ส่ องเทรนด์ ตลาด New Frontiers...ผู้ประกอบการไทยปรั บกลยุทธ์ คว้ าโอกาสใหม่
ฝ่ ายวิจัยธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดใหม่หรื อ New Frontiers เช่น ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียกลาง
แอฟริ กาตะวันออก ขยายตัวอย่างร้ อนแรงถึงปี ละ 6-7% และมีแนวโน้ มจะขยายตัวในระดับนี ้ไปอีกหลายปี สวนทางกับ
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คอ่ นข้ างซบเซา สถานการณ์ ดงั กล่าวทาให้ นกั ธุรกิจทัว่ โลกรวมถึงผู้ประกอบการไทยเริ่ มเบนเข็ม
หันมาให้ ความสนใจกลุ่ม New Frontiers มากขึ ้น ประกอบกับกลุ่ม New Frontiers หลายประเทศเพิ่งเปิ ดรับการค้ า
การลงทุนจากต่างประเทศ มีการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงสังคมเมืองและกลุม่ Middle Class หรื อชนชันกลาง
้
เติบโตเร็ ว ทาให้ มีความต้ องการสินค้ าและบริ การเป็ นจานวนมาก ซึง่ นับเป็ นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยที่จะ
ขยายตลาดไป New Frontiers และยังช่วยบรรเทาผลกระทบจากตลาดหลัก ที่ชะลอตัว ทังนี
้ ้ หนึ่งในหัวใจสาคัญของ
การเจาะตลาด New Frontiers คือ การเข้ าใจพฤติกรรมผู้บริ โภค ซึง่ หลายประเทศใน New Frontiers ยังไม่เป็ นที่ร้ ู จกั
ของผู้ประกอบการไทยมากนัก ประกอบกับที่ผ่านมาพฤติกรรมผู้บริ โภคในตลาด New Frontiers เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ดังนัน้ ในโอกาสต้ อนรั บปี ใหม่ 2563 EXIM BANK จึงขอหยิบยกเทรนด์ในตลาด New Frontiers เพื่อเป็ นเรดาร์ ชี ้
ทิศทางการทาตลาดแก่ผ้ ปู ระกอบการและผู้ที่สนใจต่อไป
 กลุ่ม Middle Class มาแรง (The Rising of Middle Class) โครงสร้ างทางเศรษฐกิจของหลายประเทศ
ใน New Frontiers เริ่ มเปลี่ยนแปลงจากในอดีต โดยเฉพาะการเติบโตอย่างรวดเร็ วของกลุ่ม Middle Class จากข้ อมูล
ของ Brookings Institute ประเมินว่าภายในปี 2573 กลุ่ม Middle Class ในเอเชียแปซิฟิกจะเพิ่มขึ ้นแตะระดับ 3.5
พันล้ านคน คิดเป็ นสัดส่วนถึง 65% ของกลุ่ม Middle Class ทัว่ โลก โดยส่วนใหญ่อยู่ในจีน อินเดีย และอินโดนี เซีย
ขณะที่ในแอฟริ กามีจานวนกว่า 200 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัวจากปั จจุบนั การเติบโตของกลุ่ม Middle Class มีส่วน
ทาให้ สงั คมเมืองใน New Frontiers ขยายตัวก้ าวกระโดด โดย UN คาดว่าในปี 2573 เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ 10 อันดับแรก
ของโลกจะอยู่ในกลุ่ม New Frontiers ถึง 9 เมือง เช่น กรุ งนิวเดลี (อินเดีย) เมืองเซี่ยงไฮ้ (จีน) กรุ งไคโร (อียิปต์) กรุ ง
เม็กซิโกซิตี ้ (เม็กซิโก) เมืองเซาเปาโล (บราซิล) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ สินค้ าและบริ การที่จะเจาะกลุ่ม Middle Class ต้ องสอดคล้ อง
กับไลฟ์ สไตล์การดาเนินชีวิตแบบสังคมเมือง เช่น การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม การบริ โภคอาหารจานด่วนหรื ออาหาร
สาเร็ จรู ป การให้ ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพ เป็ นต้ น อีกทังก
้ าลังซื ้อที่เพิ่มขึน้ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคกลุ่มนี ใ้ ห้ ความสาคัญ
เป็ นอย่างมากกับสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน
 วัฒนธรรมผสมผสานท้ องถิ่นกับสากล (Hybrid Culture) แม้ กลุ่ม New Frontiers จะเปิ ดรับวัฒนธรรม
การอุปโภคบริ โภคสากลมากขึน้ แต่ด้ วยหลายประเทศมีประวัติศาสตร์ และรากทางวัฒนธรรมอันแข็งแกร่ ง ตลอดจน
วัตถุดิบและทรั พยากรธรรมชาติที่มีเป็ นการเฉพาะในแต่ละท้ องถิ่น จึงเกิดเทรนด์การบริ โภคใหม่ที่ผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมท้ องถิ่นกับวัฒนธรรมโลกยุคใหม่ เช่น Maharaja Mac ซึง่ เป็ นเบอร์ เกอร์ ที่ไม่ใช้ เนื ้อวัวและมีรสชาติเผ็ดร้ อน
สอดคล้ องกับความเชื่อและรสนิยมการบริ โภคของชาวอินเดีย Pokot Ash Yogurt เป็ นโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของต้ น
Cromwo พืชท้ องถิ่นที่ชาวเคนยานิยมนามาใช้ เป็ นอาหารลดน ้าหนัก Uniqlo x Hana Tajima เป็ นคอลเล็คชัน่ เสื ้อผ้ า
ผู้หญิ งที่ผสมผสานวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมุสลิม ให้ เข้ ากับแฟชั่นสมัยใหม่ ซึ่งทาตลาดได้ ดีในกลุ่มประเทศ
อาหรับ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็ นต้ น
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 การตลาดตอบโจทย์ พหุวัฒนธรรม (Multicultural Marketing) กลุ่ม New Frontiers หลายประเทศ
แม้ จะเป็ นประเทศเดียวกันแต่ก็มีความหลากหลายและความซับซ้ อนของเชื ้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น อินเดีย
มีประชากรมากถึง 1,200 ล้ านคน 20 เชื ้อชาติ อยู่ใน 29 รัฐ 7 ดินแดนสหภาพ มีภาษาท้ องถิ่นมากถึง 80 ภาษา
ไนจีเรี ยมีประชากร 190 ล้ านคน มีชนเผ่า 250 กลุม่ ภาษาท้ องถิ่น 500 ภาษา เป็ นต้ น ผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะตลาด
จึงต้ องพัฒนาสินค้ าและบริ การให้ เข้ าถึงแต่ละกลุ่มได้ เช่น Transsion บริ ษัทผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจีนเจาะตลาด
เอธิโอเปี ยด้ วยการผลิตโทรศัพท์ที่รองรับภาษาท้ องถิ่นสาคัญถึง 3 ภาษา (Amharic, Oromiffaa, Tigirgna) นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ เข้ าถึงผู้ใช้ งานชาวเอธิโอเปี ยได้ หลากหลาย จนสามารถครองส่วนแบ่งตลาดถึง 1 ใน 3 ของตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเอธิโอเปี ย เป็ นต้ น
 ธุรกิจภายใต้ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรื อระบบที่เอื ้อให้ ใช้ ทรัพยากรได้ นาน
และคุ้มค่าที่ สุด รวมถึงสามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ กาลังเป็ นกระแสที่ เติบโตอย่างรวดเร็ วท่ามกลางความตื่นตัว
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ไม่เพียงเกิดขึ ้นในประเทศพัฒนาแล้ ว แต่ยังรวมถึงกลุ่ม New Frontiers ด้ วย โดย
หลายประเทศนาแนวคิด Circular Economy มาใช้ ในภาคธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ ้น เช่น รวันดาจัดตัง้
ศูนย์ รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการระดมเงินทุนจากกองทุนสีเขียว (Green Fund Initiative) โดยศูนย์แห่งนีม้ ี
ศักยภาพจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ราว 1 หมื่นตันต่อปี กานามีธุรกิจบริ การจัดการขยะผ่าน Mobile Application
“Coliba” โดยผู้ใช้ บริ การสามารถศึกษาวิธีจัดการขยะ ประเมินมูลค่าขยะ กาหนดเวลาให้ มารั บขยะ และชาระเงิน
ค่าบริ การผ่าน Application อินโดนีเซียมี Gojek ผู้ให้ บริ การแชร์ ยานพาหนะและ Delivery Service ผ่าน Mobile
Application ช่วยลดปริ มาณรถยนต์และมลภาวะบนท้ องถนน รวมถึงใช้ ทรัพยากรได้ อย่างคุ้มค่า เป็ นต้ น
 พลังแห่ งผู้หญิง (Power of Women) กลุม่ ผู้หญิงนับเป็ นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่สาคัญในตลาด New Frontiers
หลังจากในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาบทบาทของผู้หญิงต่อระบบเศรษฐกิจมีมากขึ ้น โดยทวีปแอฟริ กามีประชากรหญิง
มากถึง 600 ล้ านคน และราวครึ่ งหนึ่งอยู่ในวัยทางานที่มีกาลังซื ้อ หรื อผลสารวจของ Grant Thornton ระบุว่าอินโดนีเซีย
และฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ป็ น ประเทศที่ มี ผ้ ูบ ริ ห ารหญิ งมากที่ สุด ในเอเชี ย แปซิ ฟิ ก ท าให้ ผ้ ูผ ลิ ตสิ น ค้ า และบริ ก ารต่า งมุ่ง ให้
ความสาคัญในการเจาะตลาดผู้บริ โภคหญิง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตอบโจทย์ความต้ องการของผู้หญิงเป็ น
การเฉพาะ เช่น L’OREAL เครื่ องสาอางของฝรั่ งเศสจัดตังศู
้ นย์ วิจัยและพัฒนาที่ ประเทศแอฟริ กาใต้ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้หญิงแอฟริ กา ทังด้
้ านสีผิวและลักษณะผิวพรรณ เป็ นต้ น
เทรนด์ใหม่ๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นคาดว่าจะสร้ างโอกาสทางธุรกิจในตลาด New Frontiers อีกมหาศาล ซึง่ ผู้ประกอบการ
ที่สนใจจะขยายตลาดสู่ New Frontiers ควรทาความเข้ าใจและพัฒนาสินค้ าและบริ การให้ ตอบโจทย์กบั เทรนด์ใหม่ๆ
ดังกล่าว ซึง่ จะช่วยให้ เข้ าถึงและกุมหัวใจของผู้บริ โภคใน New Frontiers ได้ อย่างไม่ยากเย็นนัก
25 ธันวาคม 2562
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