เจาะ ‘เทรนด์โลก 2020’ ปีแห่งพลังบวก & การสร้างทัศนคติรับความเปลี่ยนแปลง
อย่างสร้างสรรค์ ของคนทุกเจน
เป็นประจำทุกปี ที่ ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ หรือ TCDC จะออก E-Book เพื่อ
วิเครำะห์และเจำะลึกกระแสโลกในหลำกหลำยมิติ โดยวิเครำะห์ถึงเทรนด์ควำม
เปลี่ยนแปลงเป็นรำย Generation หรือแต่ละช่วงวัย และในปีนี้ ทำง TCDC ก็ได้ออก EBook ฉบับใหม่ “เจำะ เทรนด์โลก 2020” เพื่ออัปเดตควำมรู้ตำมควำมต้องกำรของโลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทั้งในประเด็น ควำมเปลี่ยนแปลงของผูค้ นแต่ละเจเนอเรชัน
สิ่งแวดล้อมและสภำวะรอบตัว สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยิ้มรับ เทรนด์โลก 2020 ปีแห่งพลังบวก ‘Positive power’ ของคนทุกวัย
ก่อนที่จะไปอัปเดตทัศนคติต่อควำมเปลี่ยนแปลงของคนในแต่ละเจเนอเรชัน TCDC ได้สรุปเทรนด์
ควำมเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทุกคนมีโอกำสจะได้เห็นในปี 2020 ที่จะถึงนี้ รวมถึงแนวคิดที่คนแต่ละ
ช่วงวัยควรใช้ในกำรปรับตัวเพื่อรับกับ เทรนด์โลก 2020 โดยเฉพำะกระแสเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งยุคทีจ่ ะถำโถมเข้ำมำแบบไม่ให้ตั้งตั้ง
“ปี 2020 เป็นปีที่เป็นหมุดหมำยสำคัญ ในฐำนะช่วงเวลำที่เรำทุกคน ซึ่งเต็มไปด้วยควำมแตกต่ำง
จะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะสร้ำง ก่อร่ำง และซ่อมแซมสังคมที่บอบช้ำในมิติต่ำงๆ ด้วยควำมหวัง
ถึงวันใหม่ กำรเข้ำสู่ทศวรรษที่ 3 แห่งศตวรรษที่ 21 นี้ จึงเป็นปีแห่งกำรยกระดับรำกฐำนอันเป็น
โครงสร้ำงของกำรเปลี่ยนแปลง”

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้าสู่จุดเปลี่ยนในระดับใหญ่ที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงของชนชาติ เชื้อชาติ และ
ศาสนาของคนกลุ่มใหญ่ ระดับรองลงมา เป็นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านเทคโนโลยีอย่างเรื่อง 5G และ
จริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์ จนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เล็กที่สุดอย่างเรื่องของวิทยาศาสตร์รหัส
พันธุกรรมและอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์”
เพรำะไม่ว่ำจะก้ำวหน้ำอย่ำงล้ำสมัย หรือว่ำเดินไปบนเส้นทำงแห่งกำรคลี่คลำยปมจำกอดีต “เรำทุกคนต่ำงต้องกำร
ทัศนคติที่ถูกทำง” E-Book เรื่อง เจำะ เทรนด์โลก 2020 บอกไว้ชัดเจน
“ทัศนคติที่ถูกทำงจะเป็นดั่งพลังในกำรเสริมเรี่ยวแรงเพื่อสร้ำงสิ่งใหม่ ทลำยทุกข้อจำกัดเพื่อให้ได้มำซึ่งวันที่ดีกว่ำ
ในปีนี้กำรปฏิวัติที่แท้จริงจึงมำในรูปแบบของทำงแก้ปัญหำ ดังนั้น ถึงเวลำแล้วที่จะลงมือออกแบบอนำคตที่หวังไว้
ด้วยตัวเรำเอง”
“ปี 2020 จึงเป็นปีแห่งพลังบวก ปีที่มนุษยชำติเดินหน้ำต่อไปได้ด้วยควำมควำมเข้ำใจที่เกิดขึ้นจำกเครื่องมือที่
หลำกหลำย ทั้งจำกกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สู่กำรลงมือทำเชิงสร้ำงสรรค์ (Design
Doing)”
“จำกนโยบำยเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่กำรมีชีวิตอยู่อย่ำงรับผิดชอบต่อสังคม กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจนถึงกำร
เห็นควำมสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งหมดนี้อยู่บนกำรให้ควำมสำคัญด้ำนจิตใจเป็นที่หนึ่ง ไม่ละทิ้ง
นิยำมควำมสุขแสนธรรมดำ วัฒนธรรมกำรแบ่งปันกำรใช้ชีวิต และควำมกล้ำแชร์ควำมรู้สึกที่อยู่ลึกในจิตใจกับคน
อื่นๆ ส่วนสุดท้ำย คือ กำรสร้ำงสรรค์ให้เทคโนโลยีก้ำวข้ำมเขตแดนควำมเป็นมนุษย์ได้ไกลมำกขึ้นอย่ำงที่ไม่เคยมี
มำก่อน”
ทั้งหมดนี้เป็นบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ อยู่กับควำมเปลี่ยนแปลง ในทำงสร้ำงสรรค์ ที่คำดว่ำทุกคนจะได้เห็นกันใน
ปีหน้ำนี้

เผยพลังบวกของคนแต่ละเจน ช่วยขับเคลื่อน ปี 2020 ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ได้จริง
เมื่อเทรนด์โลกปรับเปลี่ยนไป แนวคิดและทัศนคติของคนแต่ละเจน ก็มีควำมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น เพื่อแนะ
แนวทำงให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้รู้ทันแนวคิดของคนทุกช่วงวัย E-Book เรื่อง เจำะเทรนด์โลก ปี 2020 จึงได้
เจำะลึกเข้ำไปในควำมคิดของกลุ่มคนแต่ละวัย และนำมำบอกเล่ำให้ฟังในแบบที่เข้ำใจได้ง่ำยๆ ดังนี้
Baby boomer (อายุ 55-73 ปี) อายุเป็นเพียงตัวเลข

ทัศนคติ คนกลุ่มนี้มองว่ำอำยุเป็นเพียงค่ำกลำงสำหรับเรื่องแฟชั่นและควำมงำม ปี 2018 บริษัท JWT
Intelligence ศึกษำพบว่ำ 91% ของผู้หญิงอำยุระหว่ำง 53-72 ปี ต้องกำรให้โฆษณำต่ำงๆ ใส่ใจพวกเธอเหมือน
ประชำชนทั่วไป โดยไม่ถูกจัดหมวดหมู่ว่ำอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ขณะที่ กระแสเรื่องกำรเคำรพตนเองที่ถูกจุดขึ้นมำโดยเจนอื่น ส่งผลต่อคนในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ด้วย เพรำะจำก
กระแสนี้เงอที่นำมำสู่กำรรีแบรนด์ใหม่ให้กับคำว่ำ “Anti-Aging” อย่ำงกรณีที่ Royal Society for Public
Health ประเทศอังกฤษ ได้ผลักดันให้โฆษณำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวยกเลิกกำรใช้คำว่ำ “ต่อต้ำนริ้วรอย” โดยมีเสียง
สะท้อนกว่ำครึ่งจำกเหล่ำเบบี้บูมเมอร์ ที่ร็สึกตรงกันว่ำรำคำญใจเมื่อเห็นโฆษณำที่มีกำรรีทัชภำพที่ดูอ่อนวัยเกินจริง
ซึ่งแท้จริงแล้วควรคงภำพลักษณ์ที่แท้จริงและให้ควำมสำคัญกับควำมรู้สึกของผู้คนมำกกว่ำ
พฤติกรรมและกิจกรรมที่เข้ำร่วม เจนที่รวยทั้งเงินและเวลำอย่ำงเบบี้บูมเมอร์นี้ ยังคงครองแชมป์เรื่องควำมมั่งคั่งไป
จนถึงช่วงปี 2030 ดังนั้นในกำรจะดึงดูดคนกลุ่มนี้ แบรนด์ควรนำเสนอควำมจริงและสิ่งที่จับต้องได้มำเป็นอันดับ
ต้นๆ ในกำรโฆษณำ เช่น ในปี 2018 กุชชี่ (Gucci) ดึงนักแสดง เฟย์ ดันอเวย์ (Faye Dunaway) มำเป็นนำงแบบ
ในคอลเล็กชันใหม่ โดยหยิบเรื่องรำวของเธอในช่วงกลำงศตวรรษที่ 20 มำเป็นธีมหลัก ซึ่งเป็นช่วงที่เธอประสบ
ควำมสำเร็จสูงสุด
เหล่ำผู้อำวุโส ยังได้สร้ำง สุนทรียะแบบไร้เรื่องอำยุ นิยำมใหม่ของกำรเสพควำมสุขจำกกำรทำกิจกรรมที่ชอบ เช่น
พวกเขำรักกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีข้อมูล โดยข้อมูลจำก Expedia Group Media Solutions แสดงให้เห็นว่ำเบบี้บูม
เมอร์กว่ำ 86% ใช้แลปท็อปและอุปกรณ์ไอทีต่ำงๆเพื่อค้นหำแรงบันดำลใจในกำรเดินทำง พวกเขำจะเลือกเฟ้น
ข้อตกลงที่ดีและคุ้มค่ำที่สุดสำหรับกำรใช้จ่ำยต่อครั้ง พร้อมทั้งยังมีกำรจัดลำดับควำมสำคัญของงบประมำณก่อน
กำรเดินทำงด้วย

สิ่งอำนวยควำมสะดวกและบริกำรที่ต้องกำร ถ้ำคิดในแง่ว่ำ เบบี้บูมเมอร์ นี่เอง ที่เป็นเจนที่ถือเงินก้อนใหญ่ภำยหลัง
เกษียณ ที่กำลังสร้ำงควำมต้องกำรบริกำรทำงกำรเงิน หรือแพลตฟอร์มที่สำมำรถช่วยวำงแผนโอกำสกำรลงทุน
รวมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินของตนเองมำกขึ้น
นอกจำกนั้น เทคโนโลยีที่จะโดนใจเจนนี้อย่ำงมำก คือ นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกำสโดยเฉพำะกำรขนส่งและเดินทำง
ด้วยควำมอิสระในกลุ่มเจนนี้ ไม่ว่ำจะเป็นแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์ (Car Sharing) สำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพำะ
เช่น แอปพลิเคชัน GoGoGrandparent ตลอดจนเทคโนโลยีรถแบบไร้คนขับ ซึ่งนับว่ำจะเป็นก้ำวสำคัญในกำร
ปฏิวัติควำมก้ำวหน้ำสำหรับกำรเดินทำงของผู้สูงอำยุ ที่อิสระ สะดวก และสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีขึ้นได้
ศักยภำพต่อธุรกิจ กำรแผ่ขยำยของ Aging society กำลังครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลกก็ว่ำได้ ปรำกฏกำรณ์นี้สร้ำง
ควำมเปลี่ยนแปลงให้กับโครงสร้ำงประชำกรครั้งใหญ่ ที่ไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องพื้นที่อยู่อำศัยและกำรดูแลสุขภำพ
เท่ำนั้น แต่
หมำยถึงธุรกิจค้ำปลีกที่ต้องปรับตัว ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแบบป้ำยฉลำกสินค้ำ กำรบริกำรเดลิเวอรี่ ขณะที่ เจน
เบี้บูมเมอร์บำงกลุ่มตัดสินใจลดขนำดจำกบ้ำนหลังใหญ่ สู่พื้นที่พักอำศัยขนำดเล็กลง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ
จำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมและปรับปรุงบ้ำนอย่ำงเห็นได้ชัด ขณะที่ ปีหน้ำ กำรออกแบบจะเป็น
เครื่องมือสำคัญในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ใหม่ ของกำรคิดค้นนวัตกรรมแก้ปัญหำและเติมเต็มช่องว่ำงเรื่องวัย

Gen X (อายุ 44-54 ปี) กลุ่มตลาดทรงพลังที่ต้องจับให้มั่น

แต่เจนเอ็กซ์ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มตลำดที่ทรงพลัง ด้วยจำนวนที่มีมำกกว่ำ 1.4 พันล้ำนคนทั่วโลก โดยจีนเป็น
ประเทศที่มีจำนวนเจนเอ็กซ์มำกที่สุดในโลกตำมด้วยอินเดีย อเมริกำ ตำมลำดับ ทั้งนี้สัดส่วนของเจนเอ็กซ์ต่อ
ประชำกรทั้งหมดที่สูงสุดพบในประเทศยุโรปตะวันตก ซึ่งส่งผลต่ออัตรำกำรบริโภคที่มำกของเจนนี้ในแทบทุก
ภูมิภำค
บุคลิกที่น่ำสนใจของคนเจนนี้ คือ เจนนี้ยังเรียนรู้ที่จะนำควำมรู้ต่ำงๆไปปรับใช้กับควำมเป็นจริง กำรหยิบยกเอำ
กรณีตัวอย่ำงหรือโอกำสในกำรได้ทดลองทำจริงเพื่อค้นหำคำตอบหรือแสดงให้เห็นทักษะต่ำงๆ จึงเป็นกุศโลบำย
ได้ผลกับเจนนี้
มีรำยงำนล่ำสุดที่น่ำสนใจเกี่ยวกับคนเจนเอ็กซ์ จำก Marketing for the Jilted Generation โดย Inkling ระบุว่ำ
51% ของเจนเอ็กซ์ทั้งผู้หญิงและผู้ชำย รู้สึกกดดันกับกำรที่จะต้องมีบ้ำนที่สวยงำม เพรำะกำรมีบ้ำนที่สวยนั้น
สำคัญต่อเจนเอ็กซ์ เพรำะเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงรสนิยมควำมเป็นอิสระ และสะท้อนภำพลักษณ์ของตนเอง
พฤติกรรมและกิจกรรมที่เข้ำร่วม เจนเอ็กซ์เป็นเจนที่ใช้จ่ำยมำกเมื่อเปรียบเทียบกับเจนอื่น แต่แบรนด์ต่ำงๆกว่ำ
54% กลับมองข้ำมโอกำสทำงธุรกิจกับเจนนี้ไปอย่ำงน่ำเสียดำย เพรำะคนช่วงวัยนี้ เป็นกลุ่มคนที่มีพลัง ทั้งเรื่อง
กำรใช้จ่ำย กำรดูแลครอบครัว ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมตัดสินใจทำงกำรเมือง อยู่ในกำมือของคนเจนเอ็กซ์ เรียกได้
ว่ำเป็นศูนย์กลำงของทุกสิ่งอย่ำงที่แท้จริง
ในเรื่องของกำรเดินทำงท่องเที่ยว เจนนี้ ยังได้ชื่อว่ำเป็น นักเดินทำงที่มีครอบครัวเป็นศูนย์กลำง 70% ของเจน
เอ็กซ์ท่องเที่ยว โดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลำง เน้นสร้ำงควำมสุขให้กับสมำชิกทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมตลอดทริป
โดยกว่ำ 65% เลือกสถำนที่ท่องเที่ยวเป็นพิพิธภัณฑ์ สถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
สิ่งอำนวยควำมสะดวกและบริกำรที่ต้องกำร ด้วยตำรำงชีวิตที่วุ่นวำยและควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ดังนั้นสิ่งที่
เรียกว่ำ “Me Time” หรือช่วงเวลำสำหรับตัวฉันนั้นจึงเป็นของมีค่ำที่สุดสำหรับเจนเอ็กซ์ นำไปสู่กำรวำงแผนให้
ตรงต่อเวลำอยู่เสมอและไม่มองข้ำมรำยละเอียดอันจุกจิก กำรมองหำกิจกรรมสำหรับเข้ำสังคมซึ่งสำมำรถเติมเต็ม
ชีวิตได้ในเวลำอันสั้น ทำให้เกิดกิจกรรมใหม่ เช่น Yoga Brunch ซึ่งเป็นกำรรวมกำรออกกำลังกำยเข้ำกับกำรเข้ำ
สังคมไปด้วยในตัว

ศักยภำพต่อธุรกิจ เจนเอ็กซ์ได้ชื่อว่ำเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่รักครอบครัวอย่ำงที่กล่ำวมำ ดังนั้น นวัตกรรมสินค้ำและ
บริกำรที่ช่วยประหยัดเวลำ เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภำพ ควำมเป็นอยู่ และผลิตภัณฑ์ต่อต้ำนริ้วรอย ทั้งเพื่อตนเองและ
คนในครอบครัว จึงดึงควำมสนใจจำกเจนเอ็กซ์ได้ไม่ยำก
ด้วยอุตสำหกรรมเพลงและแฟชั่นในช่วงวัฒนธรรมหนุ่มสำวยุค 1990 ทำให้เจนเอ็กซ์เติบโตมำท่ำมกลำง ควำมเท่
ซึ่งยังคงมีลมหำยใจจนถึงวันนี้ ที่พวกเขำมีกำลังซื้อมหำศำล จิตวิญญำณของวัฒนธรรมควำมเท่นี้จึงยังยังคงอยู่
ดังนั้น ทั้งคอนเสิร์ตร้ำนอำหำร เสื้อผ้ำ และสินค้ำไลฟ์สไตล์ที่ทำให้ “Middle Age” ได้กลับมำรู้สึกเป็น “Middle
Youth” ได้ จะสำมำรถครองใจผู้บริโภคเจนนี้ได้แน่นอน
Gen Millennial (อายุ 23-38 ปี) สร้างสุขได้ด้วยตนเอง

ทัศนคติ เจนที่ชื่นชอบกำรทำอะไรตำมใจตนเองโดยไม่ยึดตำมกระแสหลัก เป็นมนุษย์ JOMO หรือ Joy of
Missing Out สำมำรถเติมเต็มทุกวันได้แม้ไม่ออกจำกบ้ำน หรือเสพควำมบันเทิงในโลกอินเทอร์เน็ต ด้วยกำรสร้ำง
กิจกรรมเสริมสุขภำวะที่ดีต่อร่ำงกำยและจิตใจ ตั้งแต่กำรเดลิเวอรี่อำหำรดีๆ มำรับประทำน กำรเลือกสรรวิธี
ปรนนิบัติผิวพรรณ และเพิ่มควำมบันเทิงจำกทีวีหรือรำยกำรโทรทัศน์สตรีมมิง นี่เป็นวิธีเข้ำถึงกำรพักผ่อนแสนสุข
ของคนเจนนี้แล้ว
คนเจนมิลเลนเนียลช่วง เลือกที่จะลงทุนกับกำรกู้ยืมหรือผ่อนบ้ำน ซึ่งถือเป็นกำรลงทุนที่เร็วกว่ำเจนเบบี้บูมเมอร์
และยังยินดีที่จะจ่ำยเงินให้กับประสบกำรณ์ที่แปลกใหม่ หรือสร้ำงโมเมนต์ที่ดี เพื่อโพสต์บนสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่ว่ำ
จะต้องจ่ำยในรำคำที่สูงขึ้นหำกเทียบกับกำรซื้อของแบรนด์เนมที่จับต้องได้ อ้ำงอิงได้จำกรำยงำนกำรตลำดจำก
Eventbrite บริษัทแพลตฟอร์มผู้ให้บริกำรตั๋วงำนอีเวนต์ ระบุว่ำชำวมิลเลนเนียล 72% ยินดีจ่ำยเงินให้กับ
ประสบกำรณ์ที่ยำกจะเข้ำถึง โดยไม่เขินอำยที่จะใช้บัตรเครดิตจนเต็มวงเงินแม้ภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว
พฤติกรรมและกิจกรรมที่เข้ำร่วม กำรชื่นชอบซื้อของออนไลน์ของชำวมิลเลนเนียล เปรียบเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ
อันดับต้นๆของกำรใช้ชีวิต กำรคัดเลือกสินค้ำที่ดีที่สุดหรือได้รำคำคุ้มค่ำที่สุดเป็นเหมือนชัยชนะของกำรช้อปปิง ยิ่ง
ไปกว่ำนั้น
คือ กำรได้รับประสบกำรณ์ซื้อของทำงออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร อย่ำงกำรออเดอร์สินค้ำพรีเมียมหรือสินค้ำที่มี
คุณสมบัติแตกต่ำงเฉพำะบุคคล กำรได้รับสินค้ำลดรำคำเฉพำะลูกค้ำวีไอพีตลอดจนกำรเป็นสมำชิกที่ได้รับสิทธิ
พิเศษทั้งหมดนี้เป็นควำมภูมิใจเล็กๆน้อยๆที่สำมำรถตอบโจทย์กำรตัดสินใจเรื่องกำรใช้จ่ำยได้เช่นกันสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกและบริกำรที่ต้องกำร

สิ่งอำนวยควำมสะดวกและบริกำรที่ต้องกำร ในปี 2018 ผลสำรวจทั่วโลกจำก International Workplace Group
พบว่ำหลำยบริษัทเริ่มปรับเปลี่ยนกำรจ้ำงงำนที่สำมำรถทำได้จำกที่บ้ำนและรับอัตรำพนักงำนฟรีแลนซ์มำกขึ้นถึง
56% ซึ่งเป็นที่มำของชุมชนคนทำงำนที่บ้ำนที่เป็นชำวมิลเลนเนียลถึง 75%
บ้ำนสำหรับชำวมิลเลนเนียลยุคนี้จึงจำเป็นต้องเอื้อแก่กำรทำงำนด้วยเช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็นสภำพแวดล้อมอุปกรณ์
หรือเฟอร์นิเจอร์ สิ่งเหล่ำนี้ต้องตอบโจทย์กำรทำงำนที่สมดุลกับกำรใช้ชีวิต ทั้งกำรให้บริกำรเครื่องมือดิจิทัล มี WiFi ที่รวดเร็วมำกพอ เป็นต้น
ศักยภำพต่อธุรกิจ ร้ำนค้ำที่สำมำรถตอบโจทย์กำรสร้ำงบรรยำกำศ Feel Like Home จะกลำยเป็นแลนด์มำร์กที่ดี
เพรำะถึงแม้ว่ำชำวมิลเลนเนียลจะชื่นชอบกำรใช้บริกำรร้ำนค้ำออนไลน์เป็นอันดับต้นๆ แต่กำรออกไปใช้บริกำรที่
ร้ำนค้ำก็มีควำมสำคัญเช่นกัน เพรำะคนกลุ่มนี้จะตัดสินใจไปถึงหน้ำร้ำนก็ต่อเมื่อออกไปแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษดั่ง
ลูกค้ำคนสำคัญประสบกำรณ์กำรบริกำรที่มำกกว่ำร้ำนทั่วไป หรือได้รับส่วนลดในรำคำที่ดีกว่ำกำรใช้บริกำรทำง
ออนไลน์
ชำวมิลเลนเนียลขึ้นชื่อเรื่องกำรปรับตัวเข้ำกับเจนอื่นได้ดี และยินดีจะเข้ำร่วมหรืออยู่ร่วมกับคนเจนอื่นในบริบท
ต่ำงๆ ดังนั้น ธุรกิจที่จะเข้ำมำรับพฤติกรรมเหล่ำนี้คือธุรกิจ “แชร์” ไม่ว่ำจะเป็น Co-Living, Co-Working หรือ
แม้แต่ธุรกิจแชร์รถ
Gen Z เจนที่เปิดกว้าง และปรับตัวได้ดีที่สุด

ทัศนคติ เจนซีผู้บริโภคที่ใจกว้ำงที่สุดในกำรตั้งรับกับสิ่งแปลกใหม่ หรือกำรเปลี่ยนค่ำนิยมใหม่ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม
พวกเขำวำงแผนกำรใช้ชีวิตเป็นกำรลงทุนสำหรับชีวิตระยะยำว ขณะเดียวกัน เจนนี้ยังคิดวิธีกำรหำเงินตั้งแต่อำยุยัง
น้อย รวมถึงมี
ทัศนคติเรื่องกำรเรียนต่อและทำงำนที่ต่ำงจำกเจเนอเรชั่นก่อนๆ ตรงที่เด็กวัยนี้ไม่แยกกำรเรียนและงำนออกจำก
กัน เพรำะถือว่ำกำรเรียนคือกำรเดินทำงสู่ชีวิตวัยทำงำน ดังนั้น หำกรู้ควำมชอบของตัวเองในช่วงวัยเรียนก็สำมำรถ
ลงมือทำงำนที่เกี่ยวข้องได้เลย
นอกจำกนั้น รำยงำนจำก Common Sense Media เปิดเผยว่ำกลุ่มคนวัยนี้ใช้เวลำอยู่ในโลกออนไลน์เฉลี่ย
ยำวนำนถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน และมีถึงมีจำนวน 60% ที่ใช้โซเชียลมีเดียเทียบเท่ำกับกำรถือศีล และที่จำเป็นต้องเช็ก
ตลอดเวลำ ก็เพรำะไม่เช่นนั้นจะรู้สึกไม่ทันโลกและผิดต่อเพื่อนในโลกโซเชียล

พฤติกรรมและกิจกรรมที่เข้ำร่วม แม้เจนซีจะเสพติดสื่อโซเชียลแต่ก็นับเป็นเจนที่รู้สึกเหงำมำกที่สุด เพรำะกำร
เติบโตมำพร้อมกับโลกออนไลน์ จึงไม่ถนัดแสดงออกและสื่ออำรมณ์กับผู้คนในโลกแห่งควำมจริง หรือถ้ำต้องกำร
แสดงออกก็มักจะเล่นใหญ่ด้วยกำรแสดงออกอย่ำงสุดขั้ว ดังนั้นกำรเลือกเข้ำช่องออนไลน์หรือแพลตฟอร์มของเด็ก
กลุ่มนี้ จึงมักเลือกจำกช่องทำงที่ให้พื้นที่ส่วนตัว รู้สึกปลอดภัย และสำมำรถโพสต์รูปหรือเขียนข้อควำมได้อย่ำง
อิสระโดยไม่ถูกจับผิด

อย่ำง Ride-Sharing ก็จะครองใจคนเจนนี้ได้แน่นอน
สิ่งอำนวยควำมสะดวกและบริกำรที่ต้องกำร Eco-Friendly เปรียบเสมือนกฎกำรเลือกซื้อสินค้ำและกำรบริกำร
ของเจนซี ผลสำรวจปี 2018 จำก Piper Jaffray พบว่ำภำยใน 1 ปี เจนซีอเมริกันใช้จ่ำยไปกับสินค้ำสกินแคร์ และ
ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำมเพิ่มขึ้น 18% ซึ่งนับว่ำเร็วกว่ำคนกลุ่มมิลเลนเนียลในช่วงวัยเดียวกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เจนซี
ให้ควำมสนใจมักอยู่ในกลุ่มสินค้ำที่มีส่วนผสมจำกธรรมชำติ รู้จักดูแลตัวเองไม่เฉพำะในเด็กผู้หญิง พบว่ำ 85%
ของลูกค้ำช่วงอำยุ 12-24 ปี เข้ำไปรักษำสิวที่คลินิกควำมงำมบ่อยจนกลำยเป็นควำมเคยชินศักยภำพต่อธุรกิจ เจน
ซีไม่อินกับกำรซื้อสินค้ำหรือเข้ำร่วมกิจกรรมจำกอินฟลูเอนเซอร์ กำรทำตำมกระแสของเจนซีคือกำรมองหำควำม
ต่ำงในวัฒนธรรมย่อย ค้นข้อมูลจำกศูนย์กลำงที่รวมตัวจำกผู้ชอบสิ่งที่เหมือนกัน หรือสร้ำงแพลตฟอร์มและรวมตัว
ผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกันด้วยตนเอง กล้ำที่จะเข้ำไปในสังคมต่ำงเมืองซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่ำง ไลฟ์สไตล์นี้เรียกว่ำ
Friendly Digital Nomad เพรำะไม่เพียงเข้ำไปในแหล่งชุมชนต่ำงถิ่น แต่กำรท่องเที่ยวสไตล์เจนซียังชื่นชอบกำร
สร้ำงประสบกำรณ์ร่วมกับคนในชุมชน อย่ำงกำรร่วมทำแคมเปญกับชำวบ้ำนเพื่อฟื้นฟูสภำพแวดล้อม

Gen Alpha (แรกเกิด-9 ปี)

ทัศนคติ เด็กที่โตขึ้นมำพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลครบครันนี้ จะมองเทคโนโลยีเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน กำร
ค้นหำควำมรู้หรือสิ่งแปลกใหม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ทุกวันจนแทบไม่ต้องถำมพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่คอยให้คำแนะนำ แต่
จะเติมเต็มควำมรู้และค้นหำคำตอบได้เองจำกกำรเปิดอินเทอร์เน็ต ใช้โซเชียลมีเดีย หรือเรียนรู้กำรสอนทักษะ
รอบตัวจำกยูทูบเจนอัลฟำคือเจเนอเรชั่นแรกที่ถูกปลูกฝังเรื่องสุขภำวะ (Well-Being) ตั้งแต่วัยเด็กโดยเจนเอ็กซ์
และเจนมิลเลนเนียล เพื่อมุ่งหวังให้เด็กมีคุณภำพชีวิตที่ดีในอนำคต เด็กอัลฟำ จึงสำมำรถปรับตัวและรับกิจกรรม
เชิงจิตวิทยำได้ดี เช่น กำรเลือกรับประทำนอำหำร กำรออกกำลังกำยพฤติกรรมและกิจกรรมที่เข้ำร่วม เด็กอัลฟำ
รู้ตัวว่ำตนเองจะต้องเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ พวกเขำยินดีที่จะตอบสนองต่อกิจกรรมต่ำงๆ ที่สำมำรถเอื้อประโยชน์
ต่อร่ำงกำยและจิตใจ งำนวิจัยจำก Harvard ระบุว่ำร่ำงกำยและสมองของเจนอัลฟำสำมำรถปรับตัวต่อกิจกรรมที่
โรงเรียนเตรียมไว้ได้ดี ขณะเดียวกันก็สำมำรถแยกประสำทกำรรับรู้เมื่อต้องนอนหลับและพักผ่อน เด็กเหล่ำนี้
สำมำรถใช้เวลำในชั่วโมงหลับได้อย่ำงมีคุณภำพหำกเทียบกับเด็กวัยเดียวกันในเจเนอเรชั่นอื่นสิ่งอำนวยควำม
สะดวกและบริกำรที่ต้องกำร รำยงำนจำกสหประชำชำติระบุว่ำภำยในปี 2050 พ่อแม่ที่เป็นกลุ่มมิลเลนเนียลจะ
ผลักดันครอบครัวสู่ชุมชนเมือง เพื่อโอกำสที่ดีสำหรับอนำคตลูกน้อย ดังนั้นกำรอำศัยภำยใต้ปัจจัยที่มีข้อจำกัดด้ำน
เนื้อที่ในเขตเมือง จึงต้องอำศัยเทคโนโลยีดิจิทัลสร้ำงโลกเสมือน Extended Reality (XR) เพื่อเปิดกว้ำง
ประสบกำรณ์กำรใช้ชีวิตในพื้นที่คับแคบให้แปลกใหม่และท้ำทำยตลอดเวลำ

ศักยภำพต่อธุรกิจ รำยงำนสำรวจจำก Mintel ระบุว่ำพ่อแม่ชำวมิลเลนเนียลมักเลือกเสื้อผ้ำให้ลูกน้อยที่อำยุต่ำกว่ำ
12 ปีด้วยเสื้อผ้ำที่ไม่ระบุเพศ อีกทั้งยังเป็นเสื้อผ้ำในสไตล์ที่ดูเป็นผู้ใหญ่มำกกว่ำอำยุ ในขณะเดียวกันมีกำรทดสอบ
เชิงจิตวิทยำที่ชวนเด็กผู้ชำยเข้ำ The Phluid Project ร้ำนเสื้อผ้ำที่เน้นจุดขำยคือเป็นเสื้อผ้ำที่ไม่แบ่งแยกเพศใน
นิวยอร์ก พบว่ำเด็กรู้สึกสบำยใจที่จะเดินในร้ำนที่จำหน่ำยเสื้อผ้ำไม่ระบุเพศ หรือเข้ำไปในโซน GenderFree ด้วย
ตนเอง แทนที่จะเลือกเข้ำร้ำนเสื้อผ้ำเด็กโซนผู้ชำยโดยเฉพำะ

