
 

 

 

 

 

 
1) การตลาดแบบไหนโดนใจเจ็นวาย (How to hit the Millennial age)  

แหลงท่ีมา: The Globe and Mail. July 27, 2016 
 

 โลกในศตวรรษท่ี 21 เปนโลกท่ีใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารเปนหลัก ผูคนสามารถไปมาหาสูกันได
ตลอดเวลา แตการเดินทางขามประเทศก็ยังคงตองมีดานตรวจคนเขาเมืองท่ีจะคอยตรวจเอกสารประเภทหนังสือ
เดินทางและวีซาอยู  
 การจําแนกประเภทของตรวจลงตราหรือวีซาของ
แตละประเทศนั้นไมเหมือนกัน ประเภทของวีซาสวนใหญท่ี
แตละประเทศมีเหมือนกันไดแก การตรวจลงตราประเภท
นักทองเท่ียว, ศึกษาตอ, ทํางาน, ผูอยูอาศัยชั่วคราว (Non-
Immigrant), ผูอพยพ, ทูต เปนตน 
ปจจุบันแคนาดาตองการพัฒนาเทคโนโลยขีองตนและหมาย
ม่ันท่ีจะเปน “ ศูนยกลางนวัตกรรม” ท่ีก าวหนาทาง
เศรษฐกิจ สงผลใหมีบริษัทท่ีประกอบกิจการทางดานนี้
จํานวนมาก แมวาเครื่องจักรจะสามารถทํางานแทนมนุษย
ไดจํานวนมากแลว แตแรงงานท่ีมีความสามารถเฉพาะทางก็
ยังคงเปนสิ่งจําเปนและแรงงานเหลานั้นมักอยูนอกประเทศแคนาดา บริษัทตางๆ ท่ีตองการแรงงานมีฝมือจึง
ประกาศรับสมัครงาน ทวาก็มีอุปสรรคอยางหนึ่งเปนตัวขัดขวางอยู นั่นก็คือกระบวนการขอวีซาท่ีแสนจะยุงยากของ
แคนาดานั่นเอง  
เนื่องจากประเทศแคนาดาเปนประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีกวางขวาง เดิมจึงเคยมีนโยบายรับผูอพยพเขามามากผานข้ันตอนท่ี
ไมซับซอน ทวาปจจุบันเริ่มมีจํานวนประชากรมากข้ึน และไดกลายเปนสังคมผูสูงอายุ (Aged Society) ไปเสียแลว 
สงผลใหมีประชากรผูสูงอายุมากกวาประชากรวัยอ่ืนๆ รวมถึงวัยแรงงานดวย การจะกระตุนใหมีนโยบายเพ่ิมบุตร
หลานก็ดูจะไมทันการ การนําผูอพยพมาเปนแรงงานแทนจึงเปนตัวเลือกท่ีดีทางหนึ่ง ทวากระบวนการจางงานผูท่ี
ไมใชชาวแคเนเดียนชางยากเย็น เพราะประเทศนี้มีกฎหมายวาใหผูประกอบการท้ังหลายแสดงหลักฐานวาได
พยายามจางงานคนในทองท่ี (ชาวแคนาดา) กอน หากไมสามารถหาได จึงจะจางประชากรชนชาติอ่ืนท่ีไมใชแคเน
เดียนไดตอไป  นโยบายการรับผูอพยพของแคนาดาจึงมีความซับซอนข้ึนเรื่อยๆ และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ   
ผูประกอบการจํานวนมากเห็นวา ข้ันตอนดังกลาวเปนเรื่องท่ีเสียท้ังเวลา เงิน และ ความพยายาม  เพราะพวกเขา
ตางตองการแรงงานมีฝมือท่ีมักไมใชชาวแคเนเดียนมาทํางานในบริษัท โดยเฉพาะบริษัทประเภทเทคโนโลยีท่ีจะชวย
ใหแคนาดาเขาใกลเปาหมายการเปนศูนยกลางนวัตกรรมไดอีกข้ัน  

ขาวเดนประจําสัปดาหในแคนาดา 
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กระนั้นท้ังกฎหมายหรือข้ันตอนการขอวีซา (ประเภทผูอพยพ) ก็ยังเปนเรื่องยากและตองใชเวลานานราว  หนึ่งปครึ่ง
ถึงสองป สงผลใหผูคนท่ีมีความสามารถเหลานั้นถูกดึงตัวไปท่ีอ่ืน เม่ือพวกเขามีความสามารถอยูแลว จึงเอาเวลานั้น
ไปหาโอกาสอ่ืนท่ีรออยูมากมายดีกวาท่ีจะเอาเวลามาเสียไปกับการขอวีซาเพ่ือเขาทํางานในแคนาดาเปนป 
 สภานวัตกรรมแหงแคนาดาไดเขาพบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตรและ
เศรษฐกิจแหงแคนาดา – นาย Navdeep Bains เพ่ือพูดคุยเก่ียวกับปญหาเรื่องนี้เชนกัน สงผลใหรัฐบาลไดรับความ
กดดันมากข้ึนจากท้ังผูประกอบการและสภานวัตกรรมในเรื่องการเรงหรือแกไขกระบวนการขอวีซาของผูอพยพ  
การมีอุปสรรคดังกลาวขณะท่ีตองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดูเปนเรื่องท่ีขัดแยงกันเองอยูมาก ในทางตรงกัน
ขาม หากพัฒนาระบบข้ันตอนเก่ียวกับวีซาและผูอพยพอยางไมรอบคอบ กอาจสงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาได
เชนกัน เชน การแยงงานกันทํา หรือ อัตราการวางงานของพลเมือง เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
ธุรกิจรานอาหารไทยในแคนาดาเองก็กําลังประสบปญหาการขาดพอครัวแมครัวชาวไทยท่ีมีฝมือ อันเปนผลมาจาก
กระบวนการทางวีซาของแคนาดาเชนกัน เม่ือผูประกอบการแคนาดาเริ่มตองการสรางความเปลี่ยนแปลงแกการยาย
แรงงานอันจะสงผลตอกระบวนการขอวีซาเชนนี้ ก็อาจเปนโอกาสท่ีดีสําหรับผูท่ีตองการมาทํางานท่ีแคนาดา 
อยางไรก็ตาม หากตองการลงหลักปกฐานอยูท่ีแคนาดา การเริ่มดวยการศึกษาตอท่ีแคนาดาจะสงผลใหการขอวีซา
เพ่ือเปนผูอยูอาศัยถาวร (Permanent Resident) –ระดับข้ันกอนท่ีจะเขาสูการเปนพลเมือง ไดงายข้ึน เนื่องจาก
แคนาดาตองการประชากรท่ีมีการศึกษาและเนนวาเปนการศึกษาจาก “สถาบันในแคนาดา” เทานั้น ผูท่ีสนใจก็
ยังคงตองติดตามระเบียบการสําหรับผูอพยพท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ  
 
2) ภาวะเสพติดสังคมออนไลน 
    แหลงที่มา: The Globe and Mail. July 22, 2016 

 ปจจุบันนี้โลกเราพัฒนาไปอยางกาวกระโดด เทคโนโลยีตางๆ ไดรับการวิวัฒนาการและเขามามีอิทธิพลตอ
การดําเนินชีวิตประจําวันของเรามากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานไอทีประเภทโซเชียลมีเดีย 
 โซเชียลมีเดียคือแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมรูปแบบหนึ่งท่ีใหเราสามารถสื่อสารและติดตอ รวมถึงติดตาม
ผูคนตางๆ ผานทางออนไลนไดท้ังในรูปแบบขอความ รูปภาพ หรือ คลิปวีดีโอ เชน เฟซบุค ทวิตเตอร อินสตาแกรม 
แสนปแชท เปนตน 
 ชาวแคนาดาเปนผูท่ีมีอาการเสพติดอินเตอรเน็ตมากท่ีสุดในโลกตะวันตก โดยเฉพาะเด็กวัยรุนยุคเจน Z 
(Generation Z) จากผลการสํารวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของมลรัฐออนตาริโอในป พ.ศ. 2015 พบวา  2 
ใน 3 ของเด็กเหลานี้ใชเวลาตั้งแต 3 ชั่วโมงข้ึนไป ในแตละวันไปกับการมองหนาจอ (ท้ังนี้การสํารวจรวมไปถึง
หนาจอโทรทัศนดวย) กระนั้น รอยละ 16 ของเด็กนักเรียนก็ไดใหขอมูลวา พวกเขาใชเวลาอยางนอย 5 ชั่วโมงข้ึนไป 
ไปกับโซเชียลมีเดียเพียงอยางเดียว ซ่ึงตัวเลขเพ่ิมมาจากสถิติในป ค.ศ. 2013 ถึงรอยละ 5 โซเชียลมีเดียทําใหเรา
สามารถติดตามความเปนไปของผูคนไดจากท่ัวทุกมุมโลก ซ่ึงทําใหคนท่ีไกลกัน ใกลกันมากข้ึน ขณะเดียวกันก็ทําให
คนท่ีใกลกัน กลับหางไกลกันมากข้ึนไปดวย สงผลใหเกิดความเชื่อท่ีวา ในขณะท่ีอินเตอรเน็ตเชื่อมโยงผูคนเขาหากัน 
มันก็แยกคนใหเชื่อมโยงไมถึงกันดวยเชนกัน ซ่ึงนักวิจัยเรียกความคิดแบบนี้วา “ความยอนแยงของอินเตอรเน็ต 
(Internet Paradox)”  
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 เรามักจะไดคํากลาวท่ีวา “เราไมไดติดมือถือ แตเราติดคนใน
มือถือ” แมจะดูเปนประโยคท่ีหวานเลี่ยน ทวาก็มีนัยยะบางอยางแฝง
อยู คือเราพอใจกับการไดสนทนาและติดตามชีวิตความเปนอยูของ
ผูคนระยะไกลท่ีไมวาใครก็สามารถเห็นไดจากบนหนาจอมือถือ 
มากกวาการสนใจคนรอบขางไปเสียแลว กลายเปนวาการท่ีเราไม
อัพเดต ไมรูขอมูลของเพ่ือนๆ ในเฟซบุคท่ีดําเนินไป จะทําใหเราคุยกับ
คนอ่ืนไมรูเรื่อง สงผลใหผูท่ีเดิมไมเลนเฟซบุคหรือโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ 
ตองหันมาเลนบางเพ่ือใหมีบทสนทนาและความเขาใจท่ีตรงกับคนหมู
มาก หรือท่ีเรียกกวา “การกลัวจะพลาดประเด็นสําคัญในโลกโซเชี่ยล 
(Fear of Missing Out; FOMO)”   
ในเดือนพฤศจิกายนป ค.ศ. 2015 มีรายงานการศึกษาจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียวา “ความ
อิจฉา” เปนตัวขับเคลื่อนเฟซบุค เม่ือเราเห็นเพ่ือนโพสตภาพท่ีไปเท่ียวอยางมีความสุขในวันหยุดของเขา หรือ ภาพ
ลูกๆ ท่ีสุดแสนจะนารัก เราก็จะเกิดความตองการจะเปน ตองการจะมีแบบเขาบาง จนตองสนองความตองการนั้น
ในท่ีสุด นอกจากนี้โซเชียลมีเดียก็อาจสงผลกระท่ังทําใหเรากลายเปนใครอีกคน ท่ีจะตองบํารุงภาพลักษณของตนให
ดูดีอยูเสมอ เพ่ือดึงดูดยอดไลค ยอดแชรใหมากๆ หรือ เปนคนสองบุคลิกก็ไดเชนกัน คือ ในโลกแหงความเปนจริงมี
บุคลิกแบบหนึ่ง แตในโลกออนไลนมีบุคลิกอีกแบบหนึ่ง หรือกระท่ังผลกระทบทางกายภาพและจิตใจท่ีจะทําให
รางกายเกิดอาการเม่ือยลา วุนในตาเสื่อม โรคซึมเศรา ฯลฯ 
 อยางไรก็ตาม มีผูคนจํานวนมากโดยเฉพาะเด็กวัยรุนท่ีบอกวาพวกเขาตองการหางจากโลกออนไลนดูบาง 
จึงพยายามลองตัดโซเชียลมีเดียออกจากชีวิตระยะหนึ่ง โดยใชวิธีการลบแอพพลิเคชั่นโซเชียลมีเดียทุกแอพออกจาก
มือถือ และพบวามันเปนอะไรท่ีสดชื่นมาก พวกเขารูสึกมีเวลาในชีวิตเพ่ิมข้ึน ไดมีโอกาสชื่นชมทิวทัศนอ่ืนท่ีไมใช
หนาจอ และไมตองมาคอยกังวลอยูตลอดเวลาวา คนท่ีเราคอมเมนทไปจะตอบเรากลับมาเม่ือไหรหรือคอยมานั่งคิด
วาควรจะตอบเขากลับไปดวยคําพูดแบบใด  
 นอกจากนี้ ในแคนาดายังมีการทดลองใหเลิกเลนเฟซบุคเปนเวลา 99 วันดวย จากการทดลองดังกลาว มี
เด็กคนหนึ่งกลาววา ในวันท่ีเขาพยายามละจากโซเชียลมีเดียเปนวันท่ี 10 เขาเกิดเผลอไปเขาเฟซบุค แตพบวาไมมี
ใครรูสึกถึงการหายไปจากโลกโซเชียลของเขาเลย ไมมีใครโทรหรือสงขอความมาถามเลยวาเกิดอะไรข้ึนกับเขา
หรือไม ทําใหตระหนักไดวาผูคนสวนใหญในโซเชียลมีเดียพรรณนาถึงเรื่องของตัวเองมากกวาท่ีจะพยายามทําความ
เขาใจผูอ่ืนอยางแทจริง และมีความรูสึกวาไดถูกครอบงําโดยเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกออนไลน  
 การลาพักรอนจากโซเชียลมีเดีย (Social-Media Vacation) จึงไมใชการตัดสินใจท่ีแยนัก หากจะพอทําให
เราหันมามองโลกแหงความจริง และเริ่มสนทนากับคนใกลตัวท่ีบอยครั้งเราไดมองขามไปและไมเห็นถึงความสําคัญ
ของพวกเขา 
 อยางไรก็ตาม โซเชียลมีเดียไมไดจํากัดเพียงกลุมวัยรุนเสมอไป ผูใหญจํานวนมากก็ใชวาจะไมติดโซเชี่ยล 
ในทางกลับกัน ผูใหญเองก็ไมควรดวนตัดสินเด็กๆ จากเพียงเพราะโซเชียลมีเดียเชนกัน เพราะครั้นจะหามไมใหพวก
เขาเลนเลยก็คงจะไมได หากแตคอยสอนใหพวกเขาเขาใจสิ่งท่ีเปนไปและใหรูจักแยกแยะนาจะดีกวา   
 
ขอเสนอแนะ 
 แมวาการติดโซเชียลมีเดียมากเกินไปจะไมใชสิ่งท่ีดีนัก ทวาก็สงผลใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหมข้ึนมากมาย 
โดยเฉพาะ “ธุรกิจออนไลน” ท่ีมีท้ังการขายปลีกโดยบุคคลธรรมดาผานทางแอพพลิเคชั่นตางๆ เชน อินสตาแกรม 
หรือผานเว็บไซตรายใหญท่ีมีการบริการระหวางประเทศ เชน อเมซอน (Amazon) หรือ อี-เบย (E-Bay) การโฆษณา
สินคาและบริการผานทางเฟซบุค ฯลฯ หากเปรียบเปนกราฟ ขณะนี้อาการติดโซเชียลของคนทุกกลุมกําลังอยูใน
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จุดสูงสุด หากผูประกอบการรายใดสนใจจะเปดกิจการสวนกระแส ซ่ึงสามารถพาผูคนออกมาจากโลกออนไลน   
เพ่ือพบกับบรรยากาศอันนาสดชื่นท่ีพวกเขาอาจจะลืมไปแลววาเคยมีสถานท่ีลักษณะนี่อยู ก็เปนความคิดท่ีไมเลว 
เชน รานอาหารหรือรานกาแฟท่ีสามารถใหลูกคาดื่มด่ํากับบรรยากาศท่ีมีความสดชื่นและรมเย็นของตนไม ท่ี
ปราศจากอินเตอรเน็ตและจอมือถือ ทําใหคนหันมาสนทนากันตัวตอตัวมากข้ึน ใหพวกเขาไดพักสายตาและความคิด
จากโลกท่ีวุนวายแมสักนิด เพ่ือไปพบกับความผอนคลายท่ีรานของคุณ คงจะเติมพลังใจไดไมนอย 
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