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PwC เผยเทรนด์° »��¦ �r ª ¤Ä n° �́�¦ ·¥³ ¤ µÂ¦ ��́Éª Ã̈ ���µ�£µ¥Ä��3 ปียอดขายแตะ 130 ¨ oµ��·Ê�
29 ธนัวาคม 2014

PwC เผยอุปกรณ์สวมใส่อจัฉริยะเทรนดใ์หม่มาแรงของโลกอนาคต คาดปี 61 ยอดขายแตะ 130 ¨ oµ��·Ê�ดนัมูลค่าตลาดแตะเกือบ 6
พนัลา้นเหรียญฯ หรือราว 2 แสนลา้นบาท Á®�»Á�È� ·��oµÅ° �̧�̧É�°�Ã��¥r�¼o�¦ ·Ã£�¥»��·�·�° ¨ �̧É�o°��µ¦ Á�ºÉ° ¤�n° ° ·�Á�° ¦ rÁ�È��nµ�
° »��¦ �r° ºÉ�Ç Å�o�»��̧É ทุกเวลา โดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y หรือมิลเลน็เนียล �̧É�ºÉ��°�Á��Ã�Ã̈ ¥¸̈ ÎÊµ ¤ ¥́ ¤ °�° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° -บนัเทิง 
สุขภาพ และคา้ปลีก ไดรั้บอานิสงส์จากเทรนด�̧์Ê¤µ� »�แนะธุรกิจปรับกลยทุธ์ใหท้นัเทคโนโลยสีวมใส่ ไม่วา่จะเป็นการหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ สร้างความไวว้างใจ และยดึความตอ้งการผูบ้ริโภคเป็นศูนยก์ลางในการทาํกลยทุธ์ พร้อมมองตลาดเทคโนโลยสีวมใส่
ในไทยมีโอกาสเติบโตสูง เหตุอนาคตกลุ่ม Gen Y �³ Á�oµ¤µ¤ °̧ ·��·¡ ¨ Ä��̈µ�¤µ��¹Ê�

นางสาว วิไลพร ทวลีาภพนัทอง ®»o� nª � µ¥�µ��»¦ �·��̧É�¦ ¹�¬µ บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงผลสาํรวจ 
The Wearable Future �¹É��Îµ�µ¦  Îµ¦ ª ��̈»n¤�¼o�¦ ·Ã£� ผูบ้ริหาร Â̈ ³ �¼o�Îµ�̧É¤ °̧ ·��·¡ ¨ �́�Á��Ã�Ã̈ ¥̧ ª ¤Ä nÂ̈ ³  �́�¤° °�Å̈ �r
ชาวสหรัฐ จาํนวน 1,000 รายวา่ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่ (Wearable Technology) เช่น นาฬิกาอจัฉริยะ (Smart

Watch) �ÎµÅ̈ �o° ¤º° Á¡ ºÉ°  »�£µ¡ แวน่ตาแบบมีจอภาพ หรือ หูฟังไร้สาย �Îµ̈ �́�̈µ¥Á�È� ·��oµÅ° �̧�̧ÉÅ�o¦ �́�ª µ¤�·¥¤�µ��¼o�¦ ·Ã£��́Éª
โลกอยา่งแพร่หลาย Á�ºÉ°��µ�Á�È� ·��oµ�̧ÉÁ®¤µ³  Îµ®¦ �́�¼o�¦ ·Ã£�¥»�Ä®¤n�̧É�́�ª �́�³ มีไลฟ์สไตลห์รือรูปแบบการใชชี้วติผา่นการ
Á�ºÉ° ¤�n° ° ·�Á�° ¦ rÁ�È�®¦ º°�° ¤ ¡ ·ª Á�° ¦ r° �́�¦ ·¥³ Á�oµ�́� ·É��nµ�Ç¦ °��́ª (Internet of Things) ¤µ��¹Ê�Á¦ ºÉ° ¥Ç โดยคาดการณ์วา่ในปี
2561 ยอดขายอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่จะสูงถึง 130 ¨ oµ��·Ê�และมูลค่าตลาดจะสูงถึง 197,119 ลา้นบาท



“�¦ ³ Â �ª µ¤�·¥¤�°�° »��¦ �r ª ¤Ä n° �́�¦ ·¥³ �́Éª Ã̈ ��³ ¥·É�Á�·�Ã�¤µ��¹Ê�Á¦ ºÉ° ¥ÇÄ�¦ ³ ¥³ �oµ�®�oµ นาํโดยตลาดพฒันาแลว้อยา่ง
สหรัฐอเมริกา �̧É�̈ Îµ¦ ª ��°�Á¦ µ¡ �ª nµ20% ของชาวอเมริกนัเป็นเจา้ของอุปกรณ์สวมใส่แบบพกพา โดยเรายงัมองวา่อตัราการใช้
�³ ¥·É��¥µ¥�́ª ¤µ��¹Ê�หลงัมีอตัราการโตพอๆกบัอุปกรณ์แทบ็เลต็ในปี 2555” นางสาว วไิลพร กล่าว

“Áª ¨ µ�̧ÊÁ��Ã�Ã̈ ¥�̧Îµ̈ �́Á�·�®�oµÅ� ¼nÂ¡ ¨ �¢ ° ¦ r¤Ä®¤n�̧ÉÅ¤nÄ�nÂ�n�µ¦ Ä�oÃ¤�µ¥ หรือ สมาร์ทโฟนเป็นแพลทฟอร์มอีกต่อไป แต่เรา
�Îµ̈ �́Á�̈ºÉ°��̧ÉÅ� ¼n�µ¦ Ä�o° »��¦ �r° ºÉ��̧É�Îµ®�oµ�̧ÉÁ�ºÉ° ¤�n° �́�Ã̈ �° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Â�� Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É� ผูบ้ริโภคกลุ่มเจ็นª µ¥�̧É
เครือข่ายสงัคมออนไลน์เขา้มามีอิทธิพลต่อชีวติประจาํวนัอยา่งแยกจากกนัไม่ได”้ เธอ กล่าว

ในส่วนของภาคธุรกิจ นางสาววิไลพรกล่าววา่ Á��Ã�Ã̈ ¥°̧ »��¦ �r ª ¤Ä n° �́�¦ ·¥³ �³ �̈µ¥¤µÁ�È��»�Á�̈Ȩ́¥��̧É Îµ�́��°�ª��µ¦ �»¦ �·�
(The next big thing) ในระยะขา้งหนา้ Ã�¥�¼o�¦ ·®µ¦ �³�o°�Á¦ n��¦ �́�̈¥»��rÃ�¥¦ �́Á° µ�ª �́�¦ ¦ ¤Ä®¤nÇÁ®¨ nµ�̧Ê¤µ�¦ �́Ä�o�́�
°��r�¦ Á¡ ºÉ°  ¦ oµ��ª µ¤Å�oÁ�¦ ¥̧�Â̈ ³ ¥�¦ ³ �́��̧��ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä��µ¦ Â�n��́� ° �̧�́Ê�¥�́�nª ¥ ¦ oµ�Â�รนดใ์หมี้ความแขง็แกร่งและเกิด
�ª µ¤�́� ¤ ¥́�n° �́Ê�̈¼��oµÂ̈ ³ ¡ �́��µ�£µ¥Ä�°��r�¦

�́Ê��̧Ê ผลการสาํรวจพบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มเจ็นวายหรือมิลเลน็เนียลถึง 53% Â̈ ³ �̈»n¤�¼o�¦ ·Ã£�®ª́ �oµª ®�oµ�̧É�° �̈°� ·É�Ä®¤nÇ
(Early adopter) ถึง 54% ¦ ¼o ¹��ºÉ�Á�o�Â̈ ³  �Ä�¡ �́�µ�µ¦ �°�° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä nÄ�°�µ��Ä���³ �̧É79%

ยงัคาดหวงัวา่ ° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä n�³  µ¤µ¦ � ¦ oµ� ¦ ¦ �r ºÉ° Â̈ ³ �ª µ¤�́�Á�·�Ä®o¡ ª �Á�µÅ�o �́��́Ê� ผูป้ระกอบการ
Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�Ä��̈»n¤° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° -บนัเทิง สุขภาพ และคา้ปลีก ควรเร่งปรับตวั หนัมาพฒันาผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่ บนแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ Á¡ ºÉ°�°� �°��ª µ¤�o°��µ¦ �°���¦ »n�Ä®¤nÁ®¨ nµ�̧Ê

อยา่งไรก็ดี  ·É��̧É�º° Á�È�° »� ¦ ¦ � Îµ�́��n°�µ¦ �¥µ¥�́ª �°�° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä n คือ ราคา ความปลอดภยัทางดา้น
ขอ้มูล และความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช้ โดยผลสาํรวจพบวา่มีเจา้ของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่ถึง 33% �̧É�°�ª nµ��Á̈·�Ä�o
®¨ �́�ºÊ° ¤µÅ�o®�¹É��̧®¦ º° Â���³ Å¤nÅ�oÄ�o�µ�Á̈¥ โดย 82% �́�ª ¨ ª nµ�ª µ¤Å¤nÁ �̧¥¦ �°�° »��¦ �r�³�ÎµÄ®oÁ�·��µ¦ ¦ É́ª Å®¨ �°��o° ¤¼̈
ส่วนตวัและคุกคามความเป็นส่วนตวัของพวกเขา ��³ �̧É86% เป็นห่วงความปลอดภยัของขอ้มูล

�́Ê��̧Ê คุณประโยชน ์3 ° �́�́�Â¦ ��°�° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä n�̧É�¼o�¦ ·Ã£��µ�®ª �́ไดแ้ก่ 1. ความปลอดภยัในการดาํเนิน
ชีวติ (Improved Safety) โดยผลสาํรวจพบวา่ ผูบ้ริโภคถึง 90% �o°��µ¦ ° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä n�̧É µ¤µ¦ ��¼Â̈
ความปลอดภยัใหแ้ก่เด็กๆ ได ้ 2.  »�£µ¡ �̧ª ·��̧É�̧�¹Ê�(Healthier Living) โดยอุปกรณ์ดงักล่าว  µ¤µ¦ �¦ ³ �»¦ µ¥�µ¦ ° µ®µ¦ Á¡ ºÉ°
สุขภาพ �µ¦ ° °��Îµ̈ �́�̧É�¼��o°� รวมไปถึงแนะนาํสถานพยาบาลไดด้ว้ย 3. การใชง้านตอ้งง่ายและสะดวกสบาย (Simplicity

and ease of use)

Á�·�Ã�° »� µ®�¦ ¦ ¤ �̧É¦ �́° µ�· � r

 Îµ®¦ �́° »� µ®�¦ ¦ ¤�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́° µ�· � r�µ�¦ ³ Â ° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä n�̧É�Îµ̈ �́Å�o¦ �́�ª µ¤�·¥¤° ¥¼nÄ��́��»�́�
ไดแ้ก่
1. อุตสาหกรรมบนัเทิง  ºÉ° Â̈ ³ �µ¦  ºÉ°  µ¦ (Entertainment, Media and Communications) ถือเป็นอุตสาหกรรม
ลาํดบัตน้ๆ �̧É¤Ã̧°�µ Ä��µ¦ ¡ �́�µÂ̈ ³ Á�·�Ã�Ä��̈µ�° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä nÁ�ºÉ°��µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�̧Ê¡ ¹É�¡ µ
จอแสดงผลเป็นหลกั �¹�Å�oÁ�¦ ¥̧��ª nµ° »� µ®�¦ ¦ ¤ ° ºÉ�โดยพบวา่อุปกรณ์สวมใส่ เช่น นาฬิกา แวน่ตา หมวก จะกลายเป็นช่องทาง
การตลาดและการโฆษณารูปแบบใหม่ �̧É�¦ ·¬�́ µ¤µ¦ �Ä�o n��o°�ª µ¤Ã�¬�µÅ��¹��́ª �¼o�¦ ·Ã£�Å�oÃ�¥�¦ �โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภค
�̧É�ºÉ��°��µ¦ Á̈n��̧̄µ�³�·¥¤Ä�o° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä n¤µ��ª nµ�̈»n¤° ºÉ�Ç �°��µ��̧Ê° »��¦ �r�́��̈nµª ¥�́�nª ¥Á¡ ·É¤Ã°�µ
Ä��µ¦ �µ¥�̈·�£�́�r�nµ��µ�°�̧° ¤Á¤ ·¦ r�¤µ��¹Ê�อยา่งไรก็ดี ในอนาคต ®µ��µ¦ Ã�¬�µ�nµ�° »��¦ �r�́��̈nµª Â¡ ¦ n®¨ µ¥¤µ��¹Ê� อาจ
�ÎµÄ®o¦ µ¥Å�o�µ��µ¦ Ã�¬�µ�nµ� ºÉ°  ·É�¡ ·¤ ¡ r̈ �̈�Å�o



2. อุตสาหกรรมสุขภาพ (Health) �¼o�¦ ·Ã£��Îµ�ª�¤µ�Ä®o�ª µ¤  �Ä�° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÁ¡ ºÉ°  »�£µ¡ Â�� ª ¤Ä n
(Wearable Health Technology) แมอ้ตัราการใชย้งัคงไม่สูง โดยผูบ้ริโภคมากกวา่ 80% ระบุวา่ �¦ ³ Ã¥��r�̧É Îµ�́��°�
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่คือ �ÎµÄ®o�µ¦ �¼Â̈  »�£µ¡ Á�È�Á¦ ºÉ°��nµ¥Â̈ ³  ³ �ª �¤µ��¹Ê��¼o�¦ ³�°��µ¦ �̧É�o°��µ¦ ®µ�¦ ³ Ã¥��r
จากการเทคโนโลยสีวมใส่อจัฉริยะตอ้งสามารถเขา้ถึงและแปลงขอ้มูลเชิงลึก รวมถึงพฒันาผลิตภณัฑด์า้นสุขภาพ Á¡ ºÉ°�nª ¥�́��µ¦
สุขภาพและลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

3. อุตสาหกรรมคา้ปลีก (Retail) ในอนาคตอนัใกลอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่ จะกลายเป็นส่วนสาํคญัของธุรกิจคา้ปลีก
Ä��µ¦  ¦ oµ��¦ ³  ��µ¦ �r�̧É�̧Ä®oÂ�n̈¼��oµ¤µ��¹Ê� อาทิ Ä®o�¦ ·�µ¦ �o° ¤ ¼̈�̧É¤µ��¹Ê� ¦ ³���µ¦ �Îµ¦ ³ Á�·��̧É¦ ª �Á¦ Èª �¹Ê� �n°��µ��̧É
®¨ µ�®¨ µ¥¤µ��¹Ê�Ä��µ¦ Á�oµ�¹��o° Á �° �̧É�̧�̧É »� ¦ ª ¤�¹��o°��o° ¤¼̈Á¦ ¥̧¨ Å�¤ rÁ¡ ºÉ°�nª ¥Ä��µ¦ �́� ·�Ä��ºÊ° เรียกไดว้า่ผูบ้ริโภคจะ
สามารถช็°��·Ê��nµ��n°��µ��̧É®¨ µ�®¨ µ¥ Å�o�»��̧É ทุกเวลา และการเขา้ถึงลูกคา้จากทุกช่องทาง (Omni-channel) โดยไม่จาํกดั
เฉพาะหนา้จอบนมือถือ แทบ็เลต็ ®¦ º° �̧É¦ oµ��oµ จะกลายเป็นประสบการณ์ใหม่ของผูบ้ริโภค อยา่งไรก็ตาม  ·É��̧É�¼o�¦ ·Ã£��́�ª ¨ ¤µ�
�̧É »� คือ �µ¦ ¨ ³ Á¤ ·��ª µ¤Á�È� nª ��́ª Â̈ ³ �ª µ¤�̈ °�£¥́�°��o° ¤¼̈ nª ��»��̈�̧É° ¥¼nÃ�¥¦ °�ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมการบริโภค การ
ชาํระเงิน �́��́Ê��¼o�¦ ³ �°��µ¦ �ª ¦ ¨ ��»�Á¡ ºÉ° ®¨ �̧Á̈ Ȩ́¥��ª µ¤�́�ª ¨ Á®¨ nµ�̧Ê

�°��µ��̧Ê�¼o�¦ ³ �°��µ¦ Ä�° »� µ®�¦ ¦ ¤Á®¨ nµ�̧Ê¥�́ µ¤µ¦ ��Îµ° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä n¤µÄ�o¡ �́�µ�»¦ �·�®¦ º°  ·��oµÂ̈ ³
�¦ ·�µ¦ �°�¡ ª �Á�µÄ®o¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ ¤µ�¥·É��¹Ê� เช่น ธุรกิจคา้ปลีก สามารถนาํขอ้มูลจากอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่ มา
พฒันาบริการระบบการชาํระสินคา้หนา้ร้าน โปรแกรมในการสร้างความภกัดีระหวา่งลูกคา้และแบรนด ์ (Loyalty

Programmes) หรือธุรกิจดา้นสุขภาพ สามารถนาํขอ้มูลมาพฒันาการเขา้ถึงขอ้มูลทางการแพทย ์ และวนิิจฉยัโรคไดแ้ม่นยาํมาก
�¹Ê�ส่วนอุตสาหกรรมบนัเทิง  ºÉ° Â̈ ³ �µ¦  ºÉ°  µ¦  สามารถนาํขอ้มูลไปพฒันาขอ้ความและวธีิการในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย

เทคโนโลยสีวมใส่ กลยุทธ์ของธุรกจิอนาคต

�µ� µª ª ·Å̈ ¡ ¦ ��̈nµª  ¦ »�ª nµ��̈ Îµ¦ ª ��́��̈nµª  ³ �o°�Ä®oÁ®È�ª nµ�° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä n��³ Á�È��»�Á�̈Ȩ́¥��̧É Îµ�́��°�
ª��µ¦ �»¦ �·��° ¥nµ��̧É�̈nµª Å��oµ��o���́��́Ê��¹�¤�̧ª µ¤�ÎµÁ�È��̧É�¼o�¦ ³ �°��µ¦ �³�o°�ª µ�Â��Â̈ ³�Îµ®��Â�ª�µ��µ¦ �ÎµÁ�·��̈¥»��r�
Á¡ ºÉ°�¦ �́�́ª Ä®o °�¦ �́�́��µ¦ Â�n��́���¹É��º° Á�È��ª µ¤�oµ�µ¥�°�Ã̈ �°�µ���̧É�Îµ̈ �́�³ Á�·��¹Ê��́��»��»¦ �·��Ã�¥ ·É��̧É°��r�¦ �o°�¥¹�
¤ É́�Åª oÁ ¤ ° Á¤ºÉ°�Îµ®��Â���»¦ �·���º°

- �n°��µ�Ä��µ¦  ¦ oµ�Ã°�µ �µ��»¦ �·�Ä®¤nÇ��µ¦ �¥µ¥�́ª �°�° »��¦ �r ª ¤Ä n° �́�¦ ·¥³ ��³�Îµ¤µ�¹É��n°��µ��µ¦ �̈µ�Ä®¤nÇ�Ã�¥�Îµ
�o° ¤ ¼̈Á�·�̈¹�¤µÄ�o�Á¡ ºÉ°�°� �°��ª µ¤�o°��µ¦ �°��¼oÄ�o° »��¦ �r�́��̈nµª Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê�
- การออกแบบโดยยดึคนเป็นศูนยก์ลาง (Human-Centred Design) อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่จะมีประสิทธิภาพได้
�́Ê���»¦ �·��o°�¥¹��¼oÄ�o�µ�Á�È�«¼�¥r�̈µ�Ä��µ¦ �̈·�
- �ª µ¤�nµÁ�ºÉ°�º° Â̈ ³ Åª oª µ�Ä��Á¡ ¦ µ³ �̧ÉÁ�È��ª µ¤�́�ª ¨ ° �́�́��o�Ç��°��¼oÄ�o�µ�° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä n��¼o�¦ ³ �°��µ¦
จะตอ้งดาํเนินการทุกอยา่งดว้ยความโปร่งใส่ ไม่วา่จะเป็นการนาํขอ้มูลผูบ้ริโภคไปใชง้าน หรือเปิดเผยวธีิการในการดึงขอ้มูล
Á®¨ nµ�́Ê�Å�Ä�o�Á¡ ºÉ°  ¦ oµ��ª µ¤Åª oª µ�Ä�Ä®o�¼o�¦ ·Ã£�
- �µ¦ �¦ ³ ®�́��¹��ª µ¤  Îµ�́��°�° »��¦ �r ª ¤Ä n�́Ê�¤ ¡̧ �́�µ�µ¦ Å�° ¥nµ�¦ ª �Á¦ Èª ��¼o�¦ ³ �°��µ¦ �o°�¤¤̧»¤¤ °�Ä�¦ ³ ¥³ ¥µª �n°�µ¦
กาํหนดกลยทุธ์ในการทาํธุรกิจบนโลกดิจิตอล

 Îµ®¦ �́�̈µ�° »��¦ �r° ·Á̈È��¦ °�·� rÂ�� ª ¤Ä nÄ��¦ ³ Á�«Å�¥�́Ê� �́��»�́�¥�́Å¤n�¹��́�¤µ��́�Á¤ºÉ° Á�̧¥��́��¦ ³ Á�«¡ �́�µÂ̈ oª
เช่น สหรัฐฯ องักฤษ หรือ �̧É�»n�Á�ºÉ°��µ�¦ µ�µ�n°��oµ�Â¡ �Â̈ ³ �¼o�¦ ·Ã£�¤°�ª nµÁ�È� ·��oµÁ�¡ µ³ �̈»n¤ Ã�¥�¼o�ºÊ°  nª �Ä®�n�³ Á�È�
�̈»n¤���̧É �Ä��oµ� »�£µ¡ ®¦ º° �̈»n¤�̧É�ºÉ��°�Á��Ã�Ã̈ ¥¸̈ ÎÊµ ¤ ¥́¤µ��ª nµ



“อยา่งไรก็ดี Á¦ µÁ�ºÉ° ª nµ อนาคตตลาดอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่ในไทยจะเติบโตกวา่ปัจจุบนัแน่นอน เพราะนอกจากสินคา้
ใหม่ๆ �̧É�¼o�̈·��Îµ̈ �́° °�Â��¤µ�³�°�Ã��¥rไลฟ์ Å�̈r�¼o�¦ ·Ã£�¤µ��¹Ê�Â̈ oª พฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ของไทย  nª �Ä®�n�ºÉ�
ชอบและตอ้งการกา้วทนัเทคโนโลยสีมยัใหม่” นางสาว วไิลพรกล่าว

�n°�®�oµ�̧Ê ผลสาํรวจของ อินิชิเอทีฟ โกลบอลระบุวา่ กลุ่ม GEN Y ของไทยเป็นเจา้ของสมาร์ทโฟน 81%  ¼� »�Á¤ºÉ° Á�̧¥��́�
ประเทศต่างๆ �̧É�Îµ�µ¦  Îµ¦ ª � และ 50% ครอบครองถึง 3 อุปกรณ์ �º° Á�È�Ã°�µ  Îµ�́��°��¼o�oµÂ̈ ³ �¼o�¦ ³ �°��µ¦ Å�¥�̧É�o°�Á¦ n�
�¦ �́�̈¥»��rÄ®o�́��́�Á��Ã�Ã̈ ¥Â̧̈ ³ ¡ §�·�¦ ¦ ¤�°����̈»n¤�̧Ê�¹É��³ Á�È��̈»n¤�̧É¤ °̧ ·��·¡ ¨ �n°�µ¦ ¡ �́�µ�¦ ³ Á�«Ä�¦ ³ ¥³ �n° Å�
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