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บริษทั PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) หน ึง่ในเครือข่ายบริษทัผู้ ให้บริการด้านการตรวจสอบบญัชี บริการให้
ค าปรึกษาด้านภาษ ี และบริการให้ค าปรึกษาทางธุรกจิรายใหญ่ของโลก เผยผลการศึกษา PwC’s Five megatrends 

and possible implications และ ผลส ารวจซีอโีอล่าสุดของทาง PwC ถึง “เมกะเทรนด์” แนวโน้มหลกัของโลก 5 
ประการ ซึ่งเป็น “กระแสร่วม” ที่จะส่งผลระทบต่อแต่ละประเทศ และแต่ละสังคมในระดับทีแ่ตกต่างกนัไป 
 
ท ั้งน้ี ผูบ้ริหารยคุเมกะเทรนด์ ตอ้งผนัตวัเองมาเป็นซอีีโอสายพนัธ์ุใหม่ (Hybrid) คือสามารถปรบัตวัให้ธุรกิจอยูไ่ดท้ ั้งโลก
ปัจจบุนั-อนาคต มีแผนระยะสัน้-กลาง-ยาว รองรับความเส่ียง-ความไม่แน่นอน พร้อมกบัค  านึงถึงคน เทคโนโลยี ภาระกิจตอ่
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

PwC เผย 5 เมกะเทรนด์ แนะไทยเร่งสร้างผู้บริหารสายพันธ์ุใหม่ 



ผลจากการศึกษาที่น่าสนใจ ได้แก่ 
 
แนวโน้มส าคญัประการแรกคือ ความกา้วหน้าในการพฒันาเทคโนโลยี (Technological breakthroughs) โดยในระยะ
ต่อไปขา้งหน้าโลกจะเต็มไปด้วย “ดิจิตลัเนทฟี” (Digital Natives) คือกลุ่มคนทีต่อ้งเชื่อมตอ่กบัสงัคมออนไลน์ และใช ้
เทคโนโลยีเพือ่ตอบสนองความตอ้งการชวีิตประจ าวนั และใชเ้คร่ืองมอืส่ือสารทีห่ลากหลาย 
 
จากรายงาน Cisco Internet Business Solution Group ระบุว่า อัตราการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมี
แนวโน้มที่จะเพิม่สูงขึ้น โดยจ านวนเคร่ืองมอืส่ือสาร  (Connected devices) ในโลกคาดจะเพิ่มเป็น 2.5 หมื่นล้านเคร่ืองในปี 
2558 โดยมีมากกว่าประชากรโลก (World population) ที่ 7.2 พนัล้านคน หรือคิดเป็นกว่า 3 เท่าของประชากรในโลก
ท ั้งหมด 
 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic shifts) โดยมกีารเปล่ียนถ่ายข ั้วอ านาจทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศ
มหาอ านาจไปสู่ตลาดเกิดใหม่ (Emerging economies) และการเปล่ียนแปลงของจ านวนประชากรทีค่าดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 
หรือลดลงอย่างรวดเร็วในอีก 10 ปีขา้งหน้า 
 
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจ านวนประชากรผูสู้งอายุ (Aging society) ถือเป็นผลกระทบหลกัที่ส าคญัอีกประการหน่ึง โดย
รายงานของ The United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

คาดว่าสดัส่วนประชากรโลกทีม่ีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเตบิโตถึงรอ้ยละ 21 ในปี 2593 จากปี 2543 ที่เพยีงรอ้ยละ 10 ในขณะที่
สดัส่วนของประชากรวยัท  างาน (Working society) ก  าลังปรบัตวัลดลง 
 
การใชจ่้ายท ัว่โลก (Spending of the global middle class) มีแนวโน้มจะสูงถึง 55.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี 
2563 จาก 21.3 ล้านล้านในปี 2552 สะทอ้นให้เห็นถึงก  าลังซือ้ของผูบ้ริโภคที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริโภคในภมูิภาค
เอเชยีแปซฟิิก (ขอ้มลูจาก Brooking Council) 

 
การเปล่ียนข ั้วอ านาจเศรษฐกจิของโลก (Shift in economic power) จะเปล่ียนไป โดยเศรษฐกจิโลกจะถูกขบัเคล่ือนโดย
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging merkets) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่มีอตัราการเติบโตสูงในกลุ่มที่เรียกว่า E7 ได้แก่ จีน, 
อินเดีย, บราซลิ, รัสเซยี, อินโดนิเซยี, เมก็ซโิก และตุรกี ซึ่งการเปล่ียนข ั้วอ านาจเศรษฐกจิโลกมาเป็น “บรูพาภิวฒัน์” จะน ามาซึ่ง
การแข่งขนัทีรุ่นแรงขึ้นโดยเฉพาะจากฝ่ังเอเชยี 
 
PwC คาดการณ์ว่า ในปี 2593 ประเทศในกลุ่ม E7 จะมี GDP รวมกนัสูงถึง 138.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (จาก 20.9 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2552) น าหน้า GDP ในกลุ่ม G7 หรือกลุ่มประเทศมหาอ านาจ ประกอบด้วย สหรัฐฯอเมริกา, ญ ีปุ่่ น, 
ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, สหราชอาณาจกัร และ แคนาดา อยูป่ระมาณ 69.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 
การขยายตวัของชุมชนเมอืง (Accelerating urbanisation) มีแนวโน้มว่า ในปี 2573 จะมปีริมาณของคนเมอืง (Urban 

dwellers) ในโลกมากถึง 4.9 พนัล้านคน จาก 3.8 พนัล้านคนในปี 2553โดยส่วนใหญอ่าศยัอยู่ในทวีปเอเชยีและแอฟริกา 
(ขอ้มลูจาก The UN Department of Economic and Social Affairs) 

 
 
 
 



เมกะเทรนด์ประการสุดทา้ยคือการขาดแคลนทรัพยากรและการเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศ (Climate change and 

resource scarcity) โดยรายงานของ National Intelligence Council มีการคาดการณ์ว่าความตอ้งการพลงังานในโลกจะ
เพิ่มถึง 50 เปอร์เซนต์ในปี 2573 ในขณะที่ความตอ้งการใชท้รัพยากรน ้ าและอาหารจะพุ่งสูงถึง 40 เปอร์เซน็ต์ และ 35 
เปอร์เซน็ตต์ามล าดับ 
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