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SME ปรับกลยุทธ์

ต่อกรชาวจีนรุ่นใหม่สืบทอดเทศกาลลดลง
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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย กันยายน 2562

ประเด็นสำ�คัญ
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า เทศกาลความเชือ่ ของคนจีนในปัจจุบนั ถูกขับเคลือ่ นด้วยกลุม่ คนอายุ 40 ปีขนึ้ ไป
ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ Gen X ทีส่ บื ทอดต่อจากบรรพบุรษุ อย่างไรก็ตาม ในช่วงต่อไปการสืบทอดจะตกมาสูค่ นจีนรุน่ ใหม่
คือกลุม่ Gen Y และ Gen Z ทีม่ แี นวโน้มสืบทอดประเพณีนอ้ ยลง รวมถึงอาจมีการปรับลดงบประมาณค่าใช้จา่ ย
ส�ำหรับเทศกาลทีย่ งั คงสืบทอดต่อเท่าทีจ่ ำ� เป็น ซึง่ ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการใช้จา่ ยของคนไทย
เชือ้ สายจีน ช่วงเทศกาลทีม่ มี ลู ค่าตลาดปีละหลายหมืน่ ล้านบาทต่อปี
ดังนัน้ ธุรกิจต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอาจจ�ำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการท�ำธุรกิจเพือ่ ดึงให้คนรุน่ ใหม่หนั มาสนใจ
ในการมีสว่ นร่วมกับเทศกาล ซึง่ กลยุทธ์ทนี่ ำ� มาใช้อาจต้องมีความเฉพาะหรือแตกต่างจากรูปแบบทีใ่ ช้ในปัจจุบนั
โดยอาจไม่ใช่การเน้นไปทีก่ ารจ�ำหน่ายสินค้าเป็นด้านหลัก แต่เริม่ ทีก่ ารน�ำเสนอเรือ่ งราวคุณค่าของเทศกาล หรือ
อาจใช้กระแสทีเ่ กีย่ วข้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่เป็นจุดเชือ่ มโยงกับเทศกาล นอกจากนี้ กลยุทธ์การตลาด
ที่เลือกใช้ คงจ�ำเป็นต้องมีความเฉพาะเจาะจง (Personalized) สอดรับไปกับวิถีการใช้ชีวิตหรือคุณค่า
ทีค่ นรุน่ ใหม่ให้ความส�ำคัญ

หากกล่าวถึงกระแสความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน กล่าวได้ว่า จุดสนใจหลักจะอยู่ที่การสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี ผ่านการท�ำพิธไี หว้และการปฏิบตั ติ นตามเทศกาลทีส่ ำ� คัญทีเ่ วียนมาถึงในช่วงเวลาต่างๆ ของปี
ส่วนใหญ่ทำ� เพือ่ แสดงถึงความกตัญญูตอ่ บรรพบุรษุ การเสริมสิรมิ งคล การสร้างสายสัมพันธ์ของครอบครัวและลูกหลาน
ให้มีความกลมเกลียวแน่นแฟ้น และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่รุ่นต่อรุ่น

2

Analysis

ปัจจุบนั ชาวไทยเชือ้ สายจีนทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทย ซึง่ มีจำ� นวนราว 9.3 ล้านคน1 หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 14% ของประชากรทั้งหมด ให้ความส�ำคัญและมีการท�ำกิจกรรมเพื่อสืบทอดประเพณีในเทศกาลหลักๆ
ในช่วงหนึ่งปี ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน สารทจีน เช็งเม้ง ไหว้บะจ่าง ไหว้พระจันทร์ และเทศกาลกินเจ ทั้งนี้
การท�ำกิจกรรมในเทศกาลเหล่านี้ ก่อให้เกิดเม็ดเงินทีก่ ระจายไปสูธ่ รุ กิจต่างๆ ทัง้ สินค้าเครือ่ งเซ่นไหว้ (ผลไม้ อาหารต่างๆ
เป็นต้น) กิจการร้านค้าปลีก ร้านอาหาร รวมกันหลายหมื่นล้านบาทต่อปี2 สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอื่น เล็งเห็นโอกาสและสนใจที่จะเข้ามาในตลาดนี้
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือผู้ประกอบการ SMEs
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า เทศกาลที่อิงกับกระแสความเชื่อของบรรพบุรุษชาวจีนดังกล่าว
ในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มคน Gen X (อายุ 40-54 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อดั้งเดิม และ
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมประเพณีรว่ มกับบรรพบุรษุ กลุม่ นีจ้ งึ มีการสืบทอดเทศกาลต่อจากบรรพบุรษุ ในแทบทุกเทศกาล
อีกทั้งมีความเคร่งครัดต่อความถูกต้องตามขั้นตอนประเพณี ขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อสูง จึงเป็น
กลุ่มที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง คงจะให้ความส�ำคัญในการท�ำตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้
ให้ได้มากที่สุดเป็นหลักอยู่แล้ว
มองต่อไปในช่วงระยะข้างหน้า เมื่อการสืบทอดประเพณีในเทศกาลต่างๆ ถูกส่งต่อไปยังกลุ่มคนจีน
รุน่ ใหม่ (อายุ 15-39 ปี) หรือกลุม่ Gen Y และ Gen Z ทีม่ แี นวโน้มการสืบทอดลดน้อยถอยลง ตามข้อจ�ำกัดด้านเวลา
ที่พักที่อาจไม่สะดวกในการจัดพิธี (เช่น คอนโดมิเนียม) หรือบางส่วนอาจไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนพิธีกรรม
โดยตรงในช่วงที่ผ่านมา ท�ำให้ไม่รู้ขั้นตอน หรือไม่รู้ความหมายความส�ำคัญของเทศกาล จะเป็นความท้าทาย
ส�ำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ต้องการดึงก�ำลังซื้อของคนจีนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ ที่ในที่สุดคงหนีไม่พ้น
ที่จะต้องท�ำตลาดในรูปแบบหรือวิถีที่แตกต่างไปจากเดิม
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้มีการส�ำรวจและพบประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อการสืบทอดเทศกาล
ของกลุ่มคนจีนรุ่นใหม่ ดังนี้
คนจีนรุ่นใหม่ (Gen Y และ Gen Z) ให้ความส�ำคัญกับเทศกาลตรุษจีนมาเป็นล�ำดับหนึ่งในบรรดา
เทศกาลทั้งหมด ตามมาด้วยเทศกาลเช็งเม้ง สารทจีน กินเจ ไหว้พระจันทร์ ไหว้บะจ่าง ไม่แตกต่างจากคนจีน
กลุ่ม Gen X
3 เทศกาลหลักที่คนจีนรุ่นใหม่ มีแนวโน้มจะสืบทอดต่อ ได้แก่ ตรุษจีน (คนจีนรุ่นใหม่ตอบว่า
จะสืบทอด 84.3%) เช็งเม้ง (54.2%) และกินเจ (51.8%) โดยให้เหตุผลว่าท�ำแล้วดีหรือเป็นสิริมงคล ทั้งต่อตนเอง
ครอบครัว กิจการหรือหน้าที่การงาน ส่วนเทศกาลที่อาจมีแนวโน้มการสืบทอดน้อย ได้แก่ เทศกาลไหว้บะจ่าง
เทศกาลไหว้พระจันทร์ และสารทจีน เนือ่ งจากเป็นเทศกาลทีค่ นจีนรุน่ ใหม่อาจไม่ทราบความหมายหรือความเป็นมา
ของเทศกาล
1
2

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ : ลักษณะประชากรไทย
เทศกาลส�ำคัญของคนจีนประกอบด้วย ตรุษจีน สารทจีน เช็งเม้ง บะจ่าง ไหว้พระจันทร์ และเทศกาลกินเจ
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อการวางแผนเรื่องงบประมาณหรือปริมาณของที่จัดเตรียมในแต่ละ
เทศกาล เช่นเดียวกันกับคนจีนกลุ่ม Gen X
ปัจจุบนั คนจีนรุน่ ใหม่ทรี่ บั ภาระค่าใช้จา่ ยส�ำหรับเทศกาลต่างๆ ยังมีสดั ส่วนน้อย และหากไม่มผี ใู้ หญ่
ช่วยจัดเตรียมของ การสืบทอดพิธีจะขึ้นอยู่กับความสะดวกเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ถ้าคนจีนรุ่นใหม่ต้องเป็นผู้จัด
เตรียมของด้วยตนเอง ส่วนใหญ่จะเน้นที่ความสะดวกโดยเลือกซื้อจากช่องทางค้าปลีกใกล้บ้าน และราว 59.3%
ตอบว่าจะจัดเตรียมเหมือนทีบ่ รรพบุรษุ ท�ำมา ส่วนอีก 40.7% จะตัดทอนของทีจ่ ะซือ้ เหลือเท่าทีจ่ ำ� เป็น ส่วนกลุม่ ทีต่ อบว่า
จะไม่สืบทอดหากไม่มีผู้ใหญ่ช่วย จะเปลี่ยนใจมาสืบทอดหากช่องทางการซื้อสินค้ามีความสะดวก และผู้ขาย
มีการดัดแปลงของใช้ในเทศกาลที่เข้ากับยุคสมัยภายใต้งบประมาณที่ไม่สูง
Gen X
ล�ำดับการให้ความส�ำคัญ
เทศกาลที่ยังคงสืบทอด
(ค�ำตอบ>50%, ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1 ตรุษจีน 2 เช็งเม้ง 3 สารทจีน
4 กินเจ 5 ไหว้พระจันทร์ 6 ไหว้บะจ่าง
เกือบทุกเทศกาล
ยกเว้นไหว้บะจ่าง ไหว้พระจันทร์

ตรุษจีน เช็งเม้ง กินเจ

รูปแบบการจัดงบประมาณ
ปัจจัยเศรษฐกิจ
คงปริมาณเท่าเดิม
คงค่าใช้จ่ายเท่าเดิม

85%
11%
4%

63%
24%
13%

การมีส่วนร่วม
ผู้ใหญ่เตรียมและออกค่าใช้จ่าย
ผู้ตอบเตรียมและออกค่าใช้จ่าย
ผู้ใหญ่เตรียมและผู้ตอบออกค่าใช้จ่าย
อื่นๆ

26%
45%
22%
7%

68%
15%
13%
4%

หากไม่มีผู้ใหญ่เตรียม จะสืบทอดหรือไม่
แล้วแต่สะดวก
สืบทอด
ไม่สืบทอด

41%
53%
6%

52%
41%
7%

การจัดงบประมาณกรณีไม่มีผู้ใหญ่ช่วย
ท�ำเหมือนบรรพบุรุษ
ตัดทอนเหลือเท่าที่จ�ำเป็น

28%
72%

59%
41%

โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย(2562)
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จากพฤติกรรมของกลุ่มคนจีนรุ่นใหม่ต่อการสืบทอดเทศกาลต่างๆ ตามผลส�ำรวจดังกล่าว แม้ว่า
คงจะไม่สามารถชี้ถึงทิศทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกระแสความเชื่อของชาวจีนได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด เพราะ
ผู้บริโภคก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยและช่วงเวลาได้เสมอ อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
มองว่า ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องคงจ�ำเป็นต้องวางแผนการท�ำตลาดเพื่อรองรับกลุ่มคนจีนรุ่นใหม่
ที่จะเป็นฐานลูกค้าเป้าหมายในอนาคต โดยเฉพาะในเทศกาลที่กลุ่มคนเหล่านี้อาจจะไม่สืบทอดต่อ เพราะนั่น
อาจหมายถึงฐานมูลค่าตลาดที่จะหดตัวลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น การดึงให้คนจีนรุ่นใหม่ยังคงมีส่วนร่วมหรือ
มีความผูกพันต่อเทศกาลต่างๆ จึงเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะรักษาหรือต่อยอดตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
ให้ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอาจพิจารณาแนวทาง อาทิ
การปรับกลยุทธ์การท�ำตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย
เพือ่ ดึงความสนใจของกลุม่ คนรุน่ ใหม่ทคี่ อ่ นข้างมีความคิดเป็นของตนเอง โดยอาจไม่เน้นการจ�ำหน่าย
สินค้ามาเป็นอันดับแรก แต่อาจเริม่ ด้วยการน�ำเสนอเรือ่ งราวคุณค่าของเทศกาล ไม่วา่ จะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์
ของครอบครัว ความเป็นสิริมงคลต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงมาถึงเทศกาลและสินค้า เช่น เทศกาล
ไหว้พระจันทร์ อาจน�ำเสนอเรือ่ งราวทีม่ าทีไ่ ปของเทศกาลในรูปแบบใหม่ทเี่ ข้าใจง่ายและทันสมัย หรือการส่งมอบขนม
ทีม่ ปี ระวัตยิ าวนานเพือ่ คนทีเ่ คารพรัก หรือแม้แต่การชูคณุ ค่าทีค่ นรุน่ ใหม่ให้ความส�ำคัญอย่างประเด็นสุขภาพ และ
ประเด็นสิง่ แวดล้อม ผ่านการออกแบบรสชาติขนมทีม่ แี คลอรีต่ ำ�่ (หวานน้อย) มีขนาดต่อชิน้ เหมาะสม มีไส้หลากหลาย
และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเทศกาลกินเจ ผ่านการน�ำเสนออาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพ
การสร้างสื่อที่ถ่ายทอดขั้นตอนการท�ำพิธีอย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย
เพื่อเป็นตัวช่วยส�ำหรับคนจีนรุ่นใหม่ที่ไม่ทราบหรือไม่มีผู้ใหญ่ในครอบครัวให้ค�ำแนะน�ำ เช่น
การจัดชุดเครื่องเซ่นไหว้ รวมไปถึงการอ�ำนวยความสะดวกในลักษณะครบวงจร หรือ One Stop Service
ด้วยช่องทางการจ�ำหน่ายทีก่ ลุม่ เป้าหมายนิยมอย่างช่องทางออนไลน์ พร้อมบริการจัดส่งสินค้ายังทีพ่ กั ผ่านบริการ
ช�ำระสินค้าปลายทาง เป็นต้น
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การท�ำตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Personalized)
ไม่เพียงแต่ผปู้ ระกอบการในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับกระแสความเชือ่ ของชาวจีน แต่ยงั รวมถึงผูป้ ระกอบการ
ในธุรกิจต่างๆ ที่จับตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ คงจ�ำเป็นต้องออกแบบและน�ำเสนอทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้
ของสินค้าและแบรนด์โดยอิงกับคุณค่าหรือไลฟ์สไตล์ทคี่ นรุน่ ใหม่ให้ความส�ำคัญ ไม่วา่ จะเป็น ความมีสขุ ภาพกายใจทีด่ ี
ความมีอิสระในการใช้ชีวิต การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดผ่านการเดินทางและการสร้างประสบการณ์ การสร้างประโยชน์
เพือ่ สังคม ความใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม หรือแม้แต่ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ตอ้ งท�ำให้รสู้ กึ ว่าเป็นการตลาด
ที่ออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะ แน่นอนว่าการด�ำเนินการดังกล่าว คงจ�ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
เพื่อให้สามารถคาดการณ์ความต้องการได้อย่างแม่นย�ำ อีกทั้งยังอาจต้องอาศัยการจับมือกับพันธมิตรร่วมด้วย
กล่าวโดยสรุป มูลค่าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลความเชื่อของคนจีน อาจตกไปสู่คนรุ่นใหม่
ที่มีแนวโน้มการสืบทอดที่ลดจ�ำนวนลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจรายเดิม แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นโอกาส
ส�ำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เห็นช่องทางในการเข้ามาในตลาด และสามารถน�ำเสนอกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมคนรุน่ ใหม่ทยี่ งั คงมีความสนใจสืบทอด ซึง่ อาจไม่ได้เน้นกลยุทธ์ธรุ กิจทีอ่ งิ กับความเชือ่ ในด้านประเพณี
ของบรรพบุรุษเป็นแกนหลัก แต่คงต้องใช้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อาทิ สินค้าที่ดีต่อสุขภาพ
มีคุณค่าต่อผู้รับ เป็นต้น

6

Analysis

