลักษณะ (บุคลิกภาพ ทัศนคติ และ
ค่านิยม)ของประชากร 3) ความแตกต่างในคุณลักษณะของประชากรในกลุ่มเจนเนอเรชั่น X, Y, Z
4) ความแตกต่างในพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 430 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้
ในงานวิจัยนี้มีทั้ งสถิติเชิงพรรณา (ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) สถิติเชิงอนุมาน (การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ t การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ F หรือการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ปัจจัย)
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงและชายจํานวนเท่า ๆ
กัน เป็นกลุ่มgeneration X, Y และ Z จํานวนเท่า ๆ กันมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และปริญญาตรี สถานภาพ โสด ปัจจุบันทํางานและไม่ได้ศึกษาต่อ ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างจําแนก
ตามเพศ พบว่า มีความแตกต่างเพียงบางประเด็น (ชอบสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอ ชอบทํางานที่มีเงินเดือนประจํา) แต่เมื่อทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม generation
พบว่ามีความแตกต่างถึง 35 ใน 53 ประเด็นผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) พบว่า
คุณลักษณะของ generation X, Y, Z ที่มีเหมือนกันคือมีความมั่นใจในตนเอง/มีโลกส่วนตัวสูง/
ทํางานโดยมีการวางแผนล่วงหน้า/ทําอะไรตามแบบแผนที่ตั้งไว้/ชอบสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย/รู้สึก
หงุดหงิดหากไม่สามารถสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียได้/ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ/ดูแลสุขภาพตนเอง
อยู่เสมอ/คิดว่าทุกวันนี้คนจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีทักษะที่หลากหลาย/เชื่อว่าเด็กต้องเคารพ
ผู้ใหญ่/จะทํางานได้ดีเมื่อมองเห็นผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงิน/อยากทํางานที่สามารถแบ่งเวลาให้กับชีวิต
ส่วนตัว/ตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก/พร้อมเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองตามคํา
คําแนะนําของผู้อื่นคุณลักษณะที่ generation X แตกต่างจาก generation Y และ Z คือไม่ชอบการ
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ABSTRACT

The objectives of this study were to study 1) personal factors of people belonging to generation X, Y and Z who were target population under study 2) their
characteristics (personality, attitude and value) 3) their difference in some characteristics 4) their behavior in shopping goods online. Samples included 430 persons.
Questionnaire was used as a tool to collect the data. Statistics used in this study included both descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics(t-test, F-test or ANOVA and factor analysis).
Outcome of the study showed that the majority of respondents were equally
divided between male and female. The majority of them was single, secondaryschool diploma or bachelor degree graduates, working and did not pursue any higher
education. The samples’ characteristics, according to sex, did differ in certain aspects
(communication through social media, exercising regularly, and working for fixed income). Study of samples’ characteristics, according to generation, revealed that they
did differ in 35 out of 53 aspects. Outcome from factor analysis indicated that their
similarities were as follows- self-confidence, high need for privacy, preplanned work ,
followed their plans, preferred social media communication, frustrated if could not
link to social media, exercising regularly, health conscious, firm belief that success
must come from having multi-skills, admit seniority, working on the basis of money
driven, life and work balance , deciding on the basis of one’s benefit, readiness to

ช
change and adapt to suggestions. Generation X differed from generations Y and Z in
their aversion to change, obeying and following social culture, preference for face to
face contact preference for multi-tasking. Generation Y differed from generations X
and Z in that they preferred collective work, firm belief that success depends on
fate, acknowledgement of racial difference, belief in equality of both sexes. On the
other hand, generation Z differed from generation X and Y in that they based all
decisions on their own, preferred all kinds of challenge, preferred texting rather than
face-to-face communication, having firm belief that creativity was originated from
working environment , having firm belief that all answers could be found online, willingness to participate for a better society. It should be noted that generation Z and
Y were not susceptible to change. Study of their behavior showed that, overall, generation X hesitated to shop online because their concern was inability to see the real
product. Generation Y preferred to shop for clothes and souvenirs.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ในแต่ละสังคมประกอบด้วยคนหลายกลุ่มหลายประเภทอยู่ร่วมกัน แต่ละบุคคลมีคุณลักษณะ
ที่แตกต่างกันไป ทั้งพฤติกรรม บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยม ทั้งนี้ในชีวิตประจําวัน
มนุษย์ไม่อาจพบปะหรือมีปฏิสัมพันธ์เฉพาะกับคนวัยใดวัยหนึ่ง เช่น สังคมครอบครัวประกอบไปด้วย
พ่อแม่ลูก ซึ่งมีวัยที่แตกต่างกัน สังคมโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย นอกจากเพื่อนยังมีครูบาอาจารย์
เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่น ๆ ที่ล้วนต้องประสบพบเจออย่างหลีกเลี่ยงมิได้สังคมการทํางาน ต้องพบ
เจอเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง รวมไปถึงบุคคลทั่วไปในที่สาธารณะ เป็นต้น การปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด ย่อมสามารถเกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกัน หรือในทางกลับกันอาจเข้า
กันได้ดี อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเหมือนและความแตกต่างในหลาย ๆ ด้าน
การศึกษาความแตกต่างทางด้านคุณลักษณะของบุคคลนั้นมีอยู่หลากหลายประเด็น
ตามแนวคิดการแบ่งลักษณะบุคคล ได้กล่าวถึงความแตกต่างของบุคคลโดยใช้เงื่อนไขของ
เวลามาอธิบายปรากฏการณ์ ภูมิหลังหรือบริบทแวดล้อม และลักษณะหรือบุคลิกเฉพาะ (เยเนอเรชั่น
Classification) แนวคิดนี้ริเริ่มมาจากชาวตะวันตก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้ได้มุ่งศึกษาคน 3 เยเนอเรชั่น คือเยเนอเรชั่น X (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522), เยเนอเรชั่น
Y (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2537) และเยเนอเรชั่น Z (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538-2553) (วฤตดา
วรอาคม, 2557) เป็นต้น การอธิบายถึงเหตุการณ์หรือภูมิหลังของคนแต่ละกลุ่มช่วยให้เข้าใจได้ว่า
ทําไมคนกลุ่มนี้ถึงมีแนวคิด เหตุผล และวิถีปฏิบัติเช่นนี้ เช่น เบบี้บูมเมอร์ส เป็นรุ่นที่เกิดในยุคสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเป็นยุคที่ต้องก่อร่างสร้างตัว ทํางานอย่างยากลําบาก อดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ
ซึ่งต่างจากคนเยเนอเรชั่นวายที่มีพ่อแม่เก็บหอมรอมริบเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าคนรุ่น
ตนเอง เป็นต้น
จากการค้นคว้าเกี่ยวกับคุณลักษณะของแต่ละเยเนอเรชั่น โดยส่วนมากถูกเรียบเรียงและ
ถ่ายทอดผ่านงานเขียนในรูปแบบต่างๆเช่นบทความ ซึ่งเป็นการนําเสนอเนื้อหาที่อ้างอิงถึงความเห็น
หรือเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมา(Anecdotal Evidence) มากกว่าการสรุปแนวคิดและผลลัพธ์จากการ
วิจัย (Macky et al., 2008; Kapoor and Solomon, 2011) ดังนั้นการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวอาจ
ทําให้เชื่อถึงคุณลักษณะเฉพาะโดยรวม (Stereotype) เช่นนั้นจริง ๆ นอกจากนั้นยังมีทฤษฎีที่ได้
อธิบายถึงสิ่งที่กําหนดบุคลิกภาพ (Personality Determinants) ซึ่งเชื่อว่าบุคลิกภาพมีผลมาจาก 2
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องค์ประกอบ ได้แก่ พันธุกรรม (Heredity) และสิ่งแวดล้อม (Environment Factors)จึงเป็นไปได้ว่า
ในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันของบุคคล สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
บุคลิกภาพได้
ในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ถือเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น (จากข้อมูล
ของประกาศสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครองเปรียบเทียบสัดส่วนความหนาแน่นของประชากร
กรุงเทพมหานคร ในปี 2556 มีจํานวนประชากรหนาแน่นมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 3628.58 คนต่อ
ตารางกิ โลเมตร) เมื่ อนํามาเปรี ยบเที ยบกั บจังหวั ดอื่นๆ ผู้คนมีรูปแบบการใช้ ชีวิต (Lifestyle) ที่
แตกต่างออกไป จาการที่เป็นศูนย์กลางสําคัญในหลายๆด้าน เช่น การศึกษา ธุรกิจการค้าการลงทุน
สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง การแพทย์ การท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน จึงเป็น
จังหวัดที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาใช้ชีวิตเป็นจํานวนมากและมีความหลากหลายของประชากรตามไปด้วย
อนึ่งในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทาง IT ได้มีส่วนช่วยให้การทําธุรกิจยุคปัจจุบันสามารถ
ดําเนินการโดยไม่จําเป็นต้องมีร้านจริง ๆ เพียงแต่มีเว็บไซด์ที่สามารถแสดงสินค้า ตลอดจนระบบ
เรียกชําระเงินทางออนไลน์ผ่านระบบธนาคาร จึงเป็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มคนในทั้ง 3 เยเนอเรชั่นจะมี
กิจกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากน้อยเท่าใด
ดังนั้น งานวิจยั ครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาและสํารวจความแตกต่างตลอดจนพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์ของคน 3 เยเนอเรชั่น ในกรุงเทพมหานคร เพื่ อให้ทราบว่าคุณลักษณะ เช่นบุค ลิกภาพ
ทัศนคติ ค่านิยมและการดําเนินชีวิตของแต่ละเยเนอเรชั่น ตลอดจนพฤติกรรม ว่าสอดคล้องกับการ
รับรู้และเข้าใจแบบเหมารวม (Stereotype) ตามสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ บทความ และเอกสาร
ต่าง ๆ หรือไม่ โดยทําการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจผ่านแบบสอบถาม เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางใน
การทําความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละเยเนอเรชั่นที่อาจแตกต่างออกไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มคนใน เยเนอเรชั่น X , Y และ Z ซึ่ง
เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะ(บุคลิกภาพ ทัศนคติ และค่านิยม)ของประชากรที่สังกัดเยเนอ
เรชั่น X Y และ Z ในกรุงเทพมหานครที่เหมือนกันและที่มีความแตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนนไลน์ของกลุ่มคนในทั้ง 3 เยเนอเรชั่น
1.3สมมติฐานของการวิจัย
ผู้คนในเยเนอเรชั่นX , Y, Z บางอย่างมีลักษณะบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และมี
พฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน
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1.4ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาของงานวิจัยครั้งนี้ ได้นําแนวคิดของเยเนอเรชั่นที่ได้จําแนกกลุ่มประชากรตามปีเกิด
และกล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่แตกต่างกัน คุณลักษณะเหล่านั้นได้ถูกจําแนกศึกษาตามแนวคิด
ต่อไปนี้
1. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความหมายและคํ า อธิ บ ายจาก
หลากหลายแหล่ง ซึ่งใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของบุคคล โดยงานวิจัยนี้บริบทของบุคลิกภาพได้มี
นัยยะสําคัญต่อการกล่าวถึงอุปนิสัยและพฤติกรรมของบุคคล
2. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ผู้วิจัยได้ทําการสืบค้นความหมายของ ทัศนคติ จากแหล่งที่มาที่
หลากหลาย เพื่อใช้อ้างอิงและอธิบายถึงทัศนคติของแต่ละเยเนอเรชั่น
3. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย ม ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า คํ า ว่ า ค่ า นิ ย ม ในทางวิ ช าการจาก
หลากหลายแหล่ง และได้สรุปคําจํากัดความทั้งหมดมาอธิบายค่านิยมของคนแต่ละเยเนอเรชั่น
4. พฤติกรรมของการสั่งซื้อสินนค้าออนนไลน์
1.4.2 ขอบเขตประชากร
กลุ่มประชากรสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15-50 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เยเนอเรชั่น
X, เยเนอเรชั่นวาย Y และเยเนอเรชั่น Z
1.4.3 ขอบเขตทางภูมิศาสตร์
ศึกษากลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล โดยสํารวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
450 คน และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มย่อยในสัดส่วนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุด
ได้แก่ กลุ่มเยเนอเรชั่น X กลุ่มเยเนอเรชั่น Y และกลุ่มเยเนอเรชั่น Z
1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา
เริ่มเก็บข้อมูลแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.
2558 รวมระยะเวลา 26 วัน
1.5 กรอบแนวคิดการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดในการแบ่งเยเนอเรชั่นมาใช้เป็นเกณฑ์การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อวัดความแตกต่างในด้านต่าง ๆ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ค่านิยม
ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ตัวแปรต้น (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ทัศนคติ (เชื่อในศักยภาพของบุคคล, ความสําเร็จมา
จากการทํางานหนัก,ทุกอย่างหาคําตอบได้จากโลก
ออนไลน์)

ข้อมูลทั่วไป
(เพศ, ปีเกิด, สถานภาพ, สถานภาพ
การศึกษา, สถานภาพการทํางาน)

บุคลิกภาพ (รักอิสระ, มีความมั่นใจ, กล้าแสดงออก,
มีโลกส่วนตัวสูง, เคารพกฎระเบียบ, มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว, ชอบความท้าทาย, ติดออนไลน์, รัก
สุขภาพ, การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง, ติดตาม
เทคโนโลยี, ยอมรับความหลากหลาย
ค่านิยม (ความสมดุลระหว่างการทํางานและการใช้
ชีวิต, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความต้องการเป็น
ผู้ประกอบการ)
พฤติกรรมในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ภาพที่ 1.1 : กรอบแนวคิดการวิจัย
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทําให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร
2. ทําให้ทราบถึงความเหมือนหรือความแตกต่าง ของประชากรที่เข้าข่ายเป็น เยเนอเรชั่น
X, Y , Z จากกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล
3. ทําให้ทราบพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของประชากรในทั้งสาม เยเนอเรชั่น
1.7 นิยามศัพท์
คุณลักษณะหมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพ แนวคิด พฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม รวมไปถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ช่วยอธิบายขยายความตัวบุคคล
บุคลิกภาพหมายถึงเอกลักษณ์หรือลักษณะนิสัยที่แสดงออกถึงลักษณะของแต่ละบุคคล รวม
ไปถึงพฤติกรรมของบุคคลนั้น
ทัศนคติ หมายถึง แนวคิด ความเชื่อ
ค่านิยมหมายถึงสิ่งที่บุคคลนิยมชมชอบ พึงปรารถนาอยากให้เป็นเช่นนั้น ไม่จําเป็นว่าต้องดี
หรือไม่ดีเสมอไป อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาความแตกต่างระหว่างคนแต่ละเยเนอเรชั่นผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ อง เอกสารและงานวิ จัยต่างๆ และได้กําหนดขอบเขตของการทบทวนวรรณกรรม โดยมี
สาระสําคัญในการนําเสนอเป็นลําดับดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับเยเนอเรชั่น
2. แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
3. แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม
4. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
5. แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเยเนอเรชั่น(การแบ่งลักษณะบุคคลตามช่วงเวลา)
ตามแนวคิดของมันน์ไฮม์ (Mannheim, 1952) ถึงความเป็นมาของเยเนอเรชั่นว่า บุคคลต้อง
ประสบกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพื่อที่จะได้เกิดการรวมตัวกันเป็นรุ่นเดียวกัน ซึ่งเป็น
แนวคิดที่สอดคล้องกับข้อสันนิฐานที่ว่าคนรุ่นหนึ่งๆควรจะต้องผ่านกระบวนการเดียวกันในบริบท
เฉพาะของประเทศนั้น
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บให้ เ ห็ น ความแตกต่ า งและที่ ม าของคนแต่ ล ะเยเนอเรชั่ น ได้ แ ก่ Baby
Boomers, เยเนอเรชั่น X, เยเนอเรชั่น Y, และเยเนอเรชั่น Z ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะ
ของคนแต่ละกลุ่มดังนี้
Gen B หรือ Baby Boomer คือคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 (ภราดร จํานงเวช,
2556 : ออนไลน์) หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สาเหตุที่เรียกว่า “Baby Boomer” เพราะ
หลังจากผ่านสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชากรที่ยังเหลืออยู่ในแต่ละประเทศมีน้อย คนในยุคนั้นจึงมี
ค่านิยมที่จะต้องมีลูกหลาย ๆ คน เพื่อสร้างแรงงานขึ้นมาพัฒนา ปัจจุบันคนยุค Baby Boomers เริ่ม
เข้าสู่วัยชรา คนกลุ่มนี้จึงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทํางาน เคารพในกฎระเบียบ ให้ความสําคัญกับสาย
การบังคับบัญชา อํานาจหน้าที่ กระบวนการในการทํางาน ชอบการทํางานที่มั่นคงและไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง (Raths, 1999) มีความอดทนสูงสู้งาน พยายามคิดและทําอะไรด้วยตัวเอง เป็นเจ้าคน
นายคน ถูก ครอบครั วสั่ งสอนมาให้ เ ป็น คนประหยัด อดออม จึง มี ก ารใช้ จ่ ายอย่ างรอบคอบ และ

5
ระมัดระวังคน มีแนวคิดที่จะทํางานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว มีความทุ่มเทกับการทํางานและองค์กร
มาก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากมีความจงรักภักดีกับองค์กรอย่างมาก (Adecco, n.d.:
ออนไลน์)
เยเนอเรชั่น X หรือ Gen X หมายถึงคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2523 (ภราดร จํานงเวช
,2556 : ออนไลน์) ประชากรกลุ่มนี้เกิดมาในช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแห่ง
ยุคสมัยค่อนข้างมาก เช่น การเปลี่ยนจากระบบอนาล็อก (Analog) มาสู่ระบบดิจิตอล (Digital) การ
เปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Mainframe) ที่มีขนาดใหญ่มาสู่คอมพิวเตอร์ (PC) ที่มีขนาดเล็ก
ลง เป็นต้น จึงทําให้คนกลุ่มนี้สามารถปรับตัวให้เหมาะกับยุคสมัยได้ดี จากการขยายตัวทางการค้า
อุตสาหกรรม และวิทยาการเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่อํานวยความสะดวก
มากมายที่ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิต สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางสังคมและ
เศรษฐกิจมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการด้านวัตถุ (Materialism) ในระดับปัจเจกบุคคล (Individual)
มากขึ้นคนเยเนอเรชั่นนี้มักพึ่งพาอาศัยความรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Reliant) ทั้งในการ
ทํ า งานและชี วิ ต ส่ ว นตั ว การมองว่ า งานเป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต เท่ า นั้ น ทํ า ให้ ค นกลุ่ ม นี้ ใ ห้
ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถในการทํางานควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทั้งทางสังคม ครอบครัว และความเป็นส่วนตัว จนกระทั่งสามารถสร้างความสมดุล
ระหว่างการทํางานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2551; Gursoy
et a., 2008) ได้โดยการเรียนรู้ปัญหาของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ ซึ่งทุ่มเทให้กับงานจนไม่มี
เวลาส่วนตัวและเวลาให้กับครอบครัวอุปนิสัยส่วนตัวมีนิสัยชอบเสี่ยง ชอบทําอะไรใหม่ๆ ปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงได้ดี มีความยืดหยุ่น ชอบความเป็นอิสระ และมักท้าทายกฏเกณฑ์ต่างๆที่อาจไม่
เหมาะสมกับยุคสมัย(Wong, Gardiner, Lang and Coulon, 2008; Gursoy, Maier and Chi,
2008) เป็นรุ่นที่เติบโตมาด้วยการดูแลตัวเองเป็นส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เป็นกลุ่มที่
แสวงหาอํานาจด้วยตนเอง และเป็นกลุ่มที่ต้องการความเป็นอิสระและการยอมรับ (รัชฎา อสิสนธิ
สกล;อ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2548:13) คนรุ่นนี้ใช้จ่ายเงินจํานวนมากเพื่อความเสพสุข และสนองความ
ต้องการของตนมากกว่าเบบี้บูมเมอร์ (Glass, 2007) คนรุ่นนี้อยู่ในช่วงระยะกลางของการทํางานที่
กําลังมีความก้าวหน้ามนอาชีพการงาน มีความทะเยอทะยาน ขยันขันแข็ง และชอบทํางานแบบพึ่งพา
ตนเอง มีการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของตน และมีการตั้งเป้าหมายในงานอยู่เสมอ ชอบเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง(Allen and Syfert, 2009)
เยเนอเรชั่น Y หรือ Why เยเนอเรชั่น คือคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524-2537 (ภราดร
จํานงเวช, 2556: ออนไลน์) เป็นคนยุคใหม่ที่ต้องการเหตุผลในทุกเรื่อง Gen Y ถูกเรียกขานหลายชื่อ
ไม่ว่าจะเป็นMillennial, Why, Dot Com, Net เยเนอเรชั่นหรือ KIPPERS (Kids in Parents’
Pockets Eroding Retirement Saving) เป็นต้น (Martin, 2005) เป็นรุ่นที่เกิดมาพร้อมกับการ
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ปลูกฝังและผลักดันด้านการศึกษาและเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ตั้งแต่วัยเด็ก เนื่องจากพ่อแม่ของคน
กลุ่มนี้เป็นผู้ มีความรู้สู ง คนรุ่นนี้จะมีความคิดเป็นของตนเองค่อนข้างสูง ไม่ชอบอยู่ใ นกรอบและ
เงื่อนไข กล้าแสดงออก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ใส่ใจต่อคําวิจารณ์ มีความมั่นใจในตนเอง (เสาวคนธ์
วิทวัสโอฬาร, 2550 : 22-26) ด้านการทํางาน ประชากรกลุ่มนี้ให้ความสําคัญกับกระบวนการคิด
มากกว่าการท่องจํา ไม่ต้องการคําแนะนําว่าควรหรือไม่ควรทําอะไร แต่ให้ความสนใจกับผลสําเร็จของ
งานหรือความท้าทายของเนื้อหาของงานมากกว่าวิธีการทํางาน (Glass, 2007; Hurst and Good,
2009) Gen Y เป็นกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดี ชอบทํางานเป็นทีม ไม่ชอบทําตามกฎระเบียบ ฉลาด
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (Howe and Strauss, 2000) แบบ
ตลอดเวลา ในการทํางานเป็นทีม คนกลุ่มนี้ไม่ชอบที่จะนั่งทํางานอยู่คนเดียวง่ายๆโดยไม่สุงสิงกับใคร
พวกเขาต้องการที่จะทํางานที่มีโอกาสพูดคุยสังสรรค์กับผู้อื่น และต้องการสถานที่ทํางานที่มีลักษณะ
เปิดโล่งที่เปิดโอกาสให้สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยากทํางานในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงหรือ
ติดต่อเพื่อนร่วมงานและเจ้านายได้สะดวกตลอดเวลา (พสุ เดชะรินทร์, 2552) รักความก้าวหน้า มุ่ง
ผลสําเร็จเป็นหลักแต่มักไม่วางแผนระยะยาว ไม่มีความอดทนแต่มีความคาดหวังสูง มีโลกส่วนตัวสูง
แต่ไม่ได้แสดงออกถึงความต้องการเป็นอิสระเทียบเท่าGen X (Gursoy et al., 2008) Gen Y เชื่อว่า
ทุ ก คํ า ถามคํ า ตอบในโลกอิ น เตอร์ เ น็ ต มี พ ฤติ ก รรมการสมั ค รงานผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต คุ ย กั น ทาง
อินเตอร์เน็ต หางานที่ถูกใจโดยต้องใช้ชีวิตสบายไปพร้อมๆกับค่าตอบแทนสูง ไม่ต้องการเวลาทํางานที่
แน่นอน (ภราดร จํานงเวช, 2556: ออนไลน์) มักมีความอดทนต่ําทั้งร่างกายและจิตใจ เก็บอารมณ์ไม่
อยู่ หากเกิดปัญหาหรือไม่พอใจเรื่องใด มีโอกาสถอดใจและลาออกสูง และไม่เคารพผู้อาวุโสกว่าหรือ
ตําแหน่งสูงกว่าแต่จะให้ความเคารพที่ตัวตนขอองบุคลนั้น Gen Y มักคิดว่าคนGen X เป็นเพื่อน
ร่วมงานมากกว่าเป็นผู้อาวุโสกว่า (Gelston, 2007)
เยเนอเรชั่น Z หรือ Gen Z คือคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2538-2553 (วฤตดา วรอาคม, 2557)
เป็นช่วงที่มีความสับสนวุ่นวายทั้งด้านสงครามการเมือง ผู้ก่อการร้าย และยุคของความตกต่ําไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจ จึงทําให้Gen Z ให้ความสําคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคม
(Desire to make a difference) (วฤตดา วรอาคม, 2557 : ออนไลน์) ยุคนี้เด็กเกิดมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ จนถูกเรียกว่าเป็นเด็กยุคดิจิตอล เป็นยุคที่เด็กทั่วโลกมีอะไรหลายๆอย่างที่
คล้ายคลึงกัน เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารทําให้เกิดการเชื่อมโยงกันได้ง่ายและรวดเร็ว เกิดการ
ยอมรั บ และเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายทั้ ง ในเรื่ อ งภาษาและเชื้ อ ชาติ เกิ ด ความคิ ด ทั ศ นคติ
พฤติกรรม ความต้องการ และลักษณะนิสัยที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน Gen Z มีทักษะในการสื่อสาร
ค่อนข้างต่ํา เนื่องจากมีพฤติกรรมการเรียนรู้และศึกษาทุกข้อสงสัยผ่านอินเตอร์เน็ตมากกว่าการพูดคุย
สื่อสารกับคนรอบข้าง พ่อแม่ และเพื่อนฝูง เด็กรุ่นนี้เป็นมนุษย์ข้อมูลและสถิติ มีนิสัยติดโลกออนไลน์
ทําให้การรับข่าวสารเป็นไปอย่างทันท่วงที ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมคิดเร็วทําเร็ว ไม่ชอบการรอคอย
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ก่อนทําอะไรต้องหาข้อมูลออนไลน์ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดให้มากที่สุด ต้องการคําอธิบายมาก
ต้องมีเหตุผล ต้องรู้สึกว่าเข้าใจกับทุกเรื่องในชีวิต ต้องการมีส่วนร่วมในครอบครัว ต้องการตัดสินใจ
ชีวิตตนเอง (พรพรรณ, 2556 : ออนไลน์) Gen Z มีดีเอ็นเอของการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเอง
(Entrepreneur DNA) ด้วยการเรียนการสอนในปัจจุบันที่มีตัวเลือกที่หลากหลาย และกระแส
ออนไลน์ที่เน้นการสร้างผลงานร่วม (Crowdsourcing) วัยรุ่นGen Z นี้มีความนึกฝันที่จะเป็นเจ้านาย
ตัวเอง เชื่อการปูทางสร้างประสบการณ์ทํางานของตนเอง โดยนิยมเริ่มทํางานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ มี
ความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ค่อยเชื่อเรื่องของการต้องออกไปเจอเพื่อนฝูงเพื่อสร้างตัวตนของตนเอง
คติในการทํางานของ Gen Z ที่สําคัญคือ ความโปร่งใส ความยืดหยุ่น ความมีอิสระ และการพึ่งพา
ตนเองในการทํางาน มีความรู้สึกว่าความคิดเห็นของตัวเองควรได้รับการรับฟัง
จากแนวคิดเกี่ยวกับเยเนอเรชั่น ผู้วิจัยได้สรุปออกมาในรูปแบบตารางเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
ดังนี้
ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปคุณลักษณะเด่นและแนวคิดของเยเนอเรชั่นทั้ง 4 กลุ่ม
คุณลักษณะ

Baby Boomers
เยเนอเรชั่น X
ความสําเร็จมาจาก
ทัศนคติ
การทุ่มเททํางาน
หนัก(Work Hard)
เงียบ สุขุม อดทน ทะเยอทะยาน
เชื่อมั่นในตนเองสูง
ไม่กล้าแสดงออก
ชอบพึ่งพาตนเอง
บุคลิกภาพ/
วางแผนชีวิต
อุปนิสัยทั่วไป
ล่วงหน้า

เยเนอเรชั่น Y
ทุกอย่างเป็นไปได้
และมีโอกาสสําเร็จ

เยเนอเรชั่น Z
ทุกอย่างสามารถ
เรียนรู้ได้จากโลก
ออนไลน์
ทะเยอทะยาน
มีความมั่นใจใน
มีความคิดของตนเอง ตนเองสูง
ค่อนข้างสูง
ชอบทําหลายๆอย่าง
ไม่ชอบอยู่ในกรอบ
ในเวลาเดียวกัน
กล้าแสดงออกมี
(Multi-Tasking)
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ติดออนไลน์(Onlineโลกส่วนตัวสูง
Addicted)
ไม่ใส่ใจต่อคําวิจารณ์
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
คุณลักษณะ

บุคลิกภาพ/
อุปนิสัยใน
ด้านลักษณะ
การทํางาน

บุคลิกภาพ/
อุปนิสัยใน
ด้านสังคม

ค่านิยม

Baby Boomers
มีความอดทนใน
การทํางานสูง
ใช้แรงงานหนัก
ชอบทํางานราชการ
เพราะเชื่อว่ามั่นคง
มุ่งทํางานเพื่อ
เติบโตไปพร้อมกับ
องค์กร
มีความจงรักภักดี
ต่อองค์กรสูง
ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง
ชอบเข้าสังคม
ต้องการการยกย่อง
เคารพกฎกติกา

เยเนอเรชั่น X
ขยันขันแข็ง
ชอบพึ่งพาตนเอง
ชอบเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง

เยเนอเรชั่น Y
ชอบทํางานเป็นทีม
ความอดทนต่ํา
งานที่ยดื หยุ่น
(Flexible) มีอิสระ
ทางความคิด
(Independent)
ต้องการความชัดเจน
ในเรือ่ งงาน

เยเนอเรชั่น Z
ตรงไปตรงมา
ยืดหยุ่น มีอิสระ
พึ่งพาอาศัยตนเอง
ชอบทํางานที่มี
เทคโนโลยีทันสมัย
สภาพแวดล้อม
ทํางานดี บรรยากาศ
ดี

ปรับตัวกับความ
เปลี่ยนแปลงได้ดี
ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่าง

การเปลี่ยนแปลงเป็น
สิ่งที่ท้าทาย
ชอบท้าทาย
กฎระเบียบ

Work-life
balance

Work-life balance

มีโลกส่วนตัวสูง
มักอยูก่ ับสังคม
ออนไลน์
การเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยูก่ ับเหตุผล
Work-life balance
รักสิ่งแวดล้อมและทํา
ประโยชน์เพื่อสังคม

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
นักจิ ตวิทยาและนักวิชาการได้อธิบายความหมายของบุคลิกภาพในเชิ งวิชาการมากมาย
ตามแต่แนวคิดและมุมมองของแต่ละท่านต่อไปนี้ เช่น
ฮิลการ์ด (Hillgard 1962 : 447) กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือ ผลรวมของลักษณะต่าง ๆ ของแต่
ละบุคคล ซึ่งการแสดงพฤติกรรมต่างๆก็คือผลรวมของการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น
แคทแทล (Cattel, 1943)กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือ สิ่งที่ช่วยให้สามารถทํานายได้ว่าใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นบุคคลจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร และบุคลิกภาพจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุก
ชนิด ทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน ซึ่งพฤติกรรมภายใน แคทแทลเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ลักษณะนิสัย(Trait)
ซิมบาร์โด และรัช (Zimbardo and Ruch1980:292) อธิบายถึงบุคลิกภาพว่า เป็นผลรวม
ของลักษณะเชิงจิตวิทยาของบุคคล แต่ละคนมีผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหลากหลายของ
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บุ ค คลนั้ น ทั้ ง ส่ ว นที่ เ ป็ น ลั ก ษณะภายนอกที่ สั ง เกตได้ ง่ า ย และพฤติ ก รรมภายในที่ สั ง เกตได้ ย าก
ลักษณะที่หลากหลายดังกล่าวส่งผลให้บุคคลแสดงออกต่างกันในแต่ละสถานการณ์และช่วงเวลา
ริชาร์ด ซี. บุทซิน และคณะ(Bootzin and othes 1991:502) ให้ความหมายว่า บุคลิกภาพ
เป็นลักษณะนิสัยและรูปแบบของความคิด ความรู้สึก และการประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคล
2.3แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม (Value)
ค่านิยมได้ถูกอธิบายและจํากัดความโดยนักจิตวิทยาและนักวิชาการในหลากหลายมุมมอง
และให้ความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้
ค่านิยมคือรูปแบบของความเชื่อ (Belief) ที่แต่ละคนยึดถือว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรหรือสิ่ง
ใดที่มีคุณค่า ไม่มีคุณค่า ค่านิยมจะสัมพันธ์กับทุกสิ่งโดยทั่วไปและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
ค่านิยมเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจว่าสิ่งใดเลวหรือดี และใช้ในการตัดสินพฤติกรรมของบุคคลด้วย
(Milton Rokeach, The Nature of Human Value, 1973)
ค่านิยมเป็นความคิด พฤติกรรม และสิ่งอื่นที่คนในสังคมหนึ่งเห็นว่ามีคุณค่า จึงยอมรับมา
ปฏิบัติและหวงแหนไว้ระยะหนึ่ง ค่านิยมมักเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยและความคิดเห็นของคนใน
สังคม (ก่อ สวัสดิ์พานิช, 2535)
ค่านิยมคือความชอบ ความสามารถจําแนกให้ความเห็นความแตกต่างของความชอบกับความ
ไม่ชอบได้โดยการประเมินผล (Pheonix, 1992)
ค่านิยมเป็นแรงจูงใจอันสําคัญที่มีต่อจุดมุ่งหมายในชีวิต จุดมุ่งหมายใดของชีวิตได้มาแล้ว
คุ้มค่า เราจะกล่าวว่าจุดมุ่งหมายนั้นมีค่านิยมสูง ถ้าจุดมุ่งหมายใดได้มาแล้วไม่คุ้มค่า จุดมุ่งหมายนั้นมี
ค่านิยมในระดับต่ํา สิ่งใดที่บุคคลพยายามหลีกเลี่ยงแสดงว่าบุคคลนั้นมีค่านิยมที่ไม่ดีหรือมีค่านิยม
ในทางลบต่อสิ่งนั้น ค่านิยมจึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล (Ruch, 1992)
ค่านิยมเป็นเจตคติและความเชื่อที่ฝังลึกในชีวิตของบุคคล และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลในทุกด้านจากพฤติกรรมที่เห็นได้ง่าย เช่น การแต่งกายไปจนถึงพฤติกรรมที่ซับซ้อน เช่ การ
แสดงความคิดเห็น การเลือกคู่ครอง ความยุติธรรม เป็นต้น (Miller, 1995)
ค่านิยมเป็นการยอมรับนับถือและพร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณค่าที่คนหรือกลุ่มคนในสังคมมีต่อ
สิ่งต่าง ๆ อาจเป็นวัตถุ ความคิด หรือการกระทําในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม ทั้งนี้ ได้มีการ
ประเมินค่าจากทัศนะต่าง ๆ โดยรอบคอบแล้ว (พนัส หันนาคินทร์, 2537)
ค่านิยมเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งใดเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ค่านิยมจะ
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของสังคม และเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างกว้างขวาง บุคคล
ใดยอมรับค่านิยมใดเป็นของตน ค่านิยมนั้นก็จะเป็นเป้าหมายในชีวิตของบุคคลนั้น (Kreth and
others 1972:102)
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เนื่องจากค่านิยมในงานเป็นความเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้จากงาน
และเป็นสิ่งที่บุคคลคิดหรือเห็นว่าควรประพฤติปฏิบัติในการทํางาน (George & Jones, 1999)
คําว่าค่านิยม มาจากคําว่า ค่า (คุณค่า) บวกกับคําว่า นิยม ก็หมายความว่า สิ่งนั้น ๆ เป็นสิ่งที่
มีคุณค่าได้รับความนิยมชมชอบจากบุคคลหรือสังคม สิ่งเหล่านี้อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้
(รองศาสตราจารย์โสภัณฑ์ นุชนาถ, 2548)
จากการศึกษาคําจํ ากัดความคํ าว่า “ค่านิยม” ผู้ศึกษาจึงสรุปความหมายทั้งหมดไว้ดังนี้
ค่านิยม เป็นความชอบ ความพึงพอใจ ความเชื่อที่คนเห็นว่าดี มีคุณค่า อาจเป็นรูปธรรม (วัตถุ) หรือ
นามธรรม (ความคิด) ก็ได้ คนในสังคมให้การยอมรับและจะแสดงออกผ่านพฤติกรรม เป็นแรงจูงใจซึ่ง
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมในสังคมนั้น ค่านิยมที่ได้รับการยอมรับจะกลายเป็นเป้าหมายของบุคคลนั้น
และค่านิยมสามารถเปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลา
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคตินี้ ได้มีผู้ที่เสนอแนวคิดและทฤษฎีไว้เป็นแนวทางในการศึกษามี
อยู่มาก ผู้วิจัยได้เลือกนํามาศึกษาและเสนอเพียงบางเรื่องที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัย
กําลังศึกษาอยู่ ดังต่อไปนี้
2.4.1 ความหมายของทัศนคติ
ทั ศ นคติ หมายถึ ง ลั ก ษณะของการรวมตั ว กั น อย่ า งเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ของอารมณ์
แรงจูงใจ การรับรู้ รวมถึงความเข้าใจบุคคล(Kretch and Crutchfield, 1948)
ทัศนคติเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก ตลอดจนท่าทีของบุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของหรือ
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ น ไปในทํ า นองที่ พึ ง พอใจหรื อ ไม่ พึ ง พอใจ เห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยก็ ไ ด้
(สุชา จันทร์เอม, 2526)
ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ ไม่ใช่สิ่งที่มีติดตัวมาตั้งแต่กําเนิด มีคุณลักษณะของการ
ประเมิน มีคุณภาพและความเข้ม มีความคงทน ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย มีความหมายแน่นอน และมี
ลักษณะความสัมพันธ์ที่ประกอบไปด้วย ความรู้ ความรู้สึก และประสบการณ์ทํางาน (ประภาเพ็ญ
สุวรรณ, 2526)
ทัศนคติ หมายถึง ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจจะเป็นการ
ยอมรับหรือปฏิเสธต่อสภาพการณ์บางอย่างในแต่ละอย่าง ต่อบุคคลในแต่ละบุคคลหรือสิ่งของในแต่
ละอย่างเป็นความรู้สึกในทางที่เป็นบวกและลบ รวมถึงความรู้สึกกลางๆที่ทําให้บุคคลแสดงออกมาใน
รูปแบบของพฤตติกรรมที่ถ่ายทอดมาจากจิตใจของบุคคลนั้น (Good, 1973)
ทัศนคติ คือ วิถีทางที่คุณคิดหรือรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และวิถีทางที่
ประพฤติต่อใครหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณคิดหรือรู้สึก (Hornby, 2010) อย่างไร
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ทัศนคติ คือ คุณลักษณะที่มีความมั่นคงที่ต่อเนื่องในความคิดความรู้สึกและแนวทางในการ
ปฏิบัติของพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือต่อความดี ต่อบุคคลและต่อกลุ่มคน เป็นความรู้สึกที่
แสดงต่อความประพฤติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะที่มีความมั่นคงและต่อเนื่องในความรู้สึกต่อสิ่ง ๆ
นั้นหรือบุคคลนั้น ๆ ในทางที่ดี (ธงชัย สันติวงษ์, 2535)
ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของ
พฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งของ สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางหนึ่ง เป็นสภาวะความพร้อม
ทางจิตใจที่มีความพร้อมและตั้งอยู่นานพอสมควร (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2545)
ทัศนคติ คือความพร้อมที่ จะตอบสนองหรือแสดงความรู้สึกต่ อวั ตถุ สิ่ งของ สัม ผัสอื่น ๆ
รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งความรูสึกหรือการตอบสนองดังกล่าวอาจเป็นไปด้วยความชอบหรือไม่
ชอบก็ได้ (ชูชีพ อ่อนโคกสูง, 2522)
ทัศนคติ เกี่ ยวข้องกับการแสดงออกทางความรู้สึกที่อยู่ภายใน เป็นการสะท้ อนให้ เห็ นถึง
แนวโน้มในทางใดทางหนึ่งของบุคคล เช่น การแสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้ก็
อาจจะเป็ น เพีย งแง่ คิ ด ของบุ ค คลหนึ่ ง ๆ ทั้ ง แง่ คิด และแนวโน้ม ดั ง กล่า วสามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความคิด ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาได้ผ่านไปนาน ๆ เนื่องจากทัศนคติเป็นกระบวนการทางจิตวิทยา
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ จึงไม่สามารถสังเกตให้เห็นโดยตรง แต่ต้องสังเกตได้จากสิ่งที่พูดหรือ
แสดงออกด้วยการกระทํา (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543)
ทัศนคติ คือ ตัวที่ตัดสินพฤติกรรม เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจในการ
พร้ อ มที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การตอบสนองของบุ ค คลนั้ น ๆ ต่ อ บุ ค คลอื่ น ๆ ต่ อ วั ต ถุ สิ่ ง ของหรื อ
เหตุการณ์ โดยที่ ทั ศนคตินี้ส ามารถเรียนรู้ หรือจัดการได้โ ดยบุค คลนั้น ใช้ ประสบการณ์ (Gibson,
2000)
ทัศนคติเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ
หลังจากได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั้น ๆ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ความรู้สึกในทางบวก เป็นการ
แสดงออกถึงความพอใจ ความเห็นด้วย ความชอบและให้การสนับสนุน เป็นต้น ความรู้สึกในทางลบ
เป็นการแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจ ความไม่เห็นด้วย ความไม่ชอบและไม่ให้การสนับสนุน เป็นต้น
และความรู้สึกที่เป็นกลางคือ ไม่มีความรู้สึกใด ๆ โดยบุคคลจะแสดงออกทางด้านความรู้สึกทาง
พฤติกรรม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้จากการกล่าว
คําพูดสนับสนุน การแสดงออกทางหน้าตาหรือท่าทางที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่พึงพอใจและพฤติกรรม
ภายใน เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้ ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่แสดงออกหรือจะเป็นความรู้สึก
กลางๆก็ไม่แสดงออกถ้าเป็นพฤติกรรมภายใน(ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์, 2541)
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า ทัศนคติเป็นความรู้สึก
ภายในจิตใจที่สามารถแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรม และเป็นความรู้สึกในทางบวกและทางลบ
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รวมถึงความรู้สึกกลางๆ ทัศนคติจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ในตัวเองและแสดงออกมาต่อวัตถุบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลรวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นหรือแระสบพบเจอด้วยตนเอง ทัศนคติจึงเป็นตัว
ตัดสินความรู้สึกภายในจิตใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้แสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมภายนอก
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กานที่มีต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ รวมถึงบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ได้สัมผัส เป็นลักษณะที่มั่นคงและต่อเนื่องต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บุคคลนั้นได้
สัมผัสมา ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าบุคลนั้นรู้สึกอย่างไร
2.4.2 องค์ประกอบของทัศนคติ
ธีรพร อุวรรณโณ (2548)ได้กล่าวเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนคติไว้ว่า มีผู้เสนอความคิด
เกี่ยวกับทัศนคติไว้ 3 แบบ คือทัศนคติแบบ 3 องค์ประกอบ ทัศคติแบบ 2 องค์ประกอบ และทัศนคติ
แบบ 1 องค์ประกอบ ดังนี้
ทัศนคติแบบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive Component) ประกอบด้วยความเชื่อ ความรู้
ความคิด และความคิดเห็น
2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึก
ชอบ-ไม่ชอบหรือท่าทางที่ดี-ไม่ดี
3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มหรือความ
พร้อมที่บุคคลจะปฏิบัติ ทัศนคติแบบมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่
3.1 องค์ประกอบด้านปัญญา (CognitiveComponent)
3.2 องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สกึ (Affective Component)
3.3 ทัศนคติแบบ 1 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral)
หมายถึง แนวโน้ม หรือความตั้งใจของคนที่จะแสดงบางสิ่งบางอย่างหรือการกระทําบางสิ่งบางอย่าง
ต่อคนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางใดทางหนึ่ง เช่น เป็นศัตรูก็จะก้าวร้าวด้วย แต่ถ้าเป็นมิตรก็จะมี
ความอบอุ่ น เป็ น ต้ น โดยที่ ค วามตั้ ง ใจนี้ อ าจจะถู ก วั ด หรื อ ประเมิ น ออกมาได้ จากการพิ จ ารณา
องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมของทัศนคติ
กิติมา สุรสนธิ(2541) ได้กล่าวเกี่ยวกับทัศนคติต่อผู้ส่งสารไว้ว่า ทัศนคติต่อผู้ส่งสาร หมายถึง
ความรู้สึกในทางดีและไม่ดีต่อผู้ส่งสารของผู้รับสาร ซึ่งส่วนใหญ่บุคคลมักจะมีความประทับใจ ชื่นชม
ต่อผู้ส่งสารในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัย รูปร่างหน้าตาคนที่มีชื่อเสียงหรือคนมีความรู้ในเรื่อง
นั้นๆ ทําให้ผู้รับสารมักจะประเมินผู้รับสารก่อนว่าเป็นใคร สังกัดอยู่หน่วยงานใด มีชื่อเสียงระดับใด
ความรู้สึกเหล่านี้ทําให้ผู้ส่งสารมีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการที่จะรับข่าวสารจากผู้รับสาร
หากผู้รับสารมีความรู้สึกไม่ดีต่อผู้ส่งสาร ผู้รับสารก็จะไม่สนใจ หลีกเลี่ยงที่จะรับข่าวสารจากผู้ส่งสาร
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ซึ่งทําให้การสื่อสารอาจไม่เกิดขึ้นหรือไม่ประสบผลสําเร็จ จะทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ส่ง
สารหรือผู้รับสารได้
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึกที่แสดง
ออกมาทางร่างกายหรือคําพูด และทัศนคตินั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทัศนคติ
ด้านปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม ทัศนคติแบบมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านปัญญา ด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติแบบมี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านพฤติกรรม โดนภาพรวมแล้ว ทัศนคติ
เป็นความรู้สึกที่พิสูจน์ไม่ได้เพราะเป็นความรู้สึกภายในและจะแสดงออกมาได้ด้วยการแสดงท่าทาง
และการพูดจา โดยเป็นการแสดงออกมาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อสิ่งของหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือต่อบุคคลและกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อยู่รอบข้าง
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วิวัฒนาการของการทําธุรกิจ เริ่มจากวิธีการพบปะกันเพื่อแลกสิ่งของที่แต่ละฝ่ายมีความ
ต้องการ จนมีการพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนมาจนถึงยุคของการใช้สื่อต่างๆ เป็นช่องทางในการ
ดําเนินการ โดยเรียกรูปแบบในการแลกเปลี่ยนนี้ว่า “การทําธุรกิจ” โดยในยุคปัจจุบันนี้ สื่อกลางกําลัง
เริ่มเป็นที่นิยม และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายคือ “อินเทอร์เน็ต”
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของใครหลายๆ คนไป
แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมไปถึง
ระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ จึงทําให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวก ง่ายดายมากขึ้น และเมื่อ
มีการนํากระบวนการทําธุรกิจมาประยุกต์ใช้ผ่านระบบเครือข่ายเช่นอินเทอร์เน็ต จึงเกิดการดําเนิน
ธุรกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า “พาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์”
ได้มีผู้ให้คํานิยามของพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างหลากหลาย ในลักษณะต่างๆดังนี้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดําเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์พัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์, 2542)
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ การผลิ ต การกระจาย การตลาด การขาย หรื อ การขนส่ ง
ผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรการค้าโลก WTO, 1998)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ทั้งใน
ระดับองค์กรและส่วนบุคคล บนพื้นฐานของ การประมวลและการส่งข้อมูลดิจิทัลที่มีทั้งข้อความ เสียง
และภาพ” (OECD, 1997)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทําธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขาย
สินค้า/บริการ การชําระเงิน การโฆษณาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่าย
ทางอินเทอร์เน็ต (มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่, 2558)
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พาณิ ช ย์ อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คือ การทํา ธุ ร กรรมหรื อ ธุร กิ จ ที่ผ่ า นช่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในทุ ก ๆ
ช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์, วิทยุ, โทรทัศน์, แฟกซ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบ ข้อความ เสียง
และภาพ รวมถึงการขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เนื้อหาข้อมู ลแบบดิจิตอล ถือว่าเป็น E-Commerce
ทั้งนั้น ดังนั้นการซื้อขายในรูปแบบ ECommerce เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่คําว่า E-Commerce เพิ่งมาเป็นที่รู้จักและยอมรับกัน หลังจากมี
การค้าขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น (ภาวุธพงษ์วิทยภานุ, 2551)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การดําเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า
และบริก ารผ่าน และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ ออิ เล็ก ทรอนิกส์ (กรมส่ ง เสริม การส่ง ออก
กระทรวงพาณิชย์)
จากคํานิยามดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce คือ การซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการโดยส่งข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ตถ้าผู้ใช้มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ คู่สายโทรศัพท์ โมเด็ม และเป็นสมาชิกของบริการอินเทอร์เน็ตก็สามารถทําการค้า
ผ่านระบบเครือข่ายได้
ประเภทของ E-Commerce มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ โดยอาจแบ่งตามประเภทของ
คู่สัญญา แบ่งตามวิธีการติดต่อสื่อสาร หรือแบ่งตามประเภทสินค้าก็ได้ ตัวอย่างเช่น
การแบ่งตามประเภทของคู่สัญญา ได้แก่
1. แบบผู้บริโภคกับธุรกิจ หรือบีทูซี (B-to-C = Business-to-Consumer) คือ ประเภทที่
ผู้ บ ริ โ ภคใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในการซื้ อ สิ น ค้ า จากธุ ร กิ จ ที่ โ ฆษณาอยู่ ใ นอิ น เทอร์ เ น็ ต อาจใช้ ไ ปรษณี ย์
อิเล็คทรอนิกส์วิดิโอคอนเฟอเร็นซ์ กลุ่มสนทนากระดานข่าว เป็นต้น วิธีนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ
ซื้อขายสินค้า และข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวก
2. แบบธุรกิจกับธุรกิจ หรือบีทูบี (B-to-B = Business-to-Business) คือ ประเภทที่ธุรกิจ
กับธุรกิจติดต่อซื้อขายสินค้ากันผ่านอินเทอร์เน็ต
3. แบบธุรกิจกับรัฐบาล หรือบีทูจี (B-to-G = Business-to-Government) คือประเภทที่
ธุรกิจติดต่อกับหน่วยราชการ
4. แบบรัฐบาลกับรัฐบาล หรือจีทูจี (G-to-G = Government to Government) คือ
ประเภทที่หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลอีกหน่วยงานหนึ่ง
5. แบบผู้บริโภคกับผู้บริโภค หรือซีทูซี (C-to-C = Consumer-to-Consumer) คือ
ประเภทที่ ผู้ บ ริ โ ภคประกาศขายสิ น ค้ า และมี ผู้ บ ริ โ ภคอี ก รายหนึ่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า เช่ น ช่ อ งทางอี เ บย์
ดอทคอม (Ebay.com) เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคสามารถจ่ายเงินให้กันทางบัตรเครดิตได้
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6. อีคอมเมิร์ซภายในองค์กร หรือแบบอินทราออร์ก (Intra-Org E-commerce) คือ การใช้
อี คอมเมิร์ ซ ในการช่ ว ยให้บริ ษั ท หรือองค์ใดองค์ กรหนึ่ ง สามารถปรั บปรุ งการทํ างานภายในและ
ให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
6.1 การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรจะสะดวกรวดเร็วจะได้ผลดีขึ้น โดยใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ และป้ายประกาศ เป็นต้น
6.2 การจัดพิมพ์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีพับลิซซิง (Electronic Publishing)
ช่วยให้บริษัทสามารถออกแบบเอกสาร จัดพิมพ์เอกสาร และแจกจ่ายเอกสารได้สะดวกรวดเร็ว และ
ใช้ค่าใช้จ่ายน้อย ไม่ว่าจะเป็นคู่มือข้อกําหนดสินค้า (Product Specifications) รายงานการประชุม
เป็นต้น
6.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพพนักงานขาย การใช้อีคอมเมิร์ซแบบนี้ช่วยปรับปรุง
การสื่อสารระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายขาย และระหว่างฝ่ายขายกับลูกค้า ทําให้ได้ประสิทธิภาพดีขึ้น
7. อีคอมเมิร์ซระหว่างองค์กร หรือแบบอินเตอร์ออร์ก (Inter-Organizational
Ecommerce) ซึ่งก็คือแบบเดียวกับรูปแบบบีทูบี (Business to Business) โดยมีตัวอย่างต่อไปนี้
7.1 การจัดซื้อ ช่วยให้จัดซื้อได้ดีขึ้น ทั้งด้านราคา และระยะเวลาการส่งของ
7.2 การจัดการสินค้าคงคลัง
7.3 การจัดส่งสินค้า
7.4 การจัดการช่องทางขายสินค้า
7.5 การจัดการด้านการเงิน
การแบ่งตามประเภทสินค้า สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. สินค้าดิจิตอล เช่น ซอฟท์แวร์ เพลง วิดีโอ หนังสือ ดิจิตอล เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งสินค้า
ได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ต
2. สินค้าที่ไม่ใช่ดิจิตอล เช่น สินค้าหัตถกรรม สินค้าศิลปะชีพ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่อง
หนังเครื่องประดับ เครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งต้องส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ ผ่านไปรษณีย์หรือ
บริษัทรับส่งพัสดุภัณฑ์
กระบวนการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถจําแนกได้ 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้านผู้ประกอบการ ในด้านของผู้ค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีองค์ประกอบดังนี้
1.1 สร้างเว็บเพจ หรือร้านค้าบนเว็บ ทําให้ผู้ค้าสามารถประกาศขายสินค้าบนระบบ
อินเทอร์เน็ต ได้โดยอาจเป็นเพียงหน้าโฆษณาสินค้าธรรมดาที่เอาไปฝากกับเว็บไซต์อื่น หรือร้านค้าอื่น
ไว้ หรือ มีชื่อร้าน หรือเว็บไซต์เป็นของตนเอง เช่น www.sabai.com เป็นต้น หน้าเว็บเพจสําหรับ
การเสนอสินค้า บางทีเรียกกันว่า หน้าร้าน (Store Front)

16
1.2 สร้างระบบตะกร้ารับสิ่งของสั่งซื้อ (Shopping Car System) เป็นระบบที่
สามารถคลิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าจากหน้าเว็บเพจได้โดยการคลิกซื้อแต่ละครั้ง จะเป็นการหยอดของลง
ตะกร้า หรือรถเข็นและสะสมไว้จนกว่าเราจะซื้อของครบ และตัดสินใจให้ระบบแคชเชียร์อัตโนมัติ
คํานวณเงิน (ระบบตะกร้ามีหลายรูปแบบมาก) ซึ่งสามารถปรับแต่ง หรือออกแบบเฉพาะ ให้เหมาะสม
กับกิจกรรมการค้าและสินค้าแต่ละชนิดได้
1.3 สร้างระบบความปลอดภัยในการชําระเงินค่าสินค้า ( Secure
Payment
System) เป็นระบบ คิดคํานวณเงินและชําระเงินค่าสินค้าที่ปลอดภัย โดยส่วนใหญ่จะชําระด้วยบัตร
เครดิต (ซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันสามารถรับเงินผ่านเว็บด้วยบัตร Visa AMEX, Master, SCB and
JCB ได้แล้ว) ซึ่งการถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตบนเครือข่ายจําเป็นต้องเข้ารหัสเพื่อป้องกัน
การรั่วไหล ระบบที่ใช้กันในปัจจุบัน คือ SSL ( Secure Socket Layers) แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
ความปลอดภัยมากนัก เพราะไม่สามารถระบุผู้ถือบัตรได้ว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ ดังนั้นจึงมีการพัฒนา
ระบบนี้ใหม่ขึ้นมาคือ SET ( Secure Electronic Transaction) ซึ่งมีการระบุทั้งสองฝ่ายว่า คือตัว
จริง แต่ติดปัญหาที่ต้นทุนการลงทุนสูง จึงยังไม่แพร่หลาย
1.4 คําสั่งซื้อที่ได้จะถูกส่งเข้า Mail Box หรือตู้จดหมายของเราโดยอัตโนมัติ (หรือ
อาจจะเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลก็ได้) รวมทั้งมีการยืนยันไปที่ลูกค้าผู้สั่งซื้อด้วย ในขณะที่ข้อมูลบัตรเครดิต
ก็สามารถส่งเข้าไปขออนุมัติวงเงินที่ธนาคาร ได้โดยอัตโนมัติ โดยจะมีการแจ้งยืนยันไปที่ลูกค้าด้วย ซึ่ง
ถ้าใครขายสินค้าที่สามารถดาวน์โหลด ได้เลยก็จะได้เปรียบเพราะลูกค้าสามารถรับมอบสินค้าไปได้
เลย ในขณะที่เจ้าของร้านก็ได้รับเงินเข้าบัญชีไปเลย แต่อย่างไรก็ตามหากเราไม่พร้อมที่จะต่อเชื่อม
เป็นระบบอัตโนมัติ (เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายสูง) เราก็อาจจะให้ส่งเข้ามาที่ตู้รับจดหมายของเราก่อนก็
ได้แล้วค่อยโทรขออนุมัติวงเงินภายหลัง (ถ้าสินค้าของเราดีลูกค้าก็ยอมคอยได้ แต่ถ้าหากเป็นประเภท
เพลงที่ดาวน์โหลดได้ ควรได้รับการอนุมัติแบบอัตโนมัติเลย)
2. ด้านผู้บริโภค ในการทําธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคสามารถดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การค้ น หาข้ อ มู ล ขั้ น ตอนแรกของการซื้ อ สิ น ค้ า เป็ น การค้ น หาข้ อ มู ล สิ น ค้ า ที่
ต้องการ แล้วนําข้อมูลแต่ละร้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน โดยใช้เว็บไซต์ที่นิยม หรือ Search
Engines เช่น http://www.google.com เป็นต้น
2.2 การสั่งซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการแล้ว จะนํารายการที่ต้องการเข้า
สู่ระบบตะกร้า และจะมีการคํานวณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยลูกค้าสมารถปรับเปลี่ยนรายการและ
ปริมาณที่สั่งได้
2.3 การชํ า ระเงิ น เมื่ อ ลู ก ค้ า ตัด สินใจซื้ อสิ นค้ าที่ ต้อ งการ ในขั้น ถัดมาจะเป็น การ
กําหนดวิธีการชําระเงิน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าว่าจะเลือกวิธีไหน
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2.4 การส่งมอบสินค้า เมื่อลูกค้ากําหนดวิธีการชําระเงินเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่วิธี
เลือกส่งสินค้า ซึ่งการส่งมอบสินค้าอาจจัดส่งให้ลูกค้าโดยตรง การใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า หรือ
ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง เป็นต้น
2.5 การให้บริการหลังการขาย หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งสินซื้อแต่ละครั้ง ร้านค้าต้องมี
บริการหลังการขายให้กับลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นติดต่อกับลูกค้าผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น
อีเมล์ และเว็บบอร์ด ก็ได้
2.6งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศุทธกานต์ มิตรกูลอนันตชัย คงจันทร์ (2559)ศึกษาค่านิยมของเยเนอเรชั่นวายในองค์กรโดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) ด้วยวิธี Principal Component Analysis หมุน
แกนแบบ Varimax ผลการวิจัยพบว่าเยเนอเรชั่นวายมีค่านิยม 3 ด้าน ได้แก่ค่านิยมด้านมนุษยธรรม
(ประกอบด้วย ความใจกว้าง ความเห็นใจผูอ้ ื่น ความร่วมมือ ความสุภาพ การให้อภัย อารมณ์ขัน และ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม) ค่านิยมด้านความก้าวหน้า(ประกอบด้วย การปรับตัว ความมุ่งมั่นอย่าง
แรงกล้า การควบคุมตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาตนและความริเริ่ม) ค่านิยมด้านอนุรักษ์
นิยม (ประกอบด้วย ความเป็นทางการ การเชื่อฟังและความเป็นระเบียบ)
เดชา เดชะวัฒนไพศาล, กฤษยา นุ่มพยา, จีราภา นวลลักษณ์, และชนพัฒน์ ปลื้มบุญ (2557)
ทําการศึกษาเยเนอเรชั่นเอ็กซ์และเยเนอเรชั่นวายในมุมมองต่อคุณลักษณะของตนเองและความ
คาดหวั ง ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของเยเนอเรชั่ น อื่ น โดยการใช้ แ บบสอบถามสุ่ ม กั บ ผู้ ที่ ทํ า งานในองค์ ก ร
ภาคเอกชนจํานวน 287 คน (เยเนอเรชั่นเอ็ก103 คนและเยเนอเรชั่นวาย 184 คน) ผลการศึกษา
พบว่าGenX มองว่าตนเองเป็นผู้ที่ชอบเพิ่มพูนประสบการณ์และการเรียนรู้ตลอดเวลา ชอบทํางาน
เป็นทีม ทะเยอทะยานขยันทํางานเป็นสามอันดับแรก ในขณะที่ GenY มอง GenX ว่าชอบทํางานเป็น
ทีม ชอบเพิ่มพูนประสบการณ์และการเรียนรู้ตลอดเวลามีความคิดริเริ่มท้าทายกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีมักใช้เทคโนโลยีช่วยทํางาน ส่วนในมุมมองของGenYต่อตนเอง พบว่า
GenY ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการทํางานต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์และการเรียนรู้
ชอบทํางานเป็นทีม สามารถทํางานที่ไหนก็ได้ตามความสะดวก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี เป็นต้น
ในขณะที่GenXมองGenYว่าเป็นคนมีความคิดริเริ่ม ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์และการเรียนรู้
ทะเยอทะยาน ขยันทํางาน ชอบทํางานเป็นทีม ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี และมักใช้เทคโนโลยีช่วย
ทํางาน เป็นต้น เมื่อดูผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นช่องว่างในการรับรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะสําคัญ
ของเยเนอเรชั่น ในที่นี้คือการรับรู้ของ
GenX ต่อ GenY มีค่อนข้างมาก มีความเห็นค่อนข้าง
หลากหลาย หรืออาจไม่สอดคล้องกับความเป็น GenY จริงๆ ทั้งนี้อาจมีความเข้าใจตามประสบการณ์
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ที่มีอยู่หรือเคยประสบมาแบบเหมารวม (Stereotype) หรือตามคําบอกเล่า (Anecdotal Evidence)
ที่ได้รับรู้มาในอดีต
ธรรมรัตน์ อยู่พรต (2556) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องค่านิยมในการทํางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ ดีขององค์กรของเยเนอเรชั่ นต่าง ๆ กลุ่ม ตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัท เอกชนใน
กรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ค่านิยมในการทํางานทั้งเยเนอเรชั่นวาย เยเนอ
เรชั่นเอ็กซ์และเบบี้บูมเมอร์สเป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกันคือ ค่านิยมด้านการเข้าใจผู้อื่นมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ค่านิยมด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมด้านการพัฒนาตนเองและ
ค่านิยมด้านการอนุรักษ์ตามลําดับ
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ (2556) ทําการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย Southern California
และ London Business School จากพนักงานในกลุ่มเยเนอเรชั่นวาย ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
ในกลุ่มนี้ให้ความสําคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัวมากกว่าคนรุ่น
อื่นๆโดยจะมองค่าตอบแทนหรือการเลื่อนตําแหน่งเป็น priority รอง ในขณะที่ต้องการความยืดหยุ่น
ในการทํางาน สามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนเวลาเข้าทํางานได้ หรือทํางานจากที่บ้านหรือที่อื่นๆและ
ความสามรถในการผลิตอยู่ที่ผลงานมากกว่าการวัดกันที่จํานวนชั่วโมงที่ใช้ทํางาน
ฉัตรนภา ติละกุล (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องบุคลิกภาพของพนักงานกลุ่มเยเนอเรชั่นวาย
ที่มีผลต่อความต้องการคุณลักษณะงาน พบว่า บุคลิกที่โดดเด่นของพนักงานกลุ่มเยเนอเรชั่นวาย คือ
บุคลิกภาพแบบแสดงออก รองลงมา คือ บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบเห็น
พ้อง บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก และบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวตามลําดับ พนักงานกลุ่มเยเนอเรชั่นวาย
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ความสําคัญ
ของงาน, ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน, การได้รับข้อมูลย้อนกลับ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ความหลากหลายของทักษะ ความชัดเจนของงานพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง นอกจากนั้ น เมื่ อ สํ า รวจปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น ในด้ า นเพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
สถานภาพ ตําแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด อายุงาน และเงินเดือน จะมีความต้องการคุณลักษณะงาน
ที่แตกต่างกัน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 กลุ่มประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ ณ ปีพ.ศ. 2557จํานวน
รวมทั้งสิ้น 5,692,284
คน (แหล่งข้อมูล:
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย)
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของTaro Yamane เนื่องจากจํานวนประชากรมีขนาดใหญ่
และทราบจํานวนที่แน่นอน
n

N
1  Ne 2

โดยที่ n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น95% สัดส่วน
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
n=

5692284
1  5692284(0. 05) 2

= 399.97

ในงานวิจัยนี้ใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 450 คน โดยผู้วิจัยแบ่งกลุ่มสํารวจออกเป็น
กลุ่มย่อยจํานวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเยเนอเรชั่น X, เยเนอเรชั่น Y, และเยเนอเรชั่น Z ในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน
การเก็บตัวอย่าง : ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน( multi-stage sampling) โดย
ดําเนินการดังนี้
กลุ่ม เยเนอเรชั่น X และ Y ซึ่งมีแนวโน้มทํางานในที่เดียวกัน ผู้วิจัยทําการคัดเลือกย่านธุรกิจ
3 ย่านจากรายชื่อย่านธุรกิจจํานวน 10 ย่านโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย( simple random
sampling) จากนั้นทําการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง(purposive sampling) โดยพิจารณาบุคคลที่มี
วัยอยู่ในช่วงของเยเนอเรชั่น X และ Y จากนั้นทําการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental
Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มคนใน เยเนอเรชั่น X และ Y
จริงๆจํานวน 440 คน
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ในส่วนของเยเนอเรชั่น Z ซึ่งมีแนวโน้มยังไม่ได้ทํางาน ผู้วิจัยทําการคัดเลือกนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา 3 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครจากรายชื่อสถาบันการศึกษาที่มีในกรุงเทพมหานคร
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( simple random sampling) จากนั้นทําการกําหนดโควต้าของ
นักศึกษาในแต่ละสถาบัน (quota sampling) แล้วทําการแจกแบบสอบถามให้นักศึกษากรอกโดยใช้
การเก็บตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling)จํานวน 450 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.2.1 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้มาจากข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยให้กลุ่มเป้าหมายตอบด้วยตนเอง (Self-Response Questionnaire) เพื่อ
ศึกษาคุณลักษณะ(บุคลิกภาพ ทัศนคติ และค่านิยม) ของคนทั้ง3เยเนอเรชั่น (เยเนอเรชั่นเอ็กซ์ เยเนอ
เรชั่นวาย และเยเนอเรชั่นซี(Z))ในกรุงเทพมหานครฯ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละกลุ่ม
โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ปีเกิด การศึกษา
สูงสุด สถานภาพการศึกษา และสถานภาพการทํางาน ซึ่งลักษณะคําถามเป็นแบบคําตอบหลาย
ตัวเลือก(Multiple Choices) จํานวน 5 ข้อ ให้เลือกข้อที่เหมาะสมที่สุด
ส่ ว นที่ 2 เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ และค่ า นิ ย ม ลั ก ษณะคํ า ถามเป็ น แบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับความเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้
5 คะแนน
ระดับความเห็นที่เห็นด้วยให้
4 คะแนน
ระดับความเห็นที่เฉยๆให้
3 คะแนน
ระดับความเห็นที่ไม่เห็นด้วยให้
2 คะแนน
ระดับความเห็นที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้
1 คะแนน
3.2.2 การหาคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นเองและมีขั้นตอนในการสร้างต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องบุคลิกภาพ ทัศนคติ และค่านิยม
ของคนแต่ละเยเนอเรชั่น แล้วจึงนํามากําหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการทําวิจัย กําหนดนิยามและเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทัศนคติ และค่านิยมของคนแต่ละเยเนอเรชั่น
3. นําแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (content validity) โดยอาศัยการคํานวณค่าดัชนี IOC(Item objective congruence)
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4. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาไปทําการทดลอง( pretest)กับจํานวนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน แล้วนําไปทําการวิเคราะห์หาค่าของความเชื่อมั่น
(reliability analysis) ได้ค่า Cronbach’s alpha = 0.856
5. นําแบบสอบถามไปใช้ในงานสํารวจจริง
3.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการแปรผลข้อมูล
ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการแปรผลข้อมูลแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
กรณีการแปลผลแบ่งเป็น 5 ระดับ
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80

=
=
=
=
=

5

1
5

0.8

อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด
อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
อยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง
อยู่ในระดับความคิดเห็นน้อย
อยู่ในระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด

3.4สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
3.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.4.2 สถิติเชิงอนุมาน(inferential statistics) ประกอบด้วยการทดสอบด้วยค่าสถิติt การ
ทดสอบด้วยค่าสถิติF หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(one-way ANOVA) และการ
วิเคราะห์ปัจจัย

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากแบบสอบถามที่เก็บได้จํานวน 450 ฉบับ ผู้วิจัยได้นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
พบว่ามีจํานวน 430ฉบับ จากนั้นผู้วิเคราะห์ได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติมาวิเคราะห์ สามารถ
สรุปผลได้เป็นส่วนๆดังนี้
ส่วนที่ 1ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2ข้อมูลแสดงคุณลักษณะของแต่ละ เยเนอเรชั่น
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละ เยเนอเรชั่น จําแนกตามคุณลักษณะ
ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละ เยเนอเรชั่นโดยใช้ การวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละ เยเนอเรชั่นในพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง4.1ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
-ชาย
-หญิง
เยเนอเรชั่น
-X
-Y
-Z
การศึกษาสูงสุด
-ประถมศึกษา
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-ปวช.

จํานวน

ร้อยละ

212
218

49.31
50.69

143
143
144

33.26
33.26
33.48

7
46
130
2

1.63
10.70
30.23
4.65
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ตาราง4.1(ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล

จํานวน
41
122
64

ร้อยละ
9.53
28.37
14.88

-ปวส.
-ปริญญาตรี
-ปริญญาโทขึ้นไป
สถานภาพ
-โสด
304
70.70
-สมรส
114
26.51
- หย่าร้างแยกกันอยู่
10
2.33
-หม้าย
2
0.47
สภาพปัจจุบัน
-กําลังศึกษาต่อ
145
33.72
-ทํางานและไม่ได้ศึกษาต่อ
216
50.23
-กําลังทํางานและศึกษาต่อ
61
14.19
-ว่างงานและไม่ได้ศึกษาต่อ
8
1.86
ตาราง4.1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงและชายจํานวน
ใกล้เคียงกัน เป็นกลุ่มเยเนอเรชั่น X จํานวน 143 คน ( ร้อยละ 33.26) กลุ่ม เยเนอเรชั่น Y 143 คน
(ร้อยละ 33.26) กลุ่ม เยเนอเรชั่น Z 144 คน (ร้อยละ 33.48)มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและปริญญาตรีจํานวน 252 คน ( ร้อยละ 58.60) โสดจํานวน 304คน (ร้อยละ 70.7) ปัจจุบัน
ทํางานและไม่ได้ศึกษาต่อจํานวน 216คน ( ร้อยละ 50.23)
4.2 ข้อมูลแสดงคุณลักษณะแต่ละ เยเนอเรชัน่
ตาราง4.2คุณลักษณะแต่ละ เยเนอเรชั่น
คุณลักษณะ
1)
2)
3)
4)

ฉันไม่ชอบทําตามคําสั่งของผู้อื่น
ฉันชอบตัดสินใจด้วยตัวฉันเอง
ฉันมีความมั่นใจในตนเอง
ฉันกล้าแสดงออก

Gen-X
Gen-Y
Gen-Z
mean S.D. mean S.D. mean S.D.
3.12 .729 3.79 .833 3.71 .848
3.94 .705 3.85 .802 3.92 .736
3.98 .690 3.74 .745 3.69 .862
3.56 .783 3.66 .758 3.46 .906
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ตาราง4.2(ต่อ)
คุณลักษณะ
5) ฉันมีโลกส่วนตัวสูง
6) ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่เสมอแม้ว่าจะ
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ตาม
7) ฉันชอบทําอะไรที่ทําให้ตนเองดูแตกต่างจาก
คนอื่นๆ
8) ฉันชอบทํางานที่ท้าทาย
9) ฉันทํางานโดยมีการวางแผนล่วงหน้า
10) ฉันเป็นคนทําอะไรตามแบบแผนที่ตั้งไว้
11) ฉันเป็นคนที่ชอบสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย
(เช่น FB, twitter, Line, IG, และอื่นๆ)
12) ฉันรู้สึกหงุดหงิดหากไม่สามารถสื่อสารผ่าน
โซเชียลมีเดียได้
13) ฉันพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นเจ้าของ
ธุรกิจ
14) ฉันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
15) ฉันไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
16) ฉันดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ
17) ฉันเคารพและปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสังคม
18) ฉันปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้ง่าย
19) ฉันติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
20) ฉันชอบการทํางานเป็นกลุ่ม
21) ฉันมักค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ก่อนตัดสินใจ
อยู่เสมอ
22) ฉันชอบเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
23) ฉันยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
24) ฉันชอบการสนทนาโดยเห็นหน้ามากกว่าการ
พิมพ์

Gen-X
Gen-Y
Gen-Z
mean S.D. mean S.D. mean S.D.
3.39 .928 3.63 .973 3.44 1.073
3.80 .830 3.77 .758 3.23 .973
2.95

.782

3.18

.903

2.81

.943

3.65 .906
4.14 .694
3.83 .764
3.41 1.038

3.74
3.93
3.87
3.78

.755
.741
.733
.948

3.72 .844
3.47 1.009
3.49 .907
3.66 1.034

2.96 1.025 3.36

.907

3.16

.941

3.22 1.082 3.79

.844

3.69

.895

3.15 1.084 3.32 1.010 3.10 .941
2.72 .956 3.3 .992 2.97 1.069
3.59 .871 3.84 .851 3.19 .969
3.95 .742 3.82 .697 3.48 .743
3.89 .761 3.95 .838 3.75 .862
3.67 .877 3.87 .820 3.72 .913
3.49 .831 3.63 .764 3.58 .936
3.95 .834 4.05 .772 3.90 .900
3.74
3.98
3.65

.885
.743
.993

3.65
3.75
3.88

.897
.763
.817

3.73
3.99
3.75

.869
.766
.921
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ตาราง4.2(ต่อ)
คุณลักษณะ
25) ฉันเชื่อว่าความสําเร็จมาจากการทํางานหนัก
26) ฉันเชื่อว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจาก
สภาพแวดล้อมในที่ทํางาน
27) ฉันเชื่อว่าทุกคําถามสามารถหาคําตอบได้จาก
โลกออนไลน์
28) ฉันเชื่อว่าความสําเร็จขึ้นอยูก่ ับโชควาสนา
29) ฉันคิดว่าทุกวันนี้คนจะประสบความสําเร็จได้
ต้องมีทักษะที่หลากหลาย
30) ฉันยอมรับความแตกต่างของชนชั้นในสังคม
31) ฉันเชื่อว่าเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่
32) ฉันชอบทําอะไรคนเดียว
33) ฉันยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนต่าง
วัย
34) ฉันยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนต่าง
เพศ
35) ฉันอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
36) ฉันจะทํางานได้ดีเมื่อมองเห็นผลลัพธ์ที่เป็นตัว
เงิน
37) ฉันจะทํางานได้ดีเมื่อได้รับคําชมเชย
38) ฉันหลีกเลี่ยงทีจ่ ะเผชิญความเปลี่ยนแปลง
39) ฉันอยากทํางานที่สามารถแบ่งเวลาให้กับชีวิต
ส่วนตัว
40) ฉันยินดีทํางานหนักเพื่อให้มีรายได้มากขึ้น
ถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาส่วนตัว
41) ฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

Gen-X
Gen-Y
Gen-Z
mean S.D. mean S.D. mean S.D.
3.72 .948 3.69 1.009 3.19 1.044
3.69 .939 3.95 .772 3.74 .901
3.07

.955

3.49

.982

2.93

.915

2.32 1.003 2.7
4.12 .729 4.11

.937
.725

2.49 1.122
3.87 .740

3.83
3.99
3.32
3.92

.809
.949
.858
.703

3.65
3.95
3.38
3.94

.739
.843
.951
.637

2.96 1.058
3.53 .986
3.25 .994
3.87 .811

4.06

.649

3.84

.737

3.91

.699

3.80
3.26

.996
.974

4.25
3.91

.773
.883

4.00
3.54

.958
.939

3.38
2.68
4.08

.885
.934
.749

3.77
3.09
4.23

.777
.941
.727

3.47 1.016
2.86 1.012
4.09 .751

3.05 1.117 3.34 1.086 3.10

.968

3.60

.756

.706

3.83

.698

3.60
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ตาราง4.2(ต่อ)
คุณลักษณะ
42) ฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อม
43) ฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอนุรกั ษ์วัฒนธรรม
44) ฉันชอบทํางานที่ไม่จํากัดเวลาตายตัว
45) ฉันตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ของตนเอง
เป็นหลัก
46) ฉันคิดว่าทุกเพศสภาพควรได้รับการยอมรับ
และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
47) ฉันมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดขี ึ้น
48) ฉันชอบทํางานที่มีเงินเดือนประจํา
49) ฉันรับได้หากจะมีผู้อื่นมาวิพากษ์วิจารณ์ฉัน
50) ฉันยินดีรับคําแนะนําจากหัวหน้าหรือเพื่อน
ร่วมงาน
51) ฉันพร้อมเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองตาม
คําคําแนะนําของผู้อื่น
52) ฉันชอบทํางานที่ให้ผลตอบแทนตามผลงาน
มากกว่าเงินเดือนประจํา
53) ฉันชอบทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

Gen-X
Gen-Y
Gen-Z
mean S.D. mean S.D. mean S.D.
3.59 .730 3.84 .705 3.45 .846
3.40
3.46
2.83

.788
.950
.981

3.75 .722 3.09
3.8 1.028 3.69
3.2 1.028 3.16

.954
.898
.903

4.23

.797

4.27

.888

3.78
3.63
3.71
4.00

.732
.793
.715
.615

3.83 .734 3.72 .810
3.62 1.005 2.96 1.061
3.80 .795 3.50 .829
4.12 .708 3.97 .714

3.89

.631

4.08

.692

3.60

.877

3.48

.813

3.77

.895

3.84

.815

3.43

.979

3.56

.940

3.52

.924

.818

4.19

ตาราง4.2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเยเนอเรชั่น X มีคุณลักษณะในระดับมาก(ที่มีค่าเฉลี่ยเกิน
4.00) ในประเด็น ฉันคิดว่าทุกเพศสภาพควรได้รับการยอมรับและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันฉัน
ทํ า งานโดยมี ก ารวางแผนล่ ว งหน้ า ฉั น คิ ด ว่ า ทุ ก วั น นี้ ค นจะประสบความสํ า เร็ จ ได้ ต้ อ งมี ทั ก ษะที่
หลากหลายฉันอยากทํางานที่สามารถแบ่งเวลาให้กับชีวิตส่วนตัวฉันยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
จากคนต่างเพศฉันยินดีรับคําแนะนําจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน
คุณลักษณะอื่นๆของกลุ่มเยเนอเรชั่น X ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.80-3.99ได้แก่ฉันเชื่อว่าเด็ก
ต้องเคารพผู้ใหญ่ฉันยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมฉันมีความมั่นใจในตนเองฉันเคารพและ
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ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสังคมฉันชอบตัดสินใจด้วยตัวฉันเองฉันยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจาก
คนต่างวัยฉันปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้ง่าย
ฉันพร้อมเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองตามคําคําแนะนําของผู้อื่น
ฉันเป็นคนทําอะไรตามแบบแผนที่ตั้งไว้ฉันยอมรับความแตกต่างของชนชั้นในสังคมฉันปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอยู่เสมอแม้ว่าจะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ตามและฉันอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
กลุ่มเยเนอเรชั่น Y มีคุณลักษณะในระดับมาก(ที่มีค่าเฉลี่ยเกิน 4.00) ได้แก่ประเด็นฉันคิดว่า
ทุกเพศสภาพควรได้รับการยอมรับและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันฉันอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองฉัน
อยากทํางานที่สามารถแบ่งเวลาให้กับชีวิตส่วนตัวฉันยินดีรับคําแนะนําจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน
ฉันคิดว่าทุกวันนี้คนจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีทักษะที่หลากหลายฉันพร้อมเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตนเองตามคําคําแนะนําของผู้อื่นและฉันมักค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ก่อนตัดสินใจอยู่เสมอ
คุณลักษณะอื่นๆของเยเนอเรชั่น Y ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.80-3.99 ได้แก่ประเด็นฉันชอบ
ตัดสินใจด้วยตัวฉันเองฉันทํางานโดยมีการวางแผนล่วงหน้าฉันเป็นคนทําอะไรตามแบบแผนที่ตั้งไว้ฉัน
ดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอฉันเคารพและปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสังคมฉันปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้
ง่ายฉันติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอฉันชอบการสนทนาโดยเห็นหน้ามากกว่าการพิมพ์ฉันเชื่อว่า
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากสภาพแวดล้อมในที่ทํางานฉันเชื่อว่าเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่ฉันยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนต่างวัยฉันยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนต่างเพศฉันจะทํางานได้
ดีเมื่อมองเห็นผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินฉันจะทํางานได้ดีเมื่อได้รับคําชมเชยฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมฉันชอบทํางานที่ไม่จํากัด
เวลาตายตั ว ฉั น มี ส่ ว นร่ ว มในการเปลี่ ย นแปลงสั ง คมให้ ดี ขึ้ น และฉั น รั บ ได้ ห ากจะมี ผู้ อื่ น มา
วิพากษ์วิจารณ์ฉัน
กลุ่มเยเนอเรชั่น Z มีคุณลักษณะในระดับมาก(ที่มีค่าเฉลี่ยเกิน 4.00) ในประเด็นฉันคิดว่าทุก
เพศสภาพควรได้รับการยอมรับและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันฉันอยากทํางานที่สามารถแบ่งเวลา
ให้กับชีวิตส่วนตัว ฉันอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
คุณลักษณะอื่นๆของกลุ่มเยเนอเรชั่น Z ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.80-3.99 ได้แก่ฉันชอบ
ตัดสินใจด้วยตัวฉันเองฉันมักค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ก่อนตัดสินใจอยู่เสมอฉันยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมฉันคิดว่าทุกวันนี้คนจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีทักษะที่หลากหลายฉันยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างจากคนต่างวัยฉันยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนต่างเพศฉันยินดีรับคําแนะนํา
จากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานฉันชอบทํางานที่ให้ผลตอบแทนตามผลงานมากกว่าเงินเดือนประจํา
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ตาราง4.3เปรียบเทียบคุณลักษณะต่างๆจําแนกตามเพศและเยเนอเรชั่น
tSig.
Fคุณลักษณะต่าง ๆ
statistic
statistic
1) ฉันไม่ชอบทําตามคําสั่งของผู้อื่น
1.760 .079
18.872
2) ฉันชอบตัดสินใจด้วยตัวฉันเอง
1.514 .131
.525
3) ฉันมีความมั่นใจในตนเอง
1.949 .052
5.338
4) ฉันกล้าแสดงออก
.440 .660
2.124
5) ฉันมีโลกส่วนตัวสูง
-1.157 .248
2.179
6) ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่เสมอแม้ว่าจะเห็นด้วย
-.759 .448
18.647
และไม่เห็นด้วยก็ตาม
7) ฉันชอบทําอะไรที่ทําให้ตนเองดูแตกต่างจากคนอื่นๆ
.669 .504
5.958
8) ฉันชอบทํางานที่ท้าทาย
.407 .684
.504
9) ฉันทํางานโดยมีการวางแผนล่วงหน้า
-.839 .402
22.718
10) ฉันเป็นคนทําอะไรตามแบบแผนที่ตั้งไว้
-1.591 .112
9.240
11) ฉันเป็นคนที่ชอบสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย(เช่น FB,
-2.501 .013*
4.597
twitter, Line, IG, และอื่นๆ)
12) ฉันรู้สึกหงุดหงิดหากไม่สามารถสื่อสารผ่านโซเชียล
-1.619 .106
5.741
มีเดียได้
13) ฉันพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจ
.782 .435
13.936
14) ฉันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
4.107 .000*
1.690
15) ฉันไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
.145 .885
11.065
16) ฉันดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ
-.471 .638
17.678
17) ฉันเคารพและปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสังคม
-.915 .361
14.855
18) ฉันปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้ง่าย
-1.248 .213
1.984
19) ฉันติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
.402 .688
1.936
20) ฉันชอบการทํางานเป็นกลุ่ม
.311 .756
.976
21) ฉั น มั ก ค้ น หาข้ อ มู ล ทางออนไลน์ ก่ อ นตั ด สิ น ใจอยู่
1.428 .154
1.099
เสมอ
22) ฉันชอบเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
-1.087 .278
.406
23) ฉันยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
.108 .916
4.076

Sig.
.000*
.592
.005*
.121
.115
.000*
.003*
.604
.000*
.000*
.011*
.003*
.000*
.186
.000*
.000*
.000*
.139
.146
.378
.334
.667
.018*
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ตาราง4.3(ต่อ)
tSig.
Fstatistic
statistic
ฉันชอบการสนทนาโดยเห็นหน้ามากกว่าการพิมพ์
.330 .742
2.038
ฉันเชื่อว่าความสําเร็จมาจากการทํางานหนัก
-.576 .565
11.713
ฉั น เ ชื่ อ ว่ า ค ว า ม คิ ดริ เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ม า จ า ก
.351 .726
3.229
สภาพแวดล้อมในที่ทํางาน
ฉันเชื่อว่าทุกคําถามสามารถหาคําตอบได้จากโลก
-.580 .562
12.656
ออนไลน์
ฉันเชื่อว่าความสําเร็จขึ้นอยู่กับโชควาสนา
-1.502 .134
4.673
ฉันคิดว่าทุกวันนี้คนจะประสบความสําเร็จได้ต้องมี
-.667 .505
4.942
ทักษะที่หลากหลาย
ฉันยอมรับความแตกต่างของชนชั้นในสังคม
-1.104 .270
36.573
ฉันเชื่อว่าเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่
-1.514 .131
10.240
ฉันชอบทําอะไรคนเดียว
-.145 .885
.642
ฉันยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนต่างวัย
1.366 .173
.395
ฉันยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนต่างเพศ
.768 .443
3.419
ฉันอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
.810 .418
7.868
ฉันจะทํางานได้ดีเมื่อมองเห็นผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงิน
-.657 .512
16.452
ฉันจะทํางานได้ดีเมื่อได้รับคําชมเชย
.338 .736
6.663
ฉันหลีกเลี่ยงทีจ่ ะเผชิญความเปลี่ยนแปลง
-.640 .522
6.159
ฉันอยากทํางานที่สามารถแบ่งเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว
1.789 .074
1.742
ฉันยินดีทํางานหนักเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นถึงแม้ว่า
-.533 .594
2.751
จะไม่มีเวลาส่วนตัว
ฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
.599 .549
4.583
ฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
.289 .773
9.171
สิ่งแวดล้อม
ฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอนุรกั ษ์วัฒนธรรม
-1.694 .091
21.428
ฉันชอบทํางานที่ไม่จํากัดเวลาตายตัว
1.792 .074
4.259
ฉันตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก
1.643 .101
6.025
คุณลักษณะต่าง ๆ

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)

Sig.
.132
.000*
.041*
.000*
.010*
.008*
.000*
.000*
.527
.674
.034*
.000*
.000*
.001*
.002*
.177
.065
.011*
.000*
.000*
.015*
.003*
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ตาราง4.3(ต่อ)
คุณลักษณะต่าง ๆ
46) ฉันคิดว่าทุกเพศสภาพควรได้รับการยอมรับและการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
47) ฉันมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดขี ึ้น
48) ฉันชอบทํางานที่มีเงินเดือนประจํา
49) ฉันรับได้หากจะมีผู้อื่นมาวิพากษ์วิจารณ์ฉัน
50) ฉันยินดีรับคําแนะนําจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน
51) ฉันพร้อมเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองตามคํา
คําแนะนําของผู้อื่น
52) ฉันชอบทํางานที่ให้ผลตอบแทนตามผลงานมากกว่า
เงินเดือนประจํา
53) ฉันชอบทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

tSig.
Fstatistic
statistic
.475 .635
.281
-.586 .558
-3.383 .001*
.232 .817
-1.018 .310
-.168 .866

Sig.
.755

.717
21.872
5.069
1.817
14.183

.489
.000*
.007*
.164
.000*

.983

.326

6.649

.001*

.317

.751

.712

.491

ตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามเพศ มีความแตกต่างกันในประเด็น)ฉันเป็นคนที่ชอบสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ฉันออกกําลังกาย
อย่างสม่ําเสมอ ฉันชอบทํางานที่มีเงินเดือนประจํา ทั้งนี้ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ส่วนผลจากการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่าง เยเนอเรชั่น X,Y,Z ใน 53 ประเด็นพบว่า
มีความแตกต่างใน 34 ประเด็น แต่ทั้ง 3 เยเนอเรชั่นจะไม่มีความแตกต่างในประเด็นฉันชอบ
ตัดสินใจด้วยตัวฉันเอง ฉันกล้าแสดงออก ฉันมีโลกส่วนตัวสูง ฉันชอบทํางานที่ท้าทาย ฉันออก
กําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ฉันปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้ง่าย ฉันติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ ฉัน
ชอบการทํางานเป็นกลุ่ม ฉันมักค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ก่อนตั ดสินใจอยู่เสมอ ฉันชอบเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ฉันเชื่อว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน
ฉันชอบทําอะไรคนเดียว ฉันยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนต่างวัย ฉันยินดีทํางานหนักเพื่อให้
มีรายได้มากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาส่วนตัว ฉันคิดว่าทุกเพศสภาพควรได้รับการยอมรับและการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ฉันมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ฉันยินดีรับคําแนะนําจาก
หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน ฉันชอบทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

31
4.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละ เยเนอเรชั่นโดยใช้ การวิเคราะห์ปัจจัย
ตารางที่ 4.4ความแตกต่างระหว่าง เยเนอเรชั่น โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัย
คําถามในแบบสอบถาม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

X

Y

Z

ฉันไม่ชอบทําตามคําสั่งของผู้อื่น

ฉันชอบตัดสินใจด้วยตัวฉันเอง
ฉันมีความมั่นใจในตนเอง
 
ฉันกล้าแสดงออก
 
ฉันมีโลกส่วนตัวสูง
 
ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่เสมอแม้ว่าจะเห็นด้วย

และไม่เห็นด้วยก็ตาม
ฉันชอบทําอะไรที่ทําให้ตนเองดูแตกต่างจากคนอื่นๆ

ฉันชอบทํางานที่ท้าทาย
ฉันทํางานโดยมีการวางแผนล่วงหน้า
 
ฉันเป็นคนทําอะไรตามแบบแผนที่ตั้งไว้
 
ฉันเป็นคนที่ชอบสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย
 
ฉันรู้สึกหงุดหงิดหากไม่สามารถสื่อสารผ่านโซเชียล
 
มีเดียได้
ฉันพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจ
 
ฉันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
 
ฉันไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
 
ฉันดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ
 
ฉันเคารพและปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสังคม

ฉันปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้ง่าย

ฉันติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ

ฉันชอบการทํางานเป็นกลุ่ม

ฉันมักค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ก่อนตัดสินใจอยู่เสมอ
ฉันชอบเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ

ฉันยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ฉันชอบการสนทนาโดยเห็นหน้ามากกว่าการพิมพ์





ผลจาก
ANOVA
ไม่มีความแตกต่าง





ไม่มีความแตกต่าง
ไม่มีความแตกต่าง





ไม่มีความแตกต่าง








ไม่มีความแตกต่าง











ไม่มีความแตกต่าง
ไม่มีความแตกต่าง
ไม่มีความแตกต่าง
ไม่มีความแตกต่าง
ไม่มีความแตกต่าง
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ตารางที่ 4.4(ต่อ)
คําถามในแบบสอบถาม

X

Y

25) ฉันเชื่อว่าความสําเร็จมาจากการทํางานหนัก
26) ฉันเชื่อว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจาก
สภาพแวดล้อมในที่ทํางาน
27) ฉันเชื่อว่าทุกคําถามสามารถหาคําตอบได้จากโลก
ออนไลน์
28) ฉันเชื่อว่าความสําเร็จขึ้นอยูก่ ับโชควาสนา
29) ฉันคิดว่าทุกวันนี้คนจะประสบความสําเร็จได้ต้องมี
ทักษะที่หลากหลาย
30) ฉันยอมรับความแตกต่างของชนชั้นในสังคม
31) ฉันเชื่อว่าเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่
32) ฉันชอบทําอะไรคนเดียว
33) ฉันยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนต่างวัย
34) ฉันยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนต่างเพศ
35) ฉันอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
36) ฉันจะทํางานได้ดีเมื่อมองเห็นผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงิน
37) ฉันจะทํางานได้ดีเมื่อได้รับคําชมเชย
38) ฉันหลีกเลี่ยงทีจ่ ะเผชิญความเปลี่ยนแปลง
39) ฉันอยากทํางานที่สามารถแบ่งเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว
40) ฉันยินดีทํางานหนักเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นถึงแม้ว่าจะ
ไม่มีเวลาส่วนตัว
41) ฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
42) ฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อม
43) ฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอนุรกั ษ์วัฒนธรรม
44) ฉันชอบทํางานที่ไม่จํากัดเวลาตายตัว
45) ฉันตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก





Z



ผลจาก
ANOVA
ไม่มีความแตกต่าง


















































ไม่มีความแตกต่าง
ไม่มีความแตกต่าง
























ไม่มีความแตกต่าง
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
คําถามในแบบสอบถาม

X

Y

46) ฉันคิดว่าทุกเพศสภาพควรได้รับการยอมรับและการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
47) ฉันมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดขี ึ้น
48) ฉันชอบทํางานที่มีเงินเดือนประจํา

49) ฉันรับได้หากจะมีผู้อื่นมาวิพากษ์วิจารณ์ฉัน

50) ฉันยินดีรับคําแนะนําจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน
 
51) ฉันพร้อมเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองตาม
 
คําแนะนําของผู้อื่น
52) ฉันชอบทํางานที่ให้ผลตอบแทนตามผลงานมากกว่า
 
เงินเดือนประจํา
53) ฉันชอบทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ:-1) เครื่องหมาย X แสดงว่าเครื่องหมายหน้า factor เป็นลบ
2)การทดสอบความแตกต่างใช้ระดับนัยสําคัญ0.05

Z



ผลจาก
ANOVA
ไม่มีความแตกต่าง
ไม่ มี ค วามแตกต่ า ง




ไม่มีความแตกต่าง


ไม่มีความแตกต่าง

ตารางที่ 4.4แสดงผลที่เกิดจากการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) โดยพิจารณาจากค่า
ของfactor loadings ที่สูงเกิน 0.50 พบว่า คุณลักษณะของ เยเนอเรอชั่น X,Y,Z ที่มีเหมือนกันคือ
- มีความมั่นใจในตนเอง
- มีโลกส่วนตัวสูง(consistent กับผลที่ได้จาก ANOVA)
- ทํางานโดยมีการวางแผนล่วงหน้า
- ทําอะไรตามแบบแผนที่ตั้งไว้
- ชอบสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย
- รู้สึกหงุดหงิดหากไม่สามารถสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียได้
- ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ(consistent กับผลที่ได้จาก ANOVA)
- ดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ
- คิดว่าทุกวันนี้คนจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีทักษะที่หลากหลาย
- เชื่อว่าเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่
- จะทํางานได้ดีเมื่อมองเห็นผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงิน
- อยากทํางานที่สามารถแบ่งเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว
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- ตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก
- พร้อมเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองตามคําคําแนะนําของผู้อื่น
ในส่วนของคุณลักษณะที่ทําให้ เยเนอเรชั่น X แตกต่างจาก เยเนอเรชั่น Y และ Z คือ
- ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง(consistent กับpost-hoc test ที่ได้จาก ANOVA)
- เคารพและปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสังคม(consistent กับpost-hoc test ที่ได้จาก
ANOVA)
- ชอบการสนทนาโดยเห็นหน้ามากกว่าการพิมพ์
- หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลง(consistent กับpost-hoc test ที่ได้จาก
ANOVA)
- ชอบทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
ในส่วนของคุณลักษณะที่ทําให้ เยเนอเรชั่น Y แตกต่างจาก เยเนอเรชั่น X และ Z คิอ
- ชอบการทํางานเป็นกลุ่ม
- เชื่อว่าความสําเร็จขึ้นอยู่กับโชควาสนา(consistent กับpost-hoc test ที่ได้จาก
ANOVA)
- ยอมรับความแตกต่างของชนชั้นในสังคม(consistent กับpost-hoc test ที่ได้จาก
ANOVA)
- คิดว่าทุกเพศสภาพควรได้รับการยอมรับและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ในส่วนของคุณลักษณะที่ทําให้ เยเนอเรชั่น Z แตกต่างจาก เยเนอเรชั่น X และ Y คือ
- ชอบตัดสินใจด้วยตัวฉันเอง
- ชอบทํางานที่ท้าทาย
- ชอบการติดต่อผ่านการพิมพ์มากกว่าการสนทนาโดยเห็นหน้า
- เชื่อว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากสภาพแวดล้อมในทีท่ ํางาน
- เชื่อว่าทุกคําถามสามารถหาคําตอบได้จากโลกออนไลน์(consistent กับpost-hoc
test ที่ได้จาก ANOVA)
- มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
อนึ่ง เยเนอเรชั่น Z เหมือนกับ เยเนอเรชั่น Y ตรงที่ไม่หวัน่ ไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
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4.5 เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละ เยเนอเรชั่นในพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
4.5.1 พฤติกรรมในการซื้อของสินค้าออนไลน์ของแต่ละ เยเนอเรชัน่
ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของทั้ง 3 เยเนอเรชั่น และจากการ
สอบถามตัวแทนของแต่ละเยเนอเรชั่นพบว่าส่วนใหญ่มักมีปัญหาไม่สามารถจดจําธุรกรรมที่ทําผ่าน
ทางออนไลน์ได้ เกินหกเดือนขึ้นไปยกเว้นจะเป็นสินค้าที่ใช้เงินค่อนข้างสูง ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาพฤติกรรม
ของแต่ละเยเนอเรชั่นในการทําธุรกรรมออนล์ในรอบหกเดือนที่แล้ว
ตารางที่ 4.5 การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในรอบหกเดือนที่แล้ว
การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
เยเนอเรชั่น X เยเนอเรชั่น Y เยเนอเรชั่น Z
ไม่ซื้อเลย
76.9
30.1
66.0
1-2 ครั้ง
21.7
32.2
31.2
.7
28.0
2.8
3-5 ครั้ง
มากกว่า 5
.7
9.8
ตาราง 4.5แสดงให้เห็นว่า เยเนอเรชั่น X ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ในขณะที่
เยเนอเรชั่น Y จะสั่งซื้อสินค้ามากกว่า ส่วน เยเนอเรชั่น X ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่ยังไม่ได้อยู่ในวัยทํางาน ยังไม่มีรายได้ประจํา
ตารางที่ 4.6ประเภทสินค้าที่มีการสั่งซื้อออนไลน์ในรอบหกเดือนที่แล้ว
ประเภทสินค้า
เยเนอเรชั่น X เยเนอเรชั่น Y เยเนอเรชั่น Z
ไม่ซื้อสินค้า
76.9
30.3
66
เสื้อผ้า
0.7
36.6
25
อิเล็กโทรนิค
9.8
7.0
1.4
เครื่องสําอาง
6.3
23.9
7.6
ของใช้มือสอง
6.3
2.1
ตาราง 4.6แสดงให้เห็นว่าสินค้าออนไลน์ที่ เยเนอเรชั่น X นิยมสั่งซื้อได้แก่สินค้าอิเล็คโทรนิค
ส่วน เยเนอเรชั่น Y นิยมสั่งซื้อเสื้อผ้าและเครื่องสําอาง ส่วนเยเนอเรชั่น Z จจะนิยมสั่งซื้อเสื้อผ้า
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ตารางที่ 4.7เหตุผลที่ไม่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
เหตุผลที่ไม่สงั่ ซื้อสินค้าออนไลน์
เยเนอเรชั่น X เยเนอเรชั่น Y เยเนอเรชั่น Z
ไม่มีโอกาสได้เห็นสินค้าจริง
85.5
4.7
7.4
ราคาแพงกว่าซื้อช่องทางปกติ
2.7
9.3
12.6
ไม่มีสินค้าที่น่าสนใจ
7.3
14.0
17.9
ไม่แน่ใจในระบบการจ่ายชําระ
4.5
18.6
14.7
อื่นๆ(เหตุผลส่วนใหญ่คือไม่มเี งินซื้อ)
53.5
47.4
ตารางที่ 4.7แสดงให้เห็นว่า สาเหตุหลักที่ เยเนอเรชั่น X ไม่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพราะไม่มี
โอกาสได้เห็นสินค้าในขณะที่ เยเนอเรชั่น Y ไม่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพราะไม่มีสินค้าที่น่าสนใจ ไม่
แน่ใจในระบบการจ่ายชําระ ส่วนเยเนอเรชั่น Z เหตุผลที่สําคัญคือไม่มีรายได้ประจํา ทั้งนี้เพราะกลุ่มนี้
ไม่ได้อยู่ในวัยทํางาน

บทที่ 5
บทสรุป
5.1 สรุป
จากผลการวิจัยในบทที่ 4 สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงและ
ชายจํานวนเท่าๆกัน เป็นกลุ่มเยเนอเรชั่น X Y และ Z จํานวนใกล้เคียงกันมีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี( ร้อยละ 58.6) สถานภาพ โสด (ร้อยละ 70.7) ปัจจุบันทํางาน
และไม่ได้ศึกษาต่อ ( ร้อยละ 50.23)ในการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม
เพศโดยใช้ t-test พบว่า มีความแตกต่างเพียงบางประเด็น (ชอบสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ออกกําลัง
กายอย่างสม่ําเสมอ ชอบทํางานที่มีเงินเดือนประจํา) แต่เมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเยเนอเรชั่นโดยใช้ F-test พบว่ามีความแตกต่างถึง 35 ใน 53 ประเด็น ทั้งนี้
ทําการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) โดยใช้ principal component analysis
KMO-sampling adequacy statistic , Bartlett's test of sphericity ,Kaiser's Criterion ,
Carell's Scree plot จากนั้นทําการ rotate ปัจจัยโดยใช้ Varimax method ได้ผลว่า
1) คุณลักษณะของ เยเนอเรชั่น X,Y,Z ที่มีเหมือนกันคือมีความมั่นใจในตนเอง/มีโลก
ส่วนตัวสูง/ทํางานโดยมีการวางแผนล่วงหน้า/ทําอะไรตามแบบแผนที่ตั้งไว้/ชอบสื่อสารผ่านโซเชียล
มีเดีย/รู้สึกหงุดหงิดหากไม่สามารถสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียได้/ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ/ดูแล
สุขภาพตนเองอยู่เสมอ/คิดว่าทุกวันนี้คนจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีทักษะที่หลากหลาย/เชื่อว่า
เด็กต้องเคารพผู้ใหญ่/จะทํางานได้ดีเมื่อมองเห็นผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงิน/อยากทํางานที่สามารถแบ่งเวลา
ให้กับชีวิตส่วนตัว/ตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก/พร้อมเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ตนเองตามคําคําแนะนําของผู้อื่น
2) ในส่วนของคุณลักษณะที่ทําให้ เยเนอเรชั่น X แตกต่างจาก เยเนอเรชั่น Y และ Z คือไม่
ชอบการเปลี่ยนแปลง/เคารพและปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสั งคม/ชอบการสนทนาโดยเห็นหน้า
มากกว่าการพิมพ์/หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลง/ชอบทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
3) ในส่วนของคุณลักษณะที่ทําให้ เยเนอเรชั่น Y แตกต่างจาก เยเนอเรชั่น X และ Z คิอช
อบการทํางานเป็นกลุ่ม/เชื่อว่าความสําเร็จขึ้นอยู่กับโชควาสนา/ยอมรับความแตกต่างของชนชั้นใน
สังคม/คิดว่าทุกเพศสภาพควรได้รับการยอมรับและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
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4) ในส่วนของคุณลักษณะที่ทําให้ เยเนอเรชั่น Z แตกต่างจาก เยเนอเรชั่น X และ Y คือ
ชอบตัดสินใจด้วยตัวฉันเอง/ชอบทํางานที่ท้าทาย/ชอบการติดต่อผ่านการพิมพ์มากกว่าการสนทนา
โดยเห็นหน้า/เชื่อว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจากสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน/เชื่อว่าทุกคําถาม
สามารถหาคําตอบได้จากโลกออนไลน์/มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น/อนึ่ง เยเนอเรชั่น
Z เหมือนกับ เยเนอเรชั่น Y ตรงที่ไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
5) ในส่วนพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่าเยเนอเรชั่น X ส่วนใหญ่จะไม่ค่อย
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ในขณะที่ เยเนอเรชั่น Y จะสั่งซื้อสินค้ามากกว่า ส่วน เยเนอเรชั่น X ส่วนใหญ่จะ
ไม่ค่อยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่ยังไม่ได้อยู่ในวัยทํางาน ยังไม่มีรายได้ประจํา
สินค้าออนไลน์ที่ เยเนอเรชั่น X นิยมสั่งซื้อได้แก่สินค้าอิเล็คโทรนิค ส่วน เยเนอเรชั่น Y นิยมสั่งซื้อ
เสื้อผ้าและเครื่องสําอาง ส่วนเยเนอเรชั่น Z จจะนิยมสั่งซื้อเสื้อผ้า สาเหตุหลักที่ เยเนอเรชั่น X ไม่
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพราะไม่มีโอกาสได้เห็นสินค้าในขณะที่ เยเนอเรชั่น Y ไม่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
เพราะไม่มีสินค้าที่น่าสนใจ ไม่แน่ใจในระบบการจ่ายชําระ ส่วนเยเนอเรชั่น Z เหตุผลที่สําคัญคือไม่มี
รายได้ประจํา ทั้งนี้เพราะกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในวัยทํางาน
5.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษานี้ พบว่าเยเนอเรชั่น Y มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่
เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่เป็นอนุรักษ์นิยม เคารพและปฎิบัติตามวัมนธรรมของสังคม
ชอบทํางานเป็นกลุ่ม ชอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุทธกานต์ มิตรกูลและคณะ
(2559) ที่ศึกษาค่านิยมของเยเนอเรชั่น Y และพบว่ามีค่านิยมในด้านมนุษยธรรมซึ่งรวมถึงการร่วมมือ
และมีค่านิยมด้านอนุรักษ์นิยมซึ่งรวมถึง การเชื่อฟังและความเป็นระเบียบ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเดชา เตชะวัฒนไพศาลและคณะ (2557) ที่ศึกษาเยเนอเรชั่น Y และพบว่าชอบทํางานเป็นทีม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีและสอดคล้องกับธรรมรัตน์ อยู่พรต(2556) ที่พบว่า เยเนอเรชั่น Y มีการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ในงานวิจัยนี้ พบว่า เยเนอเรชั่น X ไม่ชอบการทํางานเป็นทีม และพบว่า เยเนอเรชั่น Y ไม่มี
การติ ด ตามเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ อยู่ เ สมอ อยากทํ า งานที่ ส ามารถแบ่ ง เวลาให้ ชี วิ ต ส่ ว นตั ว ไม่ ใ ห้
ความสําคัญกับการทํางานที่ไม่จํากัดเวลาตายตัวเหมือนเช่น เยเนอเรชั่น X และ เยเนอเรชั่น Z ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเดชา เตชะวัฒนไพศาลและคณะ (2557) ที่ศึกษาทั้ง เยเนอเรชั่น X และ
Y และพบว่า เยเนอเรชั่น X ชอบการทํางานเป็นทีม และ เยเนอเรชั่น Y ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี
เพื่อช่วยในการทํางาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ (2556) ที่พบว่า เย
เนอเรชั่น Y ให้ความสําคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว แต่ไม่
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สอดคล้องตรงที่ เยเนอเรชั่น Y สามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนเวลาเข้าทํางานได้ หรือทํางานจากที่บ้าน
หรือที่อื่นๆ
5.3 ข้อเสนอแนะ
ในการจัดกลุ่มคนเข้าเป็น เยเนอเรชั่น X Y และ Z ต้องพึงระวังที่จะชี้ชัดไปโดยพิจารณาจาก
ความแตกต่างของช่วงอายุแต่เพียงอย่างเดียว ต้องพึงระลึกเสมอว่า มี เยเนอเรชั่น X จํานวนมากที่มี
ลักษณะเหมือน เยเนอเรชั่น Y และ Z และมี เยเนอเรชั่น Y จํานวนมากที่มีลักษณะไม่แตกต่างจาก เย
เนอเรชั่น X และ Z และก็มี คนจํานวนมากใน เยเนอเรชั่น Z ที่ไม่มีความแตกต่างจาก เยเนอเรชั่น X
และ Y ยิ่งไปกว่านั้น ความแตกต่างระหว่าง เยเนอเรชั่นอาจขึ้นกับภูมิลําเนา ฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคม เชื้อชาติของผู้คนที่ศึกษาด้วย อนึ่งต้องพึงระลึกเสมอว่า คุณลักษณะเหล่านี้ไม่ได้อยู่นิ่ง มีการ
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
การส่งเสริมการตลาดของสินค้าออนไลน์ สําหรับกลุ่ม เยเนอเรชั่น X อาจต้องกระทําในรูป
หากสั่งซื้อสินค้าไปหนึ่งชิ้นในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อน สามารถซื้อสินค้าชนิดเดียวกันเพิ่มเติมโดยได้
สิทธิ์ลดราคาในสัดส่วนหนึ่ง เพื่อว่าลูกค้ากลุ่ม เยเนอเรชั่น X เมื่อได้รับสินค้าชิ้นที่หนึ่งที่สั่งซื้อทาง
ออนไลน์ และเกิดความประทีบใจก็มีสิทธิ์สสั่งซื้อสินค้าชิ้นที่สองหรือสามเพิ่มเติมและได้รับส่วนลดจาก
การซื้อสินค้าชิ้นที่หนึ่ง
5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทําการศึกษากลุ่มคนใน เยเนอเรชั่นต่างๆ ในพื้นที่อื่น เช่น ในเขตภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถเปรี ยบเที ย บกั บ ผลที่ ได้ จากกลุ่ ม คนใน เยเนอเรชั่ นต่างๆ จากเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
แบบสอบถาม
หัวข้อเรื่อง ลักษณะความแตกต่างระหว่างGeneration X,Y และ Z
ในกรุงเทพมหานครฯและพฤติกรรมในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Differences in Characteristics among the People Who Belong to Generation X, Y
and Z Including Their Behavior of Online Shopping: Bangkok Metropolis
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อการศึกษา
ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่ น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความ
แตกต่างระหว่างคนแต่ละGenerationในกรุงเทพมหานคร
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน
3. แบบสอบถามนี้ใช้สําหรับการศึกษาวิจัยเท่านั้น การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อ
ท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
........................................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายถูก  ลงในช่องว่างตรงข้อความที่ตรงกับท่านมากทีส่ ุด
1) เพศ
 ชาย
 หญิง
2) ปีเกิด (โปรดระบุปีเกิด.......................)
 ปี พ.ศ. 2508-2522
 ปี พ.ศ. 2523-2537  ปี พ.ศ. 2538-2553
3) การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส.
 ปริญญาตรี
ปวช.
 ปริญญาโทขึ้นไป

46
4) ข้อใดตรงกับสภาพปัจจุบันของท่านมากที่สุด
 กําลังศึกษาต่อ
ทํางานและไม่ได้ศึกษาต่อ
กําลังทํางานและศึกษาต่อ
 ว่างงานและไม่ได้ศึกษาต่อ
5) สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 อย่าร้างหรือแยกกันอยู่
ส่วนที่ 2 ท่านมีระดับความเห็นต่อคําอธิบายต่อไปนี้ที่แสดงถึงตัวท่านในระดับใด
(1=ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 5=เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
ไม่เห็น
ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย เฉยๆ
คําอธิบายเกี่ยวกับตัวท่าน
อย่าง
ยิ่ง
1) ฉันไม่ชอบทําตามคําสั่งของผู้อื่น
1
2
3
2) ฉันชอบตัดสินใจด้วยตัวฉันเอง
1
2
3
3) ฉันมีความมั่นใจในตนเอง
1
2
3
4) ฉันกล้าแสดงออก
1
2
3
5) ฉันมีโลกส่วนตัวสูง
1
2
3
6) ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่เสมอแม้ว่าจะ
1
2
3
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ตาม
7) ฉันชอบทําอะไรที่ทําให้ตนเองดูแตกต่างจาก
1
2
3
คนอื่นๆ
8) ฉันชอบทํางานที่ท้าทาย
1
2
3
9) ฉันทํางานโดยมีการวางแผนล่วงหน้า
1
2
3
10) ฉันเป็นคนทําอะไรตามแบบแผนที่ตั้งไว้
1
2
3
11) ฉันเป็นคนที่ชอบสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย
1
2
3
(เช่น FB, twitter, Line, IG, และอื่นๆ)
12) ฉันรู้สึกหงุดหงิดหากไม่สามารถสื่อสารผ่าน
1
2
3
โซเชียลมีเดียได้
13) ฉันพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นเจ้าของ
1
2
3
ธุรกิจ
14) ฉันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
1
2
3

 หม้าย

4
4
4
4
4

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง
5
5
5
5
5

4

5

4

5

4
4
4

5
5
5

4

5

4

5

4

5

4

5

เห็น
ด้วย
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คําอธิบายเกี่ยวกับตัวท่าน
15) ฉันไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
16) ฉันดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ
17) ฉันเคารพและปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสังคม
18) ฉันปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้ง่าย
19) ฉันติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
20) ฉันชอบการทํางานเป็นกลุ่ม
21) ฉันมักค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ก่อนตัดสินใจ
อยู่เสมอ
22) ฉันชอบเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
23) ฉันยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
24) ฉันชอบการสนทนาโดยเห็นหน้ามากกว่าการ
พิมพ์
25) ฉันเชื่อว่าความสําเร็จมาจากการทํางานหนัก
26) ฉันเชื่อว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจาก
สภาพแวดล้อมในที่ทํางาน
27) ฉันเชื่อว่าทุกคําถามสามารถหาคําตอบได้จาก
โลกออนไลน์
28) ฉันเชื่อว่าความสําเร็จขึ้นอยูก่ ับโชควาสนา
29) ฉันคิดว่าทุกวันนี้คนจะประสบความสําเร็จได้
ต้องมีทักษะที่หลากหลาย
30) ฉันยอมรับความแตกต่างของชนชั้นในสังคม
31) ฉันเชื่อว่าเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่
32) ฉันชอบทําอะไรคนเดียว
33) ฉันยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนต่าง
วัย
34) ฉันยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนต่าง
เพศ

ไม่เห็น
ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

เฉยๆ

เห็น
ด้วย

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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คําอธิบายเกี่ยวกับตัวท่าน
35) ฉันอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
36) ฉันจะทํางานได้ดีเมื่อมองเห็นผลลัพธ์ที่เป็น
ตัวเงิน
37) ฉันจะทํางานได้ดีเมื่อได้รับคําชมเชย
38) ฉันหลีกเลี่ยงทีจ่ ะเผชิญความเปลี่ยนแปลง
39) ฉันอยากทํางานที่สามารถแบ่งเวลาให้กับชีวิต
ส่วนตัว
40) ฉันยินดีทํางานหนักเพื่อให้มีรายได้มากขึ้น
ถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาส่วนตัว
41) ฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
42) ฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อม
43) ฉันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอนุรกั ษ์วัฒนธรรม
44) ฉันชอบทํางานที่ไม่จํากัดเวลาตายตัว
45) ฉันตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ของตนเอง
เป็นหลัก
46) ฉันคิดว่าทุกเพศสภาพควรได้รับการยอมรับ
และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
47) ฉันมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดขี ึ้น
48) ฉันชอบทํางานที่มีเงินเดือนประจํา
49) ฉันรับได้หากจะมีผู้อื่นมาวิพากษ์วิจารณ์ฉัน
50) ฉันยินดีรับคําแนะนําจากหัวหน้าหรือเพื่อน
ร่วมงาน
51) ฉันพร้อมเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองตาม
คําแนะนําของผู้อื่น

ไม่เห็น
ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง
1
2

เฉยๆ

เห็น
ด้วย

3

4

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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คําอธิบายเกี่ยวกับตัวท่าน
52) ฉันชอบทํางานที่ให้ผลตอบแทนตามผลงาน
มากกว่าเงินเดือนประจํา
53) ฉันชอบทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

ไม่เห็น
ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

เฉยๆ

เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ส่วนที่สาม : พฤติกรรมการซือ้ สินค้าออนไลน์
1. ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ท่านได้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์บ่อยครั้งเท่าใด
 ไม่ได้สั่งซือ้
 1-2 คร้ง
 3-4 ครั้ง
 มากกว่า 5 ครั้ง
2. ประเภทของสินค้าที่สังซือ้ ออนไลน์
 ไม่ได้สั่งซือ้
 เสื้อผ้า
 อีเล็กโทรนิกส์
 ของชําร่วย
 สินค้ามือสอง
3. สาเหตุที่ทา่ นไม่มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 ไม่มีโอกาสได้เห็นสินค้าจริง  แพงกว่าซื้อโดยปกติ  ไม่มีสินค้าที่น่าสนใจ
 ไม่มั่นใจในระบบการจ่ายเงิน  อื่นๆ ( โปรดระบุ)______________________
***ขอขอบคุณที่ได้กรุณาสละเวลากรอกแบบสอบถามจนครบถ้วน***

ประวัติผเู้ ขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2553

ธัญนันท์ วีรภัทรรุ่งโรจน์
25 กันยายน พ.ศ. 2530
2275 หมู่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

สําเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนทิวไผ่งาม
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร
จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

