




ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร
ผู้ช่วยคณบดีด้านส่ือสารองค์กร
และหัวหน้าสาขาการตลาด



AGENDA

กระแสความขี้เกียจในระดับโลก

เจาะลึกอินไซตม์นุษย์ขี้เกียจ

เผยกลยุทธ์ทางการตลาดที่โดนใจ 
Lazy Consumer

Break 15 Mins

พบกับกูรูการตลาดจาก Startup ชื่อดัง
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ความขี้เกียจ
เกิดจากอะไร?



ความขี้เกียจไม่ใช่แค่ นิสัย แต่มันลงลึกถึงระดับยีน

“ Couch Potato “
คนที่ใช้เวลาในแต่ละวันส่วนใหญ่ไปกับ
การนั่ง ๆ นอน ๆ ดูทีวี ไม่ท าอะไรเลย



“ I choose a lazy person

to do a hard job. 

Because a lazy person 

will find an easy way 

to do it.”

- Bill Gates -



ไทยติดอยู่ที่อันดับที่ 31 ของโลก
ที่ 4,764 ก้าวต่อวัน

การวัดความขี้เกียจเดิน
ในระดับโลก

ประเทศที่ขี้เกียจเดินมากที่สุด คือ..

อินโดนีเซีย



เทรนด์ของ ความขี้เกียจ
ในระดับโลก 



กระแส นักช้อปที่ขี้เกียจ ในตลาดจีน
รายงานแนวโน้มผู้บริโภคของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ Taobao เว็บไซต์ค้าปลีกอันดับ 1 ของประเทศจีนที่กล่าวว่า 
กลุ่มตลาดเถาเป่าพบว่าผู้บริโภครุ่นใหม่ของจีนยอมจ่ายเงินเพ่ือขจัดงานที่น่าเบื่อหน่ายและต้องเสียเวลานาน ซ่ึงเรียก

ผู้บริโภคกลุ่มนี้ว่า กลุ่มรักสบาย จ่ายหนัก

อ้างอิงข้อมูลจาก บทความ ใน Positioningmag

2018 70%

สินค้าที่ช่วยเร่ืองความ
สะดวกสบายขายดีข้ึน

2.31

ผู้บริโภคใช้เงินซ้ือสินค้า
เหล่านี้ไปถึง

1995

เป็นนักช้อปรุ่นใหม่
ที่เกิดหลังปี

(พันล้านเหรียญสหรัฐ)



ผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมสูงสุดใน Taobao

อายแชโดว์แบบปาดครั้งเดียวจบ1

อยากสวยแต่ไม่มีเวลา



ผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมสูงสุดใน Taobao

หม้อร้อนอเนกประสงค์2

อยากท าอาหารแต่ขี้เกียจเก็บล้าง



ผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมสูงสุดใน Taobao

อยากนั่งเฉยๆไม่อยากลุกไปไหน

เก้าอี้เล่นเกมปรับนอนได้3



ผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมสูงสุดใน Taobao

เครื่องใช้ภายในบ้านอัจฉริยะ4

อยากให้บ้านสะอาด แต่ขี้เกียจท า



กระแส นักช้อปที่ขี้เกียจ ในตลาดจีน
รายงานแนวโน้มผู้บริโภคของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ Taobao เว็บไซต์ค้าปลีกอันดับ 1 ของประเทศจีนที่กล่าวว่า 
กลุ่มตลาดเถาเป่าพบว่าผู้บริโภครุ่นใหม่ของจีนยอมจ่ายเงินเพ่ือขจัดงานที่น่าเบื่อหน่ายและต้องเสียเวลานาน ซ่ึงเรียก

ผู้บริโภคกลุ่มนี้ว่า กลุ่มรักสบาย จ่ายหนัก

อ้างอิงข้อมูลจาก บทความ ใน Positioningmag

2018 70%

สินค้าที่ช่วยเร่ืองความ
สะดวกสบายขายดีข้ึน 2.31

ผู้บริโภคใช้เงินซ้ือสินค้า
เหล่านี้ไปถึง

1995

เป็นนักช้อปรุ่นใหม่
ที่เกิดหลังปี

(พันล้านเหรียญสหรัฐ)



กระแส นักช้อปที่ขี้เกียจ ในตลาดจีน
รายงานแนวโน้มผู้บริโภคของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ Taobao เว็บไซต์ค้าปลีกอันดับ 1 ของประเทศจีนที่กล่าวว่า 
กลุ่มตลาดเถาเป่าพบว่าผู้บริโภครุ่นใหม่ของจีนยอมจ่ายเงินเพ่ือขจัดงานที่น่าเบื่อหน่ายและต้องเสียเวลานาน ซ่ึงเรียก

ผู้บริโภคกลุ่มนี้ว่า กลุ่มรักสบาย จ่ายหนัก

อ้างอิงข้อมูลจาก บทความ ใน Positioningmag

2018 70%

สินค้าที่ช่วยเร่ืองความ
สะดวกสบายขายดีข้ึน

2.31

ผู้บริโภคใช้เงินซ้ือสินค้า
เหล่านี้ไปถึง

1995

เป็นนักช้อป                   
รุ่นใหม่ที่เกิดหลังปี

(พันล้านเหรียญสหรัฐ)



ความขี้เกียจของ ผู้บริโภคในปัจจุบัน
ท าให้เกิดเป็นยุคที่เรียกว่า...

LAZY ECONOMY



Lazy Economy ยุคเศรษฐกิจรูปแบบใหม่
มาแรง เติบโตเร็ว...
จากการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการความสะดวกสบายข้ันสุด 
ท าให้ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดรนส่งกาแฟเมื่อ
ตรวจพบว่าคุณก าลัง

รู้สึกเหนื่อย

อาหารส่งเข้าตู้เย็น
เมื่อคุณออกไปข้างนอก

บริการส่งน้ ามันให้คุณ
เติมน้ ามันรถได้ทุกที่



Startup มาใหม่
เอาใจ“คนขี้เกียจ”



STARTUP Worldwide100 Top Rank
Startup Worldwide

34% ตอบโจทย์ความข้ีเกียจ

66% ตอบโจทย์ความข้ีเกียจ
ที่มา startupranking.com ณ วันที่ 21 ก.ค. 62



เคยไหม “ขี้เกียจ”เลือกชุดไปงานต่างๆ
เพราะไม่รู้จะใส่อะไรที่มเีต็มตู้ก็ยังไม่ใช่

STITCH FIX





เคยไหม “ขี้เกียจ” ท าอาหาร
เพราะไม่มีเวลาไปซื้อของจะกินอะไร

วันนี้ยังไม่รู้เลย !!

BLUE APRON 





นวัตกรรมใหม่
โดนใจ“คนขี้เกียจ”

ที่มา CES2019 (Consumer Electronics Show) 



“ขี้เกียจ”พับผ้า
เพราะผ้าเยอะเกินไป





เพราะรู้สึกเสียเวลา เอาเวลาไปท าอย่างอื่นดีกว่า
“ขี้เกียจ”แปรงฟัน







ใครกันคือ “มนุษย์ขี้เกียจ”







QUALITATIVE

(In-Depth Interview)
QUANTITATIVE

(Questionnaire)

Research

Design



1,200 คน

Baby Boomers X Y Z

55-73 ปี 40-54 ปี 23-39 ปี <23 ปี

Questionnaire

Male Female

346 คน 854 คน

109 คน 319 คน 510 คน 262 คน

กลุ่มตัวอย่าง



10 อันดับท่ีคนไทยข้ีเกียจมากท่ีสุด
1

2

4

8

5

3

6

7

9

ออกก าลังกาย

รอคิวซ้ือของ

อ่านหนังสือ

เรียน/ท างาน

ท าอาหาร

ท าความสะอาดบ้าน

พูดคุยหรือเจอคนเยอะๆ

ดูแลผิวพรรณตัวเอง

ออกไปช้อปปิ้ง

เดินทางไปไหนมาไหน

84%

81%

77%

70%

70%

68%

68%

65%

64%

60%

3.72

3.41

3.39

3.26

3.18

3.17

3.15

3.22

3.49

3.10

10



5 กิจกรรมสุดขี้เกียจ แบ่งตามเพศ

รอคิวซ้ือของ80%

ออกก าลังกาย76%

75% ท าความสะอาดบ้าน/งานบ้านต่างๆ

ดูแลผิวพรรณตัวเอง73%

ออกไปช้อปปิง้71%

ออกก าลังกาย 87%

รอคิวซ้ือของ 81%

78%ท าความสะอาดบ้าน/งานบ้านต่างๆ

อ่านหนังสือ 72%

ท าอาหาร 70%

1

2

3

4

5



LAZY

มนุษย์ขี้เกียจ
CONSUMERS



ใครกันคือ “มนุษย์ขี้เกียจ”



แบ่งตามเพศ แบ่งตามGEN

Baby Boomer

55-73 ปี 40-54 ปี 23-39 ปี <23 ปี
Gen X Gen Y Gen Z

ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ



“มนุษย์อยากดูดี แต่ไม่มีแรง”



มนุษย์อยากดูดีแต่ไม่มีแรง1

ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

84% 55
ล้านคนเทียบกับประชากรไทย 

66.41 ล้านคน

“ขี้เกียจออกก าลังกาย”



INSIGHT มนุษย์อยากดูดีแต่ไม่มีแรง 

ไม่มีแรงจูงใจ
ไม่มีเวลา

รู้สึกเหน่ือย

39%

35%

18%

1
2

3

ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

“น่าเบื่อ”
“อยากพักผ่อนมากกว่า 
แค่ท างานกลับมาก็ไม่มี
เวลาออกก าลังกายแล้ว”

“ท างานเหนื่อยแล้ว 
กลับห้องก็อยากพัก”



ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

Health & Fitness Application



ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

มีการใช้งาน

ไม่มีการใช้งาน 68%

32%

ผลส ารวจการใช้งาน 
Application 

เก่ียวกับ
การออกก าลังกาย



มนุษย์ชอบชอ้ปแต่ไม่ชอบรอ



มนุษย์ชอบชอ้ปแต่ไม่ชอบรอ2

ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

81% 53
ล้านคนเทียบกับประชากรไทย 66.41 ล้านคน

“ขี้เกียจรอคิวซื้อของ”



ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

เสียเวลา

เหนื่อย

79%

21%

1

2

INSIGHT มนุษย์ชอบช้อป แต่ไม่ชอบรอ

“รอนาน เสียเวลา”

“รอนานๆ 
เหนื่อยและเพลีย”



ที่มา :We Are Social and Hootsuite

74%
(49 ล้านคน)

พบคนไทยมีสถิติการเข้าใช้งาน
Mobile Banking สูงสุดในโลก









อาชีพที่ใช้ “เวลา” เป็นต้นทุน
เพ่ือ "แลกเงิน"

“รับจ้างต่อคิว”



มนุษย์ชอบช้อปแต่ไม่ชอบรอ

มนุษย์อยากดูดีแต่ไม่มีแรง



มนุษย์บ้านรก สกปรกค่อยท า



มนุษย์บ้านรกสกปรกค่อยท า3

ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

77% 51
ล้านคนเทียบกับประชากรไทย 

66.41 ล้านคน

“ขี้เกียจท าความสะอาดบ้าน”



INSIGHT มนุษย์บ้านรกสกปรกค่อยท า

ไม่มีแรงจูงใจ

ไม่มีเวลา

รู้สึกเหนื่อย

ท าไม่เป็น

44%

29%

13%
14%

1

2

3
4

ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

“ไม้กวาดไม้ถูมันส้ัน 
ท าแล้วปวดหลัง” “กว่าจะกลับมาถึงบ้าน

ก็สาม ส่ีทุ่มแล้วมันก็
ไม่มีเวลาจะท า”

“เบื่อที่ต้องท าทุกวัน”



มีการใช้งาน

ไม่มีการใช้งาน 93%

7%

ผลส ารวจการใช้งาน 
Application เก่ียวกับ
การท าความสะอาดบ้าน

ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ



มนุษย์ไม่ชอบอ่าน แค่ผ่านๆ ก็พอ



มนุษย์ไม่ชอบอ่าน แค่ผ่านๆก็พอ4

ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

70% 46
ล้านคนเทียบกับประชากรไทย 

66.41 ล้านคน

“ขี้เกียจอ่านหนังสือ”



INSIGHT มนุษย์ชอบอ่าน แค่ผ่านๆก็พอ

ไม่มีแรงจูงใจ

ไม่มีเวลา

รู้สึกเหนื่อย

54%

33%

13%

1

2

3

ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

“ไม่ชอบอ่าน ตัวเองอ่านเอง
ไม่เข้าใจ อ่านทีไร ง่วงทุกที” “ต้องใช้เวลาในการอ่าน ถ้าไม่

มีเวลา เร่ืองราวก็ไม่
ประติดประต่อ  ก็เลยไม่อ่าน

ใช้เวลานาน”
“กลับมาบ้านก็เหนื่อยละ แก่แล้ว
สายตาก็ไม่ค่อยดีเหมือนแต่ก่อน 
และจองนานตามันก็เพลีย”





สมาชิก
มากกว่า
1 ล้านคน

นิยาย
มากกว่า

1 ล้านตอน

คนเข้าใช้งาน
เดือนละ
1 ล้านคน

นิยายแชทแห่งแรกของไทย
รูปแบบการอ่านแบบใหม่ในยุคดิจิตัล



มนุษย์ชอบกิน แต่ไม่อินท าอาหาร



มนุษย์ชอบกิน แต่ไม่อินท าอาหาร5

ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

69% 45
ล้านคนเทียบกับประชากรไทย 

66.41 ล้านคน

“ขี้เกียจท าอาหาร”



INSIGHT มนุษย์ชอบกิน ไม่อินท าอาหาร

ไม่มีแรงจูงใจ

เสียเวลา

เหนื่อย

ไม่มีรู้วิธีในการท าอาหาร

33%
30%

13%

19%

1

2

3

4

ที่มา : การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

“ท าไม่ค่อยเป็น” “เสียเวลาเลือกวัตถุดิบ เสียเวลา
ท าอาหาร เวลาที่เหลือมีน้อย”

“ท างานมาเหนื่อยแล้ว วันหยุด
ก็อยากพักผ่อน แต่ก็อยากท า

ให้ครอบครัวกิน ”
“เพราะเวลาท าเราต้อง
กินคนเดียว และ

อาหารเหลือเยอะ ก็จะ
รู้สึกไม่ดี”



FOOD DELIVERY ดุเดือด!



LAZY CONSUMERS

มนุษย์อยากดูดี
แต่ไม่มีแรง

มนุษย์ชอบช้อป
แต่ไม่ชอบรอ

มนุษย์บ้านรก 
สกปรกค่อยท า

มนุษย์ไม่ชอบอ่าน 
แค่ผ่านๆก็พอ

มนุษย์ชอบกิน 
แต่ไม่อินท าอาหาร



มนุษย์ขี้เกียจ
5 ไอเดียทางธุรกิจ
พิชิตใจ



เป็นบริการที่ตอบโจทย์คนข้ี
เกียจ โดยจะเป็นการใช้เงินเพ่ือ
ลดต้นทุนในเร่ืองของแรงกาย 
แรงใจ และเวลา ซ่ึง 
D

งานจะรับเป็นคร้ังๆ ตามที่
ต้องการ เวลาเป็นปัจจุบส าคัญ
ที่ส่งผลต่อความข้ีเกียจ ย่ิงใช้
เวลานานย่ิงรู้สึกข้ึเกียจ ดังนั้น
ส่ิงที่จะมาตอบโจทย์คนข้ีเกียจ
จะต้องมีลักษณะ รวดเร็ว ทันใจ 
ไม่เสียเวลา

จากการเก็บแบบสอบถาม
พบว่า แอพพลิเคช่ันอ่ืนๆ ที่
อยากได้เพ่ิมเติมจะเป็นแอพที่
เข้ามาช่วยเร่ืองต่างๆในชีวิต
ประจ า เสมือนเลขาส่วนตัว

On Demand Service

“ไม่ใช่แฟน แต่ท าแทนได้นะ”



Food Delivery

มนุษย์ชอบกิน
แต่ไม่อินท าอาหาร

Home Service

มนุษย์บ้านรก 
สกปรกค่อยท า

Grocery Delivery

มนุษย์ชอบช้อป
แต่ไม่ชอบรอ



Automation & Hands-free

ส่ิงอ านวยความสะดวกข้ัน
สุดยอดของมนุษย์ข้ีเกียจ 
ที่จะช่วยประหยัดแรง เวลา 
เพ่ือให้ได้มาในส่ิงที่
ต้องการ สินค้าที่เข้ามา
อ านวยความสะดวกใน
เร่ืองของการถือ การห้ิว 
การออกแรงมากๆ รวมไป
ถึงการขยับตัวให้น้อยลง 
เพ่ือลดความเหนื่อยจาก
การท ากิจกรรมนั้นๆ 

“ไม่ต้องขยับ ไม่ต้องจับ ไม่ต้องถือ”



Automation

Cleaning Robot Automated Store 



Lazy Prism GlassesLazy Holder

Hands-free



Hands-free

Fan Hand-free Cap Hand-free 



Ready to ...

“พร้อมเสมอ ถ้าเธอต้องการ”



COOK

Ready to...

พร้อมปรุง

Ready to...
EAT

พร้อมกิน
USE

พร้อมใช้

Ready to...



Community

“BETTER TOGETHER”



COMMUNITY

ตอบโจทย์มนุษย์อยากดูดี แต่ไม่มีแรง
Motivation Inspiration Knowledge





Read Less Listen MORE

“ฟังเพลินๆ ได้ Learn แบบไม่ต้องอ่าน”



PODCAST SHORT CONTENT VDO CONTENT



STRATEGY
กลยุทธ์พิชิตใจคนขี้เกียจ 



S  L  O  T  H
P

E

E

D

Speed

รวดเร็ว ไม่ต้องรอ

E

A

N

Lean

ลด ลัด ตัด ย่อ

E

N

J

Y

Enjoy

สนุก เร้าใจ

Convenient

สะดวก รักสบาย

A

P

P

Y

Happy

สุขกาย สุขใจ



“ เร็ว กระชับ สนุก สะดวก แฮปปี้ 
ความสุขของลูกค้า ก็คือ ความสุขของเรา” 





GUEST

เจาะลึกอินไซต์Lazy Consumer พิชิตใจคนขี้เกียจ

SPEAKERS



สร้างบุญ แสงมณี
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด



วงศ์ทิพพา วิเศษเกษม
ผู้อ านวยการธุรกิจ GET FOOD



อภิเชษฐ ถาบุตร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ






