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บทความวิจัย

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภค
แบบพอเพียงของแรงงานต่างเจนเนอเรชั่น
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
บทคัดย่อ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานต่างเจนเนอเรชั่นในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครต่างเจนเนอเรชั่น บี เอ็กซ์ และวาย
ต่อพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนพฤติกรรมการบริโภคแบบ
พอเพียง ใช้ F-test ทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.70 ส่วนใหญ่เป็นเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ร้อยละ 43.00 รอง
ลงมา ได้แก่ เจนเนอเรชั่นวาย ร้อยละ 36.50 และเจนเนอเรชั่นบี ร้อยละ 21.50 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่ท�ำงานอยู่ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 54.20 กิจกรรมยามว่างของเจนเนอเรชั่นบีและเอ็กซ์ส่วนใหญ่ คือ ดูโทรทัศน์ อยู่บ้านนอนพักผ่อน
ร้อยละ 80.23 และ 52.15 ตามล�ำดับ ส่วนเจนเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่มีกิจกรรมยามว่าง คือ ดูหนัง ฟังเพลง ร้อยละ 58.22
ระดับพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบ พบว่า ไม่ตามกระแส มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ การรูค้ ณุ ค่าทรัพย์สนิ และจากผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย พบว่า แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีเจอเนอเรชั่นแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง
แตกต่างกัน โดยที่เจนเนอเรชั่นบีมีพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงมากกว่าเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย ดังนั้น ผู้ควบคุม
นโยบายภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการผลิต เนื้อหาที่บรรจุหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนําเสนอให้
เข้าใจได้อย่างง่ายดาย และชวนให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ อีกทั้งฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลขององค์การควรดําเนินการจัดกิจกรรม การรณรงค์ พร้อมทั้งการสร้างต้นแบบบุคลากรด้านการพอเพียงเพื่อ
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตาม
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง, แรงงาน, เจนเนอเรชั่น, นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
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A comparison of Workers of Different Generations on
Sufficient Consumption Behavior in Navanakorn
Industrial Estate
Abstract
The objective of the research was to compare the differences between workers of Generations B, X and Y
regarding sufficient consumption behaviors. Data was captured from questionnaire. And analyzed using statistical
tools of percentage, mean, and standard deviation regarding sufficient consumption behavior while the hypothesis
was tested by the F-test.
The findings on personal data showed that the majority of the sample were female (56.7%). Forty three percent
were Generation X, meanwhile the rest were Generation Y and Generation B (36.5% and 21.5%, respectively).
Most of them worked in the electronic industry (54.2%). The leisure activities of Generations B and X were watching
television and resting at home (80.23% and 52.15 respectively). While those of most of the Generation Y (58.22%)
were watching movies and listening to music.
The sufficient consumption behaviors of workers in Navanakorn Industrial Estate were at a moderate level.
The investigation of each component of the sufficient consumption behavior reveals that non-fashionable style
were at the highest average value, followed by appreciation of asset. The testing of the hypothesis reveals
that workers with different generations had different patterns of sufficient consumption behaviors. Generation B
particularly exercised more sufficient consumption behavior than Generation X and Generation Y. Therefore,
public sector should be support the creative several contents about sufficient consumption behaviors thru social
media and private sector (HR) should be create activities or campaign to motivating sufficient consumption
behaviors of workers.
Keywords : Sufficient Consumption Behavior, Workers, Generations, Navanakorn Industrial Estate
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บทน�ำ
กระแสโลกาภิวัตน์สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อ
ระบบโลกทั้งระบบ โดยการเปลี่ยนแปลงในระบบดังกล่าว
ส่งผลทัง้ ต่อด้านบวกและด้านลบทีเ่ ชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของ
ระบบสังคมโลกไว้ ดังนั้น การไร้พรมแดนที่เกิดขึ้น ทั้งใน
ระบบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพของ
คนนั้น โลกไร้พรมแดนจึงเป็นการที่ท�ำให้ทุกคนเกิดความ
ตระหนักและมองถึงเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันทั้งในระดับ
โลก สังคม และระบบอื่นๆ ร่วมกัน บนพื้นฐานความซับซ้อน
จะมีการออกแบบอย่างไรให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน
(พิชยั วาศนาส่ง, 2549, น.11) เมือ่ พิจารณาจากปรากฏการณ์
ส�ำคัญในการพัฒนาของโลกาภิวตั น์แล้ว มีฐานจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารเป็นพลังขับเคลือ่ นสังคม ท�ำให้เกิด
การไหลของข้อมูลข่าวสารจากพืน้ ทีห่ นึง่ ไปยังพืน้ ทีห่ นึง่ ได้ดว้ ย
ความรวดเร็ว ด้วยพลังของข้อมูลข่าวสารเมื่อมองในมุมมิติ
เชิงเศรษฐกิจ นอกจากนัน้ โลกาภิวตั น์ยงั หมายถึงความส�ำคัญ
ของระบบทุนนิยม การค้าเสรี การแบ่งงานกันท�ำในระดับ
สากล โลกาภิวตั น์นนั้ ยังเชือ่ มโยงถึงวัฒนธรรมการบริโภคของ
ผู้คนจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งอีกด้วย ผ่านกระบวนการส�ำคัญการ
ครอบโลกทางวัฒนธรรม เนื่องจากระบบสื่อสารไร้พรมแดน
ก่อให้เกิดระบบชุมชนโลกทุกเหตุการณ์สามารถเคลื่อนและ
ลื่นไหลอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดการครอบโลกทางวัฒนธรรม
อิทธิพลของวัฒนธรรมและอ�ำนาจของเศรษฐกิจจากประเทศ
ทีพ่ ฒั นาแล้วได้ไหลบ่าเข้าสูป่ ระเทศอืน่ อย่างรุนแรง ก่อให้เกิด
กระแสวัฒนธรรมโลก (Neo - Westernization) ครอบง�ำทาง
ความคิด การมองโลก การแต่งกาย การบริโภคนิยม (อารีย์
นัยพินิจ, 2556)
กระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละวั ฒ นธรรมโลกที่ เ ข้ า มาใน
ประเทศไทยส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต คนไทยทั้ ง ระดั บ ครอบครั ว
ชุมชน และประเทศ ท�ำให้ผู้คนมุ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว
มากกว่าการค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม สังคมเกิด
ภาวะต่างคนต่างอยู่ รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคที่บ่งบอก
ตัวตนทีส่ งู ขึน้ และเปลีย่ นแปลงไป ส่งผลประเด็นทางสังคมอืน่ ๆ

ตามมา เช่น พฤติกรรมการบริโภคเกินความจ�ำเป็น การ
บ่งบอกสถานะทางสังคมผ่านรูปแบบการใช้ชีวิตหรือการ
ใช้เงินเพือ่ แสวงหาความสุขเป็นหลัก เปลีย่ นจากการประหยัด
อดออมและความรู้สึก “พอเพียง” ในการด�ำรงชีวิตและการ
เกิดความสมดุลในชีวิตที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจแนวพุทธของ
ไทยมาอย่างช้านาน
กระแสการบริโภคนิยมที่เข้ามามีบทบาทผ่านกระแส
โลกาภิวัตน์นั้น มีปรากฏการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
คือ การพัฒนากรอบคิดเศรษฐกิจพอเพียง “…ความพอเพียงนี้
ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผล” พระราช
ด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2541 (กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.), 2551, น.
164) ข้างต้นแสดงว่า พฤติกรรมที่พอเพียงมีองค์ประกอบใน
ขั้นพื้นฐานอย่างน้อยสองประการ ประการแรก ได้แก่ ความ
พอประมาณ กล่าวคือ บุคคลจักต้อง “รูจ้ กั พอ” ซึง่ ในทีน่ จี้ ะขอ
ตีความอย่างแคบว่าหมายถึง ความพอในการบริโภค (ซึ่งจะ
มีนัยต่อไปถึงความพอในการถือครองทรัพย์สิน) อีกประการ
หนึ่งคือความมีเหตุผล กล่าวคือ บุคคลต้องตัดสินใจในทาง
เศรษฐกิจอย่างมีเหตุมีผล (สมชัย จิตสุชน, 2543, น.3) ดังนั้น
การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด�ำรงชีวติ คือทางเลือกของคนและกลุม่ คนจ�ำนวนหนึง่ ในการ
ด�ำเนินชีวติ และด�ำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ เพือ่ ปรับตัว
ให้สามารถอยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ
ในช่วงวัยหรือยุคสมัยหรือเจนเนอเรชัน่ (Generation)
หมายถึง กลุ่มคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน โดยกลุ่ม
ยุคสมัยหรือเจนเนอเรชั่นถูกมองว่ามีอิทธิพลที่ส�ำคัญต่อ
พฤติกรรมการบริโภค ส�ำหรับการแบ่งทั่วไปมีอยู่ 3 กลุ่ม
ยุคสมัย ประกอบด้วย 1) เจนเนอเรชัน่ บี ทีอ่ ยูใ่ นช่วงวัยแรงงาน
และยังไม่เกษียณจากการท�ำงาน เกิดในปี พ.ศ. 2498-2507
เป็นผู้มีความภักดีต่อองค์การของตนเองสูงกว่ากลุ่มอื่น หาก
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ก�ำลังท�ำงานอยู่ก็ก�ำลังสะสมเงินเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่าง
มีความสุข สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามใจปรารถนา
หากเกษียณจากท�ำงานแล้วก็เป็นผู้บริโภคที่พร้อมจะซื้อ
สินค้าตามความต้องการของตน มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อ
จับจ่ายใช้สอยสินค้าเพือ่ ตัวเองและบุคคลใกล้ชดิ รูค้ ณุ ค่าของ
เงิน ตั้งใจท�ำงานและมุมานะเพื่อสร้างฐานะให้กับครอบครัว
(เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2551) 2) กลุม่ เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ คือ
แรงงานที่เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 ให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
ความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work-life Balance)
มีแนวคิดและการท�ำงานในลักษณะรู้ทุกอย่างท�ำทุกอย่างได้
เพียงล�ำพัง ไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟัง
ข้อติติง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง การท�ำงาน
เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามตัง้ ใจและความทะเยอทะยาน
เพราะเกิดมาในยุคทีก่ ารแข่งขันสูง แต่รจู้ กั จัดสรรเวลาท�ำงาน
และเวลาพักผ่อนให้คล่องตัว ในด้านการใช้จ่าย มีความ
รอบคอบในการใช้จา่ ยและมีการวางแผนทางการเงินเป็นอย่างดี
เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ใช้เงินเป็น อะไรที่ไม่จ�ำเป็นจริงๆ ก็ไม่ซื้อ
แต่อะไรที่จ�ำเป็น ถึงจะแพงแค่ไหน ก็ควักตังค์จ่ายได้โดย
ไม่ลังเล (รัชฎา อธิสนธิสุกล และอ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2548)
3) กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย แรงงานที่เกิดในปี พ.ศ. 2523-2543
เป็นกลุ่มที่มีลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ชัชวาล ทัตศิวัช
(2553) กล่าวถึง คนยุคสมัยนี้ว่า เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรรม
การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันกับยุคสมัยอื่นอย่างมาก ถือว่าเป็น
ผูข้ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจทัง้ ในแง่ผผู้ ลิตและผูบ้ ริโภค เจนเนอเรชัน่
วายเติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพ
แวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทัง้ เทคโนโลยี
ทีก่ า้ วหน้า เป็นวัยทีเ่ พิง่ เริม่ เข้าสูว่ ยั ท�ำงาน มีลกั ษณะนิสยั ชอบ
แสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบ
และไม่ชอบเงือ่ นไข เจนเนอเรชัน่ วายเป็นคนทันสมัย ไม่ตกยุค
และมักเบื่อง่าย เป็นกลุ่มคนที่ทันโลก ทันเทคโนโลยี
จากสภาพการท�ำงานในโลกปัจจุบันที่มีความเครียด
จากการท�ำงาน แรงงานจ�ำนวนมากต้องท�ำงานล่วงเวลาเพื่อ
ให้ได้ค่าแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับแรงงานส่วนใหญ่
12 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในเขตอุตสาหกรรมเป็นผูท้ ตี่ อ้ งย้ายถิน่ ฐานมาจากต่างจังหวัด
เพือ่ เข้ามาท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ
โดดเดี่ยวจากการห่างไกลจากครอบครัวของตน ปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้ล้วนส่งผลให้แรงงานมีรูปแบบการด�ำรงชีวิตในเมือง
เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการท�ำงาน สนธยา บางบ่อ
(2552) กล่าวถึงวิถีชีวิตของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ว่า มีวถิ ชี วี ติ ของคนในสังคมเมืองทีห่ นีไม่พน้ เรือ่ งความบันเทิง
ที่พอให้ช่วยผ่อนคลาย และสถานที่ที่รวบรวมความบันเทิง
ราคาย่อมเยาส�ำหรับแรงงานคงหนีไม่พ้นห้างสรรพสินค้า
ที่เป็นแหล่งรวมความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เย็นสบาย
โรงหนัง ร้านอาหาร หรือเสื้อผ้าที่ทันสมัย แรงงานมีแนวโน้ม
ทีถ่ กู การโฆษณาชักจูงให้บริโภค ซึง่ เราเคยได้ยนิ ว่าการบริโภค
คือหนทางสู่การพักผ่อนหย่อนใจและการหาความสุข ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการบริโภคเกีย่ วข้องกับอารมณ์มากกว่าเหตุผล
สอดคล้องกับ วนิศา โชคปลอด (2554) ได้ท�ำการศึกษาการ
ก่อหนี้นอกระบบของแรงงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
พบว่า พฤติกรรมในการไม่มวี นิ ยั ใช้เงิน การใช้จา่ ยอย่างฟุม่ เฟือย
และใช้จ่ายไปกับการเที่ยว ดื่มกิน รวมถึงการเสี่ยงโชคลุ้นรับ
รางวัลต่างๆ เป็นหนึง่ ในพฤติกรรมส�ำคัญทีเ่ กิดความไม่พอเพียง
และก่อหนี้ นอกจากนั้นในงานวิจัยของ จุฑามาศ แก้วพิจิตร
(2552) ที่ได้ส�ำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งพบว่า แรงงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43)
มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และมีวธิ กี ารแก้ปญั หาโดยการกูย้ มื
และวิธีการแก้ไขมากกว่า 1 วิธีการ เช่น จ�ำน�ำ ใช้บัตรเครดิต
กดเงินสดมาใช้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยส่วนใหญ่ท่ี
ได้ศึกษาแรงงานโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีแนวโน้มใน
การบริโภคอย่างไม่พอเพียง พฤติกรรมร่วมคือพฤติกรรมการ
บริโภค โดยส่วนใหญ่นนั้ พฤติกรรมการบริโภคทีแ่ สดงออกคือ
การบริโภคนิยม ด้วยเหตุผลประการส�ำคัญคือการสะท้อนการ
พักผ่อน การมุ่งแสวงหาความสุขที่เกิดขึ้นเพื่อชดเชยจากการ
ท�ำงาน
ภายใต้กระแสการบริโภคนิยมในปัจจุบันและภาวะ
หนี้สิ้นของแรงงานส่งผลให้การบริโภคอย่างพอเพียงจะเป็น

แนวทางส�ำคัญของการอยู่รอด จึงเป็นที่น่าสนใจว่าแรงงาน
แต่ ล ะกลุ ่ ม เจนเนอเรชั่ น นั้ น มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคแบบ
พอเพียงมากน้อยเพียงใดและมีพฤติกรรมแตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
เจนเนอเรชั่ น ต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคแบบพอเพี ย งของ
แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อเข้าใจในความ
แตกต่างของพฤติกรรมในแต่ละกลุม่ ยุคสมัยต่อพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียง โดยบริบททีส่ ำ� คัญของนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร เนื่องจากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการทางด้านเขต
อุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท นวนคร จ�ำกัด
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2514 และเป็นหนึ่งในบริษัท
ที่ด�ำเนินการมาเป็นเวลายาวนานกว่า 41 ปี ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange
of Thailand, SET) เป็นบริษัทมหาชน เมื่อปี 2545 มีบริษัท
รวมกันอยู่ภายในโครงการมากกว่า 200 บริษัท ไม่ว่าจะเป็น
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ โดยธุรกิจ
ส่วนใหญ่ในเขตอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมสนับสนุน และนวนครเป็นแหล่งรวมแรงงาน
ฝีมือจ�ำนวนมาก
ดังนั้น การศึกษานี้จึงเป็นเสมือนการศึกษาน�ำร่อง
(Pilot Study) น�ำมาสูแ่ นวทางการเข้าใจพฤติกรรมการบริโภค
ของแต่ละกลุ่มเจนเนอเรชั่น และพัฒนาสู่แนวทางการปรับ
พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง ขยายผลสู่เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครต่างเจนเนอเรชั่น บี เอ็กซ์ และวาย
ต่อพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง

สมมติฐานของการวิจัย
เจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียงแตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และได้น�ำเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1. พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง
พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง หมายถึงพฤติกรรม
การใช้จา่ ยสินค้าและบริการตามความเหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง ไม่ใช้จ ่ า ยจนเกินตั ว ผ่ า นการวางแผนและ
บริหารการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า และค�ำนึงถึงคุณภาพและ
ประโยชน์มากกว่าตราสินค้าเป็นส�ำคัญ (นราเขต ยิ้มสุข,
2557) พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง ประกอบด้วย
องค์ประกอบส�ำคัญ 5 องค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การรู้คุณค่าของทรัพย์สิน เป็นการ
ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการที่ตนเองเลือกซื้อให้ได้
ประโยชน์สูงสุด และการดูแลรักษาเพื่อให้ใช้อย่างยาวนาน
(สิระยา สัมมาวาจ, 2546 ; กิ่งอ้อ มะลินิล, 2552 ; ปรียานุช
พิบูลสราวุธ, 2552)
องค์ประกอบที่ 2 การค้นหาข้อมูล หมายถึง การ
แสวงหารายละเอียดของสินค้าหรือบริการเพื่อน�ำมาประเมิน
ทางเลือกก่อนตัดสินใจ (Schiffman and Kanuk, 2007 ;
Solomon, 2007 ; Blackwell, Miniard, and Engel, 2006 ;
ระวีวรรณ ธรณี และคณะ, 2551)
องค์ประกอบที่ 3 การเปรียบเทียบ เป็นการให้ความ
ส�ำคัญกับการเทียบเคียงคุณลักษณะของสินค้า และความคุม้ ค่า
ในการตัดสินใจซื้อ (ธงชัย สันติวงษ์, 2549 ; มัทนี วิเศษสุข,
2550 ; Blackwell, Miniard, and Engel, 2006)
องค์ประกอบที่ 4 การไม่ตามกระแส หมายถึง การ
เลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับตนเอง และไม่เลือกซื้อสินค้าตาม
กระแสนิยมของสังคม ลักษณะของพฤติกรรมไม่ตามกระแส
เป็นการตัดสินใจบริโภคตามความเหมาะกับตนเอง ซึ่งต้อง
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ซื้อเพราะเป็นความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง มิใช่การ
เลือกซื้อสินค้าตามกระแสนิยมของสังคม (สมชัย จิตสุชน,
2542 ; นพพร จันทรน�ำชู, 2544 ; สิระยา สัมมาวาจ, 2546 ;
ระวีวรรณ ธรณี และคณะ, 2551 ; สุดใจ จงวรกิจวัฒนา, 2551 ;
พรชนก ทองลาด, 2553)
องค์ประกอบที่ 5 การบริโภคตามความจ�ำเป็น หมายถึง
การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณาถึงความต้องการ
จริงในการใช้ประโยชน์และคุ้มค่าที่ได้รับ รวมถึงการเพิกเฉย
ต่อสิง่ ทีไ่ ม่จำ� เป็นหรือการเปลีย่ นสิง่ อืน่ ทีเ่ หมาะสมมากกว่ามา
ทดแทนกัน (พระไพศาล วิสาโล, 2545 ; อภิชา ที่รักษ์, 2551 ;
ระวีวรรณ ธรณี และคณะ, 2551 ; สุเมธ ตันติเวชกุล, 2552)
สรุปได้วา่ ความพอเพียงเป็นรูปแบบปรากฏการณ์ทาง
สังคม เพื่อสร้างกระบวนการเพื่อต่อต้านกระแสโลภาภิวัตน์ที่
เข้ามา โดยการสร้างลักษณะร่วมคือ การนิยามในเรื่องของ
พิจารณาตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ไม่ใช้จา่ ย
จนเกิ นตั ว อาจเป็ น เพราะการพิจ ารณาความเหมาะสม
ของตนเองนั้นเป็นการประเมินศักยภาพและความพร้อมของ
ตนเองที่จะสามารถมีการบริโภค ส่งผลต่อการวางแผนและ
บริหารการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า การบริโภคต้องรู้จักมีการ
วางแผนการใช้ จ ่ า ยที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ที่
แลกเปลี่ยน การบริโภคที่ไร้การวางแผนจะน�ำไปสู่การสร้าง
ภาระหนี้สินหรือการล้มละลาย ดังนั้น ความพอเพียงเป็นการ
ค�ำนึงถึงคุณภาพและประโยชน์มากกว่าตราสินค้าเป็นส�ำคัญ
โดยตัดสินใจบริโภคโดยค�ำนึงถึงคุณภาพหรือประโยชน์
2. ลักษณะความแตกต่างของเจนเนอเรชั่น
เจนเนอเรชั่น หมายถึง กลุ่มคนทางสังคมที่มีรุ่นราว
คราวเดียวกันผ่านประสบการณ์จากเหตุการณ์ส�ำคัญและ
สภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน ท�ำให้มคี วามคิด ความรูส้ กึ และ
การกระท�ำไปในทิศทางเดียวกัน เจนเนอเรชั่นนั้นเกี่ยวข้อง
กับเรือ่ งของอายุและวิวฒั นาการทางสังคมตามล�ำดับเวลา ซึง่
นักวิจัยชาวตะวันตกโดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นกลุ่มแรกๆ ที่เริ่มให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง
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เจนเนอเรชัน่ เพราะท�ำให้สามารถเข้าถึงการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมได้ (Mannheim, 1952, pp. 286-287 อ้างถึงใน ทัศนี
ศรีกติ ติศกั ดิ,์ 2554, น. 12) หรืออาจกล่าวได้อกี นัยหนึง่ ว่า แนวคิด
เกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อพื้นฐานความเข้าใจ
โครงสร้างของสังคมทีม่ ที งั้ ความต่อเนือ่ งและการเปลีย่ นแปลง
(Takatoshi, 2004, pp.85 อ้างถึงใน ทัศนี ศรีกิตติศักดิ์,
2554, น.12) ปัจจุบนั แรงงานและผูบ้ ริโภคถูกแบ่งแยกออกเป็น
3 เจนเนอเรชั่นส�ำคัญ เจนเนอเรชั่น บี เอ็กซ์ และ วาย ที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในเรื่องเทคโนโลยี การด�ำเนิน
ชีวิต และการท�ำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 เจนเนอเรชั่นบี มีชื่อเรียกอื่น เช่น Baby
Boomer หรือ Boomer Generation คือ คนที่เกิดในช่วงปี
พ.ศ. 2489 - 2507 เกิดหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (Hass
and Serow, 2002, pp.150) เป็นช่วงที่กระตุ้นให้มีการเกิด
มากๆ เพื่อทดแทนคนที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
สาเหตุที่เรียกช่วงเจนเนอเรชั่นนี้ว่า เบบี้บูมเมอร์ สืบเนื่อง
มาจากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกิดปรากฏการณ์
การเกิดของเด็กเป็นจ�ำนวนมาก อันมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
จ�ำนวนประชากรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ท�ำให้ต้องเร่ง
ฟื้นฟูประเทศ และเพิ่มจ�ำนวนประชากรอย่างเร่งด่วนเพื่อ
พัฒนาประเทศ นอกจากนี้ วิวัฒนาการเรื่องการคุมก�ำเนิด
ยังไม่แพร่หลาย จึงท�ำให้แต่ละครอบครัวจึงมีจำ� นวนบุตรมาก
(เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2552) อยู่ในช่วงที่สังคมไทย
ส่วนใหญ่ยงั เป็นสังคมชนบท เน้นภาคเกษตรกรรม ประชากร
ไม่หนาแน่นมาก (โครงการสุขภาพคนไทย, 2559) และอยู่ใน
ช่วงที่การเมืองของไทยไม่มีเสถียรภาพ ขาดความมั่นคง เกิด
การปฏิวัติ รัฐประหาร มีอัตราการเกิดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากยังไม่มีการคุมก�ำเนิด ขาดการวางแผนครอบครัว
และเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ (พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์ และ
คณะ, 2559) จากงานวิจัยในซีกโลกตะวันตกยังพบว่า คน
กลุ่มนี้มีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมร่วมคือ ความมุ่งมั่นกับ
การท�ำงานหนัก และให้ความส�ำคัญกับผลงาน มีความเคารพ
และปฏิบัติตามกฎกติกา (Bell & Narz, 2007 อ้างถึงใน พัชรา

โพธิ์ไพฑูรย์ และคณะ, 2559, น.114) กลุ่มเจนเนอเรชั่นบี
นับเป็นผู้มีก�ำลังซื้อกลุ่มใหญ่ที่สุดของการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ มีความคิดที่ว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย
แต่เป็นความจ�ำเป็น และยอมจ่ายเพื่อความหรูหรา คน
กลุ่มนี้ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ที่
สนุกสนานกับคนในวัยเดียวกันภายใต้ผู้น�ำที่มีความสามารถ
ความพึงพอใจของกลุ่มนี้สามารถวัดได้จากทางกิจกรรมที่
ท้าทายจิตใจ และหรือทางร่างกาย ไปจนถึงการนอนเฉยๆ
ให้คนนวดในสปา คนรุน่ นีต้ อ้ งการข้อมูลทีพ่ ร้อมสรรพส�ำหรับ
พวกเขา (Marconi, 2001)
2.2.2 เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มี
ชื่อเรียกอื่น เช่น Thirteenth, Baby Busters, Lost Generation
และ Xers คือ คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508 - 2522 เติบโต
ใต้ร่มเงาอิทธิพลของเจนเนอเรชั่นบี (Casey Carlson &
Deloite & Touche Study, n.d.) เติบโตในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
ครอบครัวและสังคมที่ไม่มีความมั่นคง กล่าวคือ เป็นช่วงที่
บริษัทลดจ�ำนวนพนักงาน ลดเงินเดือน คนตกงาน เติบโต
เพียงล�ำพัง เนื่องจากพ่อแม่ต้องออกไปท�ำงาน หรืออยู่ใน
ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว เนื่องจากมีอัตราการหย่าร้างสูง
(Tolbize, 2008) อยู่ในช่วงที่สังคมไทยได้รับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอก การเปลี่ยนแปลงภายในคือ นโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งแต่มีการเริ่ม
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ประเทศไทย
จึงได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม มีการค้าขายระหว่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น (ญาดา สามารถ, 2558) ความเปลี่ยนแปลงที่
ส�ำคัญหนึ่งของประเทศไทยในยุคที่เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ไทย
เติบโต คือ การเริ่มได้รับอิทธิพลจากตะวันตก เช่น การมี
ระบบเคเบิลทีวีที่มีการเผยแพร่รายการจากต่างประเทศ การ
เข้ามาของร้านอาหารจานด่วน (Fast Food) และร้านสะดวกซือ้
เป็นต้น เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์เติบโตมาในวัฒนธรรมไทยที่เริ่ม
มีการเปิดรับต่างชาติมากขึน้ (โครงการสุขภาพคนไทย, 2559)
ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ตอ้ งการให้เข้าถึงด้วยความซือ่ สัตย์
และตรงไปตรงมา และคาดหวังกับค�ำสัญญาของการท�ำการ

ตลาด คนกลุ่มนี้มีก�ำลังซื้อและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเป็น
อย่างดี เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มชอบไปสังสรรค์ในกลุ่มตัวเอง
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ยังคงเดินทางด้วยเหตุผลทางธุรกิจและ
มีความต้องการเป็นเอกเทศเฉพาะ ดังนัน้ จึงต้องมีการออกแบบ
เตียง ทีวีจอแบน เกมส์คอนโซล (ส�ำหรับพักผ่อน) สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูงส�ำหรับการท�ำงานบน
โน้ตบุ๊ค เครื่องเล่นดีวีดี ฟิตเนส และย่านธุรกิจที่เปิดตลอด
24 ชัว่ โมง กาแฟสด อาหารเช้าเพือ่ สุขภาพ คลับมีระดับ ฝักบัว
หรูหราที่ฉีดน�้ำได้แรงๆ และผ้าปูที่นอนที่ทออย่างละเอียด
(Marconi, 2001)
2.2.3 เจนเนอเรชั่นวาย เจนเนอเรชั่นวาย มี
ชื่อเรียกอื่น เช่น Millennial, Nexters, Echo Boomers, Net
Generation, Digital Natives, Generation Me, Generation
Next และ Millennium Generation คือ คนที่เกิดในช่วง
ปี พ.ศ. 2523 - 2543 คนกลุ่มนี้เกิดและเติบโตในช่วงที่มี
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Nicholas, 2009) และการเจริญ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขา
ถูกเลี้ยงดูด้วยความดูแลเอาใจใส่และคุ้มครองเป็นอย่างดี
อยู่ในยุคเศรษฐกิจผู้บริโภค (Casey Carlson & Deloite &
Touche Study, n.d.) เจนเนอเรชัน่ นีเ้ กิดในช่วงทีป่ ระเทศไทย
ยังคงพัฒนาสู่อุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สังคมเริ่ม
เข้าสู่ยุคประชาธิปไตย เป็นช่วงที่มีการเปิดรับอารยธรรมและ
เทคโนโลยีจากต่างชาติทงั้ จากตะวันตกและเอเชีย ผลกระทบ
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนัน้ เริม่ ปรากฏ
ปัญหาสังคมต่างๆ เช่น โรคเอดส์ อาชญากรรม โสเภณี
สิง่ แวดล้อม เป็นต้น ท�ำให้รฐั บาลตระหนักถึงวิธกี ารแก้ปญั หา
ของคนในประเทศ ด้วยการมุง่ เน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา
ส่งผลให้คนรุ่นหลังมีการศึกษาที่สูงขึ้น (ธรรมรัตน์ อยู่พรต,
2556) สิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อประเทศไทยและ
คนเจนเนอเรชัน่ วายอย่างมาก คือการเปิดบริการอินเทอร์เน็ต
ในปี 2538 ท�ำให้รูปแบบการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปอย่าง
สิน้ เชิง (โครงการสุขภาพคนไทย, 2559) ทัง้ นี้ เจนเนอเรชัน่ วาย
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ต้องการได้รับการยอมรับ มีพฤติกรรมติดเพื่อน รอบรู้และเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ และต้องการความเป็นอิสระ
(เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2552) ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายจะได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่รุ่นเบบี้บูมเมอร์ตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กและ
ยังคงยึดมั่นในแบรนด์นั้นๆ พวกเขาจะมีส่วนร่วมกับแบรนด์ผ่านทางบริษัทที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ ซึ่งท�ำให้คนกลุ่มนี้มีการ
ระลึกถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ คนรุน่ นีจ้ ะชอบแบรนด์ทเี่ ป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงเหมาะสมกับตนเองมาก เจนเนอเรชัน่ วาย
มีพฤติกรรมการบริโภคคล้ายกับเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เช่น การใช้ล็อบบี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ การเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต
แบบไร้สาย (Marconi, 2001)
สรุปได้ว่า เจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกันน�ำมาสู่รูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ กระแสโลกาภิวัตน์
ส่งผลต่อความคิดและความเชื่อ เป็นสิ่งก�ำหนดรูปแบบการบริโภค สะท้อนการบริโภคบ่งบอกตัวตน (Self-referencing
Consumerism)
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ�ำนวน 54,491 คน (ข้อมูลจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558) จาก 3 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ เจนเนอเรชั่นบี คือ แรงงานที่เกิดในปี พ.ศ. 2498 - 2507
(อายุระหว่าง 51 - 60 ปี) เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์คือ แรงงานที่เกิดในปี พ.ศ. 2508 - 2522 (อายุระหว่าง 36 - 50 ปี) และ
เจนเนอเรชั่นวาย คือ แรงงานที่เกิดในปี พ.ศ. 2523 - 2543 (อายุระหว่าง 15 - 35 ปี) ใช้วิธีการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตารางส�ำเร็จของ Krejcie and Morgan (1970) (อ้างถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554, น.175) ดังนั้น จ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลครั้งนี้คือ 400 คน
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตามเจนเนอเรชั่นของแรงงานส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
เจนเนอเรชั่นบี มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 42 และเจนเนอเรชั่นวาย มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 37 ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบ
สอบถามพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ จ�ำนวน 20 ข้อ ผู้วิจัย
ได้ทำ� การทดสอบความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.856
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียว
(One-shot Case Study) ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตามสัดส่วนจ�ำนวน
เจนเนอเรชั่นในตารางที่ 1 ให้แก่พนักงานที่ท�ำงานที่นิคม
นวนครในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์หรือพลาสติก ยานยนต์ โลจิสติกส์ อาหารหรือ
วัตถุดิบ แม่พิมพ์ และสิ่งทอ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ F-test โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนด
เกณฑ์การแปลผล ค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถาม ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.00 คะแนน ถือว่ามีพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียงอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.01 - 3.00 คะแนน ถือว่าพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.01 - 4.00 คะแนน ถือว่าพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียงอยู่ในระดับมาก
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาพบว่า แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร เมื่อจ�ำแนกตามเพศพบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.70 เพศชาย ร้อยละ 43.30
โดยเป็น เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ร้อยละ 43.00 รองลงมา ได้แก่

เจนเนอเรชั่นวาย ร้อยละ 36.50 และเจนเนอเรชั่นบี ร้อยละ
21.50 ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด
ร้อยละ 55.20 รองลงมา สถานภาพสมรส ร้อยละ 38.20 และ
สถานภาพหย่าหรือแยกกันอยู่ ร้อยละ 6.50 ตามล�ำดับ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ท�ำงานอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ 54.20 รองลงมา อุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์หรือพลาสติก
ร้อยละ 14.60 อุตสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 13.60 อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ ร้อยละ 8.10 อุตสาหกรรมอาหารหรือวัตถุดบิ ร้อยละ
7.10 อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ร้อยละ 1.50 และอุตสาหกรรม
สิ่งทอ ร้อยละ 1.00 ตามล�ำดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีต�ำแหน่งปฏิบัติการ ร้อยละ
77.40 รองลงมา ต�ำแหน่งหัวหน้า ร้อยละ 22.60 มีรายได้
ต่อเดือนสูงสุด เท่ากับ 100,000 บาทต่อเดือน และรายได้
ต่อเดือนต�่ำสุด เท่ากับ 7,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยรายได้ต่อ
เดือนโดยประมาณ เท่ากับ 18,044 บาท ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท�ำงานสูงสุด เท่ากับ 35 ปี และ
มีประสบการณ์การท�ำงานต�่ำสุด เท่ากับ 1 ปี โดยมีค่าเฉลี่ย
ประสบการณ์การท�ำงานเฉลี่ยประมาณ 11 ปี กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มแี หล่งรายได้จากงานประจ�ำเพียงอย่างเดียว ร้อยละ
91.90 รองลงมา มีแหล่งรายได้จากงานประจ�ำและรายได้
เสริมอื่นๆ ร้อยละ 8.10 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจรายได้พอดีกบั รายจ่าย ร้อยละ 49.60
รองลงมา สถานภาพทางเศรษฐกิจมีเงินเหลือเก็บ ร้อยละ
28.90 สถานภาพทางเศรษฐกิจมีหนี้สินที่สามารถจัดการได้
ร้อยละ 14.20 และสถานภาพทางเศรษฐกิจมีหนี้สินที่ยาก
ต่อการจัดการ ร้อยละ 7.30 ตามล�ำดับ
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีภมู ลิ ำ� เนาภาคอีสาน ร้อยละ
33.40 รองลงมา ภาคกลาง ร้อยละ 21.60 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ร้อยละ 14.10 ภาคใต้ ร้อยละ 13.40 ภาคเหนือ
ร้อยละ 12.30 และภาคตะวันออก ร้อยละ 5.10 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยแบบ
ตนเองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด ร้อยละ 60.90 รองลงมา
มีค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยแบบอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยแบ่งภาระ
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ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 24.10 มีค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยแบบอยู่กับครอบครัว ญาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ 9.60 มีค่าใช้จ่าย
ในการอยูอ่ าศัยแบบอยูก่ บั เพือ่ น คนรูจ้ กั โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ร้อยละ 3.00 และมีคา่ ใช้จา่ ยในการอยูอ่ าศัยแบบบ้านหรือห้องพัก
สวัสดิการ ร้อยละ 2.30 ตามล�ำดับ
กิจกรรมยามว่างของกลุ่มตัวอย่างใหญ่ 3 อันดับแรก ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นบี มีกิจกรรมยามว่าง คือ
ดูโทรทัศน์ อยู่บ้านนอนพักผ่อน ร้อยละ 80.23 รองลงมา คือ Shopping เดินห้าง ร้อยละ 37.21 และอ่านหนังสือ ร้อยละ 33.72
ตามล�ำดับ กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีกิจกรรมยามว่าง คือ ดูโทรทัศน์ อยู่บ้านนอนพักผ่อน ร้อยละ 52.15 รองลงมา
คือ เล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ต เล่นโทรศัพท์มือถือ คุยโทรศัพท์ Social Network ร้อยละ 30.65 และ ดูหนัง ฟังเพลง ร้อยละ
29.03 และกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย มีกิจกรรมยามว่าง คือ ดูหนัง ฟังเพลง ร้อยละ 58.22 รองลงมา คือ ดูโทรทัศน์ อยู่
บ้านนอนพักผ่อน ร้อยละ 52.74 และ เล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ต เล่นโทรศัพท์มือถือ คุยโทรศัพท์ Social Network ร้อยละ 38.36
2. พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามระดับพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง
ของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

จากผลการศึกษาพบว่า ระดับพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่ 2.96 เมือ่ พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง ไม่ตามกระแส มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.03 รองลงมา คือ การรู้คุณค่าทรัพย์สิน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 การบริโภคตามความจ�ำเป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 การเปรียบเทียบ 2.93 และการค้นหาข้อมูล มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ตามล�ำดับ
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3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การทดสอบสมติฐาน แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีเจอเนอเรชั่นแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคแบบ
พอเพียงแตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ�ำแนกตามเจนเนอเรชั่น

จากตารางที่ 3 มีค่า F เท่ากับ 19.901 และค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญ ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 กล่าวคือ เจนเนอเรชั่นแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงแตกต่างกัน จากนั้นจึงท�ำการทดสอบ
หาค่าความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบ LSD (Least Significant Difference) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบเชิงพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงเป็น
รายคู่ จ�ำแนกตามเจนเนอเรชั่น

* หมายถึง คู่ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
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จากตารางที่ 4 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง ของกลุม่ ตัวอย่าง
จ� ำ แนกตามเจนเนอเรชั่ น แล้ ว พบคู ่ ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างที่มีเจนเนอเรชั่นบี มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การบริโภคแบบพอเพียง ( = 3.21) มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ( = 2.93)
กลุ่มตัวอย่างที่มีเจนเนอเรชั่นบี มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การบริโภคแบบพอเพียง ( = 3.21) มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีเจนเนอเรชั่นวาย ( = 2.86)
โดยสรุปแล้ว เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเจนเนอเรชั่นบี
มีพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงสูงที่สุด
การอภิปรายผลการวิจัย
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีเจนเนอเรชั่นครบทั้ง
3 เจนเนอเรชัน่ คือ บี เอ็กซ์ และวาย โดยพบว่ามีความแตกต่าง
ของแรงงานเจนเนอเรชั่นบีกับเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย
ต่อพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยเจนเนอเรชัน่ บีมพี ฤติกรรมการบริโภค
แบบพอเพียงโดยรวมมากกว่าเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวาย ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองที่หล่อหลอมประสบการณ์ร่วมกันใน
ช่วงชีวิตที่ผ่านมา ที่เจนเนอเรชั่นบีมีความแตกต่างกันจาก
เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวาย ส่งผลให้กลุม่ แรงงานเจนเนอเรชัน่ บี
มีพฤติกรรมในการบริโภคอย่างพอเพียงแตกต่างกันออกไป
หากเราพิจารณาสภาพแวดล้อมปัจจุบนั (Current Conditions)
และประสบการณ์กลุ่มร่วมกัน (Cohort Experience) ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมของแต่ละเจนเนอเรชั่นตามแนวคิดของ
Smith and Clurman (1997) จะพบว่า เจนเนอเรชั่นบี
เกิดในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องและอยูใ่ นช่วงทีก่ ารเมือง
ของไทยขาดความมัน่ คง เกิดการปฎิวตั ิ รัฐประหาร บ่อยครัง้
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มีอตั ราการเกิดทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากยังไม่มกี ารคุมก�ำเนิด
การวางแผนครอบครัว หรือเทคโนโลยีใหม่ทางด้านการแพทย์
(พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์ และคณะ, 2559) ส่งผลให้ครอบครัว
ของเจนเนอเรชั่นบีเป็นครอบครัวขยาย การอบรมเลี้ยงดู
ในช่วงชีวิตในวัยเด็ก ผู้ปกครองอาจไม่ได้ให้ความสนใจ
มากนัก ซึง่ เป็นผลมาจากจ�ำนวนบุตรและภาวะทางเศรษฐกิจ
สังคมในช่วงก่อนและระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 โดยรวมแล้วเจนเนอเรชั่นบี สภาพสังคมมีปัจจัยที่
ก�ำหนดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Determinant)
ระบอบการสะสมทุนยุคหลังฟอร์ดมุ่งไปสู่ลัทธิสุข-บริโภค
นิยม (Hedonistic Consumerism) แต่ตลาดยังวางกรอบ
การแลกเปลี่ยนภายใต้สิ่งสร้างทางสถาบันเชิงสังคม (Socio
Institutional Constructs) ซึ่งประกอบอยู่ในความสัมพันธ์
ทางอ�ำนาจ (Elliott, 2000) ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างบริโภคที่
เฟือ่ งฟูกบั การบริโภคทีเ่ หลือ่ มล�ำ้ ของคนกลุม่ ต่างๆ ปัจจัยเชิง
โครงสร้างทัง้ สภาพประชากรทีเ่ น้นนโยบายการเพิม่ ประชากร
และปัจจัยทางวัฒนธรรมน�ำไปสู่สถานการณ์การบริโภคที่อยู่
ในระดับเกินกว่าความจ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐานสูงมาก การบริโภคอยู่
บนเงื่อนไขของความต้องการที่ถูกเร่งเร้า และถูกผูกขาดโดย
กลุ่มผู้ที่มั่งคั่งที่สุดทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
(วรดุลย์ ตุลารักษ์, 2551) ดังนั้น เจนเนอเรชั่นบีจึงต้องเรียนรู้
การใช้ชวี ติ ด้วยตนเองเป็นหลัก ท�ำงานหนัก เพือ่ ทีจ่ ะมีรายได้
ทีพ่ อเพียงเหมาะสมต่อการบริโภค ซึง่ คุณลักษณะดังกล่าวจาก
ผลการวิจัยพบที่ประชากรในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดย
งานวิจัยในซีกโลกตะวันตกพบว่า คนกลุ่มนี้มีความมุ่งมั่นกับ
การท�ำงานหนักและให้ความส�ำคัญกับผลงาน มีความเคารพ
และปฏิบัติตามกฎกติกา (Bell & Narz, 2007) คนรุ่นนี้จึงเป็น
คนที่รู้คุณค่าของเงิน ขยันขันแข็งในการท�ำงาน มุมานะ เพื่อ
สร้างฐานะให้กับครอบครัว
ขณะที่เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์น้ันเกิดในช่วงที่ประเทศไทย
มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การผลิต
เพื่อทดแทนสินค้าน�ำเข้าเริ่มอิ่มตัว ไทยยังเริ่มหามาตรการ
ใหม่ๆ ในการขับดันเศรษฐกิจมากขึ้นด้วย โดยมีการวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ในขณะเดียวกันก็มี
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทำ� ให้การติดต่อสือ่ สารสะดวกมากขึน้ นอกจากนัน้
ยังเกิดเครื่องมือเครื่องใช้ที่อ�ำนวยความสะดวกมากมาย
ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล การวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจท�ำให้ประเทศไทยกลายเป็นระบบเศรษฐกิจ
แบบเปิดที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น พึ่งพา
เศรษฐกิจโลกหรือที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทย ส�ำหรับ
เจนเนอเรชัน่ วายซึง่ ก�ำลังเข้าสูต่ ลาดแรงงานและจะกลายเป็น
ประชากรหลักในอนาคต คนกลุ่มนี้เกิดในช่วงที่ไทยเริ่มเข้าสู่
ยุคประชาธิปไตย มีการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
และเปิดรับอารยธรรมต่างชาติทั้งตะวันตกและเอเชีย ซึ่งมี
ส่วนท�ำให้เกิดปัญหาทางสังคม เช่น โรคเอดส์ อาชญากรรม
โสเภณี สิ่งแวดล้อม เป็นต้น (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556)
ท�ำให้รัฐบาลเร่งส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นทางออกหนึ่งใน
การแก้ปญั หา ท�ำให้คนรุน่ หลังมีการศึกษาทีส่ งู ขึน้ นอกจากนี้
ยังเป็นช่วงที่มีการสื่อสารโทรคมนาคมที่คล่องตัว สามารถ
เข้ าถึ ง ข้ อมู ล ข่ าวสารต่า งๆ ได้ต ลอดเวลา มีเ ครื่ องมื อ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทอี่ ำ� นวยความสะดวกในชีวติ ประจ�ำวัน
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ กล้องดิจิตอล
อินเตอร์เน็ต บัตรเครดิต ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วง
ที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่
ที่ส่งผลต่อธุรกิจต่างๆ และภัยธรรมชาติที่รุนแรงและคาด
ไม่ถึง (พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์ และคณะ, 2559) ดังนั้น จะเห็นได้
ว่าเงื่อนไขการก่อเกิดพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของ
เจนเนอเรชั่นบีนั้นมีความแตกต่างกับเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ
เจนเนอเรชั่นวายที่มีพฤติกรรมการบริโภคฟุ่มเฟือยมากกว่า
จากอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ ท�ำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
สิน้ เปลือง ไม่คมุ้ ค่า และปริมาณของเสียเพิม่ ขึน้ เป็นปัจจัยเสีย่ ง
ที่ท�ำให้การพัฒนาไม่ยั่งยืน กระแสบริโภคนิยมท�ำให้มีการ
ใช้ทรัพยากรเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
บริโภคจนเกินขีดความสามารถในการฟื้นตัวและรองรับของ

ระบบนิเวศ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2553)
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นแล้ ว พบว่ า
เจนเนอเรชั่นบีมีพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงมากกว่า
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ในทุกด้าน และมากกว่าเจนเนอเรชั่นวาย
เกือบทุกด้านยกเว้นด้านการบริโภคตามความจ�ำเป็น ผูว้ จิ ยั มี
ความเห็นว่าเจนเนอเรชัน่ บีอาจมีความต้องการในการใช้สนิ ค้า
เพือ่ ตอบสนองความต้องการในช่วงวัยใกล้เกษียณอายุจากการ
ท�ำงานเพือ่ การผ่อนคลายหรือพักผ่อนของตนเองจากช่วงเวลา
ที่ท�ำงานมาอย่างยาวนานหลายสิบปี จากผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มแรงงานในเจนเนอเรชั่นบีของแรงงานนิคมอุตสาหกรรม
นวนครเน้นกิจกรรมยามว่างคือรูปแบบการพักผ่อนเป็นหลัก
ในขณะที่ปัจจุบันนักการตลาดในหลายๆ ประเทศ พุ่งเป้า
เน้นท�ำการตลาดกับกลุ่มเจนเนอเรชั่นบี เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่ มีก�ำลังซื้อ มีศักยภาพในการบริโภค
สินค้า อีกทั้งเป็นผู้บริโภคที่มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อจับจ่าย
ใช้สอยสินค้าเพือ่ ตัวเองและบุคคลใกล้ชดิ ผูบ้ ริโภคกลุม่ นีห้ าก
ก�ำลังท�ำงานอยู่ก็ก�ำลังสะสมเงินเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่าง
มีความสุข สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามใจปรารถนา
หากเลิกท�ำงานแล้วก็เป็นผู้บริโภคที่พร้อมจะซื้อสินค้าตาม
ความต้องการของตน (เรวดี วงษ์วัฒนะ, 2557, น.12) ทั้งนี้
พบว่าในกลุม่ เจนเนอเรชัน่ เช่นเอ็กซ์และวายนัน้ แรงงานนิคม
อุตสาหกรรมนวนครเน้นกิจกรรมในการพักผ่อน คือ การเล่น
Social Network กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ เป็นล�ำดับ
มีความสัมพันธ์กับการบริโภคที่เกิดขึ้น
ในปั จ จุ บั น เราจะเห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า แรงงานทั้ ง สอง
เจนเนอเรชั่นมีวิถีชีวิตส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มี
ความเชื่อในเรื่องการท�ำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้เงินจ�ำนวน
มากส� ำ หรั บ การใช้ ชี วิ ต และซื้ อ สิ น ค้ า เพื่ อ ตอบสนอง
ความพึงพอใจและสะท้อนความมีตัวตนของตนเองในสังคม
นอกจากนั้น การที่แรงงานในปัจจุบันมีค่าแรงขั้นต�่ำมากกว่า
คนเจนเนอเรชัน่ บีในช่วงเริม่ ต้นการท�ำงานระยะแรกอย่างมาก
ส่งผลให้คณุ ภาพชีวติ และความสามารถในการบริโภคและก่อ
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หนี้สินยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ
ของ Marconi (2001) ที่พบว่า เจนเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรม
การบริโภคคล้ายกับเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ซงึ่ ใกล้เคียงกับกลุม่ ตน
ที่สุด พวกเขามีความต้องการคล้ายกัน ภายใต้ทิศทางที่มี
การพัฒนาของกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องใน
สองเจนเนอเรชั่นดังกล่าว ซึ่งสื่อและภาวการณ์รับรู้ของสื่อ
มีผลส�ำคัญต่อพฤติกรรมการบริโภคร่วมด้วย ดังสะท้อนได้
จากพฤติกรรมของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่
ทั้งสองเจอเนอเรชั่นมุ่งเน้นการเสพสื่อข่าวสารและเทคโนโลยี
พร้อมทั้ง Social Media
อย่างไรก็ตาม เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มีพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียงในด้านการรูค้ ณุ ค่าของทรัพย์สนิ และด้าน
การค้นหาข้อมูลมากกว่าเจนเนอเรชั่นวายอย่างมีนัยส�ำคัญ
ผู้วิจัยมองว่าเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์เป็นกลุ่มยุคสมัยที่ต้องการ
ใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนัน้ ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ
และการดูแลรักษาเพือ่ ให้ใช้อย่างยาวนาน อาจเป็นเพราะด้วย
อายุในขณะท�ำวิจัยคือ อายุระหว่าง 36 - 50 ปี ถือว่าเป็นช่วง
อายุวยั กลางคนทีม่ คี รอบครัว มักเน้นการใช้สนิ ค้าทีค่ วามคุม้ ค่า
ยั่งยืนมากกว่ากลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายซึ่งอยู่ในช่วงวัยหนุ่ม
สาวที่มีการใช้จ่ายเพื่อความสบายใจของตนเอง สอดคล้อง
กับที่ Smith and Clurman (1997) ให้ความเห็นว่า ช่วงชีวิต
(Life Stage) เป็นจังหวะที่ผู้บริโภคได้เดินทางมาถึง และมี
ความส�ำคัญต่อพฤติกรรมการแสดงออกของคนที่มียุคสมัย
ที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลที่แรงงานกลุ่ม
เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์พยายามแสวงหารายละเอียดของสินค้าหรือ
บริการ เพื่อให้ได้ความแน่ชัดของเกณฑ์และทางเลือกในการ
ตัดสินใจก่อนทีจ่ ะท�ำการบริโภคในสินค้าหรือบริการนัน้ ขณะที่
กลุ่มแรงงานเจนเนอเรชั่นวายอาจให้ความส�ำคัญต่อการหา
ข้อมูลที่น้อยกว่า และเป็นไปได้ว่าสินค้าหรือบริการที่แรงงาน
กลุม่ นีซ้ อื้ หรือใช้อาจมีราคาหรือมีความซับซ้อนทีน่ อ้ ยกว่ามาก
ดังนัน้ แล้วผูว้ จิ ยั จึงเห็นถึงประเด็นส�ำคัญคือ เจนเนอเรชัน่
มีอิทธิพลค่อนข้างสูงต่อพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล
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ทัง้ ในด้านการท�ำงานและการเป็นผูบ้ ริโภค การท�ำความเข้าใจ
เรื่องความชอบและไม่ชอบของแต่ละเจนเนอเรชั่นสะท้อนถึง
พฤติกรรมความพอเพียง เช่นเดียวกับการดึงดูด จูงใจผูบ้ ริโภค
ทัง้ นี้ ในการศึกษาส�ำคัญคือการเชือ่ มโยงให้เห็นแนวทางต่อโดย
เป็นความแตกต่างและความต้องการระหว่างเจนเนอเรชั่น
ของผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวในกลุ่ม
แรงงานในระบบจะเป็นตัวสะท้อนที่ส�ำคัญในการพัฒนาเรื่อง
แนวคิดเรื่องการออม การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมพอเพียง
ในกลุ่มดังกล่าวต่อไป
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากการวิจัยพบปรากฏการณ์ส�ำคัญทางสังคมคือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั รูปแบบการ
ด�ำเนินชีวิต สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อ
ค่านิยมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ดังนั้น ในการเสริมสร้างและปลูกฝัง
ค่านิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
แรงงานแต่ ล ะเจนเนอเรชั่ น ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมนวนคร
จึงควรด�ำเนินการใน 3 ระดับ
1. ระดับบุคคล : พฤติกรรมความพอเพียงในแต่ละวัย
ทั้งในกลุ่มเจนเนอเรชั่นบี เอ็กซ์ และวาย มีความแตกต่าง
กัน แต่ทั้งหมดมาจากกระบวนการปัจจัยทางสังคมเป็น
กระบวนการก� ำ หนด ดั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาที่
กล่าวถึงกระบวนการก่อให้เกิดประสบการณ์ร่วม (Cohort
Experience) ที่เกิดขึ้นกับแต่ละช่วงวัยและส่งผลอนุมาน
มาถึงพฤติกรรม ดังนั้น กระบวนการส�ำคัญในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมผ่านการให้ความรู้ จึงเป็นกระบวนการ
ที่ ส� ำ คั ญ ในแต่ ล ะกลุ ่ ม ต่ า งมี ก ารรั บ สื่ อ ที่ ส� ำ คั ญ มากน้ อ ย
ต่างกันไป การเปิดรับสื่อออนไลน์ (Social Media) ส่งผลต่อ
พฤติกรรมส�ำคัญและตัวแบบอย่างมาก ดังนัน้ แนวทางส�ำคัญ
คือ สือ่ ทีน่ าํ เสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่

ผู้ควบคุมนโยบายภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการผลิตเนื้อหาที่
บรรจุหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบทีห่ ลากหลาย สามารถ
นําเสนอให้เข้าใจได้อย่างง่ายดาย และชวนให้ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องผ่านช่องทางหลัก ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสังคม
ออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ ควรทําการวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบ
ของเนื้อหาที่นําเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าจะเป็น
สารคดี ละคร และอื่นๆ ผ่านสื่อต่างๆ จะสร้างประสิทธิผล
ต่อการทาํ ความเข้าใจและสามารถดึงดูดความสนใจให้ตดิ ตาม
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ หน่วยงานทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการน�ำมาสู่
การปฏิบตั คิ อื กรมประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัย
และสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ
ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการสร้างสือ่ เพือ่ การพัฒนาคนไทยให้เข้า
สู่กระบวนการประเทศไทย 4.0 ผ่านฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและความเป็นไทย
2. ระดับองค์การ : ส�ำหรับการพัฒนาในการส่งเสริม
พฤติกรรมพอเพียงนั้น ในระดับองค์การหรือโรงงาน ส�ำหรับ
นิคมอุตสาหกรรมนวนครนั้น ปัจจัยหลักส�ำคัญที่ใกล้ชิด
กับแรงงานในแต่ละเจนเนอเรชั่นมากที่สุดและส่งผลต่อการ
ส่งเสริมพร้อมทัง้ การปรับพฤติกรรม “ความพอเพียง” คือ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลที่ดําเนินการได้หลายแนวทางด้วยกัน ทั้ง
รูปแบบกิจกรรม การรณรงค์ พร้อมทั้งการสร้างต้นแบบ
บุคลากรด้านการพอเพียงเพื่อเป็นปัจจัยกระตุ้นตัวแบบ ดัง
ตัวอย่าง เช่น ผู้นําหรือผู้ก่อตั้งองค์การแสดงพฤติกรรมเป็น
แบบอย่าง (Role Model) ในรูปแบบพฤติกรรมพอเพียง ก่อให้
เกิดการส่งเสริมให้พนักงานแสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกันกับ
ผูน้ าํ และใช้การขัดเกลาทางสังคมในองค์การ (Socialization)
ก่อให้เกิดเป็นรูปแบบพฤติกรรมร่วม และพัฒนาจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์การ และสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
(Transformation) ความพอเพียงออกมาเป็นคุณลักษณะ
ร่วมของบุคลากรในองค์กร และน�ำมาสู่การปฏิบัติการใน
องค์กรในทุกมิติทั้งการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรม
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแบบอย่าง
จากพนักงานและผู้บริหารดีเด่น เรื่องเล่าและตํานานภายใน

องค์การ เพลงประจําหน่วยงาน คําขวัญ หรือค่านิยมของ
องค์การ และการประกวดหรือการแข่งขันในองค์การ เป็นต้น
3. ระดับมหภาค (ระดับประเทศ) : ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในทิศทาง
ตรงกันข้าม นั่นหมายถึงประเทศไทยโดยหน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ควรส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศไทย
รวมถึงการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนได้รับความรู้ และ
ท�ำความเข้าใจกับหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
เข้มข้น เพื่อป้องกันปัญหาเศรษฐกิจ จากทั้งภายในและจาก
ต่างประเทศ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวอาจเกิดขึ้น
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ในกระแสเศรษฐกิจโลกาภิวตั น์ทใี่ ห้ความ
ส�ำคัญกับเรือ่ งของการเงินและการลงทุน เพราะเมือ่ เกิดปัญหา
จากเศรษฐกิจกระแสโลกาภิวัตน์ จะท�ำให้ประชาชนและ
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนสามารถด�ำรงชีวติ อย่างมีภมู คิ มุ้ กัน
และท�ำธุรกิจต่อไปได้ด้วยความไม่ประมาท เพราะมีฐานราก
ที่มั่นคงที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี
ทีส่ ดุ อีกทัง้ ประชาชนและผูป้ ระกอบการภาคเอกชนควรด�ำรง
ชีวิต และท�ำธุรกิจด้วยความมีเหตุผล มีความพอประมาณ
ควบคู่กับการใช้ความรู้และคุณธรรม แนวทางดังกล่าวอาจ
น�ำมาสู่การพัฒนาเป็นนโยบายส�ำคัญในนิคมอุตสาหกรรม
ต้นแบบ เพื่อก่อให้เกิดการขยายผลระดับประเทศ พร้อมทั้ง
สร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันที่แท้จริงให้แก่ประเทศ
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