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ED?TOR TALK
พลังของคนหนุ่มสาวนั้นแม้จะแข็งกร้าวแต่ก็สร้าง
ความยิ่งใหญ่ได้ตลอดมา ในตอนที่จอห์น เลนนอน (John
Lennon) น�ำพาวงเดอะ บีเทิลส์ ประสบความส�ำเร็จถึงขีด
สุด เขามีอายุแค่เพียง 26 ปี เช่นเดียวกับเจมส์ ดีน (James
Dean) นักแสดงออสการ์ในวัย 24 ปี ที่ก้าวเข้าสู่การเป็น 1
ใน 5 ของประวัติศาสตร์ออสการ์ที่ได้เข้าชิงรางวัลจากการ
รับบทน�ำในภาพยนตร์เป็นครั้งแรก ถึงแม้การเสนอชื่อเข้า
ชิงรางวัลในครั้งนั้น จะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี
1956 ก็ตาม นอกจากนี้ยังมีคนหนุ่มอีกมากมายในทุก
อาณาเขตของโลกนี้ ที่ ก� ำ ลั ง เคลื่ อ นไหวและสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงบางอย่าง
ค�ำบอกใบ้ของเราก็คือ คนหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่เคย
เปลี่ยนวิถีของโลก แต่โลกนั้นเปลี่ยนไปตามวิถีของพวกเขา
หรือคุณจะคัดค้านว่าที่กล่าวมาไม่เป็นความจริง?
เว็บไซต์ google มีผลการค้นหาค�ำว่า gen y
ทั้งหมดประมาณ 23,3000,000 รายการใน 0.42 วินาที
นอกจากเนื้อหาเรื่องการอธิบายลักษณะของเจนวายแล้ว

โดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่เหลือคือบทความเกี่ยวกับการ
ท� ำ งานร่ ว มกั บ เจนวาย เห็ น ได้ ชั ด ว่ า คนส่ ว นใหญ่ ล ้ ว น
ต้องการเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับคนหนุ่มสาวเหล่านี้
เพราะพวกเขานีแ่ หละ คือคลืน่ ลูกใหญ่ทสี่ ร้างกระแสใหม่ใน
ทุกมิติ
ในสหรัฐอเมริกา วงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง
และขนาดเล็กก�ำลังประสบปัญหาคนเจนวายไม่ซื้อบ้าน
ราคาอสังหาริมทรัพย์ใจกลางเมืองเริม่ เติบโตจนถึงจนสูงสุด
และตลาดเช่ากลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ ทีม่ ลี กู ค้าหลักเป็น
กลุ่มเจนวาย นอกจากนั้นยังมีปรากฎการณ์บูมเมอแรงของ
เหล่าเจนวายที่เลือกจะพักอาศัยกับครอบครัวมากกว่าการ
ซื้อเป็นของตัวเอง ท�ำให้เกิดข้อสงสัยว่าท�ำไมคนเจนวายถึง
ไม่ซื้อบ้าน?
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สั ง คมและเศรษฐกิ จ รอบตั ว
ประชากรกลุ่มเจนวาย คือการส่งสัญญานให้พร้อมส�ำหรับ
การปรับตัว จึงเป็นที่มาของ TERRA HINT Y SERIES ไข
รหัสลับ GEN Y จุดเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ 4.0 ฉบับนี้
ธนาภรณ์ ตันยา บรรณาธิการ
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Inspiration

Y, INSPIRAT?ON

หยิ่ง รั้น ไม่ฟังใคร แต่ GEN Y ยกย่องคนเหล่านี้
ปัญหาปวดใจทัง้ คนทีไ่ ด้พบและคนที่
ได้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมของ “เด็กสมัยนี้” ที่
หลายคนถึงกับต้องตั้งกระทู้ How to ในการ
ปรับตัวร่วมกับประชากรกลุ่ม Gen Y ที่ก�ำลัง
มีบทบาทส�ำคัญในสังคมการท�ำงาน และจะ
เป็นประชากรกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ในปี 2020
Gen Y หรือกลุม่ คนทีเ่ กิดในช่วง พ.ศ.
2523-2537 นัน้ เป็นกลุม่ ประชากรทีอ่ ยูใ่ นยุค
แรกเริ่มของดิจิตอล กระแสการเปลี่ยนผ่านที่
รวดเร็วของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในโลก
ท�ำให้พวกเขานั้นเป็นกลุ่มประชากรที่มีความ
คิดแปลกใหม่ ปรับตัวง่าย ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนี่เอง แต่ก็ใช่ว่า
Gen Y จะหัวดื้อ มุทะลุ ไม่ฟังใครเพียงอย่าง
เดียว เพราะคนกลุ่มนี้เองก็มีความนับถือต่อ
คนอื่นอยู่เหมือนกัน เพียงแต่พวกเขาจะไม่
นับถือในฐานะ “บุคคล” ที่มีระดับอาวุโสกว่า
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง ต้ อ งมี ห ลั ก การหรื อ แนวคิ ด
พร้อมทัง้ การก้าวไปสูเ่ ป้าหมายอย่างหนักแน่น
เพราะ Gen Y หลายคนต่างมีความอยากได้
อยากท�ำ  กระหายในสิ่งแปลกใหม่ รวมถึงให้
ค่ากับความฝันและเป้าหมาย ซึง่ หากมีสงิ่ เหล่า
นี้ Gen Y จะนับถือราวกับเป็นไอดอลเลยที
เดียว เรามาดูกันว่า ใครกันบ้างนะ ที่เหล่า
Gen Y นับถือเป็น Idol

เต๋อ นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์
- ผู้ก�ำกับภาพยนตร์นอกกระแส
“นวพล”

เป็นไอดอลของ Gen Y ที่
ได้รับความนิยมมากในช่วง 2-3 ปีนี้ โยเขาจบ
การศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นวพลเริ่มต้นเข้าสู่การขีดๆ
เขียนๆ จากการเป็นนักศึกษาฝึกงานนิตยสาร
a day ในโครงการ a team junior แม้ไม่ได้
จบภาพยนตร์ แต่เขาก็ไม่เคยลดละในการเดิน
ตามความฝันที่อยากจะเป็นคนท�ำหนังที่เน้น
การเขียนบทมากกว่าโปรดักชั่น (หรือหนังอิน
ดี้นั่นเอง) โดยหลังจากเรียนจบ เขาได้ตั้งใจว่า
จะจดจ่ออยูก่ บั เส้นทางสูก่ ารเป็นนักท�ำหนัง 1
ปี และส่งหนังสั้นเข้าประกวดหลายๆเวที
กระทัง่ เข้าตาผูก้ ำ� กับและนักเขียนบทจากค่าย
หนัง GTH และได้ถกู ชักชวนให้ไปฝึกเขียนบท
ซึง่ จากจุดนีเ้ องท�ำให้เขาได้รว่ มเขียนบทภาพยนตร์ดังๆมากมาย อย่าง รถไฟฟ้า มาหานะ
เธอ, Top Secret วัยรุ่นพันล้าน, รัก 7 ปี ดี
7 หน และ Home ความรัก ความสุข ความ
ทรงจ�ำ 
สิ่งท�ำให้นวพลถูก Gen Y จดจ�ำใน
ฐานะไอดอลก็คือ การพลิกวงการภาพยนตร์
ไทยด้วยหนังนอกกระแส เพราะความนิยมใน
หนังแต่ละเรือ่ งของเขานัน้ สูงมากทีเดียว และ
เป็นหนังนอกกระแสเพียงไม่กเี่ รือ่ งทีถ่ กู ฉายใน
โรงภาพยนตร์หลัก แถมยังอยูก่ บั ค่ายหนังใหญ่
อย่าง GTH ในเรื่อง ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้าม
พัก ห้ามรักหมอ อีกด้วย
“ถ้าคุณรักมันแล้วได้ทำ� แม้จะมองไม่เห็นจุด
หมายเลย คุณก็จะมีความสุข”

นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์
HINT Magazine by

โหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
- ผู้ก่อตั้งนิตยสาร a day
บุคคลตัวอย่างในยุคแรกๆ ของเหล่า
Gen Y แม้ว่าช่วงหลังจะเริ่มแผ่วๆ เรื่องความ
นิยมไปบ้างแล้ว แต่เรื่องราวของวงศ์ทนงนั้น
ก็ ยั ง เป็ น ที่ นั บ ถื อ ของ Gen Y อย่ า งเดิ ม
เนือ่ งจาก a day ถือเป็น creative magazine
เจ้าแรกของไทยเลยก็วา่ ได้ อีกทัง้ วิธกี ารก่อตัง้
และแนวคิดของนิตยสารยังแปลกใหม่อกี ด้วย
โดยเขามีคำ� พูดติดปากจนเหมือนเป็นลายเซ็น
ว่า “วิธีการจัดการกับความฝัน คือลงมือ
ท�ำให้เป็นจริง”
วงศ์ทนงวางแนวคิดด้านเนือ้ หาของ a
day บน 3 ส่วนคือ Idea ความคิดสร้างสรรค์,
Somebody บุคคลบันดาลใจ และ Nostalgia
เรื่องราวย้อนอดีตที่ท�ำให้เกิดความสุขและ
ประทับใจ จากนั้นก่อตั้งนิตยสารด้วยการ
ระดมทุนจากผู้อ่านในวิธีการประกาศขาย
หุ้นๆ ละ 1,000 บาท โดยนิตยสาร a day
ฉบับแรกทีว่ างจ�ำหน่ายในเดือนกันยายน พ.ศ.
2543 ขายดีมากจนต้องพิมพ์ซ�้ำถึง 2 ครั้ง
a day ยังคงเผยแพร่มาเรื่อยๆ และ
ยังเป็นนิตยสารที่ให้แรงบันดาลใจและความ
คิ ด สร้ า งสรรค์ แ ก่ ค นรุ ่ น ใหม่ เ สมอมาจน
ปัจจุบัน แม้วงศ์ทนงจะลาออกมาแล้วก็ตาม

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
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โอปอล์ ปาณิสรา อารยสกุล
ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย
- Forrest Gump of Thailand - สตรีท่ขี ้ามผ่านค�ำครหา
บุรุษแห่งปี 2560 ที่ไม่ถูกพูดถึงคงไม่
ได้ เพราะเขาคนนีไ้ ด้กา้ วขึน้ มาจากการเป็นนัก
ร้อง สู่วีรบุรุษของประเทศไทย จากโครงการ
ก้าวคนละก้าว วิ่งจากเบตง-เชียงราย เพื่อ
ระดมทุนให้กับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
จากเดิมเป้าหมายคือ 700 ล้านบาท แต่เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ กลับมียอดบริจาค
รวมกว่า 1,370 ล้านบาท
ตูนจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท�ำงานเป็น
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน แม้เส้นทาง
เหมือนจะสวยหรูอยู่แล้ว แต่เขากลับทิ้งไป
และออกมาท� ำ งานเพลงกั บ วงดนตรี ที่ ไ ด้
รางวัลชนะเลิศการประกวด Hot Wave Music Award ครั้งที่ 1 (2539) ในชื่อวงละอ่อน
ก่อนจะมาตั้งวงใหม่ในชื่อ Bodyslam ที่ทุก
คนรู้จักกันดีในปัจจุบัน
ไม่รู้ว่าตูนมีเหตุผลอะไร ถึงได้ลุกขึ้น
มาท�ำสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่อย่างโครงการก้าวคนละก้าว
แต่แรงกระเพื่อมของการกระท�ำของเขานั้น
ตกกระทบต่อคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่เฉพาะ
Gen Y เท่านั้น ซึ่งล่าสุดมีการเปรียบเทียบตู
นกับ Forrest Gump ตัวละครจากภาพยนตร์
ที่ให้แรงบันดาลใจและสิ่งยิ่งใหญ่เหมือนกัน
ทั้งการเป็นนักกีฬาปิงปอง, การออกวิ่ง หรือ
การจั บ มื อ กั บ ผู ้ น� ำ ประเทศก็ ต าม และแม้
โครงการก้าวคนละก้าวจะส�ำเร็จและบรรลุเป้า
หมายไป แต่ความยิง่ ใหญ่ในสิง่ ทีผ่ ชู้ ายคนนีไ้ ด้
ท�ำไว้ จะยังอยู่ในความยกย่องของคนไทยต่อ
ไปแน่นอน
“
“แค่ก้าวเล็กๆ จากทุกคน เมื่อรวม
กันแล้ว มันจะสามารถเป็นก้าวยาวๆ ขึน้ มา
ได้จริงๆ”

นักแสดงและพิธกี รมากความสามารถ
คนนี้ ถูกมองในฐานะไอดอลของ Gen Y ก็
เพราะความมั่นใจของเธอ รวมไปถึงทัศนคติ
ต่ อ การมองโลกและการให้ เ กี ย รติ ต ่ อ ผู ้ อื่ น
เนื่องจากโอปอล์ต้องฟันฝ่าค�ำครหาและค�ำ
ดูถกู ในรูปลักษณ์ทไี่ ม่ใช่ “พิมพ์นยิ ม” ของคน
ไทยมากมาย ท�ำให้เธอ ต่อต้าน Social Bully
เป็นอย่างมาก และด้วยการพิสูจน์ตนเองด้วย
ผลงานมากมายทัง้ ภาพยนตร์, ละครโทรทัศน์,
โฆษณา, รายการโทรทัศน์, มิวสิกวีดีโอ หรือ
งานพิธีกรต่างๆ และรางวัลในฐานะผู้หญิงที่
มากความสามารถเช่น รางวัล Young &
Smart Vote  ประเภท fashion icon stylish
จากนิตยสารสุดสัปดาห์, รางวัลสวยพลิกโฉม
จาก Women Health Award 2012 และ
รางวัลสามัญชนแม่พิมพ์ของสตรี เนื่องในวัน
สตรีสากล จึงไม่แปลกใจที่เหล่า Gen Y ต่าง
ให้การยอมรับในตัวเธอ
“การให้เกียรติในความแตกต่างและเท่า
เทียมกันของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้น
ไม่ใช่เหรอ”

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
- รมว.ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี
คงไม่ ต ้ อ งพู ด อะไรกั น มากส� ำ หรั บ
ผู้ชายคนนี้ อดีตรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดใน
ปฐพี ยืนยันด้วยแฟนเพจส่วนตัวที่มีจ�ำนวน
มากกว่า 600,000 คน อีกทั้งยังเป็นรัฐมนตรี
คนแรกที่มีคนแต่งคอสเพลย์ตาม มีสติ๊กเกอร์
ไลน์ และเกมเป็นรูปของตัวเอง เหล่านี้ก็มา
จากความเอาจริงเอาจังในการท�ำงาน อีกทั้ง
ยังมองปัญหาในภาพรวม และความจริงใจใน
การแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งรัฐมนตรี หรือแม้แต่ปัจจุบันที่ด�ำรง
ต�ำแหน่ง CEO ของ Q House ก็ตาม
หากใครติดตามอย่างเขาอย่างใกล้ชดิ
จะรู้ว่าเขานั้นเอาจริงเอาจังอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นการทดลองนัง่ ขนส่งสาธารณะด้วยตัวเอง
ไปจนถึงนั่งรถไฟจากหัวล�ำโพงไปฉะเชิงเทรา
และการหาความรู้อย่างสม�่ำเสมอ การลงมือ
ท�ำอย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่เรียกร้องแต่สมั ผัส
ได้ ท�ำให้ Gen Y ยกต�ำแหน่ง รัฐมนตรีที่
แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีให้อย่างไม่ลังเล
“ถ้าเราเข้าใจชีวิตเขา เราก็จะเห็นว่าชีวิต
คนมันก็เหลื่อมล�้ำ มันไม่ต้องไปดูไกลเลย”

อาทิวราห์ คงมาลัย
ปาณิสรา อารยสกุล
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Y, HAPPEN?NG
GEN Y เสพติดอินเตอร์เน็ตมากแค่ ไหน?
“GEN Y ใช้ Internet สูงที่สุด
เมื่อเทียบกับ GEN อื่นๆ ทั้งใน
วันท�ำงานและวันหยุด”
ใครๆ ก็ชอบบอกกันว่าเด็ก Gen Y ติด
Internet สุดๆ หันไปทางไหนก็เจอแต่คนก้ม
หน้ากดมือถือ แต่เคยสงสัยกันมัย๊ ว่า แล้วทีก่ ม้
หน้ากดๆ กันนี่พวกเขาดูอะไรกัน? ใช้เวลาดู
กันนานมากแค่ไหน? ทีมงาน TERRA HINT
เจอตั ว เลขที่ น ่ า สนใจจาก ETDA หรื อ
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พบว่าจากการส�ำรวจการใช้ Internet ปี 2560
“Gen Y ใช้ Internet สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
Gen อื่นๆ ทั้งในวันท�ำงานและวันหยุด” เท่า
นีก้ น็ า่ จะตอบค�ำถามของเราได้แล้วว่า Gen Y
เสพติด Internet มากแค่ไหน ทีนี้เรามาดูกัน
ว่า ที่ว่า “มากที่สุด” นี่ มันมากแค่ไหนกัน ?
แล้วเหล่า Gen Y เขาใช้ Internet ท�ำอะไร
บ้าง?

เพราะ GEN Y เสพ Internet
ไม่ต�่ำกว่า 7 ชม.ต่อวัน
ในวันหนึ่ง Gen Y ใช้เวลาอยู่กับ Internet ไม่ตำ�่ กว่า 7 ชม.ต่อวัน ไม่วา่ จะเป็นวัน
ท�ำงานหรือวันหยุด ซึ่งหากเทียบกับ Gen
อื่นๆ แล้ว พวกเขาใช้เวลาอยู่กับ Internet
มากทีส่ ดุ เลยทีเดียว เอาง่ายๆ ว่าหากเทียบกับ
รุ่นน้องอย่าง Gen Z ก็ยังคงทิ้งห่างอยู่พอ
สมควร และสถิติอีกตัวที่น่าสนใจคือ Gen Y
ครองแชมป์ใช้ Internet สูงทีส่ ดุ 3 ปีซอ้ นเลย
ทีเดียว!
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GEN Y เสพติด YouTube
มากเป็นอันดับ 1
ถ้าลองมาดูรายละเอียดกันอีกทีว่าที่
ใช้ Internet มากถึง 7 ชม.เนี่ย เหล่า Gen Y
ใช้ Internet ท�ำอะไรบ้าง จากผลการส�ำรวจ
ของ ETDA พบว่า Gen Y ใช้ YouTube มาก
เป็นอันดับ 1 ถึง 98.6% ก็แน่ล่ะ คน Gen นี้
ติดการดู VDO Online มากกว่าการดูทีวีซะ
อีก รองลงมาด้วยผลที่ใกล้เคียงกันคือ Gen Y
ใช้ LINE เป็นสัดส่วน 97.9% และ ใช้ Facebook เป็นสัดส่วน 97.8%
แต่สิ่งที่กวนใจ Gen Y ในการใช้ Internet มากที่สุดคือ “โฆษณาออนไลน์” โดย
71.5% ของ Gen Y พบว่าไม่ชอบโฆษณา
ออนไลน์ที่พบเจอตามเว็ปไซต์ต่างๆ ซึ่งหาก
เทียบกับ Gen อื่นๆแล้ว Gen Y จะแอนตี
โฆษณาออนไลน์มากกว่า Gen อืน่ ๆ เป็นพิเศษ
ท�ำให้เราตั้งข้อสังเกตว่าคน Gen Y นี้ไม่ชอบ
การโฆษณาออนไลน์ตรงๆ พวกเขารู้สึกว่ามัน
เป็นการรบกวนและน่าร�ำคาญจนเกินไป

หากนักการตลาดมาเห็นตัวเลขชุดนี้
อาจจะบอกว่าทุ่มงบไปที่ออนไลน์ทั้งหมดก็
คงจะไม่ถกู เท่าไหร่นกั อย่าลืมว่า Gen Y ไม่ใช่
Gen ทีเ่ กิดมาแล้วมี Internet เลย แต่พวกเขา
โตมากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ต่าง
จาก Gen Z ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ ที่ไม่รู้จัก
เทคโนโลยีของสมัยก่อน ซึ่งทีมงาน TERRA
HINT เองก็พบสถิตอิ กี ชุดทีน่ า่ สนใจจาก Kantar Millward Brown เป็นบริษัทวิจัยชื่อดัง
จากอังกฤษ ที่จะมาตีแผ่ว่าสุดท้ายแล้ว Gen
Y (ในประเทศไทย) ก็ยังเสพโฆษณาจากสื่อ
นอกบ้านหรือสื่ออื่นๆอยู่ ไม่แพ้ Gen X เลย
โดยเฉพาะสื่อทางวิทยุ, โฆษณาในโรงหนัง
และสื่อนอกบ้าน Gen Y ก็ยังเสพสื่อเหล่านี้
มากกว่า Gen อื่นๆ เสียด้วยซ้ำ
ต้องบอกว่าท�ำการตลาดกับ Gen Y
ในช่องทางไหนคงไม่ใช่เรื่องยาก เพราะดู
เหมือนว่าคนกลุม่ นีจ้ ะยอมรับสือ่ แทบจะทุก
ช่องทาง ขาดก็เพียงแต่วา่ จะต้องท�ำโฆษณา
ยังไงให้โดนใจมาก กว่า นัน่ แหละคือโจทย์ที่
ยากส�ำหรับนักการตลาด
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GENERATION Y’S
BEHAVIOR &
L?FESTYLE STUDY

“ไม่ ได้เรื่องเลยเด็กสมัยนี้!”

ภาพของรุ่นเก๋าที่ผ่านการอาบน�้ำร้อนมาก่อน มักมอง Gen Y ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นท่าทางป้อแป้ รักสบาย ใช้ให้ท�ำอะไรก็อิดๆ ออดๆ ท�ำงาน
มาตั้งนานไม่เห็นจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน แต่ดันจิบกาแฟแก้วละเป็นร้อย แถมมีรูปไปเที่ยวต่างประเทศมาอวดกันในโซเชียลมีเดีย
มีการส�ำรวจว่า Gen Y ในอเมริกาส่วนใหญ่ มีเงินเก็บน้อยกว่า 1,000 ดอลล่าร์ในบัญชี เมื่อสืบหาเหตุผลที่ลึกไปกว่านั้นก็พบว่า การใช้
จ่ายในระยะสัน้ ของเหล่า Gen Y ในอเมริกานัน้ หมดไปกับการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันและเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตัวเอง ได้แก่ การดูคอนเสิรต์ ,
ไปงานอีเว้นท์, ทานอาหารในห้างสรรพสินค้า, ซื้อเสื้อผ้า, ซื้ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์, ซื้อกาแฟ และการใช้บริการขนส่งที่ไม่ใช่ขนส่งสาธารณะ
อย่าง Taxi หรือ Uber ท�ำให้มีค�ำพูดกระแซะในท�ำนองที่ว่า ที่คนรุ่นใหม่ซื้อบ้านไม่ได้ ก็เพราะการมีไลฟ์สไตล์ที่แพงเกินไป
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ทีมงาน TERRA HINT ได้ส�ำรวจพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของ
คน Gen Y อายุระหว่าง 25-37 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่ง
เป็นกลุม่ วัยเริม่ ต้นเข้าสูต่ ลาดแรงงานและเริม่ มีกำ� ลังซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย พบ
ว่า คน Gen Y กว่า 54% ยังไม่คิดจะซื้อที่อยู่อาศัยในเร็วๆนี้ โดยคน
กลุม่ นีม้ รี ายได้ตอ่ เดือนประมาณ 18,000-35,000 บาท/เดือน ซึง่ ดูแล้ว
ก็ไม่ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับอายุการท�ำงาน แต่คนกลุ่มนี้กลับไม่มีเงิน
เก็บเพียงพอ เนื่องจากมีภาระหนี้ทั้งจากบัตรเครดิตและผ่อนรถยนต์ที่
สูง
ส�ำหรับในประเทศไทยปี 2560 มีขอ้ มูลการเปิดบัญชีบตั รเครดิต
ใหม่ถึง 2.2 ล้านใบ และกว่า 50% เป็นการเปิดใหม่ให้กับคน Gen Y
ซึง่ ก็มกี ารยืนยันทีส่ อดคล้องกัน จากผลการวิจยั ของสถาบันธนาคารอีก
แห่งหนึง่ ว่า Gen Y ถือบัตรเครดิตเฉลีย่ กันคนละ 3 ใบทีเดียว นอกจาก
นั้น นิด้าโพล ได้เปิดเผลผลส�ำรวจเรื่อง พฤติกรรมการออมและภาวะ
หนี้สินของประชาชนในครึ่งปีแรก 2560 จากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
2,000 คน พบว่า 45.15% มีรายได้และรายจ่ายพอๆ กัน โดยมีราย
ได้ตอ่ เดือนเฉลีย่ ประมาณ 26,459.91 บาท และมีรายจ่ายต่อเดือนเฉลีย่
อยู่ที่ 21,606.75 บาท
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ไม่พอแค่นั้น! หนี้สินโดยรวมโดยเฉลี่ยของ Gen Y ที่อายุไม่
เกิน 30 ปี ยังสูงถึงกว่า 565,302.88 บาท
โดย 59.47% มาจากการซือ้ /ผ่อน/ช�ำระสินค้า และการบริการ
สินค้าอุปโภคบริโภค  
INTAGE Academy ได้ท�ำการส�ำรวจด้วยแบบสอบถาม เพื่อ
หาค�ำตอบว่า Gen Y นั้นเที่ยวเก่ง ช็อปปิ้งเก่ง และใช้จ่ายตามอ�ำเภอ
ใจจริงหรือไม่ โดยได้ส�ำรวจกลุ่มตัวอย่าง 100 คน พบว่ารายจ่ายส่วน
ใหญ่ 39% เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน 21% เป็นค่าใช้จ่ายภายใน
บ้าน 15% เป็นค่าใช้จ่ายหนี้สิน 14% เป็นเงินออม/ลงทุน และ 11%
เป็นค่าช็อปปิง้ และสังสรรค์ ซึง่ เป็นทีน่ า่ สนใจว่า จริงๆแล้ว Gen Y ไทย
สุรุ่ยสุร่ายหรือข้อจ�ำกัดทางเศรษฐกิจบีบบังคับให้เป็นแบบนี้กันแน่?
เพราะยุคนี้แม้รายได้จะเพิ่มขึ้นจากสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็จริง แต่ราย
จ่าย (เชิงบังคับ) นั้นก็เพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เงินเดือน
หมื่นต้นๆ ก็สามารถผ่อนบ้านผ่อนรถได้พร้อมๆกัน ตัดภาพมาปัจจุบัน
จะหาคอนโดห้องเล็กๆ พื้นที่ 20 กว่าตารางเมตร ก็เลือดตาแทบ
กระเด็นกันแล้ว
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แต่ก็ใช่ว่าคน Gen Y นั้นจะท้อใจกับ
รายจ่ายจนทิ้งความหวังเรื่องการซื้อบ้านกัน
ไปซะหมด เพราะจากการที่ทีมงาน TERRA
HINT ได้สำ� รวจเรือ่ งแนวโน้มการซือ้ บ้าน ก็ยงั
มีคน Gen Y ถึง 46% ที่มีความคิดว่าจะซื้อที่
อยู่อาศัยในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งมีความน่า
สนใจว่า ที่อยู่อาศัยที่คนกลุ่มนี้ก�ำลังมองหา
นัน้ กลับเป็นบ้านเดีย่ วและทาวน์โฮมใกล้เมือง
ไม่ใช่คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง
คุณสุมติ รา วงภักดี กรรมการผูจ้ ดั การ
Terrabkk.com ให้ ค วามเห็ น จากผลการ
ส�ำรวจพฤติกรรมคน Gen Y และพฤติกรรม
การค้นหาบ้านของผู้ใช้งานเว็บไซต์ TerraBKK.com ว่าในปี 2561 นีต้ ลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยแนว
ราบราคาดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยเฉพาะ
ทาวน์โฮม ในช่วงราคา 1.2-2.3 ล้านบาท จะ
ได้รับความนิยมจากคน Gen Y มากกว่า
คอนโดมิเนียมทีอ่ ยูใ่ นระดับราคาเดียวกัน โดย
อ้างอิงเพิ่มเติมจากข้อมูลผู้ใช้งาน Gen Y ที่
เข้ามาค้นหาข้อมูลบ้านมือสองและโครงการ
ใหม่ในเว็บไซต์ TerraBKK.com พบว่ากว่า
51% ค้นหาทาวน์โฮมราคา 1.5-3 ล้านบาท
ท� ำ เลสมุ ท รปราการ/ลาดพร้ า ว-บางกะปิ /
แจ้งวัฒนะ-ดอนเมือง รองลงมาคือค้นหาบ้าน
เดี่ยว 34% ราคา 3-6.5 ล้านบาท ท�ำเล
จตุจักร-ประชาชื่/ตากสิน-ธนบุรี/แจ้งวัฒนะดอนเมือง โดยเป็นสัญญาว่าตลาดที่อยู่อาศัย
แนวราบราคาถูกนั้นก�ำลังเป็นที่ต้องการใน
กลุ่มคน Gen Y ท�ำให้ปีนี้ผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายบริษัท มีการ
ปรับกลยุทธ์ และหันมาพัฒนาโครงการทาวน์
โฮมบริเวณรอบนอกเมืองมากขึ้น และคาดว่า
ในปีนี้ตลาดทาวน์โฮมจะครองสัดส่วนราว
30%
สอดคล้ อ งกั บ บทความศึ ก ษาที่ น ่ า
สนใจจาก Brooking Institute เกีย่ วกับ ความ
พอใจในการอยู่อาศัยระหว่างท�ำเลในเมือง
และชานเมือง โดยได้ท�ำการส�ำรวจ Gen Y
จ�ำนวน 1,506 คน พบว่า 66% ต้องการย้าย
ไปอาศัยที่ชานเมือง (Suburb) 24% ต้องการ
ย้ายไปอาศัยนอกเมือง (Rural) และ 10%
เท่านั้นที่ต้องการอาศัยในใจกลางเมือง โดยมี
เหตุผลหลักคือ ต้องการที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่
ส่วนตัว ซึ่งหาไม่ได้ในใจกลางเมือง เพราะ
ราคานั้นสูงลิบลิ่ว
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น อ ก จ า ก นั้ น ยั ง มี ค ว า ม เ ห็ น ที่
สอดคล้องกันจาก David Berson หัวหน้านัก
เศรษฐศาสตร์จาก Nationwide Insurance
Co. ที่บอกว่าคน Gen Y ต้องการที่จะอาศัย
อยู ่ ใ นชานเมื อ งมากกว่ า ในเมื อ ง แต่ ก็ ยั ง
ต้ อ งการความสะดวกสบายเช่ น เดี ย วกั บ
ใจกลางเมือง ท�ำให้มแี นวโน้มอย่างมากที่ Gen
Y จะพอใจที่อาศัยอยู่ท�ำเลกึ่งกลางระหว่าง
ชานเมืองกับในเมือง
ถ้าจะท�ำความเข้าใจให้ลึกไปกว่านั้น
ก็คือ คน Gen Y นั้นมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่
เปลี่ยนไป ทั้ง Live-Work-Play ที่มีความ
ยืดหยุ่นและยากที่จะคาดการณ์ได้
จากการส� ำ รวจคนกลุ ่ ม Gen Y
จ�ำนวน 13,000 คน ของ CBRE จากต่างอาชีพ
จ�ำนวน 20 ประเทศ พบว่า 55% ของ Gen
Y นั้น ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องซื้อที่อยู่อาศัย
เป็นของตัวเอง เนือ่ งจากราคาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อีก
ทั้งในสหรัฐอเมริกา มีการส�ำรวจที่จะช่วย
สนับสนุนพฤติกรรมการครอบครองทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มใน
การซือ้ บ้าน โดยผลจากการส�ำรวจพบว่า 57%
ของคนในยุคปัจจุบันเชื่อว่าการครอบครอง
บ้านนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับคน Gen Y อีก
ต่อไป และอีก 54% เชื่อว่าการเช่าที่อยู่อาศัย
เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจส�ำหรับคน Gen Y มากกว่า
ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ โดย
เฉลี่ยแล้วคนกลุ่ม Gen Y นั้น จะมีค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับที่อยู่อาศัยถึง 1 ใน 3 ของรายได้
ทั้งหมดที่มี และไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการ
เช่า Gen Y ก็จะยินดีจ่ายเป็นเงินจ�ำนวนนี้
เท่านั้น อีกทั้งยังปฏิเสธที่จะยอมจ่ายเงินเป็น
ก้อนใหญ่หรืออดออมเงินเพื่อการดาวน์ที่อยู่
อาศัยเป็นของตัวเอง โดย 33%  ของคนกลุ่ม
Gen Y ที่คิดจะซื้อที่อยู่อาศัย จะยืมเงินจาก
ครอบครัวหรือกู้เงินธนาคารเพื่อดาวน์บ้าน
พฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเยอะในทวีปเอเชีย
และก�ำลังเกิดมากขึ้นในสหรัฐอเมริกา อีก
ทั้งคนกลุ่ม Gen Y มักมีหนี้ติดตัวมาจากตอน
เรียน ทั้งการเรียนในปริญญาตรีและปริญญา
โทจากในและต่างประเทศ มีเพียง 16% ของ
คนกลุ่ม Gen Y เท่านั้น ที่ต้องการมีบ้านเป็น
ของตัวเอง แต่จะไม่วางแผนการครอบครองที่
อยู่อาศัยในช่วงเริ่มต้นของชีวิตวัยท�ำงานซึ่ง
หมายความว่าการเช่าที่อยู่อาศัยนั้น จะเป็น

การเช่าในระยะยาวมากกว่าคนในรุ่นก่อนๆ
ในด้านพฤติกรรมการท�ำงานของคน
Gen Y พบว่า อายุในการท�ำงานของคนกลุ่ม
นีต้ อ่ องค์กรใดองค์กรหนึง่ มักจะสัน้ คนกลุม่ นี้
จะไม่ผกู มัดตัวเองกับทีใ่ ดทีห่ นึง่ เป็นระยะเวลา
นานๆ โดย 62% จากคน Gen Y จ�ำนวน
13,000 คนใน 20 ประเทศทั่วโลก พบว่าจะ
พอใจทีจ่ ะย้ายงานไปในต�ำแหน่งทีส่ งู กว่าหรือ
ต�ำแหน่งเดิมแต่มคี วามท้าทายมากขึน้ โดยมัก
จะเลือกองค์กรทีใ่ ห้ความอิสระและส่งเสริมวิธี
คิดและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในการท�ำงาน
คนกลุ่ม Gen Y ที่อยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
นานๆ จะมีปจั จัยมาจากบริษทั นัน้ สามารถให้
โอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพตนเอง
ได้ตลอดชีวิต คน Gen Y จ�ำนวนมากยินยอม
ที่จะย้ายงานบ่อยครั้งเพื่อการเรียนรู้ทักษะ
ใหม่ๆ
เนื่องจากคน Gen Y บางส่วนมัก
อาศั ย อยู ่ กั บ ครอบครั ว หรื อ เช่ า ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
ท�ำให้ภาระในการใช้จ่ายส่วนนี้จะน้อยลงกว่า
คนรุ่นก่อน ซึ่งจ�ำนวนเงินที่เหลือ Gen Y ให้
น�้ำหนักไปกับการใช้จ่ายในการหย่อนใจ มาก
สุดถึง 48% ของรายได้ทั้งหมด เช่น การท่อง
เที่ยว การช็อปปิ้งออนไลน์ การดูหนัง การดู
คอนเสิรต์ หรือการทานอาหารนอกบ้าน มีการ
ส�ำรวจพบว่า Gen Y นัน้ ออกไปใช้บริการห้อง
สรรพสินค้าอย่างมีนยั ยะมากกว่าคนรุน่ ก่อนๆ
ที่ไปแค่เพื่อซื้อของแล้วกลับเท่านั้น ถึงแม้จะ
มี ข ้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ จ ากหลายแห่ ง ที่ ยื น ยั น ว่ า
ตัวเลขของการช็อปปิง้ ออนไลน์นนั้ เพิม่ มากขึน้
ในคนยุ ค Gen Y มากกว่ า คนยุ ค Baby
Boomer
จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น อาจจะไม่
สามารถฟันธงได้อย่างแน่นอนว่า Gen Y จะ
ไม่นิยมซื้อบ้านจริงๆ ซึ่งจากการที่ทีมงาน
TERRA HINT ได้ท�ำการส�ำรวจ ก็พบว่าคน
Gen Y จ�ำนวนเกือบครึง่ ยังมีความต้องการใน
การครอบครองที่อยู่อาศัย เพียงแต่ต้องอยู่ใน
ระดับราคาทีเ่ อือ้ มถึงได้เท่านัน้ ซึง่ นีเ่ ป็นโจทย์
ที่ผู้ประกอบการจะต้องหาค�ำตอบที่ตรงกับ
ความต้องการของคนกลุ่มนี้ให้ได้
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Y, LIFE IN

10 MINUTES
ชีวิต GEN Y ในนาทีที่ 10

“ พวกเขาไม่ ได้ แ ชร์ เ พื่ อ

อยากเป็น Influencer แต่พวกเขา
เลือกที่จะแชร์สิ่งที่พวกเขาคิดว่า
เป็นประโยชน์ ให้กับกลุ่มที่พวกเขา
อยู่

”

ไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล
CTO/CEO, 3DS Interactive Co., Ltd.
เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว ก่อนที่ผมจะมาเปิดบริษัท 3DS Interactive ผมท�ำงานเป็น Head of Technology อยู่ที่บริษัทในเครือ
GroupM ประเทศไทย
ในปีนั้นผมได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมที่ท�ำแคมเปญโฆษณาบน
Facebook ตัวหนึ่ง ซึ่งท�ำในรูปแบบของ Facebook แอป วิธีการเล่น
ของแอปนี้คือ ผู้เล่นจะให้แมวที่ชื่อว่า “มาเนกิ เนโกะ Fortune Cat”
ท�ำนายให้ว่าชีวิตวันนี้คุณจะมีโชคดีด้านไหน  ซึ่งเจ้า “มาเนกิ เนโกะ”
ก็จะมีค�ำท�ำนายโดนๆเป็นประโยคสั้นๆ เพื่อให้เราสามารถแชร์ค�ำ
ท�ำนายทีไ่ ด้รบั ไปใน Facebook Timeline ของตัวเอง (ซึง่ สมัยนัน้ เรา
เรียกว่า Facebook Wall) แล้วถ้าเพื่อนของเราเกิดมาเห็นโพสต์ที่เรา
แชร์ และสนใจอยากจะรูด้ วงของตัวเองวันนีบ้ า้ ง ก็จะสามารถคลิกเพือ่
เข้ามาที่ Landing page ของแคมเปญ และได้รับค�ำท�ำนายของตัวเอง
เพื่อแชร์ไปที่ Facebook Wall แล้วเกิดการวนลูปไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุด
โดยจุดมุ่งหมายของแคมเปญนี้ ก็เพื่อให้เกิดการแชร์และคลิกกลับมา
แบบนี้มากๆ เพื่อสร้างการรับรู้ของสินค้าที่ก�ำลังเปิดตัว
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ส�ำหรับผมแคมเปญตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนของวงการเลยก็ว่าได้
เริม่ ต้นจากการทีม่ นั เป็นครัง้ แรกทีเ่ ราทดลองใช้ Facebook เป็น Platform และใช้การแชร์ให้เพื่อนเป็น Strategy ในการสร้าง Traffic เข้า
มาที่แคมเปญ
เหตุที่ผมคิดว่าแคมเปญนี้เป็นจุดเปลี่ยน ก็เพราะว่าก่อนหน้า
Fortune Cat การจะได้คนมาเล่นแคมเปญซักห้าพันคนนีเ่ ป็นเรือ่ งยาก
แสนสาหัส แต่แคมเปญ Fortune Cat กลับสร้างปรากฏการณ์ มีจำ� นวน
คนเล่นเป็นแสน และมีจำ� นวนครัง้ ทีเ่ ล่นเป็นหลักล้าน ในช่วงเวลาเพียง
ไม่กี่เดือน

ตั้งแต่วันนั้น หลังจาก Fortune Cat ผม
ก็ไม่เคยท�ำแคมเปญ Online ที่มีคนเล่นน้อย
กว่าหลักหมื่นอีกเลย
page 12

Interview

ในตอนนั้นเราจะเก็บข้อมูลไว้ด้วยว่า
Traffic ทีเ่ ข้ามา มาจากเพือ่ นคนไหนทีแ่ ชร์คำ�
ท�ำนายไป ด้วยความทีผ่ มเป็นคนทีช่ อบ Data
Analytics อยู่เป็นทุนเดิม ท�ำให้ผมอยากรู้ว่า
อะไรเป็นตัวการที่ท�ำให้แคมเปญได้รับความ
นิยมขนาดนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
หลายล้านแถวท�ำให้เราได้รวู้ า่ แต่ละคนทีแ่ ชร์
ค�ำท�ำนายไปไม่ได้สร้าง Traffic กลับมาเท่า
กัน
มีคนส่วนน้อยกลุม่ หนึง่ ทีส่ ร้าง Traffic
กลับมาเยอะกว่าค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่ไป
หลายสิบเท่า และเป็นกลุม่ คนทีท่ ำ� ให้แคมเปญ
นี้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ เกิ น ความคาดหมาย
ตอนนั้นผมตั้งชื่อกลุ่มคนที่ผมค้นพบกลุ่มนี้ว่า
X-Men ตามที่ผมเคยเขียน blog ไว้ตั้งแต่ปี
2010
ในปัจจุบนั X-Men เหล่านัน้ ได้รบั การ
ตั้งชื่อเก๋ๆอย่างเป็นทางการจากนักการตลาด
แล้ว โดยเราเรียกพวกเขาว่า “Micro Influencer” ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนธรรมดา ที่การ
แชร์ของพวกเขามีพลังงานสูง ท�ำให้คนที่เป็น
Friends และ Followers ของพวกเขา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างได้ จากผลก
ระทบในสิ่งที่พวกเขาพูดและแชร์ ซึ่งนักการ
ตลาดในปัจจุบันต้องการรู้เป็นอย่างยิ่งว่าใคร
ในโลก Digital คือ Micro Influencer บ้าง
โดยใช้ วิ ธี ก ารต่ า งๆ อย่ า งเช่ น การดู จ าก
จ�ำนวน Friends หรือ Followers หรือการดู
ว่า Post ของคนนั้นมี Engagement Rate
แค่ไหน
ผมก็มวี ธิ ขี องผมเองเช่นกันในการทีจ่ ะ
ดูว่าใครเป็น Micro Influencer จากการคุย
กับพวกเขาภายในเวลา 10 นาที และ 9 ใน
10 คน ของ Micro Influencer เหล่านัน้ ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม Gen Y
ถามว่าท�ำไมหรือครับ? ลองนึกง่ายๆ
แบบนี้ครับ ตัว Y ใน Gen Y ถ้าเราคิดว่ามัน
แปลว่า Why? แล้วลองนึกว่า Gen Y คือ
Generation ที่พยายามตอบค�ำถามของชีวิต
ครับว่า Why I was born? ชั้นเกิดมาท�ำไม?
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ดังนั้นพวกเขาจึงให้ความส�ำคัญกับ
การเลือก เลือกชนิดของงานที่พอใจจะท�ำ 
เลือกกลุม่ ทีต่ วั เองจะอยู่ เลือก content ทีต่ วั
เองจะอ่าน เลือกโฆษณาที่ตัวเองจะดู ฯลฯ
และจากการที่ พ วกเขามี เ ครื่ อ งมื อ
ต่างๆ ทีท่ ำ� ให้ตวั เองท�ำตามใจปราถนาได้ เช่น
Facebook, YouTube, Google รวมไปถึง
เทคโนโลยีที่เอื้ออ�ำนวยอีกหลากหลาย อีก
ทั้ ง กระแสสั ง คมที่ ต ้ อ งการความสามารถ
เฉพาะตัวของพวกเขา เช่น กระแส Startup,
E-Sport และ Talent ในสาขาต่างๆ ดังนั้น
Gen Y บางคนจะกลายเป็นคนที่คลั่งไคล้
จริ ง จั ง กั บ อะไรบางสิ่ ง ที่ พ วกเขาสนใจเป็ น
พิเศษ และได้รบั การยอมรับจากกลุม่ บางกลุม่
ให้เป็น Idol หรือเราอาจจะเรียกได้วา่ พวกเขา
คือ “จ่าฝูง” ของ Gen Y นั่นเอง
ในการที่ผมจะรู้ได้ใน 10 นาทีว่าใคร
เป็น “จ่าฝูง” ผมมีเทคนิคเล็กๆครับ นอกจาก
ความคลั่งไคล้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
แล้ว Micro Influencer ที่ผมรู้จักส่วนใหญ่
จะคุยถึง 3 ข้อนี้ครับ

1. เขาจะมี mission อะไร

บางอย่างที่จะสร้าง impact
กับกลุ่มที่เขาอยู่ตลอดเวลา

2. เขาจะบ่นโอดครวญว่ามัน

ยากเย็นแสนเข็ญในการท�ำ

3. แต่เขาจะเชื่อมั่นว่ามันจะ

ส�ำเร็จได้และเขาก�ำลังท�ำมัน
อยู่

ผมขอยกตัวอย่างเพื่อน Gen Y สองคนที่ผม
เพิ่งจะรู้จักเร็วๆนี้ และจากเทคนิคที่ผมใช้
พิสูจน์ความเป็น Influencer ที่กล่าวมา ผม
จึงคิดว่าทัง้ สองคนนีเ้ ขาเป็น Micro Influencer แน่ๆ

คนแรกคือ คุณปั๊บ อภัยชนม์ พันธุ์
โอภาส นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
ครั้งแรกที่เจอกัน การคุยกัน 10 นาที
แรกเป็นเรื่องของ mission ที่อยากจะพัฒนา
วงการโปรแกรมเมอร์ไทย โดยท�ำให้เด็กๆ
อยากมาเป็นโปรแกรมเมอร์กนั มากขึน้ ไอเดีย
ตอนนั้นคือสร้างเป็นรูปแบบรายการ Reality
Show ซึ่ ง สุ ด ท้ า ยเราก็ ไ ด้ ท� ำ ด้ ว ยกั น ใน
โครงการ Ysetter Reality Hackathon ตัง้ แต่
วันนั้นมาผมก็เห็นเขาหมกมุ่นอยู่แต่กับการ
พัฒนาวงการโปรแกรมเมอร์ไม่ได้หยุดหย่อน
ผมลองนับๆ ดูแล้วจ�ำนวน Free event ทีเ่ ขา
จัด ถ้าเอา Programmer ทีเ่ ข้าร่วมงานมายืน
เรียงๆกันในสนามฟุตบอลราชมังคลา ผมว่า
น่าจะยืนกันเต็มพื้นที่สนามได้เลย
อีกคนหนึ่งคือ คุณแหม่ม สุมิตรา วง
ภักดี เจ้าของเว็บไซต์ TerraBKK.com เว็บไซต์
ที่ให้ข้อมูล insight ในแวดวงอสังหา
10 นาทีแรกของการพูดคุยเราคุยกัน
ในเรื่องของ mission ที่จะน�ำเอา Data ที่ได้
จากเว็บ TerraBKK.com มาหา Insight เพื่อ
ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นในวงการ
อสังหา ซึ่งเป็น Project Ongoing ที่ท้าทาย
มากในปี 2018 และเป็นจุดเริ่มต้นที่น�ำพาผม
มาสู่งาน Terra Hint ไขรหัสลับ Gen Y จุด
เปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ 4.0
สุดท้ายนีอ้ ยากจะบอกแบรนด์ตา่ งๆที่
ก�ำลังสนใจใน Segment Gen Y ว่า ถ้าคุณ
ต้องการท�ำให้ Gen Y เชื่อในแบรนด์ คุณ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�ำให้จ่าฝูงหรือ Idol
ของ Gen Y เหล่านี้เกิดความเชื่อถือและเชียร์
แบรนด์ของคุณอย่างจริงใจก่อน พวกเขาถึง
จะชักชวนคนในกลุ่มให้สนใจในแบรนด์ของ
คุณ เพราะพวกเขาไม่ได้แชร์เพื่ออยากเป็น
Influencer แต่พวกเขาเลือกที่จะแชร์สิ่งที่
พวกเขาคิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มที่พวก
เขาอยู่ พวกเขาจะไม่มีทางหักหลังกลุ่ม ไม่ใช่
เพราะพวกเขาต้ อ งรั ก ษาชื่ อ เสี ย ง แต่ เ ป็ น
เพราะว่ า กลุ ่ ม เป็ น บ้ า นของเขา เป็ น ที่ ที่
สนั บ สนุ น เขาให้ มี อิ ส ระในการท� ำ ในสิ่ ง ที่
ต้องการท�ำได้ เพราะความอิสระที่จะได้เลือก
ท�ำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นต่างหาก คือสิ่งที่
พวกเขา Gen Y ให้คุณค่ามากที่สุด
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Y, CONVERT THEM
INTO LOYAL
COSTOMERS
เปลี่ยน Gen Y ให้กลายเป็น “ลูกค้าประจ�ำ”

ปัญหาปวดหัวอย่างหนึ่งของหลายๆธุรกิจคือ ลูกค้าเปลี่ยนแปลงเร็วจนปรับตัวไม่ทัน นักการตลาดทั้งแงะ ทั้งงัดกลยุทธ์กันครบทุกเม็ด
ออกมา ก็อาจจะสร้างยอดขายได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่ที่น่าหนักใจคือลูกค้าไม่มี “Brand Loyalty” หมายถึงยังไม่สามารถมัดใจให้กลายเป็นลูกค้าขา
ประจ�ำได้นั่นเอง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลูกค้ากลุ่มหลักของแทบทุกธุรกิจทุกวันนี้คือ Gen Y ที่ก�ำลังจะกลายเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดของไทย
หากจะบอกว่าเข้าใจ Gen Y ยากจัง ไม่อยากสนใจก็คงท�ำไม่ได้ เอาล่ะ ทีมงาน TERRA HINT สรุปหนทางที่อยากมัดใจเปลี่ยน Gen Y ให้กลาย
เป็น “ลูกค้าประจ�ำ” ว่า Key หลักๆแล้วต้องท�ำอย่างไร แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าแทบจะต้องล้มความคิดการตลาดแบบเดิมๆไปเลย ซึ่งจะมีอะไรบ้าง
นั้น ก่อนอื่นเราไปท�ำความรู้จัก Gen Y กันก่อน

Gen Y คือใคร? ท�ำไมต้อง Gen Y

Gen Y คือกลุ่มคนที่เกิดอยู่ในช่วง พ.ศ.2523 – 2537 หรือคนที่อยู่ในช่วงอายุ 23-37 ปี (เช็คอายุด่วนว่าเรายังอยู่ใน Gen Y ไหม?) ซึ่ง
หากพูดกันแล้วก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงที่เพิ่งเริ่มท�ำงาน (First Jobber) ไปจนถึงวัยกลางๆที่อยู่ในต�ำแหน่งบริหารแล้ว และนี่คือเหตุผลว่าท�ำไม
ต้อง Gen Y เพราะหากดูจากช่วงวัยท�ำงาน กลุ่มนี้ก็เริ่มมีก�ำลังซื้อแล้ว และสามารถตัดสินใจได้เอง ไม่ต้องรอผู้ปกครองเหมือนเด็กๆแล้ว
ความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เราๆ รู้กันดีคือ การปรับตัวอย่างรวดเร็วของ Gen Y เพราะพวกเขาโตมาในยุคที่เปลี่ยนจาก Analog มาเป็น
Digital ท�ำให้เราเห็นแล้วว่าคน Gen Y ปรับตัวได้เก่งขนาดไหน ทีใ่ นช่วงยุคต้น พวกเขาเกิดมาในยุค Analog แต่โตขึน้ มาท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง
ของ Digital เสมือนภาพตัด เพราะทุกอย่างถูกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ผลพลอยได้ของวิวัฒนาการนี้คือ Gen Y ผู้ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง และ Gen
Y เป็นผู้ที่เสพติดอินเตอร์เนต เพราะพวกเขารู้แล้วว่ามันท�ำให้สะดวกสบายเพียงใดเมื่อเทียบกับสมัยก่อน
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มั ด ใจ Gen Y ให้ ก ลายเป็ น
“ลูกค้าประจ�ำ”
เห็นแบบนีก้ ต็ อ้ งบอกเลยว่าการเอาใจ
Gen Y ยากพอๆกับการเข้าใจผู้หญิงซะอีก
(แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยากกว่ากันแน่)
นิสัยขี้เบื่อ พร้อมเปลี่ยนแบรนด์ได้ทุกเมื่อที่
เจอแบรนด์ใหม่  นักการตลาดต้องปวดหัวครัง้
แล้วครั้งเล่ากับการดึงลูกค้ากลับมา ท�ำได้
อย่างมากคือการออกโปรโมชันแบบฉาบฉวย
ดึงลูกค้ามาแล้วสุดท้ายก็หายไปอีก แล้วท�ำยัง
ไงล่ะให้ลูกค้า Gen Y รักเราไปนานๆ

จริงใจและตรงไปตรงมา
ถ้าพูดถึงในแง่การโฆษณาแล้ว Gen
Y ไม่ชอบการ tie in ที่ไม่เนียน ซึ่งเป็นเรื่องที่
ยากมากในยุคนี้ เพราะอย่างที่รู้กันว่า Gen Y
จับโป๊ะเก่งแค่ไหน เรียกได้ว่า “ยิ่งพยายาม
เนียน ยิ่งไม่เนียน” แถมท�ำให้พวกเขา anti
ด้วยซ�้ำ  ด้วยการ tie in ที่มันขัดตา หลาย
แบรนด์ปรับใหม่แบบพลิกจากหน้ามือเป็น
หลังมือคือ บอกตรงๆเลยว่า “ขายของนะจ๊ะ”
จบ. ง่ายๆ จริงใจ ไม่ต้องพยายามเนียน แบบ
นีน้ อกจากลูกค้าไม่ anti แล้วกลับข�ำกับความ
ตรงของแบรนด์เสียด้วยซ�้ำ

ยูนีค แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
เหนือกว่า Functional คือต้อง
ถ่ายรูปลง Social ไม่อายใคร
อย่าลืมว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งของ Gen
Y คือเป็นคนที่เชื่อมต่อ social network
ตลอดเวลา การมี product ในมือที่มีดีไซน์
แปลกตา แน่นอนว่าพวกเขาถ่ายรูปลง Social
Network ทันที (แม้ว่าแบรนด์จะไม่ได้จัด
แคมเปญแข่งถ่ายรูปก็ตาม) เรียกว่าได้ 2 ต่อ
เลย คือได้ใจ Gen Y แถมยังได้โปรโมทไปฟรีๆ
แบบไม่เสียพืน้ ทีส่ อื่ อีกต่างหาก นอกจากนี้ ค�ำ
ว่า “เหนือกว่า Functional” นี้ ไม่เพียงแต่
ถ่ายรูปโชว์แล้ว แบรนด์คณ
ุ เองต้องมี Personality ที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
Gen Y ที่ได้ครอบครองด้วย เรียกว่าโชว์ไปก็
ไม่อายใครที่ฉันซื้อสินค้าชิ้นนี้มา
Issue 4 : February 2018

“ความแปลก” เป็นอีกสิ่งที่ Gen Y ให้ความสนใจมากกก อย่าลืมว่าคนกลุ่มนี้ “ไม่เคย
กลัวการเปลี่ยนแปลง” อะไรที่ยิ่งแปลกยิ่งอยากลอง ไม่ว่าจะเป็นตัว Product หรือ Packaging
ก็ตาม เพราะอะไรน่ะหรอ... เพราะพวกเขาไม่ได้เสพแต่ตัว benefit ของ product เท่านั้นนะ
แต่ยังมี activity อื่นอีก... ไปดูข้อต่อไปเลย

รวดเร็วทันใจ ไม่ต้องรอ
สุดท้ายที่ดูเหมือนง่าย แต่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดส�ำหรับการมัดใจ Gen Y ให้อยู่หมัด นั่น
ก็คือ “ความรวดเร็วทันใจในการให้บริการ” นั่นเอง เพราะ Gen Y ไม่ชอบรอคอย เช่น เมื่อมี
การโต้ตอบใน inbox ต้องมีคน standby ที่สามารถโต้ตอบได้แบบ real time หรือแม้กระทั่ง
การ stock สินค้า ทีห่ ากเพียงหายจากเชลฟ์วางของไปไม่กวี่ นั พวกเขาสามารถเปลีย่ นเป็นแบรนด์
อื่นแทนทันที ไม่มีการรอ เพราะพวกเขาไม่ได้มี Loyalty ที่มากพอนั่นเอง
ดังนั้น สมัยนี้การสร้างแบรนด์ให้มี value อาจจะไม่เพียงพอแล้ว เพราะต้องดูด้วย
ว่ากลุ่ม Gen Y รู้สึก valuable ไปกับคุณหรือเปล่า? อยากให้นักการตลาดกลับมาท�ำการ
บ้านกันใหม่อีกครั้ง เพราะการตลาดแบบดั้งเดิมที่ท�ำกันอยู่นี้มันอาจจะไม่เวิร์คเสมอไป มา
เข้าใจและรู้จัก Gen Y ให้มากขึ้น เพื่อท�ำการตลาดให้ตรงจุดและไม่เสียเวลา
page 17

Money Habits

Y & MONEY
HAB?TS

GEN Y กินหรู อยู่แพง กระเป๋าแบน ซื้อบ้านไม่ได้

ถึงแม้ Gen Y จะเป็นกลุ่มประชากรที่เติบโตมาระหว่างการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอล นิสัยของพวกเขาจะคล้ายๆกันคือ
หัวไว ดื้อรั้น เชื่อมั่นในตัวเอง และเป็นประชากรที่ถ้าลงมือท�ำอะไรแล้วจะสุดโต่ง จนเป็นตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
แต่ Gen Y กลับมีช่องโหว่หลุมใหญ่ที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือเรื่องพฤติกรรมการใช้เงินนั่นเอง
ส�ำหรับในระดับสากล Gen Y ถือเป็นประชากรที่ค่อนข้างอับโชคกว่าคนรุ่นก่อนอย่าง Baby Boomers และ Gen X ที่
เกิดในระหว่างที่เศรษฐกิจโลกก�ำลังฟื้นตัวอย่างเต็มที่แบบใครมือยาวสาวได้สาวเอา แต่ในยุคปัจจุบัน Gen Y ด�ำเนินชีวิตระค่อน
ระแค่นไปตามเส้นทางเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนและไม่แน่นอน นับตั้งแต่การก่อการร้าย, เหตุการณ์ 9/11 จนมาถึงกรณีของ
Brexit ท�ำให้สุขภาพทางการเงินและการลงทุนของ Gen Y นั้นดูจะขรุขระกว่าคนรุ่นเก่าอยู่พอดู เพราะนอกจากความไม่เชื่อมั่น
ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว Gen Y ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างเข้มข้นในตลาดแรงงานอีก ท�ำให้ถึงแม้การศึกษาขั้น
ต�่ำของคน Gen Y จะเฉลี่ยอยู่ที่ปริญญาตรี แต่จ�ำนวนเกินครึ่งของคน Gen Y นั้นกลับมีเป้าหมายของการออกสู่ตลาดแรงงานเพื่อ
ตั้งต้นธุรกิจของตัวเอง
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ไลฟ์สไตล์หรู แต่ ไม่ให้ดูเงินในบัญชี

ลูกไม่มีเพราะหนี้บาน

มีการส�ำรวจว่า Gen Y ในอเมริกาส่วนใหญ่ มีเงิน
เก็บน้อยกว่า 1,000 ดอลล่าร์ในบัญชี เมื่อสืบหาเหตุผลที่
ลึกไปกว่านั้นก็พบว่า การใช้จ่ายในระยะสั้นของเหล่า Gen
Y ในอเมริกานั้นหมดไปกับการใช้ชีวิตประจ�ำวันและเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตัวเอง ได้แก่ การดูคอนเสิร์ต,
ไปงานอีเว้นท์, ทานอาหารในห้างสรรพสินค้า, ซื้อเสื้อผ้า,
ซื้ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์, ซื้อกาแฟ และการใช้บริการ
ขนส่งที่ไม่ใช่ขนส่งสาธารณะอย่าง Taxi หรือ Uber ท�ำให้
มีค�ำพูดกระแซะในท�ำนองที่ว่า ที่คนรุ่นใหม่ซื้อบ้านไม่ได้ ก็
เพราะการมีไลฟ์สไตล์ที่แพงเกินไป
ส�ำหรับในประเทศไทยปี 2560 มีข้อมูลการเปิด
บัญชีบตั รเครดิตใหม่ถงึ 2.2 ล้านใบ และกว่า 50% เป็นการ
เปิดใหม่ให้กับคน Gen Y
ซึ่งก็มีการยืนยันที่สอดคล้องกัน จากผลการวิจัย
ของสถาบันธนาคารอีกแห่งหนึ่งว่า Gen Y ถือบัตรเครดิต
เฉลี่ยกันคนละ 3 ใบทีเดียว ส�ำหรับ นิด้าโพล ได้เปิดเผลผล
ส� ำ รวจเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการออมและภาวะหนี้ สิ น ของ
ประชาชนในครึ่งปีแรก 2560 จากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
2,000 คน พบว่า 45.15% มีรายได้และรายจ่ายพอๆกัน
โดยมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ 26,459.91 บาท และ
มีรายจ่ายต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 21,606.75 บาท
ไม่พอแค่นั้น! หนี้สินโดยรวมโดยเฉลี่ยของ Gen Y
ที่อายุไม่เกิน 30 ปี ยังสูงถึงกว่า 565,302.88 บาท โดย
59.47% มาจากการซื้อ/ผ่อน/ช�ำระสินค้า และการบริการ
สินค้าอุปโภคบริโภค
INTAGE Academy ได้ ท� ำ การส� ำ รวจด้ ว ย
แบบสอบถาม เพื่อหาค�ำตอบว่า Gen Y นั้นเที่ยวเก่ง ช็อป
ปิ้งเก่ง และใช้จ่ายตามอ�ำเภอใจจริงหรือไม่ โดยได้ส�ำรวจ
กลุ่มตัวอย่าง 100 คน พบว่ารายจ่ายส่วนใหญ่ 39% เป็น
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน 21% เป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
15% เป็นค่าใช้จ่ายหนี้สิน 14% เป็นเงินออม/ลงทุน และ
11% เป็นค่าช็อปปิง้ และสังสรรค์ ซึง่ เป็นทีน่ า่ สนใจว่า จริงๆ
แล้ว Gen Y ไทยสุรุ่ยสุร่ายหรือข้อจ�ำกัดทางเศรษฐกิจบีบ
บังคับให้เป็นแบบนีก้ นั แน่? เพราะยุคนีแ้ ม้รายได้จะเพิม่ ขึน้
จากสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็จริง แต่รายจ่าย (เชิงบังคับ) นั้น
ก็เพิม่ ขึน้ มากตามไปด้วย คนรุน่ พ่อรุน่ แม่เงินเดือนหมืน่ ต้นๆ
ก็สามารถผ่อนบ้านผ่อนรถได้พร้อมๆกัน ตัดภาพมาปัจจุบนั
จะหาคอนโดห้องเล็กๆ พื้นที่ 20 กว่าตารางเมตร ก็เลือด
ตาแทบกระเด็นกันแล้ว

นอกจากพฤติกรรมการใช้เงินที่ท�ำให้การซื้อบ้าน
เหมือนเป็นปลายทางที่ยากจะไปถึงแล้ว ยังมีเรื่องของ
ทั ศ นคติ ใ นการใช้ ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นไป โดย ฝ่ า ยวิ จั ย และ
วิเทศสัมพันธ์สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล (2558) ได้เปิดเผยข้อมูลว่า คน Gen Y กว่า 34%
มองว่าการมีครอบครัวนัน้ เป็นภาระหนัก ท�ำให้ไม่คอ่ ยสนใจ
เรื่องสร้างครอบครัวมากนัก และถ้ามองเรื่องล�ำดับความ
ส�ำคัญในชีวิตของคน Gen Y ส่วนใหญ่จะให้ล�ำดับความ
ส�ำคัญไปที่การเรียนต่อเป็นอันดับแรกเพื่อได้งานที่ดีกว่า
จากนัน้ มองเรือ่ งซือ้ รถก่อนซือ้ บ้าน และสุดท้ายคือการสร้าง
ครอบครัว แต่งงาน และมีลูก
แนวคิดการครองตัวโสดหรือการแต่งงานแต่ไม่มลี กู
นัน้ เริม่ แพร่หลายมากขึน้ ใน Gen Y เพราะพวกเขามองเห็น
จากรุ่นพ่อแม่แล้วว่า การมีลูกหนึ่งคนต้องใช้ทั้งเงินและ
เวลามหาศาล โดยค่าเฉลี่ยของการมีลูกหนึ่งคนนั้นต้องใช้
เงินถึง 1.9 ล้านบาท อีกทั้ง Gen Y บางส่วนไม่ได้คิดว่าการ
มีลกู จะมีนยั ยะส�ำคัญเชิงสัญลักษณ์ของการสร้างครอบครัว
เหมือนกับรุ่นพ่อแม่
ท�ำให้พวกเขามองว่าการหาความสุขและความ
มัน่ คงให้ตวั เอง อย่างการซือ้ บ้าน ซือ้ รถ และท่องเทีย่ ว เป็น
ตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าการมีลูก ซึ่งทัศนคตินี้ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบประชากร โดยในอนาคตอันใกล้นี้
ภาวะสังคมสูงวัยอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้น พร้อมทั้ง
อาจจะเป็ น ประชากรที่ ต ้ อ งได้ รั บ การดู แ ลจากภาครั ฐ
มากกว่ารุ่นก่อนๆ เนื่องจากไม่นิยมมีลูกกันนั่นเอง
เมื่ อ มองดู แ ล้ ว ก็ ใ ช่ ว ่ า Gen Y จะมี แ ต่ ค วาม
สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเกินตัวเสมอไป ถ้าตัดเรื่องของพฤติกรรม
แล้ว ยังมีปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่ท�ำให้ Gen Y ถูก
บีบบังคับทางการเงิน สมัยก่อนรุ่นพ่อแม่เข้าท�ำงานใหม่ๆ
เงินเดือนสตาร์ท 3,000 บาท ข้าวจานละ 10 บาท ซื้อข้าว
ได้ 300 จาน ปัจจุบันปริญญาตรีเงินเดือนสตาร์ท 15,000
บาท (ส�ำหรับกรุงเทพฯ) ข้าวจานละ 40-50 บาท ซื้อข้าว
ได้ 300-375 จาน แต่ไหนจะต้องมีค่าเดินทางที่แพงหูฉี่ ค่า
เช่าหอพัก ค่าอะไรต่อมิอะไรทีค่ นเมืองต้องแบกรับภาระอีก
ก็นับว่า Gen Y นั้นเป็นประชากรที่โชคร้ายอยู่เหมือนกัน
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บริหารเงินสไตล์ GEN Y เป็นตัวเองได้ ไม่ต้องฝืน
เกิดกระแสเป็นระลอกกับภาระความเป็นห่วง Gen Y เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน แลดูแล้วคนรุ่นอื่นเหมือนจะทุกข์ร้อน
มากกว่าคน Gen Y เสียอีก ตัวอย่างสถิตแิ สดงพฤติกรรมการใช้จา่ ย Gen Y น่าตกใจ อาทิ  สัดส่วนผูถ้ อื บัตรเปิดใหม่เป็น Gen Y มากกว่า
50% เฉลี่ยถือบัตรเครดิต 3 ใบต่อคน, ไตรมาส 1/60 Gen Y มีหนี้รวมกันสูงถึง 2.13 ล้านล้านบาท (จ�ำนวน 5.4 ล้านคน) โดยเฉพาะ
กลุ่มอายุ 29 ปี ที่มีหนี้สินสูงถึง 1.5 แสนบาทต่อคน ( สัดส่วน 20% เป็นหนี้ค้างช�ำระเกิน 90 วัน ), Gen Y เป็นตัวของตัวเอง ชอบใช้
จ่ายตอบสนองความสุขแบบไม่พจิ ารณาถีถ่ ว้ น มักช�ำระบัตรเครดิตขัน้ ต�ำ 
่ 10% วนไปเรือ่ ย ๆ โดยยอมเสียดอกเบีย้ 20-28% ต่อปี กลาย
เป็นการติดกับดักบัตรเครดิต
        ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป TERRA HINT มองว่าคงไม่เกินความสามารถที่เหล่า Gen Y จะลองมา ท�ำความเข้าใจพื้นฐานการ
เงินกันใหม่ ในสไตล์ Gen Y เป็นตนเองได้ ไม่ต้องฝืน แค่ปรับเล็กน้อยก็เห็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่าแล้ว เริ่มต้นจาก กฎทองของการเงินส่วน
บุคคล นั้นคือ การแบ่งจ่ายตัวเองก่อนเสมอ “ pay yourself first ” ทุกครั้งที่มี “รายได้” เข้าบัญชีธนาคาร แบ่งจ่ายตนเองเป็น “เงิน
ออมและการลงทุน” ก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ ส่วนที่เหลือค่อยน�ำไปเป็น “ค่าใช้จ่าย” ที่เรายินดีจ่ายออกไปให้กับผู้อื่น

รายได้ - เงินออมเพื่อลงทุน
= เงินใช้จ่ายตามไลฟ์สไตล์ GEN Y
มองง่ายๆ นัน้ ก็หมายความว่า รักษาระดับการใช้จา่ ย
แบบพอดี รายได้เพิ่ม เงินออมต่อเดือนเพิ่ม : Gen Y สไตล์
อนาคตของชาติ / รักษาระดับการใช้จ่ายแบบพอดี รายได้
คงที่ เงินออมต่อเดือนคงที่ : Gen Y สไตล์ slow life มีความ
สุข / หากต้องการใช้จ่ายมากๆ ก็ควร เพิ่มรายได้ เพื่อรักษา
ระดับเงินออมคงที่ : Gen Y สไตล์ work/life balance
แต่ถ้าคุณคือ Gen Y ต้องการใช้จ่ายมาก ๆ แต่ราย
ได้คงที่ กรณีมีเงินออมลดลงก็ยังดี แต่กรณีไม่มีเงินออมแถม
ยังเป็นหนี้ คุณคือ Gen Y สอบตก หมดอนาคต ชีวติ นีจ้ ะไม่มี
ทางหลุดวงจรหนี้สิน อย่างที่เขาเป็นห่วงจริงๆ
หากสังเกตดู จะพบว่า การบริหารเงินสไตล์ Gen Y
นอกจากด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายแล้ว ยังประกอบไปด้วย
ด้านรายได้ และด้านเงินออมเพื่อการลงทุน ที่ส่งผลต่อฐานะ
การเงิน Gen Y อีกด้วย ดังนั้นเพียง Gen Y ลองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเงินด้านใดด้านหนึ่งกันสักนิด เชื่อว่าผลลัพธ์ที่
ตามมาย่อมเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

HINT Magazine by

เพิ่มช่องทางรายได้สไตล์ GEN Y
Gen Y ต้องการความยืดหยุ่นในการท�ำงาน ชอบ
ความเป็นอิสระ รักความสร้างสรรค์ ประกอบกับ ไลฟ์สไตล์
เป็นตัวของตัวเอง Gen Y รู้ว่าตนเองชอบอะไร มองให้ดี
ทัง้ หมดนีค้ อื คุณสมบัตสิ ำ� คัญในการมองหาอาชีพเสริมรายได้
ยุคดิจิตอล 4.0 นี้ เลยทีเดียว
- ขายของออนไลน์ ส�ำหรับ Gen Y ทีม่ หี วั คิดการค้าและชอบ
การค้าขายผ่านช่องทาง Social เช่น Facebook , Instragram เป็นต้น
- Freelance รับเขียนบทความ/กราฟฟิก ส�ำหรับ Gen Y
ถนัดเขียนขีด หรือ ชอบอ่านชอบออกแบบดีไซน์ รายได้ขึ้น
อยู ่ กั บ จ� ำ นวนค� ำ ต่ อ บทความราคา หรื อ ประเภทการ
ออกแบบ เป็นต้น
- ถ่ายภาพขายออนไลน์ ส�ำหรับ Gen Y กับอาวุธคู่กายเป็น
กล้องถ่ายรูป สร้างพอร์ตภาพออนไลน์ขาย เช่น Shutterstock เป็นต้น รายได้ต่อดาวน์โหลด ขึ้นอยู่กับการให้ราคา
ของผู้ซื้อออนไลน์รายนั้น ๆ
- รับหิ้วของ ส�ำหรับ Gen Y รักการชอปปิ้งและป้ายเซลล์
ราคารับหิ้วสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดของและการจัดส่ง เริ่มต้น
40-60 บาทต่อสินค้า เป็นต้น
- ท�ำเพจรีววิ ส�ำหรับ Gen Y ทีร่ กั สินค้ากลุม่ ใดเป็นพิเศษ และ
มีความเชีย่ วชาญจนคนอืน่ ให้ความเชือ่ ถือ เช่น รีววิ ภาพยนตร์
, รีวิวอาหาร, รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวเครื่องส�ำอาง เป็นต้น ราย
ได้จะมาจากค่าโฆษณาสินค้าหรือร้านค้าทีน่ ำ� มาลงในเพจ นัน้
เอง
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Gen Y ต้องลงทุน ถึงเวลาออมเงิน
ไม่มกี ฎเกณฑ์ตายตัวว่า Gen Y ควรออมเงินมากน้อยแค่ไหน
ต่อเดือน วิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ คือ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเงินเดือน เช่น 10%
ถึง 15% ของรายได้ทกุ เดือน เป็นต้น ยิง่ ฐานเงินเดือนเพิม่ เปอร์เซ็นต์
เงินออมจึงควรเพิม่ ตามไปด้วย แม้ Gen Y จะรูเ้ รือ่ งนีแ้ ล้ว แต่กท็ ำ� ได้
ยาก ดังนั้น “ระบบตัดเงินอัตโนมัติ” คือค�ำตอบ ทันทีที่มีเงินเดือน
เข้า มันจะถูกตัดไป บัญชีเพื่อการลงทุน หรือ บัญชีเงินออม ก่อน
เสมอ
Gen Y ที่มีรายได้สูง มีแนวโน้มออมเงินในรูปแบบเงินฝาก
ลดลง และสนใจลงทุนในกลุ่มที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น
DCA หรือ Dollar Cost Average ปรับแนวการลงทุนตลาด
หุ้นสไตล์ Gen Y จากแมงเม่าบินเข้ากองไฟ หวังรวยเร็ว เข้าออกผิด
จังหวะ พบเจอปัญหาภาระข้อมูลล้น ฯลฯ ลองปิดจอแล้วเปิดข้อมูล
วิเคราะห์ตัวธุรกิจจริง ๆ จนได้ค�ำตอบว่า “ฉันจะเป็นเจ้าของธุรกิจ
นี้” จากนั้น ทยอยลงทุนเป็นงวด ในจ�ำนวนเงินที่เท่ากันทุกงวด โดย
ไม่สนใจราคาของหุ้นว่าจะขึ้นหรือลงมากน้อยเพียงใด แล้วรอดู
ผลลัพธ์ที่ตามมากัน
ขณะที่ Gen Y ที่มีรายได้ต�่ำ  จะสนใจกลุ่มที่ไม่ต้องใช้เงิน
ลงทุนมากนัก ความเสี่ยงต�่ำ การลงทุนไม่ยุ่งยากซับซ้อน
       ฝากเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น เช่น บัญชีเงินฝากประจ�ำ ต้อง
ฝากทุกเดือนเพือ่ รักษาอัตราดอกเบีย้ สูง หรือ สลากออมสิน ลักษณะ
ฝากเงินประจ�ำระยะตามก�ำหนด อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออม
ทรัพย์ แถมลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน เป็นต้น

Gen Y สายช็อป
อะไรใหม่ ๆ ต้องซื้อมาครอบครอง ไม่ต้อง
ฝืดใจเลิกซื้อ ลองปรับด้วยวิธี ขายของเก่า เพิ่มเงิน
อีกนิด ได้ของใหม่ ช่องทางขายต่อสินค้ามือสอง
ออนไลน์มเี ยอะแยะ ไม่ยากเกินความสามารถ Gen
Y แน่นอน
ช้าแต่ชวั ร์ ขออ่านข้อมูลเปรียบเทียบความ
คุ้มค่าสุด ๆ Gen Y กับปัญหาข้อมูลล้น ลองปรับ
การค้นหาข้อมูลยิงตรงไปที่ผลการใช้งานจริง เช่น
รีวิวเปรียบเทียบความคิดเห็น เป็นต้น

Gen Y สายรูดบัตร
การใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตไม่ผิด แต่ผิดที่
Gen Y ใช้แล้วไม่มีเงินจ่ายหนี้บัตรเครดิต เรียกว่า
ความสามารถในการบริหารจัดการเงินต�่ำ  ถ้ามอง
ว่าบัตรเครดิตคือการใช้เงินอนาคตและควบคุมไม่
ได้ ลองปรับและกลับมาใช้ “บัตรเดบิต” ใช้จ่ายได้
จริงตามจ�ำนวนเงินในบัญชี ช่วยจ�ำกัดการใช้จ่าย
Gen Y ได้ เงินส่วนอื่น ๆ จะได้ไม่ต้องมารับภาระ
หนี้บัตรเครดิตแทนด้วย

ใช้จ่ายสไตล์ Gen Y ไม่ต้องฝืน
สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด คือ ตัวเราเอง จึงไม่แปลกที่พฤติกรรม
การใช้จ่าย Gen Y จะเป็นไปเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ของ
ตนเองจากสินค้าหรือสถานที่ต่าง ๆ จงเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องฝืน
แค่ปรับวิธีเรียกสติ Gen Y กลับมามองดู “ความสมดุลของรายได้
และค่าใช้จ่าย” ของตนเองเสียก่อน เช่น
“ เงินเดือน 20,000 บาท เวลางาน 176 ชม.ต่อเดือน (= 22วัน
x 8 ชม) เฉลี่ยรายได้ 114 บาทต่อชม. ( = 20,000/176)
แสดงว่า การกินบุฟเฟ่ตป์ ง้ิ ย่างราคา 500 บาทในเวลาชัว่ โมงครึง่ ต้อง
แลกกับการท�ำงานครึ่งวัน
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Gen Y สายท่องเที่ยว
Gen Y ชอบการท่องเทีย่ ว เพราะท�ำให้มอง
เห็น “การเปลี่ยนแปลงของโลก” และ “ความต่าง
ของแต่ละสถานที่” มากกว่าค่าใช้จ่ายในการท่อง
เที่ยว ก็คือ ช่องทางเพิ่มรายได้ ลองประยุกต์ความ
สามารถตามสไตล์ Gen Y ดูสิ เช่น ถ่ายภาพขาย
ออนไลน์ เขียนรีววิ ร้านอาหารเด็ด หรือ ไอเดียสร้าง
ธุรกิจเจ๋ง ๆ เป็นต้น

page
page 21
21

Business Idea

Y, THEY NEED TO
FIND A SOLUT?ON
ธุรกิจถูกจริต GEN Y

หนึ่งในพฤติกรรม Gen Y ของคนที่เกิดมาในช่วงทุนนิยมเต็มรูปแบบ คือการเบื่อหน่ายต่อรูปแบบชีวิตของคนรุ่นเก่า
โหยหาประสบการณ์ หลงใหลในสิ่งใดอย่างสุดโต่ง ต้องการต้นแบบ และตั้งค�ำถามต่อสิ่งแวดล้อมรอบด้าน อย่างที่เราจะได้อ่าน
ผ่านตามามากมายว่า วิถีคน Gen Y นั้นขี้เบื่อ ช่างเลือก สิ้นเปลือง เพราะมักใช้เงินไปกับประสบการณ์และความหลงใหลส่วน
ตัว ในรูปแบบการกิน-เทีย่ ว-เล่น ซึง่ ถูกมองว่าพฤติกรรมเหล่านีท้ ำ� ให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกไปมากมายเหมือนกัน
แต่รู้หรือไม่? พฤติกรรมของเหล่า Gen Y เหล่านี้เองก็กลับมีประโยชน์เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีธุรกิจเกิดใหม่ที่เริ่มได้รับ
ความนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ เป็นธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ โดยตอบสนองความต้องการของทัง้ Gen Y และ Millennial ในยุคทีท่ กุ อย่างเปลีย่ น
ผ่านอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าเป็น ’ธุรกิจของคน Gen Y เพื่อคน Gen Y’ อย่างแท้จริง

Café’ & Co-working Space

Web Blogger & Youtuber

ธุรกิจคาเฟ่ร้านกาแฟนั้นบูมมากจนเกือบจะฟองสบู่
แตกในช่วงไม่กป่ี กี อ่ น โดยตัง้ แต่ชว่ ง พ.ศ.2553-2557 มีอตั รา
การเติบโตสูงมากคือ 14,000 ล้านบาทต่อปีใน พ.ศ.2553
และพุง่ ถึงกว่า 17,000 ล้านบาทต่อปี อีกทัง้ เป็นธุรกิจทีใ่ ช้เงิน
ทุนไม่สูงมาก ท�ำให้คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบหรือแม้กระทั่งก�ำลัง
เรียนอยู่เปิดกันเป็นดอกเห็ด
เมื่อ Supply ล้นตลาด ธุรกิจร้านกาแฟที่มีเพียงแค่
คาเฟ่ให้นั่งจิบอย่างเดียวก็เริ่มชะลอลง ประกอบกับกระแส
การท�ำงานแบบ mobile (เคลื่อนที่) ท�ำให้เกิดการแตกย่อย
ของธุรกิจกาแฟออกมาเป็น Co-working Space ที่เพิ่มสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกของร้านกาแฟเดิมเข้าไป ให้มีที่ท�ำงาน
อ่านหนังสือ หรือประชุม ให้มีกิจลักษณะมากขึ้น เพราะแต่
เดิ ม ร้ า นกาแฟก็ มี แ ต่ ลู ก ค้ า มานั่ ง แช่ กั น อยู ่ แ ล้ ว ซึ่ ง ธุ ร กิ จ
Co-working Space ก็บมู มากเช่นเดียวกันในช่วง พ.ศ.25582560 จนเดีย๋ วนีไ้ ม่วา่ ไปทีไ่ หนเราก็สามารถมองหา Co-working Space ได้ง่ายๆ โดยเฉพาะพื้นที่เมือง ย่านออฟฟิศ และ
มหาวิทยาลัย
ต้นแบบของธุรกิจประเภทนีก้ ค็ อื HUBBA So-working Space, Pencave Co-working space

ในยุคดิจติ อลแพลตฟอร์ม ทีใ่ ครๆต่างก็มสี มาร์ทโฟน
อย่างน้อยคนละหนึ่งเครื่องไว้ในครอบครอง ประกอบกับ
พฤติกรรมการชอบมองหา ‘ต้นแบบ’ และ’ ความช่างเลือก’
ของเหล่า Gen   Y การปรากฎตัวของเหล่าต้นแบบอย่าง
Blogger และ Youtuber นั้นก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าใคร
ก็เป็นได้ เป็นง่าย เสพย์งา่ ย และนิยม ท�ำให้คนเหล่านีบ้ างครัง้
ก็กลายมาเป็น Influencer แทนทีบ่ คุ คลมีชอื่ เสียงหรือผลงาน
ไปเสียแล้ว ที่ส�ำคัญคือสามารถจ้างได้ในราคาที่ถูกกว่าเสีย
ด้วย แบรนด์เครือ่ งส�ำอางค์ยหี่ อ้ หนึง่ จ้าง Blogger แค่เพือ่ มาท
ดลองใช้ผลิตภัณฑ์และพูดสรรพคุณ เพียงเท่านั้นก็สามารถ
ขายของได้แล้ว ที่ส�ำคัญยังเกิดได้ในทุกประเภทธุรกิจ ตั้งแต่
อาหาร เครื่องส�ำอางค์ กีฬา ฟิตเนส เสื้อผ้า ท่องเที่ยว DIY
การศึกษา และอีกมากมายที่มนุษย์จะท�ำให้ดูกันได้
ส�ำหรับ Blogger & Youtuber ที่ก�ำลังมาแรงและ
เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของเหล่า Gen Y ในปัจจุบันก็คือการเป็น
Blogger & Youtuber ด้านการท่องเที่ยวและเกมส์ ได้ท้ัง
เที่ยว ได้ทั้งเงินกันเลย ซึ่งก็ถูกจริตของผู้เสพย์อย่าง Gen Y
เนือ่ งจากมักติดสินใจผ่านประสบการณ์ ซึง่ ก็เป็นประสบการณ์
ของเหล่า Blogger & Youtuber เหล่านั้นอีกที ทั้งการไป
เที่ยวในสถานที่ยอดนิยมและสถานที่เที่ยวแบบ unseen
ต้นแบบของธุรกิจประเภทนีท้ ำ� ก�ำลังได้รบั ความนิยม
คือ Above The mars และ Happy Nancy
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Hostel

ความบูมของโฮสเทลนั้นมาพร้อมกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของเหล่า Gen Y และ Millennial ทั่วโลก ที่เริ่มมีการออกเดิน
ทางท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบเดี่ยวและกลุ่มมากขึ้น ผลส�ำรวจนั้นระบุว่าเหล่า Gen Y มักจะออกเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าปีละ 2 ครั้ง
โดยจะอยู่ในระยะเวลาสั้นๆ นั่นก็คือไปสั้นๆ แต่ไปบ่อยๆ ท�ำให้งบประมาณการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งนั้นจะค่อนข้างจ�ำกัด ตัวเลือก
อย่าง Hostel จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก ประกอบกับนิสัยการชอบแลกเปลี่ยนกับคนอื่น การแสวงหาประสบการณ์ ซึ่ง Hostel นั้น
สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี
เนือ่ งจากการท�ำธุรกิจโฮสเทลนัน้ ไม่ได้ใช้เงินลงทุนสูงมากหากเทียบกับธุรกิจโรงแรมประเภทอืน่ ขอเพียงแค่ทำ� เลติดกับขนส่ง
มวลชน เดินทางง่าย ปลอดภัย และสะอาด ไม่จ�ำเป็นต้องมีบริการอะไรมากมายเหมือนกับโรงแรม ท�ำให้เหล่า Gen Y เริ่มเข้ามา
ลงทุนในธุรกิจยี้อย่างแพร่หลาย
ต้นแบบธุริกิจนี้ได้แก่ Once Again Hostel และ Bed Station

Event Organization & Concert

ช่างเป็นรูปแบบธุรกิจทีส่ ดุ แสนจะถูกจริต Gen Y เหลือเกิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดอีเว้นท์ประเภทคอนเสิรต์ ต่างๆ ปัจจุบนั
นี้มีบริษัทออแกไนซ์หลายเจ้าที่เริ่มมาจัดคอนเสิร์ตของตัวเอง หรือแม้แต่รับจัดให้สปอนเซอร์เจ้าใหญ่ๆ จากแต่เดิมในสมัยก่อนที่จะ
มีเพียงบริษทั ค่ายเพลงหรือสือ่ ใหญ่ๆเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นผูจ้ ดั ได้ ตรงกับพฤติกรรมของ Gen Y ของการหลงใหลอย่างสุดโต่งในความชอบ
ของตัวเอง ค่าบัตรจะราคา 4-5 พันก็ยอมจ่ายหากเป็นศิลปินทีค่ ลัง่ ใคล้ โดยเฉพาะแค่ภายใน พ.ศ.2560 มีคอนเสิรต์ ของวงต่างประเทศ
ทีเ่ ข้ามาจัดในเมืองไทยแล้วมากกว่า 40 วง ทีส่ ำ� คัญคือบัตรคอนเสิรต์ นัน้ ขายดีในขนาดทีว่ า่ นัง่ เฝ้าหน้าจอคอมเพือ่ เตรียมกดบัตร แต่
ก็ยัง Sold Out ภายในชั่วโมงนั้นกันเลยทีเดียว
นอกจากนั้นยังมีคอนเสิร์ตของศิลปินไทย ที่มีทั้งเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ต่างก็มีการจัดเทศกาลดนตรี โดยใช้วิธีการปักหมุดในพื้นที่
ต่างจังหวัด ท�ำให้เหล่า Gen Y ขยันกันไป เพราะได้ทั้งไปเที่ยวและไปดูคอนเสิร์ตในคราวเดียวกัน
ต้นแบบของธุรกิจประเภทนี้ได้แก่ ZAAP, Wonderfruit, fungjai (ผู้จัด Music Festival) และ VIJI CORP (ผู้จัดคอนเสิร์ต
วงต่างประเทศ)

Fashion

‘แฟชั่นไม่มีวันตาย มีเพียงแต่การหาย เพื่อกลับเข้ามาใหม่’ ค�ำพูดนี้เห็นทีจะเป็นความจริง เพราะไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป แฟชั่น
นัน้ ก็มหี มุนเวียนกลับมาใหม่ได้ทกุ ครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคดิจติ อลแบบนีท้ สี่ ามารถซือ้ ง่ายขายคล่องกันด้วยระบบออนไลน์ การ
ถือก�ำเนิดของเหล่า Fashion Designer ก็เติบโตขึน้ ตามไปด้วย ธุรกิจด้านแฟชัน่ ทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่การเป็นเจ้าของแบรนด์เสือ้ ผ้า, นางแบบ
นายแบบ, blogger, หรือเป็นเจ้าของร้าน Multi-brand เป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีเ่ ริม่ ฮิตในกลุม่ คน Gen Y โดยมาจากพฤติกรรมของความ
ต้องการ ‘ดูด’ี และความหลงใหล ท�ำให้เหล่า Gen Y เหล่านีเ้ ริม่ สร้างแบรนด์เสือ้ ผ้าของตัวเองอย่างแพร่หลาย จนปัจจุบนั นีม้ แี บรนด์
เสื้อผ้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย แบรนด์ใดที่ได้รับความนิยมจนติดตลาดแล้ว จึงจะน�ำขึ้นศูนย์การค้าฯ หรือมีหน้าร้าน หรือน�ำสินค้า
เข้าไปอยู่ในร้าน Multi-brand ร้านที่รวบรวบสินค้าจากแบรนด์แฟชั่นออนไลน์ไว้ในที่เดียว โดยผู้ซื้อสามารถมาเลือกสินค้าได้จริง
ก่อนตัดสินใจว่าจะซื้อที่หน้าร้านหรือสั่งออนไลน์ก็ได้
ต้นแบบของธุรกิจประเภทนี้ได้แก่ SOS Sense of style, A.tSAP, Statement, Matchbox
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Where Y? สัดส่วน GEN Y ใน
ประเทศไทย
ไม่รวู้ า่ ใครเป็นผูค้ ดิ ค้นการก�ำหนดช่วง
Generation ของมนุ ษ ย์ และไม่ รู ้ ว ่ า การ
ก�ำหนดอย่างนีน้ นั้ มีมานมนานแล้วหรือยัง แต่
การก� ำ หนดกลุ ่ ม อายุข องคนเป็นกลุ่มก้อน
ใหญ่ๆแบบนี้ นับว่ามีประโยชน์มหาศาลต่อ
นักการตลาดและการท�ำธุรกิจเป็นอย่างมาก
ในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีแ่ ตกต่าง
กัน ให้จับมาเป็นกลุ่มก้อนที่แคบลงได้ง่ายขึ้น
ส�ำหรับยุคปัจจุบันที่โลกนั้นกระโดด
เข้าสู่ ยุคดิจิตอล หรือ 4.0 อย่างงงๆ เพราะ
หลายคนยังไม่สามารถตอบได้เลยว่า ตกลงว่า
4.0 นี่หมายความว่าอย่างไร? หรือมีการให้
เกรดกับยุคสมัยตั้งแต่เมื่อไรกัน? ซึ่งยุคสมัยนี้
ได้มีกลุ่มประชากรกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีขนาดใหญ่
ทีส่ ดุ และจะมีอทิ ธิพลมากมายมหาศาลต่อโลก
นัน่ ก็คอื Generation Y หรือคนทีเ่ กิดระหว่าง
ช่วงพ.ศ. 2523-2542 อายุ 18-37 ปี

HINT Magazine by

ซึง่ ก�ำลังจะมีสดั ส่วนถึง 32% ซึง่ มากกว่าคนใน
รุ่นอื่นๆได้แก่ Baby Boomers (17%), Gen
X (19%) และ Gen Z (26%) อีกทั้งคน Gen
Y ก็เป็นกลุ่มประชากรส�ำคัญในตลาดแรงงาน
ปัจจุบัน อีกทั้งก�ำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ทัง้ หมดในอีก 4-5 ปีนี้ ซึง่ ไม่นา่ แปลกใจเลยว่า
ท�ำไมทั้งโลกต่างให้ความสนใจในการเข้าถึง
กลุม่ ประชากร Gen Y กันนัก เพราะเมือ่ เทียบ
กับกลุ่มประชากรอื่น คน Gen Y ก็ยังคงมี
จ�ำนวนมากที่สุดและมีอัตกราเพิ่มขึ้นสูงกว่า
กลุ่มประชากร Gen Z ที่มาทีหลังอยู่ดี
ส�ำหรับประเทศไทย พ.ศ.2559 มี
จ� ำ นวนประชากรทั้ ง ประเทศจ� ำ นวน
65,931,550 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม Gen Y ถึง 18.7
ล้านคน หรือประมาณ 28.54% รองลงมาคือ
Gen X ซึ่งมีจ�ำนวนใกล้เคียงคือ 27% และ
Gen Z มีสดั ส่วน 22% ส่วนกลุม่ ประชากรอืน่
นั้นน้อยกว่าและมีแนวโน้มลดลง

โดยจากการที่ทีมงาน TERRA HINT
ได้สืบค้นสัดส่วนคน Gen Y เมื่อเทียบจาก
จ�ำนวนประชากรทั่วไปรายจังหวัด จากสถิติ
จ�ำนวนประชากรปีพ.ศ. 2559 พบว่าสัดส่วน
ของกลุ่มคน Gen Y รายจังหวัดนั้นส่วนใหญ่
อยู่ที่ 28-29% (จ�ำนวน 38 จังหวัด) หรือใกล้
เคียงกับค่าเฉลี่ยประชากรทั้งประเทศ
หลั ง จากที่ ไ ด้ ห าข้ อ มู ล สั ด ส่ ว น
ประชากร Gen Y ก็พบข้อมูลที่น่าสนใจ นั่น
คือจังหวัดทีม่ ปี ระชากร Gen Y มากกว่า 30%
ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด ส่วนใหญ่เป็น
จั ง หวั ด จากภาคใต้ ได้ แ ก่ กระบี่ , ตรั ง ,
นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา และ สตูล
โดยนอกจากภาคใต้ มี เ พี ย งแค่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี เท่านั้น ที่มีประชากร Gen Y
มากกว่ า 30% ส่ ว นจั ง หวั ด ใหญ่ ๆ อย่ า ง
กรุงเทพฯ, ขอนแก่น, นครราชสีมา หรือ
เชียงใหม่ มีประชากร Gen Y อยู่ในสัดส่วน
ประมาณ 26-28% เท่านั้น
อย่างไรก็ดีกลุ่มประชากร Gen Y นั้น
ถือได้ว่าเป็น Global Trend ที่ทั่วทั้งโลกต่าง
ให้ความส�ำคัญ เนื่องจากมีความส�ำคัญทั้งใน
ด้านการเข้าสู่ตลาดแรงงานเต็มรูปแบบใน
อนาคตอันใกล้ การเป็นกลุ่มที่ครองก�ำลังการ
ใช้จ่ายกลุ่มใหญ่ที่สุด และเป็นผู้น�ำในการ
อุปโภคบริโภคของโลก ซึ่งประเทศไทยเองก็
เป็นเช่นเดียวกับประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาอืน่ ๆใน
โลก ที่ประชากร Gen Y มีสัดส่วนมากที่สุด
จึงไม่ควรพลาดการจับตามองพฤติกรรมและ
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มประชากรนี้
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