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เปลียนแปลงในด้
นแปลง านต่างๆ เกิดขึน' อย่างสมําเสมอและบางครัง' อาจเกิดขึ 'นอย่างรวดเร็ ว
หากไม่มีการเตรี ยมพร้ อมรั บมือทีพอเพียงก็อาจก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่ธุรกิ จได้ ในทางกลับกันการเตรี ยมตัว
รับมือทีดีก็ย่อมสร้ างโอกาสทีดีกว่าคู่แข่งขัน ดังนัน' ผู้ประกอบการ SMEs ทีส่วนใหญ่อาจรู้ สกึ ว่าธุรกิจของตนเองมี
ของตน
ข้ อด้ อยหรื อความเสียเปรี ยบผู
ยบผู้ ประกอบการรายใหญ่ในหลายๆ ด้ านนั
น น' ควรหันมามองในแง่
มองในแง่บวกว่า SMEs เองก็มี
จุดเด่นของการที เป็ นธุรกิ จเล็กๆ คือ ความคล่องตัวทีสูงกว่าและสามารถตั
สามารถตัดสินใจปรั บหรื อขยับตัวต่อกระแสการ
เปลียนแปลงต่างๆ ได้ ง่ายและรวดเร็ วกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่
บางท่านอาจถามว่า แล้ วจะเตรี ยมตัวรั บมืออะไรหรื อต้ องปรั บตัวอย่างไร และอยากจะทราบข้
อยากจะทราบข้ อมูลการ
เปลียนแปลงในอนาคตว่ามีอะไรบ้ าง คงไม่มีใครสามารถให้ คําตอบได้ ชัดเจนว่าในอีก 2-3
2 ปี ข้ างหน้ าจะมีการ
เปลียนแปลงอะไรบ้ าง หรื ออีก 5 ปี หรื อ 10-20 ปี จะต้ องปรับธุรกิจอย่างไร เรื องนี 'จึงต้ องอาศั
ง ยข้ อมูลแนวโน้ มการ
เปลี ย นแปลงและปั จ จั ย ที สํ า คัญ ที ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ บริ โ ภคซึ ง จะกระทบต่ อ การทํ า ธุ ร กิ จ ในอนาคต
(Megatrends) และท่านอยู่ในห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) ทีได้ รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงนันมากน้
'
อย
เพียงใด
ข้ อมูล Megatrends มีการระบุ
การระบุอย่างแพร่ หลายจากบริ ษัททีปรึ กษาด้ด้ านการตลาด การเงินและการจัดการ
องค์กร รวมทังหน่
' วยงานทีเกียวข้ องกับการส่งเสริ มการส่งออกของประเทศเอง เช่น www.futurevaluechain.com
ซึง ระบุผลการศึกษาเรื อง Future Value Chain 2022 ว่า กลุม่ Megatrends ทีสําคัญและอาจส่งผลรุ นแรงต่อการทํา
ธุรกิจในอนาคตประกอบด้ วย
1. Health and Wellness โดยสินค้ าและบริ การต้ องตอบสนองกลุ่มผู้บริ โภคทีให้ ความสําคัญแก่สขุ ภาพ
มากยิงขึ 'น
2. Fight for Resources การทีทรัพยากรมีจํากัดและหายากขึ 'น ทําให้ กลุ่มผู้บริ โภคจะให้
ภค ความสําคัญกับ
สินค้ าทีเข้ ากับระบบ Ecosystem มากขึ 'น คือ สินค้ า บริ การ เนื 'อหา มีความครบถ้ วน เชือมโยงและมีความสัมพันธ์
กันในแหล่งเดียวกัน ตัวอย่างทีเห็นชัดในปั จจุบนั คือ Apple Inc ดังนัน' การพัฒนาสินค้ าและบริ การต้ องมีฐานข้ อมูล
ให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ าถึงรายละเอี
ายละเอียดของสินค้ าได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว ง่าย และมีประสิทธิภาพ
3. Environmental Sustainability ผู้บริ โภคจะมี
จะมีความตระหนักถึงความสําคัญของธุรกิจเพือสิงแวดล้ อม
และการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืนมากขึ 'น ดังนัน' ผู้ประกอบการต้ องคํานึงถึงเรื อง Green Business ทังด้
' านสินค้ า
บริ การ บรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มากขึ 'น

4. Digital World ธุรกิจต้ องสามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้บริ โภคทีเปลียนแปลงไปสู่การใช้ ชีวิตบนโลก
ดิจิทัลมากขึน' เข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ จากอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์และ E-commerce เพื อสามารถให้ บริ การแก่
ผู้บริ โภคได้ ดียิงขึ 'น
5. Future Working การทํางานในอนาคตจะมีความยืดหยุ่นมากขึน' เนืองจากการพัฒนาเทคโนโลยีที
ทัน สมัย และเป็ นไปอย่ า งรวดเร็ ว ซึง ธุ ร กิ จ ก็ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานให้ ส อดคล้ อ ง เช่ น High-speed
Logistics
นอกจาก 5 เรื องดังกล่าวแล้ ว เว็บไซต์ข้างต้ นยังกล่าวถึงแนวโน้ มอืนๆ อีกหลายอย่าง เช่น Income Shift,
Social Responsibility, New Social Structures, Urbanization และ Female Shift เป็ นต้ น ซึง ปั จจัยเหล่านี 'มีผลต่อ
การทํ าธุรกิ จในอนาคตและส่งผลต่อห่วงโซ่การผลิต หากท่านสนใจก็สามารถหาอ่านเพิ มเติมได้ ครั บ น่าจะเป็ น
ประโยชน์ ในการทําความเข้ าใจตลาดผู้บริ โภค เพือพัฒนาสินค้ าและบริ การ การวางแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจ รวมทัง'
การปรับปรุ งการดําเนินงานทังในแง่
'
การตลาดและการจัดการองค์กรให้ สามารถรับมือกับอนาคตทีกําลังเปลียนแปลง
ได้ ดียิงขึ 'น สวัสดีครับ

