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ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นกระแสการปรับเปลี่ยนท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลจากเทคโนโลยี 
สมัยใหม่ที่เข้ามาพลิกโฉมธุรกิจและส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง  
ส่ิงเหล่านี้ส่งผลให้เกิดสินค้าและบริการแปลกใหม่เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ 
ผู้บริโภค นักการตลาดทั่วโลกจึงต้องให้ความส�าคัญกับกระแสที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือติดตามแนวโน้มหรือทิศทางของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด และเป็นประโยชน์ต่อการ 
เปิดมุมมองทางธุรกิจให้ทันต่อโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

ล่าสุด Trendwatching บริษัทผู้น�าด้านเทรนด์ผู้บริโภคโลก เปิดเผยบทวิเคราะห์พฤติกรรม 
ผู้บรโิภค และจบักลุ่มเทรนด์การเปล่ียนแปลงน่าสนใจท่ีนักการตลาดควรจบัตามองในปี 2019  
ไว้ 5 เทรนด์ด้วยกัน ดังน้ี
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1. LEGISLATIVE BRANDS: 
แบรนด์ไฟแรงที่อยากให้สังคมน่าอยู่

สร้างกระแสเพ่ือเปลี่ยนโลก

ฟงัให้เยอะ

Legislative Brand คือแบรนดแ์บบไหน?

เราได้เห็นความพยายามของธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆ ท่ีออกมากระตุ้นกระแสเชิงสร้างสรรค์  
ตอกย�้าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความส�าคัญของความยั่งยืนและจริยธรรมในการท�าธุรกิจ  
แต่ในทางตรงกันข้าม หลายหน่วยงานก็ยังยึดติดกับการท�างานแบบเดิมโดยไม่มีการปรับตัว

ปี 2019 เราจะได้เห็นกลุ่มผู้บริโภคหัวร้อน 
คิดเห็นและมีอุดมคติตามแบรนด์ขาใหญ่ใน 
ตลาดกันมากข้ึน แบรนด์เหล่าน้ีจะใช้ชือ่เสยีง 
ท่ีมี ดึงดูดความสนใจและเรียกร้องความ 
ถูกต้อง รวมท้ังส่งเสริมการเปล่ียนแปลง 
เชิงบวกจากสังคม แน่นอนว่าแบรนด์ไฟแรง 
จะลุกข้ึนมาเคล่ือนไหวและส่งเสริมให้สังคม 
เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 

หัวใจของการสร้างแคมเปญคือการน�าส่ง 
พันธสัญญาอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนจุดยืน 
ท่ีแท้จรงิของแบรนด์ให้กับผู้บรโิภค แบรนด์จงึ 
จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับเสยีงสะท้อนจาก  
ผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้แน่ใจว่าแบรนด ์
ยงัได้รบัความพึงพอใจและได้รบัการสนับสนุน  

เรือ่งราวของ Colin Kaepernick อดีตนักกีฬา  
อเมรกัินฟุตบอล ซึง่กลายมาเป็นพรเีซนเตอร์ 
แบรนด์ Nike สินค้ากีฬาชื่อดังทันทีหลังเกิด 
เหตุการณ์สะเทือนอารมณ์วงการกีฬาและ 
การเมอืง เมือ่ Kaepernick ไม่ยอมยนืเคารพ 
เพลงชาติซึง่เป็นการแสดงออกเชงิสญัลักษณ์ 
ในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวสีใน 
สหรฐัฯ เหตุการณ์น้ีสร้างความไม่พอใจให้กับ 
ประธานาธิบดี Donald Trump อย่างมาก 
ใครจะคิดว่าแคมเปญน้ีจะได้รบัเสยีงตอบรบัท่ี 
ดีมากจากผู้บรโิภค เห็นได้จากยอดขายออนไลน์ 
ท่ีพุ่งสงูข้ึนอย่างรวดเรว็ นับเป็นตัวอย่างของ 
Legislative Brand ที่ออกมาเคลื่อนไหวกับ 
ประเดน็ร้อนทางสังคมอย่างจริงจังและจงใจ

ต่อไป ท้ังน้ี ข้อค�านึงถึงก่อนจะน�าเทรนด์น้ีมา 
ใช้กับธุรกิจ นั่นคือ

เสียงจากทุกฝ่ายมีความส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็น 
ความคิดเห็นจากท้ังในและนอกองค์กร รบัฟัง  
เสียงสะท้อนในมุมมองเก่ียวกับสิ่งท่ีควรจะ 
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ปัจจุบัน Glass Box Brands (ยุทธวิธีกล่อง 
กระจก) ก�าลังมาแรง แนวคิดน้ีบอกให้ผู้บรโิภค  
รกัและค�านึงถึงผลกระทบต่อโลก สงัคม และ 
สิ่งแวดล้อม เช่น WeWork ผู้ให้บริการ  
Coworking Space กับนโยบายใหม่ท่ีส่งเสรมิ  
การรับประทานอาหารท่ีปลอดเน้ือสัตว์เพ่ือ 

XXX%
XX%
XX%

เกิดการเปล่ียนแปลงแล้วจงึลงมอืท�า การสร้าง 
ความส�าเร็จจึงต้องอาศัยความท้าทายและ 
ความกล้าหาญท่ีจะสร้างความแตกต่าง อย่างท่ี 
Ceramiracle ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของสหรัฐฯ  
ได้รักษาจุดยืนในการเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช้ 
การทดลองในสตัว์ ได้คิดทางออกการจ�าหน่าย  
สนิค้าในประเทศจนีได้ส�าเรจ็ (กฎหมายในจนี 
ก�าหนดให้ทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  
โดยใช้สตัว์ทดลอง) โดยจดัป๊อปอัพสโตร์แต่จะ  
ไม่มกีารเก็บสนิค้าอยูเ่ลย มเีพียงสนิค้าตัวอย่าง  
ให้กับผู้ท่ีสนใจได้ทดลอง ทุกการสัง่ซือ้สนิค้า 
 จะต้องท�าผ่าน QR Code และช�าระเงินผ่าน 
แอปพลิเคชัน Wechat เท่านั้น 

ส่งเสรมิการรกัษ์โลก โดยพนักงานไม่สามารถ  
เบิกเงนิค่าอาหารได้ หากอาหารน้ันมเีน้ือสตัว์ 
อยู ่ด้วย ยักษ์ใหญ่ Microsoft ก็เช่นกัน  
และทางบริษัทยังต่อยอดนโยบายดังกล่าว 
ออกไปยังผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบอีกด้วย 

ส�าหรบัประเทศไทย เทรนด์น้ีเกิดข้ึนแล้วเช่นกัน  
ไม่นานมาน้ี แอร์เอเชยีเปิดตัวโฆษณา หลังจาก 
ได้รับเสียงสะท้อนเรื่องพนักงานต้อนรับบน 
เครือ่งบินจากสงัคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง  
แอร์เอเชียน�าเทคโนโลยี Big Data เข้ามา 
ช่วยจัดกลุ่มความคิดเห็นของสังคมออนไลน ์
เก่ียวกับสายการบิน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการแสดง  
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบรกิารของพนักงาน  
ต้อนรบั ทางบรษิทัจงึน�าผลดังกล่าวมาพัฒนา  
ขึ้นเป็นแคมเปญทางการตลาดเพื่อส่งสารไป 
ยังกลุ่มลูกค้าถึงความต้ังใจจริงของบริษัท  
นับเป็นหน่ึงในการจับเอาประเด็นท่ีสังคม 
พูดถึงแบรนด์มาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด 
อย่างชาญฉลาด
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สตาร์ทอัพหน้าใหม่ๆ และพลังโซเชียล 
ผ่านการแสดงความเห็น การรีวิวสินค้า  
ถือเป็นการโฆษณาสินค้าท่ีมีความน่า 
เชื่อถือสูง เพราะเป็นข้อมูลจากผู้ท่ีมี 
ประสบการณ์การใช้โดยตรง ผู้บรโิภคจะ 
เข้าถึงข้อมูลสินค้าได้อย่างทะลุปรุโปร่ง  
เกิดการซื้อขายอย่างแพร่หลาย ไม่เว้น 
แต่สินค้าที่เฉพาะตัวสุดๆ รวมทั้งสินค้า 
ด้านสุขภาพ 

ต้นทุนทางเทคนิควทิยาศาสตร์สมยัใหม่ 
ท่ีถูกและทันสมัยกว่าเดิม เทคโนโลย ี
อิงวทิยาศาสตร์ก�าลังจะก้าวเข้าไปอยูใ่น 
ใจของผู้บริโภคท่ีชอบความท้าทายและ 
ต้องการก้าวข้ามขีดจ�ากัดของตนเอง  
การกินดีอยู่ดีจะไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว 
อีกต่อไป และจะถูกผสมผสานกับการดูแล 
สุขภาพโดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ น่ันหมายถึงผู้บริโภคจะ 
ให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพและ 
มองหาความสะดวกสบายไปพร้อมๆ กัน  
และเต็มใจจ่ายหากสิ่งน้ันดีกับตนเอง 
และมีราคาที่เหมาะสม

ไม่นานมาน้ี แบรนด์เครื่องด่ืม Kolibri ร่วมกับพันธมิตรคิดค้นบรรจุภัณฑ์ท่ีท�าให้ผู้บริโภค 
ควบคุมระดับความหวานของเครื่องดื่มได้ ขณะที่บริษัทใหญ่อย่าง Nestle ก็เปิดตัวโปรแกรม 
ใหม่เอาใจชาวรักสุขภาพ โดยการศึกษา DNA รายบุคคลแล้วน�ามาวิเคราะห์โปรแกรมดูแล 
สุขภาพ ครอบคลุมไปถึงเรื่องการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

เทรนด์น้ีสามารถน�ามาปรับใช้ให้เข้ากับการด�าเนินการทางธุรกิจต่างๆ เพียงน�าเสนอสินค้า 
และบรกิารท่ีสามารถน�าส่งสขุภาพหรอืไลฟ์สไตล์ท่ีดีให้กับผู้บรโิภค ขณะท่ีเทคโนโลยสีมยัใหม่  
ศิลปะด้านวิศวกรรมศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญให้ผู้ผลิตข้ามข้อจ�ากัดต่างๆ กลายเป็น 
บรรทัดฐานใหม่ของทุกธุรกิจคือการท�างานแข่งกับความคาดหวงัของผู้บรโิภคอย่างไม่หยดุหย่อน  
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด

2. LAB RATS การลองแบบสุดโต่ง และการพลิก
มุมมองใหม่ คือ นิยามใหม่ของ ‘Wellness’

ปี 2019 แนวคิดด้าน Wellness จะเปรียบเสมือนปัญหาทางวิศวกรรมซึ่งต้องได้รับการแก้ไข 
อย่างมรีะเบียบแบบแผน แหล่งท่ีมาของแนวคิดน้ีเริม่ต้นจาก Silicon Valley ท่ีเปิดรบัให้ผู้รกั 
สขุภาพเข้ารบัการทดสอบร่างกายและแนวทางการดูแลรกัษาตนเองท่ีเหมาะสม เพ่ือเป้าหมาย 
เดียวกันคือการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง โดย 2 ปัจจัยหลักที่จุดกระแสนี้ คือ
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3. OPEN SOURCE SOLUTIONS ความย่ังยืนเกิดจาก 
สังคมแห่งการแบ่งปัน พรมแดนอันยิ่งใหญ่และชัดเจน

ในปี 2019 องค์กรท่ีมีจุดยืนชัดเจนและทรงอิทธิพลต่างๆ จะเริ่มหันมาท�างานร่วมกันเพ่ือ 
ประโยชน์อย่างทวีคูณ ไม่ว่าจะเป็นการปิดจุดบกพร่อง หรือเติมเต็มศักยภาพซึ่งกันและกัน 
ผ่านการแชร์ความรู้และเก็บเป็นข้อมูลองค์รวมที่เรียกว่า Open Source Solutions เทรนด์นี ้
จะน�าผู้บรโิภคไปยงัจดุสงูสดุของความยัง่ยนืและจรยิธรรมทางธุรกิจผ่านแนวคิดการตระหนัก 
ถึงคุณค่าของสิง่แวดล้อมและร่วมมอืกันลดผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นรปูธรรมกว่าเดิม

สร้างกระแสเพ่ือเปลี่ยนโลก

ล่าสุด เมื่อเดือนตุลาคม 2018 มูลนิธิ Ellen  
MacArthur โดยการรวมตัวขององค์กรท่ีมี 
ชือ่เสยีงจ�านวนกว่า 250 แห่ง อาทิ PepsiCo  
Coca-Cola Uniliver H&M ฯลฯ ที่จับมือกัน 

ประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุง่มัน่ในการ 
รกัษาสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัเหล่าน้ีมนีโยบาย 
ยกเลิกการใช้พลาสติกท่ีไม่สามารถน�ากลับมา 
ใช้ใหม่ให้ได้ในอีก 7 ปีข้างหน้า หรือภายในปี  
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แนวร่วมทางความคิด

ปัจจุบันหลายบริษัทท่ัวโลกต่างก�าลังมองหา 
พันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทาง 
การผลิต ตลอดจนการส่งเสรมิให้เกิดประโยชน์ 
ร่วมกัน เช่น โครงการ NextWave ท่ีเกิดจาก 
ความร่วมมือกันของกว่าสิบหน่วยงานจาก 
อุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย โดยมจีดุมุง่หมาย 
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกใน 
มหาสมุทร แม้แต่คู่แข่งทางธุรกิจยังหันหน้า 
เข้าหากัน 

2025 แน่นอนว่า สิ่งนี้จุดประเด็นความสนใจ 
ให้กับผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง 

หากพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ท่ีเกิดจากกิจการของแบรนด์ยกัษ์ใหญ่ท่ีนับวนั 
จะยิ่งเติบโตข้ึนเรื่อยๆ ยังนับเป็นเพียงส่วน 
เล็กน้อยในบรบิทของลัทธิบรโิภคนิยมท่ีข้ึนชือ่ 
ในเรื่องการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
เพื่อให้เห็นภาพ ลองนึกถึงปริมาณถ้วยบรรจุ 
เครื่องด่ืมท่ีถูกใช้โดยธุรกิจระดับโลกอย่าง  
McDonald’s และ Starbucks ท่ีใช้ต่อปี  
ซึง่น่ันเป็นเพียงแค่ร้อยละ 4 ของปรมิาณถ้วย 
บรรจุเครื่องด่ืม 600,000 ล้านชิ้นท่ีท้ังโลก 
ใช้ไปเท่านั้น! อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้จะไม่ใช่ 
แค่ปัญหาของ McDonald’s และ Starbucks  
อีกต่อไป แต่คือปัญหาของทุกคนบนโลก  
โดยทางออกคือการหาทางออกท่ีทรงพลัง 

ร่วมกัน และ Open Source Solutions หรือ 
การแชร์และแลกเปล่ียนนวัตกรรมระหว่าง 
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หากย้อนไปปี 1959 นับเป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว  
ท่ี Volvo ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่คิดค้น 
และจดสิทธิบัตรการใช้เข็มขัดนิรภัย 3 จุด  
(Three-point Safety Belt) ส�าหรับรถยนต์  
และ Volvo ไม่ได้เก็บไว้ใช้เพียงผู้เดียว แต่ได้  
แบ่งปันนวตักรรมน้ีให้กับแบรนด์รถยนต์อ่ืนๆ  
อีกมากมาย เราจงึมเีข็มขัดนิรภัยใช้กันจนถึง 
ปัจจุบัน กล่าวกันว่า Volvo ได้ช่วยรักษาชีวิต 
ผู้คนนับล้าน แล้วในฐานะนักการตลาด เราจะ 
เริม่ท�าอะไรได้บ้าง เพ่ือให้คนรุน่หลังได้จดจ�า 
และนึกถึงในอีก 60 ปีข้างหน้า? 

ต่อจากน้ี ‘ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน’  
จะค่อยๆ หายไป แต่การบูรณาการระหว่างธุรกิจ  
เพ่ือผลท่ีทวคูีณจะค่อยๆ เข้ามาแทนท่ี ทุกธุรกิจ  
สามารถผลักดันให้เกิดผลกระทบเชิงบวกได้ 
แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่ม 
ศกัยภาพในธุรกิจในระยะยาว รวมถึงการข้าม 
ข้อจ�ากัดบางอย่างร่วมกันอย่างสร้างสรรค ์
และอย่างยั่งยืน
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4. SUPERHUMAN RESOURCES ทรัพยากร 
(ยอด) มนุษย์ AI จะช่วยมนุษย์อย่างสมเหตุสมผล

ไม่นานมานี้ เกิดการโต้เถียงอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่ม Techlash (บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ 
ที่เริ่มมีอ�านาจมาก เช่น Facebook Google ฯลฯ) ที่ต่างฝ่ายต่างปล่อยกระแสแง่ลบใส่กัน  
น่ีคือสิง่ท่ีผู้บรโิภคยงัรูส้กึ ‘ไม่โอเค’ แต่ในอีกแง่หน่ึง เหตุการณ์ครัง้น้ีก็ท�าให้ยกัษ์ใหญ่เหล่าน้ัน 
ต้องย้อนกลับมาคิดว่าจะท�าอย่างไรให้ผู้บริโภครู้สึกดีขึ้นกับแบรนด์ 
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ทรัพยากร (ยอด) มนุษย์

AI ยังมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้า

ในปี 2019 เทคโนโลยี Superhuman  
Resources เข้ามาเป็นส่วนส�าคัญในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารความต้องการของ  
ผู้บรโิภคในปรมิาณมาก ท้ังน้ี การใช้เทคโนโลยี  
Superhuman Resources ยังต้องค�านึงถึง 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายปีท่ีผ่านมาวิวัฒนาการ 
และเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้าแทรกซึมอยู่เป็น 
ส่วนหน่ึงในชีวิตประจ�าวันของเราทุกคน  
ตามมาด้วยสิ่งท่ีหลายคนกังวลเก่ียวกับ 
ความรับผิดชอบจากการกระท�าของ AI ที่ยัง 
เกิดความผิดพลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งราวของ  
AI ท่ีจดจ�าหน้าของหญิงผิวสผิีดพลาด แต่กลับ  
จดจ�าใบหน้าผู้ชายผิวขาวได้ดี ยิ่งไปกว่าน้ัน 
กับเหตุการณ์ที่ AI จับคู่ใบหน้านักการเมือง 
ผิวสีกับใบหน้าของผู้ก่อการร้ายว่าเป็นคน 
เดียวกัน หรือเรื่องราวของ AI ท่ี Amazon  
พัฒนาข้ึนมาเพ่ือช่วยงานในฝ่ายบุคลากร 
กลับมีอคติต่อผู้สมัครท่ีเป็นเพศหญิงข้ึนมา 
เฉยๆ

มกีารเปิดเผยผลส�ารวจความคิดเห็นผู้บรโิภค 
จ�านวน 27,000 คน จาก 8 สาขาอาชีพ  
เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมนุษย์มีต่อ AI เป็นท่ี 
น่าสนใจว่าร้อยละ 97 ของผู้บรโิภคในปัจจบัุน 
คาดหวังให้แบรนด์ใช้เทคโนโลยีอย่างมี 
จริยธรรม และกว่าร้อยละ 94 มองว่าภาครัฐ 
จ�าเป็นต้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการก�ากับดูแล 

จริยธรรมของการใช้ AI และระบบอัลกอริทึ่ม  
โดยก�าหนดให้มมีาตรการลดอคติเพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้เทคโนโลยีเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด

จริยธรรมในการใช้ AI นับเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่สดใสของการเข้าสู่ยุคของ AI ที่มีจริยธรรม  
และน่าติดตามต่อไปว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน 
เทคโนโลยท้ัีงหลายจะหาทางออกของเรือ่งน้ี 
ให้ออกมาในรูปแบบใด

การรับเอาเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจมักจะมา 
พร้อมกับความท้าทายเสมอ เราต่างรับรู้ว่า 
ผู้บริโภคคาดหวังจะได้เจอกับบุคลากรท่ีมี 
จริยธรรมและความยุติธรรม เมื่อใดก็ตาม 
ท่ีพนักงานตัดสินใจผิดพลาด ผู ้บริโภค 
ส่วนใหญ่จะเข้าใจและยอมรับได้ว่าน่ันคือ 
ความผิดพลาดของตัวบุคคล แต่คงต่างกัน 
หากความผิดพลาดน้ีเกิดข้ึนจาก AI และ 
อัลกอริทึ่มที่ไม่มีจริยธรรม

ถึงเวลาท่ีต้องตัดสินใจแล้วว่าการได้ข้อมูลท่ี 
มปีระสทิธิภาพในเวลาอันรวดเรว็ท่ีจดัท�าโดย 
ยอดมนุษย์อย่างเบ็ดเสร็จ หรือจะรอข้อมูลที ่
ค่อยๆ วิเคราะห์ด้วยมนุษย์อย่างเรา อาจจะ 
เชือ่งช้า ใช้เวลาประมวลผลนาน แต่อย่างน้อย 
ก็สามารถควบคุมได้ 
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5. FANTASY IRL ความจรงิในจินตนาการ

ธรรมชาติอย่างหน่ึงของมนุษย์เราคือการหลีกเล่ียง หรือเลือกจะไม่รับรู้เรื่องจริงบางอย่าง 
ท่ีโหดร้ายและแสนจะน่าเบ่ือหน่ายในชีวิตออกไป สภาพแวดล้อมและสังคมความเป็นอยู่  
ความไม่เท่าเทียม และสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเลวร้าย ล้วนเป็นปัจจัยหลักท่ีกดดันให้ 
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงและอยากหลีกหนีความจริงอันวุ่นวายน้ีโดยเร็ว ดังสถิติ 
การค้นหาค�าใน Google ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับอาการ ‘วิตกจริต’ ที่เพิ่มสูงขึ้นถึงกว่า  
3 เท่าตัวภายใน 10 ปี

โลกจินตนาการ

ต้องขอบคุณเทคโนโลยีท่ีช่วยให้ผู้บริโภคมี 
ชอ่งทางการรบัสื่อได้มากขึน้ ท�าให้การ ‘หลกี 
เลี่ยง’ ไม่ยากอย่างที่เคยเป็น ทั้งนี้ ความถี่ 
ในการเปิดรับสื่อ รวมถึงช่องทางเข้าถึงสื่อ 
ต่างๆ ก็เพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ  
ในขณะที่ธุรกิจสื่อในสหรัฐฯ ก็มีรายรับสูงขึ้น 

เรือ่ยๆ เน่ืองจากคนอเมรกัินวยัผู้ใหญ่เสพสือ่ 
กันมากถึง 11 ชัว่โมงต่อวนั และมชีาวอเมรกัิน  
กว่า 80 ล้านคนท่ีใช้งานเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ  
หรือ AR เป็นกิจวัตรทุกวัน 
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โอกาสเป็นของคนที่มองเห็น

สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วภายใต้เทรนด์นี้ คือ การน�า 
ไอเดียจากภาพยนตร์เรื่อง Breakfast at  
Tiffany’s และตัวละครหญิงสาวที่คนทั่วโลก 
จดจ�าสู่การเปิดร้านอาหารบนโลกความเป็น 

แม้การใช้เทคโนโลยี AR จะไม่ใช่เรื่องใหม่  
แต่ในปี 2019 น้ี AR จะมีประสิทธิภาพ 
มากกว่าเดิมหลายเท่าตัว ท�าให้การ ‘หนีจาก 
โลกความเป็นจริง’ ที่ไม่พึงประสงค์เข้าสู่โลก 
เสมือนเป็นไปได้อย่างไม่จ�ากัด ไม่ว่าจะเวลา 
ไหน และที่ไหนก็ตาม ในปี 2019 เรื่องราว 

จรงิโดย Tiffany & Co. แบรนด์เครือ่งประดับ 
จิเวลรี่ชื่อดัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมายยุคใหม่ท่ีคล่ังไคล้การถ่ายรูป 
นั่นเอง

ของความเพ้อฝันจะผสมผสานอยู่กับโลก 
ความเป็นจริงอย่างแนบเนียนท่ีสุด โดยม ี
เทคโนโลยี AR มาเป็นตัวแปรส�าคัญ จนโลก 
แห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือนอาจไม่ม ี
ความแตกต่างกันอีกต่อไป 

เราต้องการมองเห็นภาพเสมือนของเชฟ
ขณะก�าลังปรุงอาหารที่เพ่ิงสั่งไปหรือไม่? 

และต่อจากนี้จะหาของที่เกิดจากธรรมชาติ
และของแท้ๆ ได้อยู่หรือไม่?
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ค�าตอบคือ ‘ไม่ใช่’ แต่สิ่งท่ีเทรนด์น้ีบอกคือ 
เราจะได้เห็นโลกแห่งดินแดนแฟนตาซีได้รับ 
ความนิยมในหมู ่ผู ้บริโภคมากข้ึนเรื่อยๆ  
และแน่นอนว่าแต่ละเทรนด์สามารถน�ามา 
ปรับใช้กับแต่ละธุรกิจท่ีแตกต่างกันออกไป  
ซึง่ผู้บรโิภคท่ีอยาก ‘หลีกหนี’ สงัคมอันวุน่วาย  

ในปัจจบัุนมจี�านวนไม่น้อยทีเดียว ท้ังน้ีข้ึนอยู ่
กับแบรนด์ว่าจะมองเห็นโอกาสและน�าแนวคิด  
การจบักระแสผู้บรโิภคมาปรบัใช้ให้เหมาะสม 
กับสิ่งท่ีท�าอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได ้
อย่างไร

ทั้งหมดนี้คือเทรนด์ของผู้บริโภคที่น่าจับตามองในปี 2019 บางเทรนด์อาจเหมือนยัง 
ห่างไกลจากความเป็นจริง แต่ส่ิงที่น่าสนใจคือการมองโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว  
รวมไปถึงการเกาะติดพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
นักการตลาดจึงต้องเตรียมตัวอยู่เสมอ พร้อมปรับตัวทั้งแนวคิดและการน�าเอา 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ๆ โอกาสมาถึงแล้ว อยู่ที่ว่าแบรนด์ทั้งหลายพร้อมหรือยัง 
กับอนาคตอันท้าทายนี้ 
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