
 

 

 

 

 

 
1) การตลาดแบบไหนโดนใจเจ็นวาย (How to hit the Millennial age)  

 

 ปจจุบัน กลุมคนท่ีเกิดในชวงทศวรรษท่ี 1980-2000 หรือท่ีเรารูจักกันดีในชื่อ “กลุมคนเจ็นวาย” 
(Millennial Generation, Generation-Y, Gen-Y) ไดกาวข้ึนมามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอสังคม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากประชากรเจ็นวาย คิดเปนประมาณหนึ่งในสามของประชากรโลก และเปนผูบริโภค
กลุมท่ีใหญท่ีสุดของโลก ลักษณะเฉพาะของคนกลุม คือ ใหความสนใจเรื่องเทคโนโลยีมากเปนพ้ืนฐาน ชอบเขา
สังคมและเผยแพรประสบการณสวนตัวผานชองทางออนไลน อีกท้ังยังเปนกลุมคนชางตรวจสอบ เปรียบเทียบขอมูล
ตาง ๆ นําไปสูการตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีดีและมีความสามารถในการแกไขปญหาท่ีโดดเดน เพราะพวกเขาทราบวาจะ
คนหาขอมูลไดจากท่ีใด เวลาใด และสามารถทําไดอยางรวดเร็วดวย ยิ่งไปกวานั้นคนเจ็นวายเปนกลุมคนท่ีกําลงัเริ่ม
เขาสูการทํางาน มีรายไดของตนเอง และจัดเปนกลุมเปาหมายใหมท่ีนักการตลาดใหความสนใจกับวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมดานการรับสื่อของพวกเขาอยางมาก เพ่ือนําไปสูการพัฒนาสินคาและบริการเฉพาะกลุม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร สินคาบริโภค ซ่ึงเปนตลาดขนาดใหญและมีผูขายหลายราย ทําใหมีการแขงขันกันสูง
มาก ดวยเหตุนี้เองบริษัทตาง ๆ จึงตองมีการปรับตัว คิดคนกลยุทธทางการตลาดใหม ๆ เพ่ือใหสินคาและบริการ
ของตัวเองสามารถเขาถึงกลุมคนเจ็นวาย ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีมีกําลังซ้ือสูงในโลกปจจุบันไดมากข้ึน 
ตัวอยางเชน การตลาดของบริษัทผลิตซุป
กระปองชื่อดังอยาง Campbell's มีความ
พยายามท่ีจะเปลี่ยนภาพลักษณของซุป
กระปองและเพ่ือผลักดันยอดขายใหสูงข้ึน 
ผานการตั้งรานขายซุปเล็ก ๆ บนถนนควีน
เวสท ในโตรอนโต ประเทศแคนาดา เพ่ือ
โปรโมทสินคาใหมของบริษัท นั่นคือ Soup 
Kits ซ่ึงเปนชุดทําซุปดวยตัวเอง (Home-
Made) ไมใชซุปกระปองสําเร็จรูปอยางท่ี
เคยมีมา  โดยนักการตลาดของบริ ษัท 
Campbell’s กลาววา นี่เปนชองทางสําคัญ
ในการเขาถึงกลุมคนเจ็นวาย เนื่องจากคนกลุมนี้คอนขางรักสุขภาพและชอบนําเสนอสิ่งตาง ๆ บนโลกออนไลน ซ่ึง
จะชวยผลักดันยอดขายของ Soup Kits ไดเปนอยางดี 
  อีกตัวอยางของความพยายามในการเขาถึงกลุมคนเจ็นวาย นั่นคือ การตลาดของบริษัท Oreo ซ่ึง
เปนบริษัทผลิตบิสกิตช็อคโกแล็ตสอดไสครีมชื่อดัง เจาของวลี “บิด ชิมครีม จุมนม” (twist and dunk) ซ่ึงนักการ
ตลาดของบริษัทฯ ไดออกมายอมรับวา บริษัทฯ จําเปนจะตองหาวิธีในการเขาถึงกลุมคนเจ็นวายใหมากข้ึน แทนท่ี
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Figure 1 Credit: Styledemocracy.com 
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จะเปนเด็ก ๆ ดังนั้นการใชวลีดังกลาวจึงไมใชกลยุทธท่ีดีท่ีสุดอีกตอไป บิสกิสโอริโอจําเปนจะตองเติบโตไปพรอม ๆ 
กับผูบริโภค นําไปสูการออกผลิตภัณฑตัวใหม ซ่ึงเปนบิสกิตช็อคโกแลตสอดไสครีมท่ีบางลงกวาแบบดั้งเดิมมาก โดย
บิสกิตแบบใหมนี้ถูกออกแบบมาใหสามารถ
เปนของวางยามบายของคนทุกเพศทุกวัย
ไดนั่นเอง 
 จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา 
กลยุทธในการทําการตลาดนั้นไมเพียงแต
หาวิธีท่ีจะทําใหสินคาเปนท่ีตองตาตองใจ
ของคนเจ็นวายเทานั้น แตสินคาจะตองมี
ความแปลก ใหม พิเศษ มีเรื่องราวท่ีทําให
คนเจ็นวายสามารถซึมซับและถายทอดตอ
ได ซ่ึงทําใหกลุมผูบริโภคเจ็นวายเหลานี้
กลายเปนสวนหนึ่งของการทําการตลาดไป
โดยปริยาย กลาวคือ ผูบริโภคอาจเผยแพร
ภาพสินคาหรือประสบการณตอสินคาตาง ๆ ลงบนโลกออนไลน ซ่ึงจะชวยสรางกระแสความนิยมและเปนการ
โฆษณาสินคานั้น ๆ ไปในตัวดวย  
 
ขอเสนอแนะ 
 ปจจุบันสินคาหลายประเภทเปนสินคาท่ีมีผูผลิตหลายราย ใคร ๆ สามารถผลิตได ดังนั้นการแขงขันจึงไมได
อยูท่ีวาใครจะขายไดมากท่ีสุด แตเปนใครท่ีจะเพ่ิมมูลคาของสินคาของตัวเองใหกับผูบริโภคไดมากท่ีสุดตางหาก  
กลาวคือ การใหบริการสวนบุคคล (Personalized Services) เชน การใหขอมูลเก่ียวกับสินคา หรือ การบริการหลัง
การขาย เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะดึงดูดผูบริโภคใหมาสนใจสินคาของตน ดังนั้นขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับความ
ตองการของผูบริโภคจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีผูผลิตควรทราบ เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
อยางตรงจุดมากท่ีสุด  
 ยิ่งไปกวานั้นการท่ีกลุมคนเจ็นวายซ่ึงเปนกลุมคนท่ีมีอํานาจซ้ือสูงท่ีสุดในระบบเศรษฐกิจ มีลักษณะชาง
เลือก หากมีตัวเลือกจํานวนมาก กลุมผูบริโภคเจ็นวายก็อาจเกิดความลังเลใจ และถาหากรูสึกไมพอใจเพียงเล็กนอย
ก็จะเปลี่ยนไปหาตัวเลือกอ่ืนทันที ผูผลิตจึงจําเปนจะตองสรางความประทับใจครั้งแรกใหลูกคามีความรูสึกเชิงบวก
ในการเลือกซ้ือสินคา และตองตอกย้ําใหความประทับใจนั้นอยูอยางตอเนื่องโดยผานบริการหลังการขาย ซ่ึงจะชวย
มัดใจลูกคาใหกลับมาซ้ือซํ้าอีก  
 กลยุทธนี้ผูสงออกและและผูผลิตของไทยสามารถนําไปปรับและประยุกตใชกับการตลาดของธุรกิจของ
ตนเองได หรือแมกระท่ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ก็สามารถสรางเอกลักษณใหกับสินคาของ
ตัวเองได ผานการนําเสนอท่ีแตกตางแตโดนใจคนเจ็นวาย  
 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
http://marketeer.co.th/2014/11/gen-y/ 
 
 

2) น้ําผลไม..... เต็มแกวหรือยัง 
   ชวงเวลานี้จัดเปนชวงเวลาท่ีนาสนใจของสินคาประเภทน้ําผลไม (Juice Category) เนื่องจาก
มูลคาของสินคาประเภทน้ําผลไม ไมวาจะเปนน้ําผลไมและเครื่องดื่มน้ําผลไมท่ีเก็บรักษาไดในอุณหภูมิหอง โดยไม
ตองแชเย็นหรือแชแข็ง (Shelf-Stable Juices and Drinks) หรือน้ําผลไมและเครื่องด่ืมน้ําผลไมท่ีตองแชเย็นหรือ

Figure 2 Credit: tarosite.net 

http://marketeer.co.th/2014/11/gen-y/
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แชแข็ง (Refrigerated Juices and Frozen Fruit Beverages)  มีมูลคามากถึง 1.8 พันลานเหรียญแคนาดาตอป 
ในแคนาดา และเกือบครึ่งของชาวแคนาดาท้ังหมดเห็นดวยวา การบริโภคน้ําผลไมและเครื่องดื่มน้ําผลไม (Fruit 
Juice and Juice Drinks) เปนวิธีท่ีดีวิธีหนึ่ง ท่ีใชในการบริโภคอาหารประเภทผักผลไม เพ่ือใหไดตรงตามปริมาณท่ี
รางกายตองการในแตละวัน ตามรายงานการวิจัยของบริษัท Mintel  
 
   อยางไรก็ตาม จากการเปดเผยขอมูลของบริษัท Nielsen แสดงใหเห็นวา แมสินคาประเภทน้ํา
ผลไมจะมียอดขายสูง แตความตองการของผูบริโภคกลับลดนอยลง ในชวง 52 สัปดาหท่ีผานมา ยอดขายของสินคา
ประเภทเครื่องดื่มน้ําผลไมแชแข็งลดลง 11% ตอหนวย และยอดขายของผลไมและเครื่องดื่มน้ําผลไมท่ีเก็บรักษาได
ในอุณหภูมิหอง โดยไมตองแชเย็นหรือแชแข็งก็ลดลง 5%  

การเปลี่ยนแปลงจํานวนยอดขายของสินคา
ป ร ะ เ ภ ท น้ํ า ผ ล ไ ม ข้ึ น กั บ ห ล า ย ป จ จั ย 
ยกตัวอยางเชน การเพ่ิมข้ึนของผูบริโภคใน
เรื่องความกังวลของการบริ โภคน้ํ าตาล 
(Sugar Intake) จากรายงานการวิจัยของ
บริษัท Mintel แสดงใหเห็นวา 42% ของชาว
แคนาดา คํานึงถึง “การไมมีน้ําตาลผสมหรือ
มีน้ําตาลผสมในเครื่องดื่มในระดับต่ํา” เปน
ปจัยสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาประเภทน้ํา

ผลไม, เครื่องดื่มน้ําผลไม และเครื่องดื่มน้ําผลไมปน ซ่ึงนาย Mark Strobel 
นักวิเคราะหงานวิจัย บริษัท Euromonitor กลาววา ความกังวลของผูบริโภคในเรื่องน้ําตาล จะมีผลทําใหการ
บริโภคน้ําตาลลดนอยลง หรือหันมาใชสารใหความหวานโดยธรรมชาติ (Natural Sweetener) แทน เชน Stevia 
ซ่ึงพบในใบพืช Stevia Rebaudiana และ Xylitol ซ่ึงพบในผักผลไมตางๆ รวมถึง Barries และ Oats เปนตน  

   นอกจากปจจัยเรื่องการเพ่ิมข้ึนของความระมัดระวังของผูบริโภคในการบริโภคน้ําตาล ซ่ึงมีผลทํา
ใหยอดขายสินคาประเภทน้ําผลไมลดลงแลว ยังมีปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีสงผลกระทบตอยอดขายดังกลาวเชนกัน อาทิ
เชน ตัวเลือกใหมๆ ของเครื่องดื่มประเภทอ่ืนซ่ึงดีตอสุขภาพ ไมวาจะเปนน้ําเปลาและชาพรอมดื่ม รวมท้ัง Artificial 
Ingredients ซ่ึง 29% ของผูบริโภคกลาววา Additives เหลานี้สงผลกระทบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา
ของพวกเขา และอีก 27% ของผูบริโภคระบุวาเปนเพราะ ปริมาณแคลอรี่ท่ีสูงของเครื่องดื่ม เหลานั้น 

    อยางไรก็ตามจากการท่ี นาย Strobel ออกมาชี้แจงวา แมน้ําผลไม 100% จะมียอดขายลดนอยลง 
ในชวงป พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558 แตการลดลงของยอดขายน้ําผลไม 100% นั้น มีอัตราการลดลงท่ีนอยและชากวา
น้ําผลไมอ่ืนๆ ในหมวดสินคาประเภทน้ําผลไม ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาผูบริโภคมีความตองการในน้ําผลไม 100% 
มากกวาน้ําผลไมท่ีมีสวนผสมของ Additives และ Artificial Ingredients ดังนั้นจึงเห็นวาน้ําผลไม 100% ยังมี
โอกาสทางการคาอยู ซ่ึงเห็นไดจากการท่ี น้ําผักผลไมออรแกนิคหรือเกษตรอินทรีย (Organic Fruit/ Vegetable 
Juice) ไดกําไรจากการขายปลีก 4% ในปพ.ศ. 2558 ตามรายงานการวิจัยของบริษัท Euromonitor ซ่ึงอาจมองได
วาผูบริโภคท่ีจะเลือกซ้ือน้ําผลไม 100% ซ่ึงมีปริมาณแคลอรี่สูง ก็ตอเม่ือแนใจวาน้ําผลไม 100% นั้นดีตอสุขภาพ
ของพวกเขา 
    ท้ังนี้นักวิเคราะหงานวิจัยระดับอาวุโส นาย Joel Gregoire, บริษัท Mintel ไดออกมาเปดเผยวา 
มีผูบริโภคอยูกลุมหนึ่งประมาณ 24% ของผูบริโภคท้ังหมด ยอมท่ีจะจายเพ่ือแลกกับนวัตกรรมใหมๆ ของสินคา 
หรือเพ่ือใหไดรสชาติแปลกใหมซ่ึงไมเคยลิ้มรสมากอน 
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     นอกจากนี้ยังมีสินคาเครื่องดื่มประเภท Plant Water อ่ืนๆ ท่ีดูเหมือนวากําลังเติบโตไปพรอมๆ 
กับจํานวนประชากรชาวเอเชียในแคนาดา เชน มะพราว (Coconut), เมเปล (Maple), กระบองเพ็ชร (Cactus) 
และวานหางจระเข (Aloe) 

ยกตัวอยางเชน เม่ือเดือน พฤษภาคม 2559 ท่ีผานมา บริษัท Happy 
Planet ซ่ึงงตั้งอยู ท่ี Burnaby, B.C. (http://happyplanet.com/) ได
ออกผลิตภัณฑ Daily Squeeze ซ่ึงเปนน้ําผักผลไมสดโดยธรรมชาติ มี
รสตางๆ เชน Green Apple, Kiwi, Kale & Spinach & Blackcurrant, 
Beets และ Purple Carrot ซ่ึงใน 1 ขวด เหมาะสําหรับการบริโภค 3 
หนวย นาย Naz Notarfonzo ผูรวมกอตั้งบริษัท AllJuice กลาววาเม่ือ

ฤดูใบไมผลิ ท่ีผานมาบริษัท Toronto’s Alljuice ผูผลิตและจัดจําหนายสินคา
ประเภทน้ําผลไม ไดเปดตัวผลิตภัณฑภายใตยี่หอ St. Maarten อีกครั้งหนึ่ง โดยมุง
เจาะกลุมชาวฟลิปปนสและชาวแคนาดาเชื้อสายแคริเบี้ยน โดย AllJuice ไดเพ่ิม
สินคาตัวใหม Calamansi ซ่ึงเปน Citrus ผสม Madarin Orange, Kumquat (สม
ชนิดหนึ่ง) และ Lime ในการเปดตัวครั้งนี้ดวย นาย Notarfonzo ยังกลาวเพ่ิมเติม
อีกวายอดขายของบริษัทฯ มีอัตราเพ่ิมข้ึนเปนเทาตัว ซ่ึงตรงตามกับรายงานการวิจัย
ท่ีไดรับการเปดเผยจากบริษัท Happy Planet ซ่ึงระบุวาผลิตภัณฑ Organic Juice 
ขนาดบรรจุภัณฑ 1.75 ลิตร ของบริษัทฯ มีการเติบโตโดยมียอดขายขยายตัวมากถึง 
116% เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา ขณะท่ีผลิตภัณฑเครื่องดื่ม Smoothy ขนาด 325 
มิลลิลิตร และ 900 มิลลิลิตร มียอดขายเพ่ิมข้ึน 51% เม่ือเทียบกับปกอนเชนกัน ทํา
ใหดูเหมือนวาแกวน้ําสําหรับน้ําผลไมนั้นยังไมเต็มแกวสักทีเดียว ยังมีตลาดและมี
ชองทางในการขยายตอไปไดอีก     

 
ขอเสนอแนะ 
    จะเห็นไดวาแมวาสินคาประเภทน้ําผลไมจะมียอดขายลดนอยลงในชวง 5-6 ปท่ีผานมา แตจาก
การท่ีผูบริโภคในแคนาดาใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพเปนหลัก และมีความกังวลในการบริโภคน้ําตาลในแตละวัน 
ทําใหผูบริโภคในแคนาดาจึงหันมาใหความสนใจในการเลือกซ้ือสินคาท่ีมีความเปนธรรมชาติ มากกวาสินคาท่ีมี 
Addi  tives และ Artificial Ingredients สินคาท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ รวมถึงตัวเลือกใหมๆ ท่ีสามารถทดแทน
สินคาประเภทน้ําผลไม เชน น้ําเปลาและชาพรอมดื่ม ดังนั้นจึงถือเปนโอกาสท่ีดีของผูสงออกไทย ในการมุงผลิตน้ํา
ผลไม 100% ท่ีเปนลักษณะ Exotic คือผลไมท่ีทางตลาดแคนาดาไมมี ไมวาจะเปนน้ํามะมวง, น้ําสัปปะรด, น้ํามังคุด 
และน้ําลิ้นจี่ เปนตน รวมถึงน้ําผักผลไมออรแกนิค หรือสินคาเครื่องดื่มประเภท Plant Water ท่ีมีโอกาสทางการคา
สูง อาทิเชน มะพราว (Coconut), เมเปล (Maple), กระบองเพ็ชร (Cactus) และวานหางจระเข (Aloe)  
 

แหลงขอมูล: 
         

1. http://www.euromonitor.com/juice-in-canada/report 
2. http://www.cdngrocer.mozaicreader.com/JulyAugust2016#&pageSet=21 

**************************************************** 
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