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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Analysis

SME ปรับกลยุทธ์
ต่อกรชาวจีนรุ่นใหม่สืบทอดเทศกาลลดลง

ข้อมูลวิจัย กันยายน 2562
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ศนูย์วิจยักสกิรไทย มองว่า เทศกาลความเช่ือของคนจนีในปัจจบัุนถกูขับเคล่ือนด้วยกลุ่มคนอาย ุ40 ปีข้ึนไป 

ซ่ึงอยู่ในกลุม่ Gen X ทีส่บืทอดต่อจากบรรพบรุษุ อย่างไรกต็าม ในช่วงต่อไปการสบืทอดจะตกมาสูค่นจนีรุน่ใหม่ 

คอืกลุม่ Gen Y และ Gen Z ทีม่แีนวโน้มสบืทอดประเพณน้ีอยลง รวมถงึอาจมกีารปรบัลดงบประมาณค่าใช้จ่าย 

ส�าหรบัเทศกาลทีย่งัคงสบืทอดต่อเท่าทีจ่�าเป็น ซึง่ปัจจยัดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการใช้จ่ายของคนไทย 

เชือ้สายจีน ช่วงเทศกาลท่ีมมีลูค่าตลาดปีละหลายหมืน่ล้านบาทต่อปี

ดังน้ัน ธุรกจิต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องอาจจ�าเป็นต้องมกีารปรบัรปูแบบการท�าธรุกจิเพ่ือดงึให้คนรุน่ใหม่หนัมาสนใจ 

ในการมส่ีวนร่วมกบัเทศกาล ซึง่กลยทุธ์ทีน่�ามาใช้อาจต้องมคีวามเฉพาะหรอืแตกต่างจากรปูแบบท่ีใช้ในปัจจบุนั 

โดยอาจไม่ใช่การเน้นไปทีก่ารจ�าหน่ายสนิค้าเป็นด้านหลัก แต่เริม่ท่ีการน�าเสนอเรือ่งราวคณุค่าของเทศกาล หรอื

อาจใช้กระแสทีเ่กีย่วข้องกบัไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ใหม่เป็นจดุเชือ่มโยงกบัเทศกาล นอกจากน้ี กลยทุธ์การตลาด 

ที่เลือกใช้ คงจ�าเป็นต้องมีความเฉพาะเจาะจง (Personalized) สอดรับไปกับวิถีการใช้ชีวิตหรือคุณค่า 

ทีค่นรุ่นใหม่ให้ความส�าคญั

ประเด็นสำ�คัญ

หากกล่าวถึงกระแสความเชื่อของชาวไทยเช้ือสายจีน กล่าวได้ว่า จุดสนใจหลักจะอยู่ท่ีการสืบทอด
วฒันธรรมประเพณ ีผ่านการท�าพิธไีหว้และการปฏบิตัตินตามเทศกาลทีส่�าคญัทีเ่วยีนมาถงึในช่วงเวลาต่างๆ ของปี 
ส่วนใหญ่ท�าเพือ่แสดงถงึความกตัญญูต่อบรรพบรุษุ การเสรมิสริมิงคล การสร้างสายสมัพันธ์ของครอบครวัและลกูหลาน 
ให้มีความกลมเกลียวแน่นแฟ้น และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่รุ่นต่อรุ่น 
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ปัจจบัุน ชาวไทยเชือ้สายจนีทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย ซึง่มจี�านวนราว 9.3 ล้านคน1 หรอืคดิเป็นสดัส่วน 
ประมาณ 14% ของประชากรทั้งหมด ให้ความส�าคัญและมีการท�ากิจกรรมเพื่อสืบทอดประเพณีในเทศกาลหลักๆ 
ในช่วงหนึ่งปี ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน สารทจีน เช็งเม้ง ไหว้บะจ่าง ไหว้พระจันทร์ และเทศกาลกินเจ ทั้งนี้  
ก�รทำ�กจิกรรมในเทศก�ลเหล่�น้ี ก่อให้เกดิเมด็เงนิทีก่ระจ�ยไปสูธุ่รกจิต่�งๆ ทัง้สนิค้�เคร่ืองเซ่นไหว้ (ผลไม้ อ�ห�รต่�งๆ 

เป็นต้น) กิจก�รร้�นค้�ปลีก ร้�นอ�ห�ร รวมกันหล�ยหมื่นล้�นบ�ทต่อปี2 สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ 
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอ่ืน เล็งเห็นโอกาสและสนใจท่ีจะเข้ามาในตลาดนี้  
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือผู้ประกอบการ SMEs

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า เทศกาลท่ีอิงกับกระแสความเชื่อของบรรพบุรุษชาวจีนดังกล่าว  
ในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มคน Gen X (อายุ 40-54 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อดั้งเดิม และ 
มส่ีวนร่วมในกจิกรรมประเพณร่ีวมกบับรรพบรุุษ กลุม่นีจ้งึมกีารสบืทอดเทศกาลต่อจากบรรพบุรษุในแทบทุกเทศกาล 
อีกทั้งมีความเคร่งครัดต่อความถูกต้องตามขั้นตอนประเพณี ขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มที่มีก�าลังซื้อสูง จึงเป็น 
กลุ่มที่ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง คงจะให้ความส�าคัญในการท�าตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มน้ี
ให้ได้มากที่สุดเป็นหลักอยู่แล้ว 

มองต่อไปในช่วงระยะข้�งหน้� เมื่อก�รสืบทอดประเพณีในเทศก�ลต่�งๆ ถูกส่งต่อไปยังกลุ่มคนจีน 

รุ่นใหม่ (อ�ยุ 15-39 ปี) หรือกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ทีม่แีนวโน้มก�รสบืทอดลดน้อยถอยลง ตามข้อจ�ากดัด้านเวลา 
ที่พักที่อาจไม่สะดวกในการจัดพิธี (เช่น คอนโดมิเนียม) หรือบางส่วนอาจไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนพิธีกรรม
โดยตรงในช่วงที่ผ่านมา ท�าให้ไม่รู้ขั้นตอน หรือไม่รู้ความหมายความส�าคัญของเทศกาล จะเป็นคว�มท้�ท�ย 
สำ�หรับผู้ประกอบก�รในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ต้องก�รดึงกำ�ลังซื้อของคนจีนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ ที่ในที่สุดคงหนีไม่พ้น 

ที่จะต้องทำ�ตล�ดในรูปแบบหรือวิถีที่แตกต่�งไปจ�กเดิม

ทั้งน้ี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้มีการส�ารวจและพบประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อการสืบทอดเทศกาล
ของกลุ่มคนจีนรุ่นใหม่ ดังนี้

คนจีนรุ่นใหม่ (Gen Y และ Gen Z) ให้คว�มสำ�คัญกับเทศก�ลตรุษจีนม�เป็นลำ�ดับหนึ่งในบรรด�

เทศก�ลทั้งหมด ตามมาด้วยเทศกาลเช็งเม้ง สารทจีน กินเจ ไหว้พระจันทร์ ไหว้บะจ่าง ไม่แตกต่างจากคนจีน
กลุ่ม Gen X  

3 เทศก�ลหลักที่คนจีนรุ่นใหม่ มีแนวโน้มจะสืบทอดต่อ ได้แก่ ตรุษจีน (คนจีนรุ่นใหม่ตอบว่� 

จะสืบทอด 84.3%) เช็งเม้ง (54.2%) และกินเจ (51.8%) โดยให้เหตุผลว่าท�าแล้วดีหรือเป็นสิริมงคล ทั้งต่อตนเอง 
ครอบครัว กิจการหรือหน้าที่การงาน ส่วนเทศกาลที่อาจมีแนวโน้มการสืบทอดน้อย ได้แก่ เทศกาลไหว้บะจ่าง 
เทศกาลไหว้พระจนัทร์ และสารทจนี เนือ่งจากเป็นเทศกาลท่ีคนจนีรุน่ใหม่อาจไม่ทราบความหมายหรอืความเป็นมา 
ของเทศกาล   

1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ : ลักษณะประชากรไทย
2 เทศกาลส�าคัญของคนจีนประกอบด้วย ตรุษจีน สารทจีน เช็งเม้ง บะจ่าง ไหว้พระจันทร์ และเทศกาลกินเจ
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ปัจจัยด้�นเศรษฐกิจ มีผลต่อก�รว�งแผนเร่ืองงบประม�ณหรือปริม�ณของที่จัดเตรียมในแต่ละ 

เทศก�ล เช่นเดียวกันกับคนจีนกลุ่ม Gen X

ปัจจุบนัคนจนีรุ่นใหม่ทีรั่บภ�ระค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับเทศก�ลต่�งๆ ยงัมสีดัส่วนน้อย และห�กไม่มผู้ีใหญ่

ช่วยจัดเตรียมของ ก�รสืบทอดพิธีจะข้ึนอยู่กับคว�มสะดวกเป็นหลัก อย่�งไรก็ดี ถ้�คนจีนรุ่นใหม่ต้องเป็นผู้จัด

เตรียมของด้วยตนเอง ส่วนใหญ่จะเน้นที่ความสะดวกโดยเลือกซ้ือจากช่องทางค้าปลีกใกล้บ้าน และราว 59.3% 
ตอบว่าจะจดัเตรยีมเหมอืนทีบ่รรพบรุษุท�ามา ส่วนอกี 40.7% จะตดัทอนของทีจ่ะซือ้เหลอืเท่าทีจ่�าเป็น ส่วนกลุม่ทีต่อบว่า 
จะไม่สืบทอดหากไม่มีผู้ใหญ่ช่วย จะเปลี่ยนใจมาสืบทอดหากช่องทางการซื้อสินค้ามีความสะดวก และผู้ขาย 
มีการดัดแปลงของใช้ในเทศกาลที่เข้ากับยุคสมัยภายใต้งบประมาณที่ไม่สูง 

ลำ�ดับก�รให้คว�มสำ�คัญ

เทศก�ลที่ยังคงสืบทอด
(ค�าตอบ>50%, ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เกือบทุกเทศกาล
ยกเว้นไหว้บะจ่าง ไหว้พระจันทร์

Gen X Gen Y และ Gen Z

ตรุษจีน เช็งเม้ง กินเจ

ตรุษจีน

กินเจ

เช็งเม้ง สารทจีน

ไหว้บะจ่าง

ก�รจัดงบประม�ณกรณีไม่มีผู้ใหญ่ช่วย

ท�าเหมือนบรรพบุรุษ
ตัดทอนเหลือเท่าที่จ�าเป็น

รูปแบบก�รจัดงบประม�ณ

ปัจจัยเศรษฐกิจ
คงปริมาณเท่าเดิม
คงค่าใช้จ่ายเท่าเดิม

ห�กไม่มีผู้ใหญ่เตรียม จะสืบทอดหรือไม่

แล้วแต่สะดวก
สืบทอด
ไม่สืบทอด

ก�รมีส่วนร่วม

ผู้ใหญ่เตรียมและออกค่าใช้จ่าย
ผู้ตอบเตรียมและออกค่าใช้จ่าย
ผู้ใหญ่เตรียมและผู้ตอบออกค่าใช้จ่าย
อื่นๆ

1

4 5 6

2

ไหว้พระจันทร์

3

โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย(2562)

85%
11%
4%

41%
53%
6%

28%
72%

26%
45%
22%
7%

63%
24%
13%

52%
41%
7%

59%
41%

68%
15%
13%
4%
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จากพฤติกรรมของกลุ่มคนจีนรุ่นใหม่ต่อการสืบทอดเทศกาลต่างๆ ตามผลส�ารวจดังกล่าว แม้ว่า 
คงจะไม่สามารถชี้ถึงทิศทางธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับกระแสความเชื่อของชาวจีนได้อย่างครอบคลุมท้ังหมด เพราะ 
ผู้บริโภคก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยและช่วงเวลาได้เสมอ อย่�งไรก็ต�ม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
มองว่� ผู้ประกอบก�รในธุรกิจที่เก่ียวข้องคงจำ�เป็นต้องว�งแผนก�รทำ�ตล�ดเพื่อรองรับกลุ่มคนจีนรุ่นใหม่ 

ที่จะเป็นฐ�นลูกค้�เป้�หม�ยในอน�คต โดยเฉพาะในเทศกาลท่ีกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะไม่สืบทอดต่อ เพราะนั่น 
อาจหมายถึงฐานมูลค่าตลาดที่จะหดตัวลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น การดึงให้คนจีนรุ่นใหม่ยังคงมีส่วนร่วมหรือ 
มีความผูกพันต่อเทศกาลต่างๆ จึงเป็นหัวใจส�าคัญที่จะรักษาหรือต่อยอดตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง 
ให้ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอาจพิจารณาแนวทาง อาทิ

ก�รปรับกลยุทธ์ก�รทำ�ตล�ดในรูปแบบที่หล�กหล�ย  

เพือ่ดึงความสนใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีค่อนข้างมคีวามคดิเป็นของตนเอง โดยอาจไม่เน้นการจ�าหน่าย
สนิค้ามาเป็นอนัดบัแรก แต่อาจเร่ิมด้วยการน�าเสนอเรือ่งราวคณุค่าของเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสายสมัพันธ์
ของครอบครัว ความเป็นสิริมงคลต่างๆ เป็นต้น เพ่ือเป็นจุดเชื่อมโยงมาถึงเทศกาลและสินค้า เช่น เทศกาล 
ไหว้พระจนัทร์ อาจน�าเสนอเรือ่งราวทีม่าทีไ่ปของเทศกาลในรปูแบบใหม่ทีเ่ข้าใจง่ายและทนัสมยั หรอืการส่งมอบขนม 
ทีม่ปีระวตัยิาวนานเพ่ือคนทีเ่คารพรกั หรอืแม้แต่การชูคณุค่าท่ีคนรุน่ใหม่ให้ความส�าคัญอย่างประเด็นสุขภาพ และ
ประเดน็สิง่แวดล้อม ผ่านการออกแบบรสชาติขนมท่ีมแีคลอรีต่�า่ (หวานน้อย) มขีนาดต่อชิน้เหมาะสม มไีส้หลากหลาย 
และบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเทศกาลกินเจ ผ่านการน�าเสนออาหารที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสุขภาพ 

ก�รสร้�งสื่อที่ถ่�ยทอดขั้นตอนก�รทำ�พิธีอย่�งถูกต้องและเข้�ใจง่�ย

เพื่อเป็นตัวช่วยส�าหรับคนจีนรุ่นใหม่ที่ไม่ทราบหรือไม่มีผู ้ใหญ่ในครอบครัวให้ค�าแนะน�า เช่น  
การจัดชุดเครื่องเซ่นไหว้ รวมไปถึงการอ�านวยความสะดวกในลักษณะครบวงจร หรือ One Stop Service  
ด้วยช่องทางการจ�าหน่ายทีก่ลุม่เป้าหมายนยิมอย่างช่องทางออนไลน์ พร้อมบรกิารจดัส่งสินค้ายงัท่ีพักผ่านบรกิาร
ช�าระสินค้าปลายทาง เป็นต้น



Analysis6

ก�รทำ�ตล�ดแบบเฉพ�ะเจ�ะจง (Personalized)  

ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการในธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบักระแสความเชือ่ของชาวจนี แต่ยังรวมถงึผูป้ระกอบการ 
ในธุรกิจต่างๆ ท่ีจับตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ คงจ�าเป็นต้องออกแบบและน�าเสนอทางการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู ้
ของสนิค้าและแบรนด์โดยองิกบัคณุค่าหรอืไลฟ์สไตล์ทีค่นรุน่ใหม่ให้ความส�าคญั ไม่ว่าจะเป็น ความมสีขุภาพกายใจทีด่ ี
ความมีอิสระในการใช้ชีวิต การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดผ่านการเดินทางและการสร้างประสบการณ์ การสร้างประโยชน ์
เพือ่สงัคม ความใส่ใจต่อสิง่แวดล้อม หรอืแม้แต่ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ขณะเดยีวกนักต้็องท�าให้รูส้กึว่าเป็นการตลาด
ที่ออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะ แน่นอนว่าการด�าเนินการดังกล่าว คงจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
เพื่อให้สามารถคาดการณ์ความต้องการได้อย่างแม่นย�า อีกทั้งยังอาจต้องอาศัยการจับมือกับพันธมิตรร่วมด้วย 

กล่าวโดยสรุป มูลค่าของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับเทศกาลความเชื่อของคนจีน อาจตกไปสู่คนรุ่นใหม ่
ที่มีแนวโน้มการสืบทอดที่ลดจ�านวนลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจรายเดิม แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นโอกาส
ส�าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เห็นช่องทางในการเข้ามาในตลาด และสามารถน�าเสนอกลยุทธ์ที่สอดคล้อง 
กบัพฤตกิรรมคนรุน่ใหม่ทีย่งัคงมคีวามสนใจสบืทอด ซึง่อาจไม่ได้เน้นกลยทุธ์ธรุกจิทีอ่งิกบัความเชือ่ในด้านประเพณี
ของบรรพบุรุษเป็นแกนหลัก แต่คงต้องใช้กลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อาทิ สินค้าท่ีดีต่อสุขภาพ  
มีคุณค่าต่อผู้รับ เป็นต้น 


