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ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ของโลก โดยมี 5 เทรนด์ส าคญัเป็นตวัขบัเคล่ือน ธุรกจิไทยจ าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนกล
ยุทธ์ใหท้นักระแสโลกอนาคต ผูบ้ริหารยุคเมกะเทรนด์ ตอ้งผนัตวัเองมาเป็นซอีีโอสายพนัธ์ุใหม ่ (Hybrid) คือสามารถปรบัตวัให้
ธุรกจิอยู่ไดท้ ั้งโลกปัจจบุนั-โลกอนาคต มีแผนระยะสั้น-กลาง-ยาว รองรบัความเส่ียง-ความไม่แน่นอน นอกจากน้ีตอ้งค  านึงถึงคน 
เทคโนโลยี ภาระกิจต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 
การด าเนินธุรกิจท่ามกลางภาวะการเปล่ียนแปลงที่ไม่หยุดน่ิงในปัจจุบนั จ าเป็นอย่างยิ่งทีบ่รรดาผูน้ าองค์กรและผูบ้ริหารท ั้งหลายตอ้ง
เขา้ใจถึงทิศทางหลกัของกระแสโลกในอนาคต หรือ ‘เมกะเทรนด์’ เพือ่วิเคราะห์ดูผลกระทบที่จะเกดิขึ้น ท ั้งทางด้านเศรษฐกิจสงัคม 
และการเมอืง เพือ่เตรียมการรบัมอืกบัความทา้ทาย และปรับแผนธุรกจิให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไป 
รวมท ั้งสามารถกา้วไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจไดอ้ย่างย ัง่ยืน 
 
 

PwC เผย 5 เมกะเทรนด์ แนะไทยเร่งสร้างผู้บริหารสายพนัธ์ุใหม่ 



นาย ศิระ อินทรก  าธรชยั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) กล่าวว่า ในขณะทีโ่ลก
ก  าลังกา้วเขา้สู่การเปล่ียนแปลงในหลาย  ๆ ด้าน ‘เมกะเทรนด์’ ถือเป็นแนวโน้มหลกัที่เกดิขึ้นท ัว่โลก ซึ่งส่งผลกระทบตอ่แต่ละประเทศ
และแต่ละสงัคมในระดบัที่แตกต่างกนัออกไป แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งถือว่าเป็น ‘กระแสร่วม’ ทีโ่ลกก  าลงัด าเนินไปในอนาคตใน
ทิศทางเดียวกนัซึ่งมอียู่ 5 แนวโน้ม จากผลการศึกษา Five megatrends and possible implications และผลส ารวจ ซอีีโอ
ล่าสุดของทาง PwC 

 
1.ความก้าวหน้าในการพฒันาเทคโนโลยี (Technological breakthroughs) 

แนวโน้มส าคญัประการแรกคือ พฒันาการทางด้านเทคโนโลยทีี่นอกจากจะรุดหน้าไปเร่ือยๆ แล้ว ยงัสามารถเขา้ถึงได้ง่ายขึ้น 
แพร่หลายกวา้งขวางมากขึ้น ด้วยราคาทีถู่กลงเร่ือยๆ คงปฏเิสธไมไ่ดว้่าในช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผา่นมา เทคโนโลยีชว่ยท  าให้เกิดการ 
เปล่ียนแปลงในหลายๆด้าน และยงัมบีทบาทส าคญัตอ่การด าเนินชวีิตประจ าวนั การพฒันาสงัคมและธุรกิจ นอกจากน้ีการพฒันา 
เทคโนโลยยีงัก่อให้เกดินวตักรรมและแนวคดิด้านการประกอบอุตสาหกรรมใหม่ๆซึ่งส่งผลอย่างมากต่อ ขนาด และรูปแบบของ 
อุตสาหกรรมการผลิตของโลก รวมท ั้งงานวิจยัและพฒันา (Research and Development) ทีก่่อให้เกดิสินคา้และ 
บริการในด้านต่าง  ๆ

 
“เมื่อผูบ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มลูได้รวดเร็วขึ้น กย็อ่มจะสามารถแชร์ขอ้มูล หรือให้ฟีดแบค็ตอ่สินคา้และบริการทีไ่ดร้บัได้อย่างรวดเร็ว 
มากขึ้นผา่นช่องทางสงัคมออนไลน์ หรือ โซเชยีลมีเดีย ซึ่งหากไปดูสถิติจ านวนผูใ้ชง้านเฟซบุค๊ในโลกในปัจจุบนั เราจะเห็นว่าม ี
มากถึง 1.19 พนัล้านคน เกอืบเท่าจ านวนประชากรของอินเดียท ั้งประเทศ” นายศิระ กล่าว 

 
นายศิระกล่าวตอ่ว่า การน าโซเชียลมีเดียมาประยกุต์ใชจ้ะช่วยยน่ระยะทางการส่ือสารระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคให้ใกล้กนัมาก  
ขึ้น เขา้ใจกนัมากขึ้น แตใ่นขณะเดียวกนัก็น ามาซึ่งความเส่ียงจากการจารกรรมปลอดภยัขอ้มลูสารสนเทศ และส่งผลกระทบตอ่ 
ภาพลกัษณ์และชือ่เสียงขององคก์รแบบ Real time หากฟีดแบค็ตอ่สินคา้และบริการเป็นไปในทางลบ ดังนั้น ภาคธุรกิจตอ้ง 
มีแผนรองรบัความเส่ียง รวมท ั้งจดัต ัง้ศูนยบ์ริการขอ้มลูลูกคา้แบบเรียลไทม์เมื่อยามที่เกิดปัญหาต่างๆขึ้น 

 
“ผูบ้ริโภคในโลกยคุดิจิตอล มีพฤตกิรรมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างชดัเจน คนเหล่าน้ีตอ้งการทีจ่ะเขา้ถึงขอ้มลูได้อย่างสะดวกผา่นการ 
ใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารที่หลากหลาย ตอ้งการสินคา้และบริการที่ customise ได้ คดัสรรขึ้นมาส าหรบัผูบ้ริโภคเฉพาะราย และ 
ตอ้งการที่จะได้รบัการบริการและประสบการณ์ทีไ่ม่เหมอืนใคร โลกในระยะตอ่ไปขา้งหน้าจะเตม็ไปดว้ยคนที่เราเรียกว่า ‘ดิ 
จิตลัเนทฟี’ (Digital Natives) คือพวกทีต่อ้งเชือ่มตอ่กบัสงัคมออนไลน์ และใชเ้ทคโนโลยีเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 
ชีวิตประจ าวนั และใชเ้คร่ืองมือส่ือสารที่หลากหลาย ซึ่งเรามองว่า การขยายตวัของลูกคา้กลุ่มน้ีจะยิ่งเตบิโตใน 5-10 ปีขา้งหน้า”  
นายศิระ กล่าว 
 
นอกจากน้ี กระแสของการน ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ประเภท ได้แก่ Social, Mobility, Analytics และ คลาวน์ 
คอมพิวติ้ง ได้เขา้มามีบทบาทในการด าเนินธุรกิจและขบัเคล่ือนองคก์รท ัว่โลก ส่งผลให้ภาคธุรกจิไทยตอ้งเร่งปรบัตวัและเสริมองค ์
ความรู้เกีย่วกบัเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อเตรียมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของพฤตกิรรมผูบ้ริโภคและการเปิดประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซยีน 
 
รายงานยงัระบุว่า อตัราการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในระยะขา้งหน้า โดยจ านวน 
เคร่ืองมอืส่ือสาร (Connected devices) ในโลกคาดจะเพิ่มเป็น 2.5 หมื่นล้านเคร่ืองในปี 2558 โดยมีมากกว่าประชากร 
โลก (World population) ที่ 7.2 พนัล้านคน หรือคดิเป็นกว่า 3 เท่าของประชากรในโลกท ั้งหมด1 



“ความกา้วหน้าทางด้านเทคโนโลยยีงัส่งผลกระทบตอ่รูปแบบการจ้างงานองคก์รในอนาคต  คือมีท ั้งผลดีและผลเสีย โดยหากมองใน
แง่บวก จะท  าให้ธุรกิจมชี่องทางที่หลากหลายขึ้นในการเฟ้นหา Talent ผา่นทาง Digital platform ต่างๆ แตข่ณะเดียวกนั กท็  า
ให้เกดิการแข่งขนัในการเฟ้นหาคนที่ใช่ของนายจ้าง ส่งผลให้เกิด ‘Talent war’ ตามมา นอกจากน้ี ความกงัวลเร่ืองปัญหาสมอง
ไหลและค่าแรงที่สูงขึ้นของตลาดประเทศที่มกีารเติบโตสูงยงัคงเป็นปัจจยัเส่ียงกดดันการด าเนินธุรกจิในระยะขา้งหน้า” นายศิระ 
กล่าว 
 
2.การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic shifts) 

การเปล่ียนถ่ายข ั้วอ านาจทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศมหาอ านาจไปสู่ตลาดเกิดใหม่ (Emerging economies) และการ
เปล่ียนแปลงของจ านวนประชากรที่คาดว่าจะเพิม่สูงขึ้น หรือลดลงอย่างรวดเร็วในอีก 10 ปีขา้งหน้าจะส่งผลกระทบตอ่แรงกดดนั
ในเร่ืองการใชท้รพัยากรอย่างมีนยัส าคญั รวมท ั้งรูปแบบและพฤตกิรรมการด าเนินชวีิตของบคุคล บรรทดัฐานและค่านิยมทางสงัคม 
 
ผลกระทบหลกัที่ส าคญัอีกประการหน่ึง คอื การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจ านวนประชากรผูสู้งอายุ (Aging society) ในขณะที่
สดัส่วนของประชากรวยัท  างาน (Working society) ก  าลังปรบัตวัลดลง โดยรายงานของ The United Nations 

Department 1Cisco Internet Business Solutions Group of Economic and Social Affairs, Population 

Division คาดว่าสดัส่วนประชากรโลกที่มอีายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปจะเตบิโตถึงร้อยละ 21 ในปี 2593 จากปี 2543 ที่เพียงรอ้ย
ละ 102 

 
นายศิระกล่าวว่า แนวโนม้ในทางประชากรศาสตร์ที่เปล่ียนแปลงไปเป็นสงัคมที่ชราภาพมากขึ้น สืบเน่ืองมาจากการทีอ่ัตราการเกดิ 
(Fertility rate) ที่ลดลง ในขณะเดียวกบัทีช่่วงอายขุองประชากรในสงัคมยืดยาวขึ้นสืบเน่ืองจากความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้นและ
เทคโนโลยีในทางการแพทยท์ี่กา้วหน้ามากขึ้น โดยปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลให้สดัส่วนของประชากรแรกเกิด ประชากรวยัท  างาน และ
จ านวนผูสู้งอายุเปล่ียนแปลงไป 
 
ประเทศไทยทีก่  าลงัเคล่ือนตวัสู่สงัคมผูสู้งอายุในอีก 20 ปีขา้งหน้า ซึ่งแน่นอนว่าย่อมน ามาซึ่งโอกาสและความทา้ทาย โดยหากมอง
ในแงบ่วก ระลอกคล่ืนของสงัคมผูสู้งอายุจะส่งผลใหค้นมองหาการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก  าลังซือ้ในกลุ่มสงัคมคน
ช ั้นกลางที่เพิ่มขึ้นเร่ือย  ๆ
 
โดยรายงานไดร้ะบุว่า การใชจ่้ายของกลุ่มคนชนช ัน้กลางท ัว่โลก (Spending of the global middle class) มีแนวโน้มจะสูง
ถึง 55.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2563 จาก 21.3 ล้านล้านในปี 2552 สะทอ้นให้เห็นถึงก  าลังซือ้ของผูบ้ริโภคที่เพิม่ขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริโภคในภูมิภาคเอเชยีแปซฟิิก3 

 
“ในทางตรงกนัขา้ม หากโครงสร้างประชากรศาสตร์เปล่ียนแปลงของสงัคมไปเป็นสงัคมที่ชราภาพมากขึ้น จะส่งผลกระทบตอ่ขดี
ความสามารถในการช  าระหน้ีของภาครัฐฯ หากประชากรวยัท  างานมีไม่เพียงพอ ท  าให้มคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งปรบัโครงสร้างภาษี 
หรือแมก้ระท ัง่สวสัดิการต่างๆ และเมือ่มีประชากรสูงวยัเป็นจ านวนมาก นโยบายทางด้านสาธารณสุขกอ็าจตอ้งมีการปรบัเปล่ียน
ตามไปด้วย เมือ่รัฐฯ ตอ้งแบกรบัภาระในการดูแลผูสู้งอายุ และอาจส่งผลกระทบตอ่ GDP ของประเทศโดยรวม” นาย ศิระ กล่าว 



3.การเปลีย่นขั้วอ านาจเศรษฐกจิของโลก (Shift in economic power) 

เป็นที่ทราบกนัดีว่าในระยะเวลาชว่ง 2-3 ปีที่ผา่นมา เศรษฐกิจของโลกไดถู้กขบัเคล่ือนโดยตลาดเกดิใหม่ (Emerging 

markets) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่มอีัตราการเตบิโตสูงในกลุ่มที่เรียกว่า E7 ได้แก่ จีน, อินเดีย, บราซลิ, รัสเซยี, อินโดนีเซยี, 
เม็กซโิก และตรุก ี
 
นายศิระกล่าวว่า ถึงแมท้ิศทางการขยายตวัของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหมจ่ะเผชิญกบัความอ่อนแอในปีน้ี  หลังจากตลาดพฒันาแลว้
อย่างสหรัฐฯและกลุ่มสหภาพยโุรป (อียู) เห็นสญัญาณการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ แตย่งัเชือ่ว่าประเทศในกลุ่ม E7 จะเป็นฟันเฟือง
หลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิโลกในระยะยาว โดยหากไปดูอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศน้ี จะพบว่า GDP 
เพิ่มขึ้นอย่างมากจนมีขนาดใหญเ่กอืบสองเท่าของ GDP ในกลุ่ม G7 หรือ กลุ่มประเทศมหาอ านาจเดิมประกอบด้วย 
สหรัฐอเมริกา, ญ ีปุ่่ น, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, สหราชอาณาจกัร และ แคนาดา 
 
“PwC คาดการณ์ว่า ในปี 2593 ประเทศในกลุ่ม E7 จะมี GDP รวมกนัสูงถึง 138.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (จาก 20.9 

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี2552) น าหน้า GDP ของกลุ่มประเทศ G7 ที่น่าจะอยู่ราว  ๆ69.3 ล้านล้านดอลลาร์ฯ” นาย ศิระ 
กล่าว 
 
นายศิระยงัมองว่า การเปล่ียนข ัว้อ านาจเศรษฐกิจของโลกมาเป็น ‘บรูพาภวิฒัน์’ จะน ามาซึ่งการแข่งขนัทีรุ่นแรงขึ้น และท  าให้เกดิ
คู่แข่งทางธุรกิจใหม่ โๆดยเฉพาะจากฝ่ังเอเชยี ท  าใหอิ้ทธิพลของผูป้ระกอบการธุรกจิในอุตสาหกรรมบางประเภทในตลาดที่พฒันา
แล้วลดลง เพราะตอ้งเผชญิกบัแรงกดดนัต่างๆ รวมท ั้งขาดความน่าสนใจในการเขา้มาลงทนุ หรือดึงดูดพนักงานที่มทีกัษะให้เขา้ 
2The United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division 3Brooking 

Institute ท  างานดว้ย รัฐบาลของกลุ่มประเทศเหล่าน้ีอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งก  าหนดกฏระเบียบและนโยบายทางภาษีที่ดึงดูด  หรือ
ออกมาตรการกระตุน้หรือส่งเสริมการลงทนุต่างๆ (Incentives) เพื่อรักษาความน่าสนใจของประเทศและเพิ่มศกัยภาพในการ
แข่งขนักบัคู่แข่งจากโลกตะวนัออกที่มที ั้งแหล่งพลังงาน ท่าเรือ ตลาดการคา้และปริมาณเงินส ารองที่ม ัง่ค ัง่ 
 
4. การขยายตัวของชุมชนเมอืง (Accelerating urbanisation) 

เมกะเทรนด์ที่เกดิขึ้นควบคู่ไปกบัการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะเชิงประชากรศาสตร์ทีก่ล่าวไปขา้งตน้อีกประการหน่ึงคอื การ
ขยายตวัหรือการเพิ่มปริมาณของสงัคมเมือง หรือ เออร์บนัไนเซช ัน่ นายศิระกล่าวว่าตามสถิตขิององคก์ารสหประชาชาติ ในช่วงยุค
ปี 2493 มีประชากรโลกที่อาศยัอยู่ในตวัเมอืงมนี้อยกว่ารอ้ยละ 30 เปรียบเทยีบกบัปัจจบุนัที่มีมากถึงคร่ึง (หรือรอ้ยละ 50) และ
ภายในปี 2573 คาดว่าปริมาณของคนเมอืง (Urban dwellers) ในโลกจะมมีากถึง 4.9 พนัล้านคนจาก 3.8 พนัล้านคนในปี 
2553โดยส่วนใหญอ่าศยัอยู่ในทวปีเอเชยีและแอฟริกา 
 
นอกจากน้ี รายงานยงัระบุว่า ภายในปี 2558 จะมีเมอืงใหญ่ๆ  (Megacities) ในโลกถึง 22 แห่งทีม่ีประชากรมากกว่า 10 ลา้นคน 
โดยเมอืงใหญเ่หล่าน้ีจะเป็นเมอืงที่อยู่ต ัง้ในกลุ่มประเทศทีก่  าลังพฒันา (Developing countries) ถึง 17 แห่ง 2 สะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงการขยายตวัของรายได้ประชากรของคนในภูมิภาคน้ีอันเน่ืองมาจากก  าลงัซือ้ที่เพิ่มขึ้น 
 
นายศิระกล่าวว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลใหม้าตรฐานการครองชีพปรับตวัดีขึ้น ผูค้นมีโอกาสทาง
การศึกษาและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มโีอกาสในการเล่ือนช ั้นทางสงัคมมากขึ้น และเมื่อปริมาณของชนช ัน้กลางเพิ่มมากขึ้น สงัคมก็
พฒันาไปสู่ความเป็นเมอืงมากขึ้นตามล าดับ 



“การขยายตวัของชุมชนเมืองไม่เพยีงกอ่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในแง่ของวถีิในการด ารงชวีิต  ตลอดจนรูปแบบของการจับจ่ายใช ้
สอย แตย่งัท  าให้เกิดความจ าเป็นในการสร้างเมกะโปรเจ็คใหม่ๆ ไมว่่าจะเป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภคขนาดใหญ ่เชน่ 
การสร้างสนามบิน รถไฟฟ้าความเร็วสูง หรือท่าเรือขนส่งสินคา้ รวมถึงระบบการศึกษา ระบบประกนัสุขภาพ และการจ้างงาน
ต่างๆเพื่อสนองตอบความตอ้งการของคนเมอืง นอกจากน้ี อัตราการใชโ้ซเชยีลมีเดีย อินเตอร์เน็ตและการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ
ออนไลน์ก็จะเพิ่มสูงตามไปด้วย” นายศิระ กล่าว 
 
5. การขาดแคลนทรัพยากรและการเปลีย่นแปลงทางสภาพอากาศ (Climate change and resource scarcity) 

เมกะเทรนด์ประการสุดทา้ยคือการขาดแคลนทรัพยากรและผลกระทบจากปัญหาสภาพภูมอิากาศทีไ่ม่เพยีงแค่ส่งผลกระทบตอ่
ความเป็นอยู่ของมนุษย์เท่านั้น แต่ยงักระทบถึงภาคธุรกิจและสงัคมอีกด้วย 
 
มีการคาดการณ์ว่าความตอ้งการพลังงานในโลกจะเพิ่มถึง 50 เปอร์เซน็ตใ์นปี 2573 ในขณะที่ความตอ้งการใชท้รัพยากรน ้ าและ
อาหารจะพุ่งสูงถึง 40 เปอร์เซน็ต์ และ 35 เปอร์เซน็ตต์ามล าดบั 4 ซึ่งเทรนด์น้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความทา้ทายต่างๆ เชน่จะท  า
อย่างไรถึงจะสามารถมีทรัพยากรเพยีงพอต่อความตอ้งการของสงัคมได้ หรือจดัหาแหล่งพลังงานจากที่ไหน ในรูปแบบใดเพือ่
รองรบักบัการขยายตวัของประชากรโลก ภาครัฐฯและเอกชนตอ้งร่วมมือกนัในการจดัโครงสร้างทางเศรษฐกจิให้สอดคล้องกบั
ความเปล่ียนแปลงที่จะเกดิขึ้นและมีการรณรงค์ให้เกิดการใชพ้ลังงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ มากที่สุด ในขณะเดียวกนั ปัญหาเร่ือง
ส่ิงแวดล้อมที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและกลายเป็นเมกะเทรนด์ทีทุ่กประเทศตอ้งค  านึง เชน่เดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศโลก 
หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า ปัญหาโลกรอ้นก็จะส่งผลกระทบมากขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกนั 

 
“จากความกงัวลในเร่ืองการขาดแคลนทรพัยากร ท  าใหใ้นปัจจบุนัหลายๆ องคก์รได้มกีารปรับตวัน า กรีนเทคโนโลยี มาใชใ้นธุรกจิ
ต่างๆไม่ว่าจะเป็น โครงการโรงแรมสีเขยีว ซึ่งเป็นโรงแรมที่มุ่งเน้นในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอ้ม สนบัสนุนการอนุรกัษ์
พลังงานอย่างย ัง่ยืน หรือโครงการกรีนออฟฟิศ ปรบัพฤติกรรมสถานประกอบการประหยดัพลังงาน น าร่อง ซึ่งถือว่าเป็นจดุเร่ิมตน้ที่
ดี” นายศิระ กล่าว 
 
ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆของโลกโดยมี 5 เมกะเทรนด์ส าคญัเป็นตวัขบัเคล่ือนดังที่กล่าวมาขา้งตน้ แน่นอนว่า
ย่อมจะน ามาซึ่งโอกาสและความทา้ทายต่างๆ ส าหรบัผูป้ระกอบการไทยท ั้งหลาย ทีไ่ม่เพยีงแตจ่ะตอ้งปรับตวัให้ทนักระแสโลก
อนาคต แตย่งัตอ้งผนัตวัเองมาเป็นผูบ้ริหารสายพนัธ์ุใหม่ (Hybrid) ที่ตอ้งสามารถปรบัตวัให้ธุรกจิอยูไ่ดท้ ั้งโลกปัจจบุนั-โลก
อนาคต มีแผนระยะสั้น-กลาง-ยาว รองรับความเส่ียง-ความไม่แน่นอน นอกจากน้ีตอ้งค  านึงถึงก  าลังคน การลงทนุในเทคโนโลยี 
และพนัธกจิตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 


