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ttb analytics มอง 6 เมกะเทรนด์ เปลี่ยนฉากทัศน์ธุรกิจไทยปี 2565-2569  

“2 เทรนด์เร่งท า 2 เทรนด์เร่งเสริม 2 เทรนด์เร่งตระหนัก” เพ่ือสร้างโอกาสเติบโตทางธรุกิจ 

 

ttb analytics ประเมิน 6 เมกะเทรนด์ ปี 2565-2569 แบ่งเป็น “2 เทรนด์ต้องเร่งท า คือ Digitalization และ 

Globalization 2 เทรนด์ต้องเร่งเสริม คือ New Technologies และ Collaborative Business Models 2 

เทรนด์ต้องเร่งตระหนัก คือ Aging Societies และ BCG Economy” เป็นความท้าทายท่ีผู้ประกอบการไทย

ต้องเผชิญและเร่งปรับตัวเพ่ือสร้างโอกาสการเติบโตทางธรุกิจ 

 

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเน่ืองมานับตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเป็นเวลากว่า

สองปีครึ่ง ท่ีประเทศไทยได้เรียนรู้และอยู่กับการระบาดด้วยวิธกีารรักษาและป้องกันในเวลาเดียวกันจนท า

ให้ยอดการติดเชื้อและการเสียชีวิตลดลง ท าให้ภาครัฐประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ

ให้เข้ามายังประเทศได้ เพ่ือหวังฟ้ืนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ตาม ระยะสองปีกว่าท่ี

ผ่านมาได้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ท าให้แนวโน้มธรุกิจเปลี่ยนแปลงไป  

 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ท าการศึกษาแนวโน้มธรุกิจผ่านกรอบเมกะเทรนด์ท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้นในปี 2565-2569 ท่ีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงฉากทัศน์ของธุรกิจไทยหลังจากการระบาดของโรค

โควิด-19 คลี่คลาย และภาครัฐประกาศเป็นโรคระบาดประจ าถ่ิน โดย 6 เมกะเทรนด์ท่ีภาคธรุกิจจะเผชิญใน

อีก 3 ปีข้างหน้า สามารถแบ่งออกเป็น “2 เทรนด์ต้องเร่งท า 2 เทรนด์ต้องเร่งเสริม 2 เทรนด์ต้องเร่ง

ตระหนัก” ดังนี ้
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2 เมกะเทรนด์ “ต้องเร่งท า” เพ่ือสร้างโอกาสการเติบโตทางการตลาดให้ธุรกิจ 

เมกะเทรนด์ท่ี 1 Digitalization  ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่อนข้างมาก จากการท่ีภาครัฐมีมาตรการคุมเข้ม 

จ ากัดการเดินทางของประชาชนท าให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยจากร้านค้าท่ัวไป 

มาเป็นการซ้ือขายผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Shopee, Lazada, Facebook, Instagram, 

Line, Tiktok ฯลฯ รวมถึงการช าระเงินก็เป็นไปโดยง่ายผ่านแอปพลิเคชันของสถาบันการเงิน ท าให้ร้านค้า

ต่าง ๆ ปรับตัวเพ่ิมช่องทางร้านค้าออนไลน์มากขึ้น ท าให้ช่องทางการขายออนไลน์เป็น “ทางรอด ไม่ใช่

ทางเลือก” ของผู้ประกอบการ และจากการท่ีผู้บริโภคเริ่มมีความคุ้นเคยกับการส่ังสินค้าออนไลน์ ท าให้

ช่องทางการตลาดเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลน้ี ตลาดสินค้าและบริการจะเป็น “ตลาดของผู้บริโภค” ท่ีสามารถเลือกและสรรหา

สินค้าได้เองด้วยความรวดเร็ว ส่งผลท าให้สินค้าหมุนเวียนเร็วขึ้น ดังน้ัน กุญแจส าคัญของการท าธรุกิจ

ในยุคดิจิทัลน้ี นอกจากผู้ประกอบการจ าเป็นต้องน าสินค้าเข้าสู่หน้าร้านออนไลน์แล้ว สินค้าจะต้องตอบ

โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท่ีรวดเร็วรวมถึงต้องรักษามาตรฐานสินค้าให้ดี เน่ืองจากจะท าให้

ผู้บริโภคซ้ือและบอกต่อประสบการณ์ไปยังผู้บริโภคคนอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 

 

เมกะเทรนด์ท่ี 2 Globalization กระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงทุกสรรพส่ิงบนโลกใบน้ีอย่าง

แนบแน่น ซ่ึงมาพร้อมกับโอกาสและความท้าทายท่ีภาคธรุกิจต้องเผชิญ กล่าวคือ 

▪ โอกาส คือ  ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ท าให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโต ซ่ึงการ

เข้าถึงตลาดต่างประเทศมีความสะดวกขึ้นท้ังในรูปแบบการค้าขายแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และ

ธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศ เช่น  eBay, Amazon, 

Best Buy, Alibaba, AliExpress, JD Worldwide, TMall, Taobao, WalMart, FlipKart, PayPay Mall 

ฯลฯ ผู้ประกอบต้องศึกษาถึงวิธเีข้าไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศเหล่าน้ี เพ่ือช่วงชิงโอกาสใน

ตลาดต่างประเทศท่ียังเปิดกว้างและมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก 

▪ ความท้าทาย คือ ผู้ประกอบการต้องบริหารปัจจัยการผลิตด้วยความระมัดระวัง เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงของความต้องการสินค้าและปัจจัยการผลิตในประเทศหน่ึงจะส่งผลต่ออีกหลายประเทศ

อย่างรวดเร็ว ท าให้ต้นทุนการผลิตมีความผันผวนและคาดการณ์ได้ยากล าบากขึ้น เช่น ทิศทางราคา

วัตถุดิบต่าง ๆ ได้แก่ น้ามัน เหล็ก ข้าวโพด ฯลฯ ปรับเพ่ิมขึ้นหรือลดลง อันเกิดขึ้นกับผู้ผลิตท่ีกุมปัจจัย

การผลิตไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนในประเทศอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน ผู้ประกอบการต้องบริหาร

จัดการความเส่ียงอย่างระมัดระวัง นับตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนสต็อกวัตถุดิบ การวางแผนการ

ผลิต การวางแผนสต็อกสินค้า และการวางแผนการขายสินค้า เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากความผัน

ผวนเหล่าน้ีลง 

 

2 เมกะเทรนด์ “ต้องเร่งเสริม” เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ 

เมกะเทรนด์ท่ี 3 New Technologies ได้แก่ เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (รถยนต์ไฟฟ้า 

และโซลาร์เซลล์) จะส่งเสริมให้การด าเนินธรุกิจ “รวดเร็ว แม่นย า และประหยัดขึ้น” กล่าวคือ  

▪ เทคโนโลยี 5G จะถูกน ามาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจาก “ความเร็วของอินเทอร์เน็ต

เพ่ิมขึ้น” โดย 5G จะสูงกว่า 4G ถึง 20 เท่า “อัตราการตอบสนองต่อการส่ังการรวดเร็ว” 5G จะเร็ว

กว่า 4G ถึง 30 เท่า และ “รองรับอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวนมาก” โดย 5G จะสามารถ

รองรับอุปกรณ์ Internet of Thing (IoT) ได้มากถึง 1 ล้านชิ้นต่อตารางกิโลเมตร ซ่ึงมากกว่าเทคโนโลยี 

4G ถึง 10 เท่า ภาคผู้บริโภค จะสามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในทุกท่ีอย่าง

รวดเร็ว และสามารถใช้งานได้แบบทันที ในขณะท่ี ภาคธุรกิจ จะน าเทคโนโลยี 5G มาใช้อย่างแพร่หลาย

มากขึ้น เกิด “ธุรกิจรูปแบบใหม่” เช่น “ธุรกิจรถยนต์” มีการพัฒนาการผลิตรถยนต์ไร้คนขับท่ีให้ความ
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ปลอดภัยสูง “ธุรกิจการแพทย์” มีการพัฒนาความสามารถในวิเคราะห์โรคได้อย่างแม่นย าและใช้เวลา

ในการประเมินผลการเจ็บป่วยไม่นาน นอกจากน้ียังท าให้เกิด “สมาร์ทซิตี้ เมืองอัจฉริยะ” ซ่ึงจะน าร่อง

ในพ้ืนท่ี EEC โดยครอบคลุมถึงการสัญจรของพาหนะ เศรษฐกิจและสังคม ท่ีสามารถเชื่อมต่อ

ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี เทคโนโลยี 5G จะถูกน ามาใช้ทางด้าน

การตลาด เช่น การวางแผนการผลิตและการโฆษณาสินค้าได้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เน่ืองจาก

เทคโนโลยี 5G จะท าให้ผู้ประกอบการเห็นสภาพตลาดของสินค้าได้ทันทีในทุกช่วงสถานการณ์ด้วย

ต้นทุนท่ีไม่สูงนัก ท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตนเองได้อย่างแม่นย า 

▪ เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม ปัญหาส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากกระบวนการผลิต

พลังงานดั้งเดิมจากถ่านหินและฟอสซิล ผนวกกับทิศทางราคาพลังงานท่ีสูงขึ้น เป็นปัจจัยท้าทายให้

เ กิ ด เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า นพลั ง ง า น ใ ห ม่  ๆ  ไ ด้ แ ก่  ร ถ ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ า  ( xEV) แ ล ะ  Solar rooftop 

(การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา) ซ่ึงตอบ

โจทย์ท้ังด้านรักษาส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ท้ังน้ี เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าน้ันราคาได้มีการ

ปรับลดลงมากพอสมควร โดยในปัจจุบันราคาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ลดลงกว่า 90% เม่ือเทียบกับ 10 

ปีท่ีแล้ว ท าให้การเข้าถึงเป็นไปได้ง่ายขึ้นเม่ือเทียบกับเม่ือก่อน ในขณะท่ีราคาแผงโซลาร์เซลล์ก็ลดลง

เช่นกัน ท าให้มีการติดตั้ง Solar rooftop เพ่ือใช้ในครัวเรือนและห้างร้านมากขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

ซ่ึงหากผนวกกับนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐด้านพลังงานสะอาดเหล่าน้ี จะท าให้เทคโนโลยีประหยัด

พลังงานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมถูกใช้อย่างแพร่หลายในอนาคตอันใกล้น้ี 

 

เมกะเทรนด์ท่ี 4 Collaborative Business Models การด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

ต้องอยู่ในรูปแบบการร่วมมือและพ่ึงพากัน  จะเห็นได้ว่า การด าเนินธุรกิจในรูปแบบร่วมมือและพ่ึงพากัน 

จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในกลุ่มซัพพลายเชนเดียวกันได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุดใน

ด้านการผลิตและการตลาด โดยการร่วมมือทางธรุกิจสามารถแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

▪ ระดับท่ี 1 การแชร์ข้อมูลระหว่างกัน (Sharing Information) ข้อมูลท่ีจะแชร์ระหว่างกัน ได้แก่ ข้อมูลดี

มานด์และซัพพลาย ยกตัวอย่าง ธุรกิจปลายน้า ซ่ึงส่วนใหญ่คือ ผู้ขายจะทราบถึงดีมานด์ของผู้ซื้อว่า

เป็นอย่างไร ดังน้ันการแชร์ข้อมูลระดับดีมานด์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นให้ธุรกิจกลางน้าและต้นน้ารับทราบ 

ท าให้ธุรกิจสามารถปรับกระบวนการผลิตได้ ในขณะท่ีธุรกิจต้นน้าจะรู้ถึงต้นทุนการผลิตว่าเป็น

อย่างไร 

▪ ระดับท่ี 2 การแลกเปลี่ยนการตัดสินใจระหว่างกลุ่มธุรกิจ (Exchanging Decision Rights) คือ การให้

อ านาจผู้ขายสามารถตัดสินใจวางแผนการบริหารจัดการสต็อกสินค้าในกลุ่มธรุกิจได้ เน่ืองจากผู้ขาย

เป็นผู้ท่ีเห็นความต้องการผู้บริโภคได้เร็วท่ีสุด ดังน้ัน การวางแผนทิศทางกลุ่มธุรกิจจะอยู่ภายใต้

สถานการณ์ท่ีทันเหตุการณ์ ซ่ึงการบริหารจัดการสต็อกล่วงหน้าบนพ้ืนฐานดีมานด์จะท าให้สามารถ

ลดต้นทุนของกลุ่มธรุกิจในซัพพลายเชน  ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

▪ ระดับท่ี 3 การแลกเปลี่ยนการท างานระหว่างกลุ่มธุรกิจ (Exchanging Work) ธุรกิจท่ีอยู่กลางน้าและ

ต้นน้า สามารถพิจารณาแลกเปลี่ยนการท างานระหว่างกันตามล าดับความเชี่ยวชาญของตน 

สายการผลิตใดท่ีทับซ้อนกันก็ให้ใช้สายการผลิตของผู้ประกอบการท่ีผลิตได้ดีและต้นทุนต่ากว่า 

ยกตัวอย่าง ผู้ประกอบการธุรกิจการผลิตเครื่องจักรท่ีอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันและเชื่อมต่อกัน 

สมมติว่าต่างก็มีสายการผลิตย่อยของตนเองท่ีมีการผลิตสายพานเป็นส่วนประกอบเหมือนกัน 

ผู้ประกอบการในซัพพลายเชนเดียวกันก็ต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าการผลิตสายพานของโรงงานใด

ดีท่ีสุดและต้นทุนต่าท่ีสุด และพิจารณาร่วมกันใช้สายพานของผู้ประกอบการรายน้ันเพ่ือลดต้นทุนลง 

เป็นต้น 

▪ ระดับท่ี 4 การแชร์ปัจจัยเส่ียงและก าไรระหว่างกลุ่มธุรกิจร่วมกัน (Sharing Risks and Benefits)  

ความร่วมมือในระดับน้ี ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเดียวกันต่างมีความไว้เน้ือเชื่อใจกันแล้ว จึง

สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแรง จนสามารถแชร์ปัจจัยเส่ียงและผลก าไรของของกิจการระหว่าง
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กันเป็นกลุ่มก้อนธรุกิจ ซ่ึงจะท าให้ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในซัพพลายเชนสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ

ภายนอกประเทศได้ เพราะทุกกิจการเห็นความเส่ียงและโอกาสไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้สามารถ

วางแผนเชิงกลยุทธข์องกลุ่มธรุกิจได้อย่างมีทิศทางอย่างเป็นระบบ  

 

2 เมกะเทรนด์ “ต้องเร่งตระหนัก” เพ่ือน ามาก าหนดกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 

เมกะเทรนด์ท่ี 5 Aging Society ประเทศไทยเข้าใกล้สู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยในปี 2564 มีผู้สูงอายุท่ีมี

อายุเกินกว่า 60 ปีจ านวนกว่า 12 ล้านคน คิดเป็น 18% ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ ด้วยเหตุน้ี สินค้าท่ี

จะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ สันทนาการ การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและ

เชิงวัฒนธรรมท่ีมีกิจกรรมเบา ๆ ท่ีกลุ่มผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมได้ นอกจากตลาดสินค้าและบริการจะมี

ทิศทางไปทางกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว จะพบว่ากลุ่มผู้บริโภคท่ีชี้น าการบริโภคของตลาด คือ กลุ่มอายุตั้งแต่ 

35-49 ปี มีจ านวน 15 ล้านคน คิดเป็น 22% ของจ านวนประชากรท้ังประเทศ ซ่ึงอยู่ในวัยท างานท่ีรายได้

เริ่มม่ันคงและมีอ านาจในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการสูง ซ่ึงผู้บริโภคกลุ่มน้ีอยู่ในช่วงสร้างครอบครัว

และบางส่วนมีภาระต้องดูแลท้ังเด็กและผู้สูงอายุในเวลาเดียวกัน ผู้บริโภคกลุ่มน้ีจึงเป็นกลุ่มท่ีชี้น าทิศทาง

ภาพรวมการบริโภคของตลาดได้ ดังน้ัน นอกจากผลิตสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุแล้ว 

ภาคธุรกิจจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มอายุ 35-49 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีอ านาจ

ตัดสินใจในการซ้ือ 

 

เมกะเทรนด์ท่ี 6 BCG Economy เทรนด์เศรษฐกิจใหม่ท่ีภาครัฐก าหนดให้เป็นแนวนโยบายแห่งชาติ ซ่ึงมี

เป้าหมายให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการปกป้องส่ิงแวดล้อมและลดปัญหาโลก

ร้อนไปด้วยในเวลาเดียวกัน โดย BCG Economy ประกอบไปด้วย  

▪ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) มุ่งเน้นใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าควบคู่การ

รักษาสมดุลส่ิงแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการอย่างมี

นวัตกรรมและมีมูลค่าเพ่ิม 

▪ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้นใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ใน 3 เรื่อง ได้แก ่การ

ใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจร (Reuse, Refurbish, Sharing) การแปรสภาพเพ่ือกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, 

Upcycle) และการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพ่ือให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุด (Zero-

Waste) 

▪ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ท่ีมุ่งเน้นการเติบโตคู่กับการรักษาส่ิงแวดล้อมน้ี จะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ

ของผู้ประกอบการท้ังทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือ ภาครัฐมีแนวโน้มท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ

ท่ีปฏิบัติตามแนวทาง BCG และจะมีกฎระเบียบในการขอความร่วมมือผู้ประกอบการท้ังแบบสมัครใจและ

เชิงบังคับเพ่ือให้ผู้ประกอบการด าเนินการตาม ส่วนทางอ้อมคือ การท่ีผู้บริโภคมีความตื่นตัวเรื่องการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจะท าให้สินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์การบริโภคท่ีรักษาส่ิงแวดล้อมร่วมด้วยจะเป็นท่ี

ต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองกับเทรนด์ BCG น้ี    

 

กล่าวโดยสรุป 6 เมกะเทรนด์ปี 2565-2569 ได้แก่ 2 เทรนด์ต้องเร่งท า (Digitalization, Globalization) 2 

เทรนด์ต้องเร่งเสริม (New Technologies, Collaborative Business Models) และ 2 เทรนด์ต้องเร่ง

ตระหนัก (Aging Society, BCG Economy) จะเข้ามาบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินธรุกิจไทยใน 3 

ปีข้างหน้า เป็นความท้าทายท่ีผู้ประกอบการต้องตระหนักและปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับ

เมกะเทรนด์ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือสร้างความเติบโตของธุรกิจต่อไป  

 

* * * * * * * * * * 


