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John Naisbitt เปนคนแรกที่เริ่มใชคําวา Megatrends ในหนังสือของเขาที่ใชชื่อเดียวกัน
เมื่อกวา 36 ปมาแลว เขาบอกวาการอานเทรนดเปนสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจ
เปนอยางมาก การที่จะประเมินวาธุรกิจไดเติบโตและกาวมาถึงจุดนี้ไดอยางไรนั้นเปน
เรื่องยาก แตการที่จะสามารถกําหนดทิศทางใหกับธุรกิจวาจะกาวไปอยางมั่นคงและเติบโต
ไดอยางไรนั้นยากยิ่งกวา การรูเทรนดลวงหนาชวยใหธุรกิจวางกลยุทธไดอยาง proactive
มากกวา reactive เพื่อธุรกิจสามารถวางแผนกลยุทธเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมของผูบริโภคทั้งปจจุบันและในอนาคต

“Trends are like a horse,
are easier to ride in
the direction they are
already going”
John Naisbitt

Trends ไม ใช Fads และก็ไมใชแคกระแสที่โดงดังชั่วขามคืนก็จางหาย แตเปนแนวโนม
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาว เปนผลตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดาน
ความคิด (Think) ซึง่ เปนผลใหพฤติกรรมเปลีย่ นติดตามมา (Act) เมกะเทรนด (Megatrends)
คือแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคครั้งใหญที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอธุรกิจ
และอุตสาหกรรมคอนขางสูง และเมื่อเกิดขึ้นก็จะอยูในกระแสคอนขางนานราว 5-10 ป
Megatrends จะมีผลตอความคิดอานของผูคน การดํารงชีวิต การใชเวลา การใหคุณคา
ตอสิ่งตางๆ รอบตัว แนนอนเมื่อสิ่งเหลานี้เปลี่ยนแปลง ธุรกิจและแบรนดตางๆ ตอง
ปรับตัวเพื่อตอบรับกับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปนี้อยางรวดเร็ว และตองปรับลวงหนา
เพื่อไมใหตกกระแสและสามารถไปรอผูบริโภคอยูในอนาคต
John Naisbitt

นาโนเทรนด (Nanotrends) คือการเปลี่ยนแปลงในจุดที่เล็กมากๆ ของมนุษย คือ การเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด ซึ่งจะไมเปลี่ยน
อยางรวดเร็ว แตจะคอยๆ เกิดขึ้นที่ละเล็กทีละนอย จนวันหนึ่งสามารถจับไดวาความคิดนี้ถูกกระจายแพรหลายขยายตัวเปนวงกวางขึ้น
พัฒนาเปนเทรนดที่เห็นเปนกลุมกอนมากขี้น เชน การถอมตัวเมื่อเสพของแพง (Humble Brag) การใหคุณคากับเวลามากกวาเงิน
(Time > Money) การใหคุณคากับประสบการณมากกวาการจับจองเปนเจาของ (Experience > Possession) การแชรหรือมี
สวนรวมมากกวาลงทุนทําเองทั้งหมด (Sharing > Owning)ในบางกรณีนาโนเทรนดที่ไดรับความนิยมขามกลุมจนกลายเปน
กระแสก็สามารถพัฒนาตนเองขึ้นเปนเมกะเทรนดได หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งคือ นาโนเทรนดเปน subset ของเมกะเทรนดนั่นเอง
บทความนี้ไดหยิบยกถึง 8 เมกะเทรนดท่ีบริษัทวิจัยขามชาติหลายสํานักไดกลาวถึงไววาเปนเมกะเทรนดที่จะขับเคลื่อนโลกธุรกิจไปอีก 10-15 ป
โดยการวิเคราะหในแตละเมกะเทรนดดังตอไปนี้ ทางทีมผูเขียนบทความนี้ไดพิจารณาถึงนาโนเทรนดที่เปนกระแสแนวความคิดที่เปลี่ยนไปภายใต
เมกะเทรนดน้ันๆ เพื่อใหผูอานเขาใจถึงความเคลื่อนไหวทางความคิดของผูบริโภคในหลากหลายมิติและในขณะเดียวกันก็อาจจะสามารถมองแนวโนม
ที่ความคิดนี้พัฒนาไปในรูปแบบอื่นหรือมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่นๆ หรือขยายใหญกลายเปนเมกะเทรนดอันใหมอีกในอนาคตได
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เมกะเทรนด

1. การเสพของแพง (Premiumization)
2. สังคมสูงวัย (Aging Society)
3. สุขภาพ (Health)
4. การทองเที่ยวแบบเนนประสบการณ (Experiential Travel)
5. ชีวิตบาน-ชีวิตงาน-ชีวิตเดียว (Work-Live Integrated)
6. ช็อปปงแบบใหม ไดดวยเทคโนโลยี (Shopping Reinvented plus Technology)
7. การใชชีวิตอยางมีคุณธรรมมากขึ้น (Ethical Living)
8. การใชชีวิตแบบเชื่อมตอ (Connectivity)

เนื้อหาในการวิเคราะหบางสวนอางอิงมาจากผลการวิจัยออนไลนผานแพลตฟอรม 1st Cloud ของบริษัทฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
ที่มีผูตอบแบบสอบถามอายุเกิน 18 ป จํานวน 200 ตัวอยางทั่วประเทศแบงเปนเพศชาย 48% และเพศหญิง 12%

บทความนี้จะแตกตางจากการวิเคราะหเมกะเทรนดในฉบับอื่นที่ไมมีการหยิบยกเอา ‘เทคโนโลยี’ (Technology) มาวิเคราะหแยก แตจะถูกสอดแทรก
อยูในการวิเคราะหทุกเมกะเทรนด เนื่องจากทางทีมผูเขียนพบวาการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีนั้นเปนปจจัยพื้นฐานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานความคิด และพฤติกรรมทีส่ าํ คัญในปจจุบนั อยูแ ลว ดังปรากฎในการวิเคราะหทกุ เมกะเทรนด (Megatrends) และนาโนเทรนด (Nanotrends)
ดังตอไปนี้

การเสพของแพง
Premiumization

จุดเริ่มตนของสังคมนิยม ของดี มีราคา หรือ Premiumization นั้น
เริ่มมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สงผลใหสังคมเมือง (Urbanization)
ขยายตัวไดมากขึ้นเรื่อยๆ และสิ่งที่มาพรอมกับการขยายตัวของเมือง
เปรียบเสมือนเงาตามตัวนั้นก็คือเทคโนโลยีที่นับวันจะมีการพัฒนาขึ้น
อยางรวดเร็ว รวมถึงการเชื่อมตอของโลกดิจิตอล ทําใหคนเกือบทุก
ชนชั้นสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ชีวิตความเปนอยูจากทั่วโลกได
แคปลายนิ้ว จึงทําใหศักยภาพ วิสัยทัศนในการทํางานของระดับปจเจกชน
ดีขึ้นตามไปดวย เมื่อทํางานไดดีขึ้น ตําแหนงและรายไดก็ดีขึ้น จึงเปน
ที่มาของพฤติกรรมผูบริโภคที่อยากแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดี สรรหา
สินคาและบริการในระดับที่สูงขึ้น มูลคามากขึ้น ซึ่งนักการตลาดและ
เจาของแบรนดเล็งเห็นความตองการของผูบริโภคในจุดนี้ จึงเปนที่มา
ของสินคาและบริการหลากหลายรูปแบบ ระดับ Premium
อยางที่เราเห็นในปจจุบัน
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ความเปน Premiumization นั้น ไมไดหมายถึงสินคาและบริการที่มี
ความหรูหราเพียงอยางเดียว แตสามารถเปนสินคาและบริการที่มุงเนน
ตอบสนองคุณคาทางดานอารมณของผูบริโภค มีนวัตกรรม โดดเดน
ดานฟงกชั่นหรือดีไซน ในระดับที่สูงกวาสินคาและบริการแมสทั่วไป
โดยที่กลุมชนชั้นกลางยังสามารถเขาถึงได
ในมุมนึงของผูบริโภคการเลือกซื้อสินคาและบริการแบบ Premium
นั้นคือเพื่อตองการยกระดับสถานะของตัวเองใหอยูในระดับที่เหนือก
วาและดูแตกตางจากคนทั่วไปหรือสะทอนความสําเร็จที่ผานมาของ
ชีวิต โดยสินคาและบริการตางๆในชีวิตประจําวันของคนเรา สามารถ
นํามาเพิ่มดีกรีความ Premium ไดทั้งนั้น ซี่งกลุมธุรกิจที่เห็นความเปน
Premiumization ไดคอนขางชัดคือกลุมธุรกิจอาหารและของทานเลน
ที่เนนความ Premiumization ผานวัตถุดิบคุณภาพและการบริการ
เหนือระดับ เชน แบรนดช็อกโกแลตระดับ Premium จากเบลเยี่ยม
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อยาง Godiva ที่เพิ่งเขามาทําการตลาดในประเทศไทยไดไมนานนัก
ก็สรางความเปน Premiumization ผานประวัติศาสตรอันยาวนาน
ของแบรนดกวา 90 ป รวมถึงกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ดีที่สุด
จากประเทศเบลเยียมมาเปนจุดขายของแบรนด โดยราคาเริ่มตั้งแต
100 บาทขึ้นไป เชนเดียวกับ Ben’s Cookie คุกกี้แบรนดดังจากเมือง
ผูดี ราคาเริ่มที่ 75 บาท อายุยางเขา 35 ป มีดีที่วัตถุดิบที่ดีที่สุดจาก
ธรรมชาติ 100% และ Story การเตรียมการผลิตจากหมูบานที่ตั้งอยู
ไมไกลจากเมืองออกซฟอรด ที่เพิ่งคลอดสาขาแรกใหคนไทยตอคิว
หรือจะเปนปอปคอรน Garret ตนตํารับขาวโพดคั่ว Premium จาก
เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถุงเล็กก็เริ่มตนที่ 90 บาท ซึ่ง
นอกจากปอปคอรนสูตรเฉพาะก็ยังมี ถังทิน (Tin) ทํามาจากอลูมิเนียม
สามารถกลายเปนของ Premium ดวยลวดลายและดีไซนที่แตกตาง
กันในแตละประเทศ
อีกหนึ่งกลุมธุรกิจที่เนนความเปน Premiumization คอนขางชัด คือ
กลุม Real Estate โดยเฉพาะโครงการคอนโดระดับ Hi-End ที่เนน
เจาะกลุม ‘Double Income No Kids’ ชีวิตคู ไรลูก แตหรูหรา
โดยเฉพาะ ซึ่งกลุมนี้ไมเนนพื้นที่ใหญ แตใหความสําคัญกับบริการ
และสิ่งอํานวยความสะดวกแบบ Exclusive ผูกติดกับบัตรเครดิตที่
รวบรวมอภิสิทธิ์มากมาย รวมถึง Location ที่สะดวกสบายเปนหลัก
ยกตัวอยางเชน โครงการ The Circle Sukhumvit 11 ทีม่ รี ะบบจอดรถ
อัตโนมัติใหกับเจาของหองทุกหองและ Exclusive อีก 15 หอง ที่สามารถ
สงรถขึ้นมาจอดหนาหองสวนระเบียงที่เชื่อมตอกับหองนั่งเลนไดทันที
ดวยความพิเศษนี้ราคาจึงอยูที่ 35-50 ลานบาท
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หรือโครงการที่นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใหบริการ อยางการควบคุม
ระบบทุกอยางทั้งประตู ไฟ แอร ผาน Mobile Application จนถึงขั้น
ใชหุนยนตมารับสงของใหเจาของหองอยางโครงการ The Line ของ
Sansiri หรือจะเปนการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคภายใต Concept
‘ยกทุกหางมาไวที่หอง’ ของบริการ Nasket เพียงแคสแกนบารโคด
สินคาที่ตองการ พนักงานก็จัดการสงของถึงคอนโด และอีกหลากหลายโครงการที่เนนการสรางประสบการณพิเศษใหกับ ผูพักอาศัยผาน
หอง Tea Room, Cigar Lounge หรือแมกระทั่ง โรงหนังแบบ
Outdoor เปนตน

The Line

Nasket

มีกระแสนาโนเทรนดที่นาจะปนผลพวงของเทรนดการเสพของแพง
เชน การเกิดพฤติกรรมการโพสตรูปในโซเชี่ยลมีเดียคูกับของแพงที่
ตนสามารถหามาเสพไดแบบไมไดตั้งใจ เชน โพสต Selfie กับกระเปา
แบรนดหรูที่ซื้อมาใหมและใช Caption ที่ไมเกี่ยวกับกระเปาเลย
แตม่ันใจวาจะมีคนมาสังเกตเห็นและ Comment ถึงกระเปา พฤติกรรม
นี้เริ่มเห็นมากขึ้นจนมีการใหคํานิยามวา “Humble Brag”
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สังคมสูงวัย
Aging Society

ปจจุบันคงปฏิเสธไมไดวาหลายประเทศทั่วโลกกําลังกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ (Aging Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป
มากกวารอยละ 7 ของจํานวณประชากรทั้งหมด และภายในอีก 35 ป
ขางหนา โลกของเราจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ
(Aged Society) หรือรอยละ 14 ของประชากรทั่วโลก
สําหรับประเทศไทยนั้นถึงแมวาสัดสวนของผูสูงอายุจะยังไมสามารถ
เทียบไดกับหลายประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุน ประเทศที่มี
สัดสวนผูสูงอายุมากที่สุดในโลก ที่กําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุระดับ
สูงสุด (Hyper-Aged Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป
มากกวารอยละ 20 ของจํานวนประชากรทั้งหมด แตประเทศไทยก็
กําลังเปลี่ยนผานจากสังคมผูสูงอายุไปสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ
ซึ่ง World Population Ageing หรือองคการสหประชาชาติ ไดให
ขอมูลวาป 2560 ที่ผานมา ประเทศไทยไดกาวผานจุดที่ประชากรเด็ก
และประชากรวัยแรงงานมีสัดสวนนอยกวาประชากรผูสูงอายุเปน
ครั้งแรกในประวัติศาสตร และจะเพิ่มขึ้นเปน 17 ลานคนหรือมากกวา
1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดภายในป 2583 ทั้งหมดทั้งมวล
เปนผลมาจากภาวะเจริญพันธุและระดับการตายที่ลดลง
อยางตอเนื่องทุกๆ ป
โดยผูสูงอายุในปจจุบันมักมีพฤติกรรมและไลฟสไตล
ที่นาสนใจและสามารถจําแนกไดเปน 4 รูปแบบดังนี้
1. ใส ใจดูแลสุขภาพเปนหลัก กลุมผูสูงวัยยุคใหมมักมีทั้งความรู
และกําลังทรัพย จึงคอนขางใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ
ตัวเองมากขึ้นจากแตกอน ดังนั้นสินคาที่เกี่ยวกับสุขภาพจึง
มีโอกาสเปดตลาดไดงาย
2. กําลังซื้อสูง ผลพวงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กลาย
เปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ผูสูงอายุใหมจึงมีภาระคาใชจาย
นอยลง จึงมีกําลังทรัพยเยอะขึ้นและพรอมจายใหกับสินคา
หรือบริการที่ตอบโจทยความตองการ
3. ชอบความรวดเร็วและเนนความสะดวกสบาย มักเลือกใช
สินคาหรือบริการที่เขาใจไดงาย ไมยุงยาก พรอมบริการ
หลังการขายที่ครอบครุม
4. อายุใจตํ่ากวาอายุจริง สวนใหญผูสูงอายุยังรูสึกวา
ตัวเองยังเด็กกวาอายุจริง จึงยังคงมีไลฟสไตลหรือ
การแตงตัวที่ไมตางกับหนุมสาววัยทํางานในปจจุบัน
สะทอนถึง Nanotrends ที่เรียกวา ‘Ageless’ หรือ
การไมรูสึกวาตัวเองแกนั่นเอง
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จากสถานการณทั้งหมดนี้ Aging Society จึงมีศักยภาพมากในมุม
ของนักการตลาดและเจาของแบรนด เปรียบเสมือนบอนํ้ามันแหลงใหม
ที่ใหญและยังไมคอยมีใครกาวเขามาเปดตลาดมากนัก โดยธุรกิจหลักๆ
ที่เรามักจะเห็นการแขงขันกันทําการตลาดใหกับกลุมผูสูงอายุอยาง
ชัดเจนคือธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจโรงภาพยนตรที่มักมีราคาพิเศษ
ใหกับกลุมผูสูงอายุ โดยยังมีอีกหลายกลุมสินคาที่นักการตลาดเจาะจง
ทําแบรนดและการตลาดเพื่อจับกลุมนี้โดยเฉพาะ เชน สินคากลุม
โทรศัพทมือถืออยางแบรนด RMA ผูนําโทรศัพทมือถือปุมใหญจอชัด
เจาะผูสูงวัยโดยเฉพาะ 1 ในแบรนดผูบุกเบิกตลาดผูสูงวัยตั้งแตเมื่อ
7 ปที่แลว

สินคากลุมอุปโภคบริโภคในเครือบริษัท ไลออน คอรเปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด ไดพัฒนาสินคาในกลุม Oral Care และ
Personal Care ภายใตแบรนด GoodAge เพื่อตอบโจทยปญหา
ในชองปากและสุขภาพผิวของคนอายุ 50+ โดยเฉพาะ
หรือแมกระทั่งธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เล็งเห็นศักยภาพในการใชจาย
ของผูสูงอายุที่มักมีเงินเก็บในบั้นปลาย ตองการความผอนคลาย
สะดวกสบายในชีวิตหลังวัยเกษียณ จึงเกิดเปนแนวคิดเมืองใหมเพื่อ
วัยเกษียณอยางโครงการ Jin Wellbeing County ของกลุมธนบุรี
เฮลทแคร กรุป ที่ตองการสรางที่พักอาศัยพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานไลฟสไตลและบริการดานสุขภาพครบวงจรแหงแรกของเมืองไทย
เพื่อผูสูงวัยโดยเฉพาะ
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สุขภาพ
Health

เทรนดสุขภาพ เปนกระแสที่คนใหความสนใจ

อยางตอเนื่องในป 2018 โดยในปน้ีการดูแล
สุขภาพของคนจะขยายกวางมากขึ้นและเชื่อม
โยงกับการเติบโตในหลายกลุมสินคา ตั้งแตการ
เลือกอาหาร สินคาสําหรับดูแลตัวเอง เชน
Skin Care, Personal Care ที่เปนธรรมชาติ
การออกกําลังกายและฟตเนสเซอรวิส รวมถึง
การดูแลสุขภาพที่ผสานกับการใชเทคโนโลยี
Source: Healthy Lifestyle Trend 2018, AtlasTrend Website

เริ่มจากเทรนดของอาหารสุขภาพที่เริ่มแพรหลายมากในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและในกลุมประเทศยุโรป เรียกวา “PLANT-BASED
FOOD” คืออาหารที่มาจากพืชทั้งหมด รวมถึงผัก, ธัญพืช, ถั่ว
และผลไม นอกจากนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีการอาหารทําให
สามารถพัฒนา Plant-Based Protein ที่มาทดแทนการบริโภค
เนื้อสัตว เชน The Beyond Burger & The Impossible Burger

จากเทรนดอาหารจากธรรมชาติและออรแกนิกที่เพิ่มขึ้น ขยายไปถึง
การเลือกใชผลิตภัณฑดูแลความสวยงามและสุขภาพที่เรียกวา
“GREEN BEAUTY BOOM” ในปนี้ผูผลิตรายใหญๆ ตางตระหนัก
และใชวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ไมใชสารเคมีบางชนิดที่สงผลตอ
สุขภาพของผูบริโภค ทําใหคนทั่วไปสามารถเขาถึงในสินคาดูแลสุขภาพ
และความงามในวงกวางมากขึ้น
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HEALTH + TECHNOLOGY
เปนอีกหนี่งเทรนดที่เติบโตจากเทคโนโลยีและการใสใจสุขภาพโดยเฉพาะ
ในกลุมผูหญิง “FEMTECH: empowering women's health” ทําใหเกิด
ธุรกิจสตารทอัพและแอพพลิเคชั่นใหมๆ ตอบความตองการของผูหญิง
มากมาย เชน Period Tracking App แอพพลิเคชั่นที่ชวยดูแลชวงมี
ประจําเดือน, Natural Cycles App แอพพลิเคชั่นที่ชวยการคุมกําเนิด
และ L’Oreal UV Sense อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวมใสตรวจวัดรังสี
ยูวีที่ไมตองใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรกของบริษัท L’Oreal (ลอรีอัล)

Nanotrends ที่เกิดในกลุมของเทรนดสุขภาพ ไดแก “MyHealth”
การใสใจในสุขภาพแบบ personalized มากขึ้น, ความตองการมี
สุขภาพดีทั้งจากภายในและภายนอก “Healthy inside and outside”
และ “Good Start” ในกลุมคุณแมสมัยใหมที่อยากใหลูกไดสิ่งที่ดี
ที่สุด ปลอดภัยจากธรรมชาติตั้งแตแรกคลอด ทําใหตลาดสินคาของใช
และอาหารสําหรับเด็กที่เปนธรรมชาติหรือออรแกนิกเปนกลุมที่
เติบโตอยางมาก

THE WALL 06

HEALTH
+
TECHNOLOGY

ISSUE : 2018

การทองเที่ยวแบบเนนประสบการณ
Experiential Travel

การทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งในชีวิตของคนในยุคนี้
ซึ่งเทรนดการทองเที่ยวในป 2018 จะพัฒนาไป
ดวยเทคโนโลยีที่แปลกใหมและไลฟสไตลการทองเที่ยว
ของคนที่เปลี่ยนไปตามอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา
ที่มีแรงจูงใจในการออกเดินทางทองเที่ยวที่ตองการ
ไดรับประสบการณที่แปลกใหมจากเดิมเพิ่มขึ้น นอก
จากการไปเพื่อตองการพักผอนเพียงอยางเดียว
Source: Skift’s 2017 U.S. Experiential Traveler Survey, Skift Website

MORE EXPERIENCES

การทองเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณและคนหาความแตกตางทาง
วัฒนธรรม (Cultural Purists) เพื่อหาประสบการณแปลกใหมและ
แรงบันดาลใจในการใชชีวิต ไมวาจะเปนกิจกรรมคลาสเวิรกช็อป
ศิลปะ การสัมผัสธรรมชาติโดยไกดพื้นถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
“อาหาร” เปนปจจัยหลักในการตัดสินใจเที่ยว นักทองเที่ยวสมัยใหม
มีความกระตือรือรนที่จะไดลิ้มรสและทดลองทําอาหารทองถิ่น
ใหถึงรสชาติ เชน คลาสเรียนทําอาหารไทยที่พาชาวตางชาติ
ไปเลือกวัตถุดิบสดถึงตลาดสดใหญที่สุดในกรุงเทพฯ อยางตลาด
คลองเตย กอนมาเรียนรูวิธีการทําแบบอาหารไทยแทตนตํารับ

ระยอง

ไปบอกตอในโลกของโซเชียล เชน รีสอรทที่ไมคอยเปนที่รูจักบน
เกาะหลีเปะ รวมทั้งจังหวัดระยองและตราด รวมถึงกระแสพ็อป
คัลเจอร (Pop Culture) แรงบันดาลใจจากรายการโทรทัศน
ภาพยนตร กีฬา และโซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลอยางมากตอการ
ตัดสินใจจองทริปทองเที่ยว สถานที่ยอดนิยมที่มีผูเดินทาง
ตองการไปเยือนมากที่สุดในป 2018 ไดแก โครเอเชีย สเปน
และไอซแลนด ดวยมีแรงบันดาลใจจากซีรี่ย Game of Thrones
HYPER-TRAVELLERS

MORE INTRIGUING DESTINATIONS TO EXPLORE

จุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวในป 2018 เรียกไดวาเปนป
แหงการฝนใหไกลไปใหถึง นักทองเที่ยวชื่นชอบสถานที่ไมคอย
เปนที่รูจัก เพราะอยากเปนคนแรกที่สัมผัสประสบการณ เพื่อนํา
THE WALL 07

ลักษณะของนักทองเที่ยวมีความเปลี่ยนแปลงไปเปนการสลาย
เสนแบงอายุ (Age blurring) เด็กเริ่มไมรูสึกวาตนเด็ก สวนคน
สูงวัยกลับรูสึกกระฉับกระเฉงและไมรูสึกวาตนสูงวัย ทําใหเกิด
เซ็กเมนทกลุมใหมๆ ของนักเดินทาง เชน “ACTIVE SENIORS
หรือ ADVENTUROUS Baby Boomers” ผูสูงวัยที่สนใจ
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ในกิจกรรมที่ทาทายและชอบการเขาสังคม “WELLTRAVELLED Gen Xers” กลุมที่นาจับตามองสําหรับ
ธุรกิจทองเที่ยว มีความมั่นคงในเรื่องเงินและยินดี
ใชเงินไปกับการทองเที่ยว มากกวากลุม “CURIOUS
Millennials” และ “TECH SAVVY Gen Zs” ที่เที่ยว
บอย เที่ยวในระยะเวลาสั้นและใชเงินในงบประมาณ
ไมมากหรือมีจํากัด นอกจากนี้ยังมีกระแสการทองเที่ยว
แบบ “SOLO FEMALE TRAVEL” ในกลุมผูหญิงที่
เดินทางทองเที่ยวคนเดียว หรือ “BLEISURE TRAVEL”
(Business + Leisure) โดยเฉพาะในกลุม Millennials
วัยทํางานที่ไมตองการเลือกอยางใดอยางหนึ่ง
แตมองวาการเดินทางเพื่อธุรกิจนั้นนับเปนโอกาสที่
ดีในการทองเที่ยวเชนกัน และเนื่องจากตั๋วเครื่องบิน
มีราคาที่ถูกลงสงผลใหการพาเพื่อนหรือครอบครัว
ไปเที่ยวดวยเมื่อวางจากการทํางานไมใชเรื่องยาก
เกินไป
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โครเอเชีย

BLEISURE TRAVEL

SOLO FEMALE TRAVEL
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ชีวิตบาน- ชีวิตงาน - ชีวิตเดียว
Work-Live Integrated

“WORK ANYWHERE, LIVE ANYTIME”

ในชวงอดีตที่ผานมา Work-Life Balance เปนคอนเซปทการจัดสรร
เวลาทํางานและเวลาสําหรับชีวิตสวนตัวใหสมดุลที่คุนเคยกันดี แตใน
ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามาเปลี่ยนวิธีการ ทํางานใหสามารถขามขอ
จํากัดทั้งเรื่องเวลาและสถานที่และไดกาวเขาสูอีกขั้นของไลฟสไตล
ที่เรียกวา Work-Life Integrated หรือการทํางานและใชชีวิต
สวนตัวไปดวยในเวลาเดียวกัน
เทคโนโลยีจึงเรียกไดวาเปนปจจัยสําคัญตอการเติบโตของ The Gig
Economy หรือสภาพตลาดงาน ที่มีแรงงานอิสระจํานวนมากจากการ
สํารวจในประเทศสหรัฐอเมริกา ป 2017 มีคนทํางานอิสระมากกวา
57 ลานคน หรือ 35% ของแรงงานทั้งหมด และคาดการณวาคนทํางาน
อิสระจะกลายเปนแรงงานกลุมใหญที่สุดของประเทศ ในป 2027 ขณะที่
เมืองไทยนั้น พบวาประชากรประมาณ 21 ลานคน หรือ 56% ของคน
ทํางาน ไมไดทํางานประจํา ซึ่งอาชีพฟรีแลนซเองก็จัดอยูในกลุมนี้
นอกจากนี้ยังพบวา 47% ของ Gen Y เลือกที่จะประกอบอาชีพอิสระแทน
การทํางานประจํา เนื่องจากตองการประสบความสําเร็จเร็ว มองหา
ประสบการณชีวิต และตารางเวลาที่ยืดหยุนได เพื่อทําในสิ่งที่ชอบ
เห็นไดจากธุรกิจ Start-Up ที่เกิดขึ้นและจํานวนฟรีแลนซมากมาย
โดยเฉพาะสายอาชีพที่เกี่ยวกับงานดานดิจิตัลหรืออาชีพที่เกิดขึ้น
ใหมอยาง Creative Technologist และเหลา Bloggers รวมไปถึง
Nanotrends ของไลฟสไตลทํางานใหมๆ ที่เกิดขึ้นโดยมี Millennials
เปนแรงผลักดันสําคัญเชน
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SOLOPRENEUR
ผูที่เริ่มสรางธุรกิจเองคนเดียวไมไดตองการจางพนักงาน
เพิ่ม มีทัศนคติในการทําธุรกิจตางจาก Entrepreneur
ที่มองหาการขยายทีม หาผูรวมทุนหรือกระจายงาน
ใหทีมทําขณะที่เจาของไปติดตอธุรกิจ แต Solopreneur
เนนลุยงานเองตั้งแตการวางแผนจนการปฏิบัติงาน
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DIGITAL NOMAD

CO-WORKING SPACE

จากคําวา Nomad ที่หมายถึงการใชชีวิตแบบชนเผา
เรรอนสมัยโบราณ กลายเปนคํานิยามของคนที่ใชชีวิต
ดวยการยายสถานที่ทํางานตามตองการ จะเปนรีสอรท
ริมทะเลหรือคาเฟที่ตางประเทศชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ได
แคมีอุปกรณสื่อสารและสัญญาณอินเตอรเน็ตก็ทํางาน
ไดแลว สําหรับประเทศไทยนั้นไดรับการไดโหวตจาก
Online Community ของ Nomad ทั่วโลกใหกรุงเทพฯ
และเชียงใหมติด Top 10 เมืองที่นาไปอยูที่สุด

เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่เติบโตอยางรวดเร็วในระยะหาปมานี้
จากผลสํารวจของ Desk Mag พบวา ในป 2017
Co- working Space ทั่วโลกยังคงมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องในอัตราประมาณปละ 2,000 แหง เพราะ
นอกจากตอบโจทยความตองการพื้นฐานของสถานที่
ทํางานแลวนั้น ยังไดสราง Connection เพื่อเพิ่มโอกาส
ประสบความสําเร็จของธุรกิจที่กําลังเริ่มตน ซึ่งนับเปน
หัวใจของ Co- working Space ที่แตกตางไปจาก
ออฟฟศใหเชาธรรมดา แตละแหงจึงมักมี Co-coordinator
คอยทําหนาที่สราง Community และพบวาพนักงาน
ออฟฟศก็นิยมไปทํางานที่ Co-working Space
เพิ่มขึ้นเชนกัน
ในปจจุบันจะพบ Co-working space เฉพาะกลุมมากขึ้น
เชน The Wing (สหรัฐอเมริกา) Co-working Space
สําหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ ตอบโจทยสาวๆ ดวยหอง
เสริมสวยกอนไปเจอลูกคา, Nap Room ใหพักสายตา,
หองใหนมในบางสาขาและคลาสโยคะ เรียกวาเลนเสร็จ
กลับมาทํางานตอทั้งชุดโยคะไดเลย โดยไมกังวลตอ
สายตาแปลกๆใดๆ

Photograph © ROBYN TWOMEY, Zora Sicher
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ช็อปปงแบบใหม ไดดวยเทคโนโลยี
Shopping Reinvented by Technology

เมื่อพฤติกรรมการช็อปของคนเปลี่ยนไป จากเดิมที่ตองจบการซื้อที่หนาราน กลายเปนการพรอมตัดสินใจซื้อไดทุกที่ทุกเวลา (Anywhere,
Anytime) ดังนั้นรานคาจํานวนมากจึงตองปรับตัวในหลายๆ แงมุมเพื่อตอบรับพฤติกรรมของนักช็อปยุคใหมที่ความอดทนนอยลง
ตองการความสะดวก รวดเร็วใหความสําคัญกับเวลามากกวาเงิน Time > Money และเริ่มเคยชินกับ Personalized Contents ที่ถูก Feed
เปนประจําจากสินคาและบริการตางๆ ในโลกออนไลน

NEW RETAIL FORMAT
รายงานการเติบโตของคาปลีกที่มาจากชองทาง Mobile Internet มีอัตราพุงสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ตั้งแตป 2012 ไปจนถึงป 2020
ทําใหเสนคั่นบางๆ ของโลกช็อปปงแบบ Online กับ Offline ก็เริ่มเลือนหายไปดวย Technology Disruption

Source : Euromonitors International 2017

จากการเฟองฟูของ e-Commerce ในหลายปมานี้ หลายคนคิดวารานคา
ปลีกจะตองตายแนนอน แตความเปนจริงแลวรานคาปลีกไมมีวันตาย แตตอง
ปรับตัวใชเทคโนโลยีเขามาผสมผสานจากเดิมที่เปน “Brick & Mortar Store”
กลายเปน “Brick & Data Store” ซึ่งในระดับโลกก็ไดมีการนํารองเปลี่ยนแปลง
ในหลายแหง เชน รานสะดวกซื้อที่ไมตองเขาคิว และไมตองใชเงินสดอยาง
Amazon Go และ Bingo Box หรือรานสะดวกซื้อระบบ AI ที่ขับเคลื่อนได
ดวยตัวเอง อยาง Wheelys Moby Mart
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นอกจากนี้รานคาและสินคา Online อื่นๆ เชน Etsy.com, Google
Home Mini ก็เปดหนารานเพื่อเพิ่มประสบการณใหไดทดลองใช
ในรูปแบบของ Pop-Up Store ที่ไมตองมีภาระผูกพันดานคาเชา
พื้นที่และสามารถปรับคอนเซ็ปตไดตามพื้นที่นั้นๆ ไมเพียงแต
ราน Online ที่หันมาเปดรานคา แบบ Offline เทานั้น รานเสื้อผา
ชื่อดังสัญชาติสหรัฐอเมริกา อยาง Nordstrom ก็นํารองเปดราน
ยอยแนวเดียวกันกับ Pop-Up Store ในชื่อ Nordstrom Local
ซึ่งมีแนวคิดใหรานเสื้อผาเปนเสมือน Showroom ไดลองสินคา
ของจริงกอนสั่งซื้อออนไลน

HYPERCONNECTED PERSONALIZED EXPERIENCE
ปจจุบันความคาดหวังของผูบริโภคเพิ่มขึ้น การสรางประสบการณเฉพาะ
บุคคล ยิ่งถูกพัฒนาผานเพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา เปนราย
บุคคล เมื่อมาซื้อของที่รานไดดวยการทําใหรูสึกดุจเปนคนสําคัญ และ
นําไปสูยอดขาย เชน กระจกเสมือนจริง “Magic Mirror” ของแบรนด
เครื่องสําอางอังกฤษ “Charlotte Tilbury” และแบรนดรองเทาอเมริกา
“Melissa Shoes” ที่ใชเทคโนโลยี Face [Note] จดจําใบหนา

NEW SHOPPING TOOL : VOICE
การคลิก หรือ Swipe หนาจอเพื่อซื้อสินคาเปนเรื่องโบราณไปแลว เพราะ
ปจจุบันเทคโนโลยี “สั่งซื้อดวยเสียง” กําลังกอความนิยม และแบรนด
ยักษใหญเริ่มขยับตัว เชน รานคาปลีก Walmart รวมมือกับ Google
Home ผนึกกําลังกันเพื่อเปนรานคาปลีกรายแรกที่อนุญาตใหสมาชิก
เชื่อมตอ Walmart Account เขากับอุปกรณ Google Home เพื่อใช
ระบบ AI ศึกษาขอมูลพฤติกรรมการสั่งซื้อยอนหลัง ทําใหสามารถสั่งซื้อ
ซํ้าผาน Google Home ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถเสนอโปรโมชั่น
ที่เหมาะสมกับผูซื้อคนนั้นๆ และในอนาคตอันใกลนี้ เมื่อใดที่ “เสียง”
กลายเปนชองทางใหมในการช็อปปงกระแสหลัก “บาน” จะกลายเปน
รานคาปลีกแหงใหมที่ขยายตัวไดรวดเร็วที่สุดนั่นเอง
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การใชชีวิตอยางมีคุณธรรมมากขึ้น
Ethical Living

กระแสการสราง Sustainable Brand หรือแบรนดที่ยั่งยืนนั้นคือ กระแสที่เจาของแบรนดในตลาดใหญๆ หลายแบรนดตระหนักวา
ผูบริโภคปจจุบันมีความคิดที่เปลี่ยนไป เริ่มมองหา “คุณคา” ในเชิง “คุณธรรม” ของสินคานอกเหนือจากประโยชนทางกายภาพ ในมุมมอง
ใหมของผูบริโภคแบรนดที่จะเติบโตไดในระยะยาวอยางยั่งยืนตองมีความรับผิดชอบตอสังคมและตองทําอยางตอเนื่อง มีผลเปนรูปธรรม
ดวยแนวความคิดการทําแบรนดจึงเปลี่ยนไป จากการทําแบรนดเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค Brand + Consumer/People
สูการทําแบรนดที่ตองมีจิตสํานึกใหคุณคากับสังคมโลกดวย Brand + People + Planet จึงเปนแรงขับเคลื่อนทางความคิด หรือ นาโน
เทรนด ที่ผลักดันใหนักสรางแบรนดหันมาสรางคุณคารวมหรือ Shared Value ใหกับแบรนด
มีตัวอยางของแบรนดมากมายในโลกที่นําในความคิด Brand + People + Planet
เขาไปอยูในนโยบายการดําเนินธุรกิจ เชน แมคโดนัลดที่ประกาศนโยบายในเรื่องการ
รณรงคลดภาวะเรือนกระจกของโลก โดยจะมีสวนลดใหไดถึง 150 เมตริกตัน
ในป 2030 ผานมาตรการ 5 ดานดวยกันคือ
1. การรีไซเคิลขยะ (Recycle Trash)
2. การรีไซเคิลของเสีย วัตถุดิบจากการผลิต
(Recycle Waste)
3. การใชหีบหอที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(Environmentally Friendly Packaging)
4. การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
(Energy Efficient)
5. การออกแบบรานใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(Green Restaurant Design)
ในการประชุมสัมมนา Sustainable Brands 2017
Bangkok มีผูผลิตอาหารรายใหญหลายรายใน
ประเทศไทยที่ไดแสดงถึง แนวความคิดเรื่องการสราง
ความยั่งยืนใหกับแบรนดผานการสรางคุณคาอยาง
มีจิตสํานึกเขาไปใชในนโยบายการดําเนินธุรกิจ
เชน เบทาโกร เปนบริษัทที่เนนแบรนดที่เนนการสราง
คุณภาพและความปลอดภัยในระบบ Supply-Chain
แบรนดดอยคํา เปน แบรนดที่นําปรัชญาทางดาน
ความพอเพียงเขาไปใช เนนการสรางความเปนธรรม
เสมอภาคกับทุกฝายตั้งแตชาวนา ชาวสวน เจาของ
ผลผลิตถึงผูบริโภค หรือแบรนดผูผลิตวัสดุกอสราง
และเคมีภัณฑรายใหญอยางบริษัทปูนซีเมนตไทย
ที่ใหความสําคัญตอการทําธุรกิจที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมตลอดขบวนการผลิต เปนตน
THE WALL 13

ISSUE : 2018

กลยุทธ ในการสราง Sustainability ที่ชัดเจนอยางหนึ่งคือ

การสรางคุณคารวม หรือ Shared Value ขึ้นมา และพยายามสื่อสาร
คุณคานี้ออกไปถึงผูบริโภคผานการติด ตราคุณธรรม (Ethical
Labels) ที่ตนเองสรางขึ้นหรือไดรับจากองคกรที่เกี่ยวของมาไวบน
หีบหอมากมาย ปจจุบันมีการจัดแบงตราคุณธรรมเหลานี้เอาไว 3
จําพวกคือ
1. ตราแสดงถึงจิตสํานึกดานคน ศาสนา หรือคุณคาดานสุขอนามัย
ของผลิตภัณฑ (Clean Labels) เชน ตราเครื่องหมายออรแกนิก,
ผลิตในประเทศ, เครื่องหมายฮาลาล เปนตน
2. ตราแสดงถึงจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม (Environment or
Sustainability) เชน เครื่องหมายรีไซเคิล, การไมตัดไมทําลายปา
3. ตราแสดงถึงจิตสํานึกของการไมเบียดเบียนสัตว เชน การทําฟารม
ธรรมชาติ, การทําประมงทะเลแบบยั่งยืน, ตราเครื่องหมายมังสวิรัติ
เปนตน
หลายบริษัทในตางประเทศไดยกระดับการสื่อสารถึง Shared Value
ของแบรนดโดยการเปลี่ยนแปลงกลยุทธผลิตภัณฑทั้งหมด แบรนด
คอสเมติกสที่มีชื่ออยาง Pinch of Colour เนนการผลิตเครื่องสําอาง
ที่ไมมีนํ้าผสมหรือใชในกระบวนการผลิตเลย (Waterless) หรือกระแส
การผลิตหรือบริโภค Ugly Products ที่เปนธรรมชาติ ปราศจาก
การแตงเติม ไมใชปุยหรือสารเคมี เชน แบรนด Ugly Fruits และ
Inglorious Fruits and Vegetables เปนตน ความแรงของเมกะเทรนด
นี้คาดวานาจะอยูอีกกวา 10 ป เพราะปจจุบันนักการตลาดเองไดเริ่ม
มีการวัดความสําเร็จของแบรนดดวย KPI ตัวใหม คือ Inclusive
Sustainable Value (ISV) ที่หมายถึง คุณคามูลคารวมที่แบรนด
สรางเพื่อความยั่งยืนและเติบโตในระยะยาว
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การใชชีวิตแบบเชื่อมตอ
Connectivity

จากผลจากการวิจัยบนแพลตฟอรมออนไลน 1st Cloud เมื่อถามผูตอบแบบสอบถามจํานวน 200 ตัวอยาง ทั้งเพศหญิงและชายพบวา
83% ของผูตอบ แบบสอบถามมีการใชโซเชี่ยลมีเดียตลอดเวลา โดยโซเชี่ยลมีเดียแพลตฟอรมที่ตนใชมากที่สุดคือ Facebook (95%)
รองลงมา คือ YouTube (78%) และ Line (70%) โดยวัตถุประสงคในการใชมากที่สุดคือ เพื่อติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหว
ของเพื่อนๆ (69%) รองลงมาคือ หาความรูหรือติดตามกระแสในสังคม (60%)
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เปนเรื่องที่ปฎิเสธไมไดวาโซเชี่ยลแพลตฟอรมทําใหคนในสังคม ไมวาจะ
เปนเพื่อนฝูง ครอบครัวหรือคนรูจักเชื่อมตอกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้น
สิ่งนี้ตอบรับกับความตองการพื้นฐานของมนุษยขั้นที่ 3 ของ Maslow
คือความตองการเปนกลุมกอน เปนสมาชิก เปนเจาของ (Sense of
Belonging) จึงไมแปลกใจเลยวา โซเชี่ยลแพลตฟอรมกลายเปนแหลง
ที่ผูคนเขามารวมกันเปนกลุมกอนและเติบโตอยางรวดเร็วและมีลักษณะ
พฤติกรรมคลายกับพฤติกรรมชนเผา (Tribal Behaviour) ในกลุมกอนนั้นๆ
ซึ่งในเชิงทฤษฎีไดมีการกลาวไววามนุษยตั้งแตโบราณกาลชอบที่จะถูก
นิยามวาเปนสมาชิกของกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือชนเผาใดชนเผาหนึ่ง และ
เมื่อสมาชิกสวนใหญ หรือผูนําในกลุมมีการแสดงออกที่ยอมรับการเปน
สวนหนึ่งของเขา สมองของเขาจะหลั่งสารเคมีที่ใหความสุขทางดาน
อารมณท่ีเรียกวา Oxytocin ออกมา Facebook เปนตัวอยางแพลตฟอรม
ที่ใชหลักคิดของ Tribal Behaviour ในการทําแพลตฟอรมอยางชัดเจน
ไมวาจะเปนการสราง Community Page การใชเครื่องหมายแสดง
อารมณรวมของกลุมเชนการกด Like หรือใช Emoji ตางๆ มี admin
ที่มีบทบาทคลายกึ่งผูนํากลุม สิ่งเหลานี้เปนองคประกอบของ Tribal
Community ทั้งสิ้น
ปจจุบันมีการทําธุรกิจใหมๆ หลายประเภทตอยอดจากเทรนดการใช
ชีวิตแบบเชื่อมตอและ Tribal Community ดั่งเห็นในการเติบโตของ
Sharing Economy เชน Uber หรือ airbnb ที่เติบโตอยางรวดเร็วและ
แผขยายไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีธุรกิจ Start-Up เล็กอีกหลายประเภท
ที่เริ่มมาจากแนวความคิดของการ Sharing ผานการเชื่อมตอและ Tribal
Community เชน One More Closet ที่เปนแพลตฟอรม แบบ peer-topeer clothes lending ในประเทศจีนที่เปดโอกาสใหคนในกลุมแลก
เปลี่ยนเสื้อผา รองเทากันใสได หรือ Borrow My Doggy ในประเทศ
อังกฤษที่เปดโอกาสใหคนที่ไมมีสุนัขแตตองการใชเวลากับสุนัขบาง
มาแสดงความจํานงคและมีโอกาสไดยืมสุนัขจากเจาของไปเลี้ยงบาง
Borrow My Doggy

One More Closet
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กระแสนาโนเทรนดเหลานี้ถึงจะเปนเพียงกระแสที่สะทอนแนวความคิดที่
คอยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กละนอย แตเมื่อมีคนหลายกลุมเริ่มมีการเปลี่ยน
ความคิดมาคลายกันมากขึ้นๆ วันหนึ่งจะสามารถผลักดันใหมีการเปลี่ยน
พฤติกรรมครั้งใหญขึ้น จนกลายเปนกระแสหลักหรือเมกะเทรนดได จึง
มองวา นักการตลาดควรสอดสองเทรนดทั้ง 2 แบบไวลวงหนาเพื่อใหทัน
กับผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและพฤติกรรมอยางรวดเร็ว
พรอมๆ กับเทคโนโลยีที่ไปรอนักการตลาดอยูแลวในอนาคต
Crowdfunding และ Crowdsourcing ก็เปนหลักการการดําเนิน
ธุรกิจของ Start-Up ที่ตอยอดจากกระแสการใชชีวิตแบบเชื่อม
ตอของมนุษยที่นับวันจะยิ่งมากขึ้น ธนาคารโลกไดประเมินไววา
ในป 2025 การระดมทุนแบบ Crowdfunding จะสามารถทําได
ถึง 93 พันลานเหรียญสหรัฐ และจะกลายเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญ
และชวยใหธุรกิจเติบโตและขยายตัวเร็วที่สุด การเปดราน Multibrand fashion ที่รวมรานจาก Instagram ก็เปนตัวอยางของ
การทํา Crowdsourcing ในประเทศไทย ปจจุบันจะเห็นรานที่
เปน multi-fashion brand แบบนี้อยูหลายราน เชน Camp,
SOS, FabLab เปนตน การเติบโตของธุรกิจทองถิ่นที่มาจาก
Crowdfunding และ Crowdsourcing นี้สะทอนถึงกระแสนาโน
เทรนดที่คนมีการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิดในเรื่องของการ
ใหคุณคากับการแชรมากกวาการเปนเจาของ Sharing>Owning
และการใหคุณคากับประสบการณมากกวาการเขาครอบครอง
Experience>Possession ดังตัวอยางของธุรกิจการยืมเสื้อผา
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