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การเขาถึงผูบริโภคจะเกิดขึ้นไมได หากแบรนดขาดความเขาใจในกลุมลูกคา ซึ่งไมใชแคขอมูล
ทางประชากรศาสตร อายุ รายได หรือการศึกษาเทานั้น แตตองลงลึกถึงความเชื่อ ทัศนคติและกลุมสังคม
ซึ่งทั้ ง หมดส งผลต อการบริ โภคสิน คาและการบริโภคสื่อ ในกลุมผูบริโ ภคแต ล ะกลุม โดยในปจ จุบั น
พฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธการตลาดก็ตองเปลี่ยนตามไปดวย เพราะวิธีการแบบเดิมๆไม
อาจทําใหสินคาอยูไดอีกตอไป และนี่คือ 14 เทรนดผูบริโภคในป 2011 ซึ่ง “สรณ จงศรีจันทร” Chief
Business Advisor & Executive Director of Inspiration บริษัท Young & Rubicam (Y&R Thailand) จํากัด
ไดจัดกลุมผูบริโภค พรอมทั้งอธิบายลักษณะเฉพาะถึงตัวตนผูบริโภคป 2554 เพื่อใชทําความเขาใจ
ผูบริโภคในเชิงลึกมากขึ้น ดังนี้
1. Growing Aging Population ผูสูงอายุจะครองเมือง
โครงสรางประชากรของประเทศมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุม Baby Boomer อายุประมาณ
50 ปขึ้นไป เพราะคนยุคใหมมีบุตรนอยลง และสถานภาพของผูสูงอายุปจจุบันตางจากอดีต คือ มีการศึกษา
เกษียณจากการทํางาน มีเงินเก็บ และใหความสําคัญกับสุขภาพ หากไมมีรายไดแตมีลูกหลานที่มีรายได ก็
พรอมดูแลเรื่องสุขภาพเต็มที่
ธุรกิจที่จะเติบโตและมีแคมเปญการตลาดเจาะกลุม Baby Boomerมาก ในป 2554 คือธุรกิจ
เกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาล การดูแลสุขภาพ และอาหารเสริม ที่คาดวามูลคาของธุรกิจนี้จะ
เติบโตไดถึง 20-30%เพราะโอกาสของธุรกิจมาจากพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมนี้ ที่ตัดสินใจซื้องาย โดย
เนนใหตัวเองสุขภาพดี มีลมหายใจอยูนานที่สุด สวนธุรกิจอื่นๆ ก็จะออกผลิตภัณฑดึงผูสูงอายุมากขึ้น
อยาง การทองเที่ยว สันทนาการ จัดโปรแกรมสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ ประกันชีวิตที่ขยายอายุผูซื้อ
ประกันที่มากกวาเดิม บานที่อยูอาศัย จะเริ่มเห็นโครงการที่ออกแบบบานโดยขยายสวนที่อยูสําหรับ
ผูสูงอายุโดยเฉพาะ
2. EcoVironment ระบบนิเวศนแวดลอม
เดิมในประเทศไทยคําวา “กรีน มารเก็ตติ้ง” เปนแคคําอุทาน ไมพูดคือ เชย ไมมีเหมือนใน
ตางประเทศที่ผูบริโภคเขาสนใจและปฏิบัติจริง แตในป 2554 กระแสนี้ในไทยจะเคลื่อนไปขางหนา เพราะ
จากเหตุการณภัยธรรมชาติอยางน้ําทวม กลายเปนหลักฐานทางธรรมชาติใหคนตองสนใจสิ่งแวดลอมมาก
ขึ้น ถาโปรดักตแครผูบริโภค แครสิ่งแวดลอมมากขึ้น ผูบริโภคก็จะแครโปรดักต นี่คือโอกาสของ
ผลิตภัณฑที่สามารถทําและสื่อสารไดชัดวาแครสิ่งแวดลอม อยางที่เห็นมากขึ้น เชน รถยนตไฮบริด
เครื่องใชไฟฟาประหยัดไฟ จากจอแอลซีดี เปนจอแอลอีดี พลังงานสะอาด แพ็กเกจสินคาที่บงบอกถึงการ
แครสิ่งแวดลอม เชนการรีไซเคิล และไมเพียงแคสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ แตผูบริโภคยังสนใจไปถึงเรื่อง
คน แรงงาน สิ่งแวดลอมรอบตัว หรือเทากับ Ecology + Enviroment

3. Always-on อยากรูไปหมด
คนในยุคปจจุบันมีพฤติกรรม ”อยากรูไปหมด” จากเครื่องมือตางๆ อยาง บีบี เฟซบุค เอสเอ็มเอส
ขาวมือถือ ติดทีวีในรถ ทําใหเกิดธุรกิจคอนเทนตที่เขมขนมากขึ้น
4. Show & Shareชอบโชว ชอบแชร ชอบคุย
ผูบริโภคกลามากขึ้น บอกเลาเรื่องราวและกิจกรรมที่ทํา รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็น ซึ่ง
ทั้งหมดมาจากเทคโนโลยีที่เอื้อ ไมวาจะเปนบีบี เฟซบุค
5. Cheap, Fast and Good ถูก เร็ว ดี
จากทฤษฎีเดิมใหเลือก 2 ใน 3 เชน ดี ถูก แตไมเร็ว ตอไปผลิตภัณฑตองมีทั้ง 3 อยางคือ ถูก เร็ว
และดีดวย เพราะพฤติกรรมคนคือไมใช ”รอเดี๋ยว” อีกตอไป แตตอง ”เดี๋ยวนี้” เมื่อทุกสินคามี ถูก เร็ว ดี สิ่ง
ที่จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อคือกลยุทธที่ตาง จากเดิม Brand Promise ถูกนํามาใชกันมาก เชน การ
สัญญาผลของโปรดักตดวยเวลา อยางไดผลภายใน 7 วัน 14 วัน หรือแมแตหนาขาวภายใน 8 นาที ฟนขาว
ภายใน 7 วัน แตตอจะเห็นกลยุทธ Brand Challenge เชน การคืนเงินถาไมพอใจ (Money Back Guarantee)
ที่เปนกระแสมานานในตางประเทศ และเพิ่งเริ่มเห็นในไทย เชนอยางคายยูนิลีเวอร กับซันซิลคืนเงิน
10 เทาถาไมพอใจ ซึ่งสามารถกระตุนการซื้อดวยการทาทายผูบริโภคใหมาลองใช สามารถเพิ่มยอดขายได
ในที่สุด กลยุทธนี้ยังสะทอนถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่ดื้อยา แคสัญญาไมพออีกตอไป
6. Trend, Trend &Trend กระแสครองเมือง
ทุกปจะมีกระแสใหญๆ ซึ่งป 2554 จะเปนกระแส 84 ปในหลวง ที่จะเห็นภาครัฐและเอกชนรวม
ในกระแสนี้แนนอน
7. Customer is still the King ผูบริโภคคือพระเจาวันยังค่ํา
ธุรกิจบริการจะใหบริการลูกคาชนิดที่ผูบริโภคมีแตไดกับได เชน พนักงานแบงกไมเพียงแค
ทักทาย สวัสดี แตยังกรอกเอกสารใหลูกคา มีวีไอพีเลานจตอนรับ คอลเซ็นเตอรพัฒนาบริการ ธุรกิจ
ปมน้ํามัน ที่ไมเพียงบริการเติมน้ํามัน แตยังเตรียมรานคาตางๆ รานกาแฟ อาหาร ไวบริการดูแลลูกคาเต็มที่
ถือวาในยุคนี้ลูกคาไมเพียงแตเปนพระเจา แตราวกับเปนบิดาของพระเจา เพราะธุรกิจรูดีวาเมื่อลูกคาพอใจ
ก็นํามาใหธุรกิจนั้นในที่สุด
8. Younger Entrepreneur ผูประกอบการรุนเยาว
คนรุนใหมอยากรวยเร็ว อดทนนอยลง เพราะสิ่งแวดลอมพาไป แนวคิดเปนทฤษฎีถวั่ งอก คือหวานลงไป
แลวเห็นผลเร็ว เติบโตภายใน 7 ชั่วโมง 7 วัน ตางจากคนรุนกอนที่อยูใ นแนวทฤษฎีตนสัก คือรอได 7 ป
การทําธุรกิจเองเปนคําตอบ ดังนั้นจะเห็นเอสเอ็มอีมากขึ้น ธุรกิจแบงกที่แขงขันกันในธุรกิจปลอยสินเชื่อ
เอสเอ็มอีก็เขมขนกวาเดิม โดยเฉพาะผูเลนในตลาด 3 ราย คือเคแบงก ทีเอ็มบี และเอสซีบี

นอกจากนี้คนรุนใหมยังตองการความสําเร็จที่โลกตองเห็น จึงทําใหเกิดกระแสการแขงขัน เรียล
ลิตี้โชวตางๆ ที่คนสมัครกันจํานวนมาก
9. Modern Trade Dominance ชองทางสมัยใหมอยูเหนือทุกอยาง
แมชองทางนี้จะมีคาใชจายในนําเขาไปขายสินคา แตก็คุมเพราะเปนชองทางใหญที่สินคาจะถึงมือ
ผูบริโภคยุคใหมที่ชอปปงในชองทางนี้ เพราะความสะดวกสบายไมวาจะเปนหางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต
รานสะดวกซื้อ และยังเปนโอกาสของสินคา Own Brand หรือ House Brand ที่ทําแพ็กเกจไดดี สวย เพราะไดเปรียบ
เรื่องราคา
10. Money Rich –Time Poor มีเงิน แตไมมีเวลา
คนยุคใหมมีรายไดแตไมมีเวลา ทําใหเปนโอกาสของธุรกิจที่เตรียมพรอมใหลูกคาใช ไมวาจะเปน
อาหารพรอมปรุง พรอมทาน เครื่องดื่ม หรือสินคาที่ประกอบแบบ Do it yourself และสินคาขนาดใหญ
อยางซิตี้คอนโดมีเนียม ตามแนวรถไฟฟา หรือแมแตอยากสวย อยากผอม คนก็พรอมจาย เพื่อใหสวยไดเร็ว
และผอมเร็วที่สุด
11. Amazing Thailand or Awaiting Thailand
จากปญหาบาทแข็ง ทําใหการทองเที่ยวของประเทศไทยในปหนาถูกพูดถึง เพราะการทองเที่ยว
เปนรายไดหลักสวนหนึ่งที่มผี ลตอการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ
12. OBM Model มีแบรนดของตัวเอง
จากการเปนผูผลิต ไปสูการจางผลิต และสรางแบรนดของตนเอง หรือ Original Brand Manufacturer เพราะ
ตนทุนการผลิตที่สูโรงงานผลิตของโลกอยางจีนไมได นับจากนี้จึงเห็นการสรางแบรนดเขมขนมากขึ้น
13. Never Ending Diversification การกลายพันธุของสินคาไมมีวันสิ้นสุด
ผูบริโภคตางจากอดีตที่มีความตองการไมสิ้นสุด สินคาตางๆ จึงตองขยายผลิตภัณฑทั้งในแนวดิ่ง
และแนวราบ ดวยสินคาใหม และรสชาติแบบใหมๆ เปนการแตกสินคาออกมาอยางละเอียด สําหรับ
ตอบสนองทุกเซ็กเมนตที่ไมเพียง Micro Segment แตเปน Nano Segment
14. Year of Revival ปแหงการฟนฟู
จากภัยธรรมชาติ และวาตภัย ทําใหป 2554 เปนปแหงการฟนฟูประเทศ
การเขาใจผูบริโภคอยางคนรักของเรา หรือที่บางคนเรียกวาConsumer Insight คือ การเขาใจ
ผูบริโภคของเราอยางแทจริง ถาเราซึ่งในฐานะผูผลิตหรือผูขายตองเขาใจอยางลึกซึ้งแทจริง ก็จะทําใหเรา
ครองใจลูกคาของเราไดนานและตลอดไป

