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ปรากฏการณ์•ของโลกในศตวรรษที
สับสน อลหม่าน (Disorder)
•
•
•

สลับซับซ้อน (Complexity)
แข่งขันสูง (High Competition)
พยากรณ์ไม่ได้ (Unpredictable)

•
•
•

รวดเร็ว (Speed)
เกี่ยวโยงกัน (Concerned)
เครือข่าย (Network)
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จากการคาดการณ์ของบริษทั Roland Berger คอนซัลต์ระดับโลก
จับตามองในปี 2030
• ปัจจัยหลักที่มีอทิ ธิพลต่อการกําหนดเทรนด์ปี 2030 คือการเปลีย่ นแปลงด้านประชากร ทรัพยากร เทคโนโลยี

ใหม่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความยัง่ ยืน

• อาจต้องใช้ทรัพยากรของโลกถึง 3 ใบ เพื่อรองรับความต้องการของประชากรโลก 8.4 พันล้านคน ในอีก 14 ปี
ข้างหน้า
• การพัฒนาที่ยงั ่ ยืนทัง้ มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และรัฐ จะเป็ นตัวชี้วดั ความอยู่รอดทางธุรกิจในอนาคต
อ้างอิงข้ อมูลจาก:

– MEGA TRENDS: A Bigger Picture for a Better Society โดย Roland Berger
– World Population Prospect 2015 Review โดย UN
– Living Planet Report 2013 โดย WWF

การเติบโตขึ้นของโลกาภิวตั น์ (Globalization) ภูมิภาคภิวตั น์
(regionalization)และสภาวะข้ามชาติ (Transnationalization)
• โลกาภิวตั น์ เกิดการพัฒนาด้านการสือ่ สาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงบุคคล ชุมชน องค์กร
รัฐบาลประเทศต่างๆทัว่ โลกได้รวดเร็วสามารถแพร่กระจายสิง่ ต่างๆไปทัว่ โลกได้ในเวลาอันสัน้ เกิดการรับรู/้ ผลกระทบจากสิง่
ที่เกิดขึ้นทันทีทนั ใด
• องค์กรระดับนานาชาติเข้ามามีบทบาทในการจัดการ สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศมากขึ้น
• แต่ละชาติตอ้ งยอมสละอํานาจแห่งรัฐชาติบางประการในการเข้าร่วมกับองค์กรนานาชาติ เพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์
ของประเทศตนเอง
• โลกจะต้องเผชิญกับความไม่สมดุลทางอํานาจ อนาคตโลกจะเป็ นหลายขัว้ อํานาจ ประเทศมหาอํานาจไม่ได้มีเพียงชาติ
เดียวหรือกลุ่มเดียวเท่านั้น เพราะประเทศต่างมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นมีการพึ่งพาและรวมกลุม่ ทัง้ ในเชิงภูมิภาคและ
อุดมการณ์มากขึ้น

เมื่อโลกเปลี่ยน…ผูน้ าํ ต้องเปลี่ยน Disrupt or Be Disrupted
• เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง…As The Future Catches You (Juan Enriquez)
สิง่ ต่างๆกําลังคืบคลานมาถึงในสักวัน ขึ้นอยู่วา่ จะช้าหรือเร็วเท่านัน้ โลกยุคใหม่จะมีทางเลือกอยู่สองทาง ไม่วา่ จะมีขนาด
ใหญ่หรือเล็ก จะยอมรับความเปลี่ยนแปลง หรือจะอยู่แบบเดิม
• สามทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี สิง่ นี้เกิดขึ้นทัว่ โลกและส่งผลกระทบระหว่างกัน มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในด้านเทคโนโลยี
• การปรับเปลีย่ นจากโลก analogue สูโ่ ลก digital การเกิดขึ้นและก้าวเข้ามาเป็ นผูน้ าํ โลกของบริษทั ทีเ่ น้นการพัฒนาเรื่อง
IT ทําให้การเปลีย่ นแปลงเร็วขึ้น

• โลกเรากําลังถูก Disrupt ด้วย 3 กระแสหลัก คือ กระแสโลกาภิวตั น์ กระแสการพัฒนาเทคโนโลยี กระแสความเป็ นใหญ่
ของเงินทุน
• เงินเคยเป็ นตัวเปลี่ยนอารยธรรมของมนุ ษย์ โลกาภิวตั น์และเทคโนโลยีทางการเงิน เงินกลับมาเป็ นตัวขับเคลื่อนโลกในด้าน
ต่างๆ อย่างมาก
• อดีตเราต้องทํางานเพือ่ แลกเงิน ปัจจุบนั เงินสามารถสร้างเงินได้โดยไม่ตอ้ งสร้างมูลค่าจริงทางเศรษฐกิจเลย แถมยัง
เคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเงินจะค่อยๆ พัฒนารูปแบบเป็ นดิจทิ ลั มากขึ้น และคนรวยคนจนจะยิ่งมีช่องว่างมากขึ้น
• 3 กระแสหลักของโลกได้สร้างปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในโลกสมัยใหม่ที่เรียกว่า ‘VUCA’
• V: volatility = ความผันผวน รวดเร็วรุนแรง
• U: uncertainty = ความไม่แน่ นอน คาดเดาไม่ได้
• C: complexity = ความซับซ้อน เข้าใจยาก
• A: ambiguity = ความคลุมเคลือ ไม่ชดั เจน

Global Civilization
ยุคดิจิทัลสงผลกระทบตอเด็กและผูใหญ
สังคมเปลี่ยนแปลง

•
•
•
•

ชุมชนกลางอากาศ
ชุมชนเมือง
(Social Media)
ชุมชนชนบท
เขาถึงขอมูลรวดเร็ว
มีการติดตอโดยที่ไมตองเห็นหนาตาหรือผานปฏิสัมพันธ
ทําใหเกิดการรวมตัวเปนภาคีเครือขายแบบหลวมๆ กวางขวางไรพรมแดน
กอใหเกิดวัฒนธรรมใหมๆ ไดภายในชั่วพริบตา

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว

กฎของมัวร์ (Moore's law)
• ปริมาณของทรานซิสเตอร์บน
วงจรรวมจะเพิ่มเป็ นเท่าตัว
ประมาณทุก ๆ สองปี
• กฎนี้ ได้ถกู พิสูจน์อย่าง
ต่อเนื่ องมาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษ
และคาดว่าจะใช้ได้จนถึงปี 2015
หรือ 2020 หรืออาจมากกว่านั้น

คําพูดของ Jack Ma ในการบริหารคน
“ ผมไม่รูอ้ ะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือการจัดการก่อนที่จะ
เริ่มธุรกิจเลย ข้อเท็จจริงก็คอื คุณไม่จาํ เป็ นต้องรูอ้ ะไร
มากมาย คุณเพียงแค่ตอ้ งหาคนที่ฉลาดกว่าคุณเองมาร่วม
ทํางานด้วย ซึง่ เป็ นเวลาหลายปี ทผ่ี มพยายามหาคนทีเ่ ก่ง
กว่าผมเสมอ และเมือ่ คุณพบคนเก่งมากมายแล ้ว งานของ
ผมก็คือการทําให้แน่ ใจว่าคนฉลาดสามารถทํางานร่วมกัน
ได้ ”

(อ้างอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=IhPZfLlouLE)

Jack Ma พูดถึงเรื่องความปลอดภัยกับ AI
Jack Ma: รูห้ รือไม่ว่า แต่ละวันมีคนโจมตีอาลีบาบาทางไซเบอร์กว่า 3 ล้านครัง้
แต่เราให้ AI ซึ่งย่อมาจาก Alibaba Intelligence มาจัดการ

“ผมมักจะบอกกับคนทีค่ อยป้ องกันเหตุรา้ ยทางไซเบอร์วา่
คนเราถ้าจะรักใครสักคน มันไม่มเี หตุผลหรอก แต่เวลาเรา
เกลียดใครสักคน เราหาเหตุผลร้อยแปดเพือ่ เกลียดคนนัน้
ให้ได้ ฉะนัน้ ถ้าอยากให้ AI จัดการกับภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ เราก็สอนให้ AI รูจ้ กั และจับพฤติกรรมที่เป็ นภัยต่อ
อาลีบาบาแค่น้นั เอง”

Jack Ma เตือน AI

แย่งงานมนุษย์

• เทคโนโลยีปญั ญาประดิษฐ์ (AI) อาจส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างทัว่ โลก ต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาใหม่เพือ่ รับมืออนาคตที่
กําลังจะมาถึง
• เรื่อง deep tech ที่ Alibaba ลงทุนมหาศาลเพือ่ การพัฒนาในช่วงทีผ่ ่านมา พร้อมยอมรับว่าเทคโนโลยี
หลายประเภท อย่างเช่น big data และ AI อาจเป็ นผลเสียต่อมนุษย์มากกว่าจะเป็ นผลดีก็ได้
• โลกวันนี้กาํ ลังเข้าสู่ความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ดว้ ยเทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีใหม่ๆ ทุกชนิดก็นาํ มาซึง่ ปัญหาในสังคม
ด้วยเช่นกัน
• เทคโนโลยีควรทีจ่ ะเพิม่ ศักยภาพให้ผูค้ น ไม่ใช่ลดทอนศักยภาพของคน เราควรใช้เงินไปกับเทคโนโลยีทท่ี าํ ให้คน
พัฒนาขึ้นและทําให้ชวี ติ ดีข้นึ ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์กาํ ลังจะทําให้เกิดการเลิกจ้างมากมาย เมือ่ เครื่องจักรจะเข้ามา
แทนทีม่ นุ ษย์ในอนาคต
• อย่างไรคอมพิวเตอร์ก็ฉลาดกว่ามนุษย์อยู่ดี เหมือนเราวิง่ แข่งกับรถยนต์ แล ้วคุณก็ไม่มที างบินแข่งกับเครื่องบินได้ดว้ ย

Jack Ma เตือน AI แย่งงานมนุษย์

• เพศหญิงจะมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรทีต่ อ้ งการความเฉลียวฉลาดและใส่ใจในการทํางาน
37 เปอร์เซ็นต์ของผูบ้ ริหารอาวุโสใน Alibaba คือผูห้ ญิง
• นายกรัฐมนตรีอนิ เดีย Narendra Modi พูดถึงโลกาภิวตั น์ ว่าไม่สามารถหยุดยัง้ ได้ และไม่มใี ครหยุดทําธุรกิจได้ ถ้าหยุด
โลกก็จะหยุดลงด้วย มันคือความรับผิดชอบของคนในรุ่นของเราทีจ่ ะพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ไม่ใช่ทาํ ให้มนั หยุดชะงัก
• แม้แต่ Ginni Rometty ประธาน IBM ก็มนั ่ ใจว่าแรงงานจะได้รบั ผลกระทบจากเทคโนโลยี
• มนุ ษย์เป็ นรอง AI ในเรื่องความจําและข้อมูล แต่สง่ิ หนึ่งทีส่ ร้างความแตกต่างได้ ก็คอื “ปัญญา” (smart กับ wise)
• สิง่ ทีม่ นุ ษย์จาํ เป็ นต้องทํา คือเปลีย่ นรูปแบบการศึกษาจากปัจจุบนั ทีเ่ น้นความรู ้ ทีล่ ้าสมัยและใช้กนั มาหลายร้อยปี แล ้วเสริมด้วย
soft skill เช่นการให้คุณค่า(Values) ความเชื่อ(Believing) การคิดนอกกรอบ(Independent Thinking) การ
ทํางานร่วมกัน(Teamwork) การใส่ใจผูอ้ ่นื (Care for others)ผ่านกีฬา ดนตรีและศิลปะ เพือ่ ให้มนุ ษย์มคี วามแตกต่าง
จากเครื่องจักร
• สิทธิสตรีและความเท่าเทียมระหว่างชายหญิง หลายคนให้ความสําคัญเป็ นพิเศษ หนึ่งในนัน้ คือ Justin Trudeau
นายกรัฐมนตรีของแคนาดา

Jack Ma มองเห็นปัญหาการศึกษาที่ตอ้ งปฏิรูป ถ้าไม่อยากแพ้ AI
(https://www.youtube.com/watch?v=DLW5HnUZ0Z8)

• AI และ Big Data จะเข้ามามีส่วนกับชีวติ ของเราโดยตรง AI จะมาเป็ นเครื่องมือให้กบั เรา เทคโนโลยีควรจะ
ช่วยให้ชวี ติ เราสะดวกสบายมากขึ้น ไม่วา่ AI จะพัฒนาไปทางไหน มนุษย์เราไม่มที างแข่งขันกับ AI ได้ คอมพิวเตอร์
ยังไงก็ฉลาดกว่าเรา เราไม่มที างวิง่ ชนะรถยนต์ได้ แล ้วอย่าคิดไปบินแข่งกับเครื่องบิน คอมพิวเตอร์มนั จําได้ทกุ อย่าง
มันไม่เคยโกรธ แล ้วก็คาํ นวณทุกอย่างได้เร็วกว่าเรา
• 30 ปี ขา้ งหน้าเรามีปญ
ั หาแน่ถา้ ไม่เปลีย่ นวิธีการเรียนการสอน เพราะสิง่ ทีส่ อนเด็กทุกวันนี้ เป็ นความรูเ้ มือ่ 200 ปี ก่อน
เราสอนให้เด็กๆ แข่งกับเครื่องจักรซึง่ ฉลาดกว่าไม่ได้ เราต้องสอนในสิง่ ทีต่ ่างออกไป ทีเ่ ครื่องจักรไม่สามารถทําได้เหมือน
มนุ ษย์ นัน่ คือ Soft skill เช่น Value (คุณค่า) Believing (ความเชื่อ) Independent
Thinking (ความเป็ นตัวของตัวเอง) Teamwork (การทํางานเป็ นทีม) Care for others (ความใส่ใจ
ผูอ้ น่ื ) เป็ นความรูท้ ต่ี าํ ราสอนคุณไม่ได้ เด็กควรเรียนรูจ้ ากการเล่นกีฬา ความบันเทิงอย่างดนตรี การวาดรูป
• คอมพิวเตอร์ไม่มี “ภูมิปญั ญา”เหมือนมนุ ษย์ ความแตกต่างระหว่าง “ความฉลาด”กับ“ภูมปิ ญั ญา”คือคนฉลาด
(smart people) เห็นในสิง่ ที่คนอืน่ ไม่เห็น ส่วนคนมีปญ
ั ญา (wise people) เห็นทุกอย่างแต่แกล้ง
ไม่เห็นบางอย่าง คนฉลาดรูว้ ่าเขาต้องการอะไร ส่วนคนมีปญั ญารูว้ ่าเขาไม่ตอ้ งการอะไร

https://www.youtube.com/watch?v=uYCuKfXfuMw

การศึกษาในอนาคต
• ต้องให้เด็กสร้าง solution การศึกษาเอง
• ต้องหัดตัง้ คําถามเอง
• ความรูท้ เ่ี ราเรียนวันนี้ 50 % ปี หน้าใช้ไม่ได้ เพราะความรู ้ 47 % Unstable
• Skill เปลีย่ นเร็วมาก แต่ก่อน Upgrade Skill ทุกๆ 10 ปี ปัจจุบนั นี้ Upgrade Skill ทุกๆ 5 ปี
ในยุคหน้า ต้อง Upgrade Skill ทุกๆเดือน เพราะมี AI เข้ามาทดแทน
• มีคนถามว่าเรียนอะไรทีไ่ ม่ตกงาน ตอบว่าเรียนคณะอะไรก็มสี ทิ ธิ์ตกงานเท่าเทียมกัน
• อีก 12 ปี คนไทยจะตกงาน 9 ล ้านคน เพราะ AI มาแทนทีท่ งั้ หมด

ทักษะในศตวรรษที่ 21
• ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ใส่
ใจนวัตกรรม มีวจิ ารณญาณ แก้ปญั หาเป็ น สือ่ สารดี เต็มใจ
ร่วมมือ

• ทักษะสารสนเทศ สือ่ เทคโนโลยี อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร
รูเ้ ท่าทันสือ่ รอบรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาดสือ่ สาร

• ทักษะชีวติ และอาชีพ มีความยืดหยุ่น รูจ้ กั ปรับตัว ริเริ่มสิง่
ใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รูจ้ กั เข้าสังคม เรียนรูว้ ฒั นธรรม

ทักษะในศตวรรษที่ 21
• ทักษะ 4 อย่างที่จาํ เป็ นต้องพัฒนาในโลกสมัยใหม่ คือ

• Life Skill : ทักษะการใช้ชีวิต หรือศิลปะการใช้ชีวิต (art of living)
• Learning Skill : ทักษะการเรียนรูป้ รับตัว
• Innovation and Creation Skill : ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม
• Job Skill : ทักษะการทํางานเลี้ยงตัวเองได้

ความสําคัญของ 4 ทักษะ
• โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเท่าไร = เรายิ่งต้องสร้างทักษะการเรียนรูใ้ ห้เร็วขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีมาช่วย
• โลกยิ่งมีความไม่แน่ นอน สูง = เรายิ่งต้องสร้างทักษะการปรับตัวเพื่อรับความผันแปรและความเสีย่ ง
• โลกยิ่งมีความซับซ้อน สูง = เรายิ่งต้องมีท่ยี นื สร้างจุดแข็งให้กบั ตัวเอง
• โลกยิ่งมีความไม่ชดั เจน สูง = เรายิ่งต้องสร้างภาวะผูน้ ํ า

เรียนให้ได้ 4i
• การเรียนแบบเดิมจะเน้นที่ 1i ตัวเดียว คือ Information ไปเอาข้อเท็จจริง ข้อมูล
มาจากห้องเรียน เช่น ดาวพลูโตเป็ นดาวเคราะห์ นี่ คือข้อเท็จจริง การเรียนแบบนี้
จะมีประโยชน์นอ้ ยลงถ้าเรียนวิทยาศาสตร์ เรียนวิทยาศาสตร์จะสู่ AI ได้ตอ้ งมี 4i
• ความรูจ้ าก 1i ไม่เพียงพอ แต่ตอ้ งปรับเป็ น 4i คือ
1) Imagination – มีจนิ ตนาการ
2) Inspiration – มีแรงบันดาลใจ
3) Insight – มีความเข้าใจลุม่ ลึก เมื่อได้ขอ้ มูลมาเยอะๆ แล้ว
4) Intuition – มีญานทัศน์ การหยัง่ รู ้ เห็นความใจริง หรือเห็นด้วยญาน ไม่
ต้องเห็นข้อมูล ไม่ตอ้ งมีอะไรก็สามารถรูส้ กึ ได้ ปิ๊ งออกมาได้เลย
• คนยุคต่อไปจะต้องมี 4i เพื่อแข่งกับคอมพิวเตอร์ท่เี ก่งขึ้น คือ จินตนาการ ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่มี และต้องมีแรงบันดาลใจเรียนรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ล่มุ ลึก ไปจนมีญานทัศน์เกิดขึ้นมา

ทักษะแห่งโลกอนาคต
• A – Attitude คือ ทัศนคติ หรืออุปนิ สยั ที่เหมาะสม
• S – Skill คือ ทักษะ ในการเรียนรู ้ ในการทํางานต่างๆ มีความอดทน
• K – Knowledge คือ ความรู ้ การเรียนในปัจจุบนั เน้นตัว K มาก
เกินไป เน้นตัว A กับตัว S น้อยเกินไป
• การสอนเด็กในอนาคต ต้องสอนให้เด็กเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์
สอนให้ใฝ่ รู ้ หาความรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง สือ่ สารเก่ง อดทน และเรียนรูจ้ าก
แหล่งที่หลากหลายได้ จึงจะเกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ได้

การศึกษาเพือ่ ทักษะแห่งโลกอนาคต
• การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลง ผูเ้ รียนมีบทบาทมากขึ้น
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง Active learning ไม่ใช่ ครูเป็ น
ศูนย์กลางแล้วสอนให้เด็กทําตาม
• การสอนที่เป็ นการ Lecture)และผู เ้ รียนฟังนั้น มีการวิจยั
พบว่าเด็กจะมีความรูจ้ ากการเรียนรูจ้ ากการฟังนี้ เพียง 20%
• แต่ถา้ เด็กเรียนรูโ้ ดยการเล่น จะมีความรูเ้ พิม่ ขึ้นเป็ น 20 – 75%
• แต่ท่ดี ีท่สี ดุ คือ เรียนรูจ้ ากการลงมือทําเอง ก็จะสามารถเรียนรูไ้ ด้มากกว่า 75%
• เพราะฉะนั้นการเรียนรู ต้ อ้ งเปลี่ยจากการเรียนแบบฟังไปสู่การเรียนรู แ้ บบลงมือทํา แบบที่มีผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลางของการเรียนรู ้

8 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเอเชียจะเปลี่ยนแปลงโลก ( ปี 2538 )

Megatrends Asia ของ Naisbitt เตือนความท้าทายทีย่ ง่ิ ใหญ่
• การเปลีย่ นจากความเป็ นรัฐชาติสูเ่ ครือข่ายธุรกิจจากเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกเป็ นเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยผูบ้ ริโภค
• จากอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขน้ั สูง
• การเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีเ่ กิดขึ้นจากความเป็ นปัจเจกชนที่เพิ่มขึ้นการกลายเป็ นเมืองอย่างรวดเร็ว
• เอเชียได้ปฏิเสธสูตรทางการเมืองและสังคมตะวันตกที่ต่อต้านมรดกวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพญีของเอเชีย
เปลีย่ นโฉมใหม่ใปสู่ "วิถแี ห่งเอเชีย“
• การเปลีย่ นแปลงทัว่ โลกเข้าสู่เอเชียจะเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของโลกทีจ่ ะมีผลกระทบมหาศาล
• อํานาจการปกครองจากผูช้ ายถ่ายไปสูผ่ ูห้ ญิง
• จากอิทธิพลตะวันตก มุ่งสูท่ ิศทางของเอเชีย
• วิธีดาํ เนิ นธุรกิจแบบเอเชียจะเอาชนะวิธีท่อี เมริกาใช้ทาํ ธุรกิจกับเอเชีย.

Top 10 The World's Most Powerful Women
From Forbes Magazine

Source: Wikipedia

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

เพือ่ ตอบสนองตลาดผูห้ ญิงมีมากขึ้น
•
•
•
•
•

ประกันภัยรถยนต์สาํ หรับผูห้ ญิง
รถยนต์และอุปกรณ์แต่งรถทีเ่ หมาะสําหรับผูห้ ญิง
อาหารเสริมต่างๆ สําหรับผูห้ ญิง เช่น วิตามินและเครื่องดืม่ ต่างๆ
ทีจ่ อดรถ Lady Parking
ห้องพักในโรงแรมทีแ่ บ่งโซนสําหรับผูห้ ญิงเท่านัน้

ผลสํารวจพบว่า ผูห้ ญิงจ่ายเงินสําหรับซ่อมรถมากกว่าผูช้ าย
Source: www.telegraph.co.uk

Change in gender roles

She-economy

ผู้หญิงจะเป็ นใหญ่ และผู้หญิงคือตลาดและกําลังซื้อทีม่ ีศักยภาพทีส่ ุ ดในปัจจุบัน
• ผูห้ ญิงจะเป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลงบทบาทการทํางานของโลกและมีบทบาทในสังคมมากขึ้น จนกลายมาเป็ นผูท้ รงอํานาจในสังคม
• ผูห้ ญิงมีทกั ษะในการประสานความร่วมมือ มีความประนี ประนอม ซึง่ เป็ นทักษะทีต่ ลาดแรงงานต้องการ
• กําลังซื้อของผูห้ ญิงเป็ นตัวขับเคลือ่ นสําคัญของเศรษฐกิจโลก ด้วยบทบาทในภาคแรงงาน
• กําลังซื้อที่เพิ่มขึ้น และมีอาํ นาจการตัดสินใจซื้อมากขึ้น (ตัวแทนของครอบครัวในการบริหารเงินในบ้าน) ดังนัน้ ควรเร่ง
สร้างโอกาสทางธุรกิจกับการทําตลาดกับผูบ้ ริโภคกลุม่ นี้
69,028,341
TOTAL THAILAND POPULATION

50.9%
MALE

7,725,575,480
TOTAL WORLD POPULATION

49.1%
FEMALE

50.4%
MALE
https://countrymeters.info/

49.6%
FEMALE

FTSE Financial Time Stock Exchange

มหาเศรษฐี

หญิงได้รับค่าตอบแทนมากกว่าชาย

รางวัลการศึกษา

เร็ วๆนี้เท่าเทียมทางการเมือง

•10 Key Asian Trends
Acacia Leroy มองเอเชีย

10 Key Asian Trends Acacia Leroy มองเอเชีย
• แนวโน้มในทวีปเอเชีย “10 Key Asian Trends: part 1 – Serving the Next Billion and Part 2 Tech of Tomorrow”

• เทรนด์ 5 ข้อแรกเป็ นประเด็นหลักของการเกิดสังคมเมือง (Urbanization)ในเอเชียทีท่ าํ ให้ผูบ้ ริโภคเปลีย่ น
พฤติกรรมไป
• ในข้อที่ 6-10 เป็ นเทรนด์ทางด้านเทคโนโลยีเป็ นหลัก
• ข้อมูลจาก http://thaipublica.org/2016/10/dtac-mega-trends/

10 Key Asian Trends (Acacia Leroy)
1. วิถชี ีวิตแบบไม่หลับไหล (All Hours Access) เป็ นผลมาจากทัง้ ชัว่ โมงการทํางานของคนเมืองในเอเชียทีเ่ พิม่ ขึ้น
และความยืดหยุ่นในเวลาการทํางานทีห่ ลากหลาย จนกลายเป็ นเมืองทีม่ วี ถิ ชี วี ติ แบบไม่มวี นั หลับไหล และต้องเปิ ดบริการ
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
2. ชีวิตตามความต้องการ (Life on-demand) เกิดจากวัฒนธรรมแบ่งปัน หรือเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing
Economy) ทําให้ทกุ คนเข้าถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการโดยไม่ตอ้ งเป็ นเจ้าของอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น บริการเช่าเฟอร์นิเจอร์แทนที่
จะซื้อ หรือเช่าเสื้อผ้าทีไ่ ม่ซาํ้ และทันสมัยอยู่เสมอ เป็ นต้น
3. การหารายได้โดยไม่ตอ้ งลงแรง สังคมเมืองในเอเชียมีหลายจุดทีท่ รัพยากรยังถูกใช้ไปอย่างไม่คุม้ ค่า และมีโอกาสทีจ่ ะ
สร้างธุรกิจจากสิง่ เหล่านี้ เช่น ช่วงเวลารถติดในเมือง ปัจจุบนั ธุรกิจรับโฆษณาบนพื้นทีร่ ถในช่วงเวลาดังกล่าว หรือบริการไป
เทีย่ วเป็ นเพือ่ นสําหรับคนทีม่ เี วลาว่างและไม่มอี ะไรทํา เรียกรายได้แบบนี้อกี อย่างว่า Effectless Earning

10 Key Asian Trends(Acacia Leroy)
4. การย่นขอบเขตระหว่างประเทศ (Borders Breached) ในโลกดิจทิ ลั ได้เชื่อมโยงผูค้ นผ่านอินเทอร์เน็ต
และโลกเสมือนต่างๆ แต่ในความเป็ นจริงประเด็นเรื่องการข้ามแดนยังคงไม่เกิดขึ้นอย่างเสรี ซึง่ สร้างให้เกิดโอกาสมากมาย
ในการทําธุรกิจในอนาคตทีจ่ ะลดช่องว่างดังกล่าว เช่น Grab มีบริการโดยสารข้ามประเทศในบางพื้นที่ เป็ นต้น
5. รับผิดชอบผูบ้ ริโภค จากการสํารวจพบว่าเทรนด์ความสัมพันธ์ของธุรกิจ และผูบ้ ริโภค โดยเฉลีย่ ค่อนข้างอยู่ในระดับตํา่
ขณะทีผ่ ูบ้ ริโภคต่างให้ความสําคัญกับประเด็นดังกล่าวอย่างมากในปัจจุบนั จึงเป็ นโอกาสทางธุรกิจหากหันมาให้ความ
รับผิดชอบกับผูบ้ ริโภคอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ้น
6. โลกที่ Application ข้อความจะเป็ นจักรวาลของทุกอย่าง (Massage Control) เป็ นเทรนด์ทเ่ี กิดขึ้น
จาก Application ส่งข้อความธรรมดา เริ่มสามารถให้บริการอื่นๆ และให้อาํ นาจควบคุมทุกขัน้ ตอนแก่ผูบ้ ริโภค
เป็ นจักรวาลทีม่ ที กุ อย่างเบ็ดเสร็จในตัวเองอยู่บนมือผูบ้ ริโภค ตัวอย่างเช่น We chat มีเปิ ดให้บริการโอนเงิน แยก
บิลค่าใช้จา่ ย จ่ายค่าแทกซี่ สัง่ ซักรีดแบบตามสัง่ รับจ้างทําการบ้าน จองห้องคาราโอเกะ เป็ นต้น

10 Key Asian Trends(Acacia Leroy)
7. สร้างโลกเสมือนจริง (Virtual Safe Heaven) ช่วยสร้างโลกจําลองทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง ราคาถูก และย้อนกลับได้
เช่น Samsung ออกแบบโลกจําลองให้พอ่ แม่และลูกทีอ่ าจจะอยู่ห่างไกลกันได้มาเล่านิทานก่อนนอนและใช้เวลาร่วมกัน
ผ่านโลกจําลองดังกล่าวได้ผ่านแว่นตา VR หรือ สร้างโลกจําลองสําหรับคนเป็ นโรคกลัวความสูง ช่วยรักษาโดยไม่ตอ้ งออกไป
เผชิญโลกจริงทีอ่ นั ตรายกว่า
8. สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านโลกเสมือนจริง (Virtual Experence Economy) โดยผูบ้ ริโภคได้รบั
ประสบการณ์ใหม่ เช่น pokemon Go ทีน่ าํ โลกของเกมมาซ้อนทับกับโลกจริง เป็ นต้น
9. สร้างมนุ ษย์สายพันธุใ์ หม่ (Human Renewed) AI สร้างงานรูปแบบใหม่ๆ ทําให้เกิดคําตอบใหม่ๆ เรื่อยๆ
10. พลเมืองเน็ ต (Internet of Citizen) สามารถหาทางออกของสังคมใหม่ๆ ได้ดขี ้นึ อาศัยความเชื่อมโยงทีง่ า่ ยขึ้น
ของโลกอินเตอร์เน็ต จากเดิมทีม่ เี พียงภาครัฐและเอกชนเป็ นแรงขับเคลือ่ นสําคัญเท่านัน้ ปัจจุบนั จากการสํารวจพบว่า 73%
ของผูต้ อบคําถามไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาสังคมได้ และ 82% ระบุวา่ อยากให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

Ageing Society
• ในปี 2050 ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ของประชากรโลก สูงกว่าปัจจุบนั มีสดั ส่วนราวร้อยละ
10 ของประชากรโลก อีก 14 ปี ขา้ งหน้า สหประชาชาติคาดการณ์ว่าอีก 14 ปี จะมีผูส้ ูงอายุ (60 ปี ข้ ึนไป) มากถึง 1.4
พันล้านคนของประชากรโลก 8.4 พันล้าน ประชากรอาจมีอายุยนื ยาวโดยที่ร่างกายไม่เสือ่ มสภาพตามไปด้วย
• แนวโน้มมีบตุ รลดลง ทําให้สดั ส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก อัตราการเกิดของประเทศพัฒนาแล้วตํา่ ลง วัย
แรงงานลดลงตาม ครงสร้างระบบเศรษฐกิจทัง้ การผลิตและการบริโภค
• คนยุค Baby Boom ปี 1965-1970 การแพทย์เจริญคนมีอายุยืนมากขึ้น โครงสร้างสังคมเปลี่ยนแปลง และเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของครอบครัวจากขนาดใหญ่เปลี่ยนไปสูค่ รอบครัวเดี่ยวมากขึ้น
• เทคโนโลยีอจั ฉริยะช่วยยืดอายุร่างกาย มีนักออกแบบอวัยวะสามารถสัง่ ตัดอวัยวะใหม่จากเครื่องพิมพ์สามมิตเิ พือ่ ใช้ใน
การผ่าตัด ข้อมูลสุขภาพของผูป้ ่ วยจะถูกส่งจากนาโนชิปที่ฝงั ในร่างกายไปถึงแพทย์ประจําตัวทันที มีระบบเซ็นเซอร์แจ้ง
เตือนการหกล้ม และ Wearble Device ที่ช่วยบันทึกสุขภาพหรือระบุโลเคชันของผูส้ ูงอายุแบบเรียลไทม์
• มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม ผูส้ ูงอายุยงั ทํางานได้ตามปกติ ทําให้ทาํ งานได้นานขึ้น

โครงสรางประชากรสังคมไทยที่กําลังเปลี่ยนไป
กําลังเขาสูสังคมสูงวัย
อยางสมบูรณ

 การแขงขันบน
ทรัพยากรที่มีจํากัด

ที่มา: Unicef

ปญหาขาดแคลนกําลังแรงงาน
วัยแรงงานรับภาระใน
การดูแลผูสูงวัยเพิ่มมากขึ้น
ผลตอผลิตผลมวลรวมของประเทศ 
การอยูรวมกันอยางสันติสุข 

คุณภาพทรัพยากรมนุษยจึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญ

AGEING SOCIETY
• ประชากรโลกจะกลายเป็ นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged society) ใน
อีก 35 ปี ขา้ งหน้า
• แต่ไทยกําลังเป็ น Aged society ในอีกเพียง 5 ปี แปลว่าไทยแก่เร็วกว่า
เพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนที่มีรายได้ใกล้เคียงกับไทย เช่น เวียดนามและ
มาเลเซีย
• หากเทียบกับประเทศสิงคโปร์หรือญี่ปนุ่ ทัง้ 2 ประเทศมีรายได้สูงหรือรวย
กว่าไทยไปมากแล้ว

1. หนุ่ มสาววัยทํางาน คนวัยทํางาน 1 คน จะมีความ

รับผิดชอบต่อผูส้ ูงอายุเพิม่ ขึ้น วันนี้ ดูแลผูส้ ูงอายุเพียง 0.2
คน อีก 20 ปี ต้องดูแลถึง 0.5 คน
2. ผูส้ ูงอายุ อาจมีสนิ ทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการดูแลชีวติ ใน
ยามแก่
3. ภาครัฐ ในอีก 20 ปี จะมีค่าใช้จา่ ยสวัสดิการรวมทุกด้าน
เพิม่ อีก 3 เท่า นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาสาธารณู ปโภค การ
คมนาคม ระบบสาธารณะสุข ให้เอื้อต่อความเป็ นอยู่ของ
ผูส้ ูงอายุ และต้องคํานึ งถึงเด็กที่จะเกิดน้อยลง

• หากไทยไม่สามารถยกระดับรายได้ในอนาคต ไทยจะ “แก่ก่อนรวย” ประเด็นนี้ ที่
ไทยต้องรีบเตรียมการรับมือ

AGEING SOCIETY

ความต้องการของผูบ้ ริโภคจะเปลี่ยนไป สินค้าบริการสําหรับผูส้ ูงอายุจะมีความต้องการ
มากขึ้น เช่น บริการดูแลผูส้ ูงอายุและผูป้ ่ วยที่บา้ น ขณะที่เด็กจะน้อยลง ทําให้ผูป้ กครองมี
แนวโน้มต้องการสินค้าและบริการสําหรับเด็กที่มีคณ
ุ ภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษา

โอกาสที่น่าสนใจของธุรกิจไทย :






พัฒนาสินค้าและบริการให้น่าใช้ ตอบสนองทัง้ ฟังก์ชนั การใช้งาน รสนิ ยม และความต้องการของผูส้ ูงอายุยคุ ใหม่
เทคโนโลยีอจั ฉริยะจะเข้ามาช่วยดูแลผูส้ ูงอายุ เช่น Smart home ที่มีระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการหกล้ม และ
Wearable Device ที่ช่วยบันทึกสุขภาพหรือระบุสถานที่ของผูส้ ูงอายุแบบเรียลไทม์
บริการด้านการเงินและการวางแผนการออมในวัยเกษี ยณ
บริการรถสาธารณะ เช่น แอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่สาํ หรับผูส้ ูงอายุและรถยนต์ไร้คนขับ
บ้านพักผูส้ ูงวัย เป็ นต้น

“ รสนิ ยมเฉพาะตัวของตลาดผูส้ ูงอายุ คือ ค่อนข้างเลือกใช้ของดี ไม่ได้เน้นถูกเข้าว่า วัยรุน่ อาจชอบแบบแฟชัน่ เปลี่ยนกันบ่อยๆ แต่
ผูใ้ หญ่ซ้ ือของ เขาจะเก็บไว้ใช้นานๆ อยู่ได้นานๆ เลยเน้นของดี แต่ไม่ใช่แพงอย่างเดียว ต้องสอดคล้องไปกับคุณภาพด้วย”
Source: สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย
“เด็กๆ ซื้อใช้ ผูใ้ หญ่ซ้ ือแจก”
http://centralb.redcross.or.th/sawangkanives

สินค้าและบริการ สําหรับสังคมที่สูงวัย

Jin Wellbeing County

โครงการบ้านผูส้ ู งอายุครบวงจร
1. เวชภัณฑ์ และการดูแลสุขภาพ ยาและการดูแลสุขภาพ
2. ระบบการเงินผูส้ ูงวัย จากรัฐต้องจ่ายจากกองทุนรัฐ เป็ นเอกชนมาช่วยแบกภาระ บริษทั การประกันภัย ประกันชีวติ ประกันการเกษียณอายุ ฯ
3. สินค้าอุปโภค บริโภค อาหารและผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ อาหารและเครื่องดืม่ จากธรรมชาติ วิตามิน อาหารเสริม
4. การท่องเที่ยวและสันทนาการสําหรับผูส้ ูงอายุ การเดินทางทีไ่ ม่หนัก ไม่ไกล ใช้เวลาแต่ละทีน่ าน มีสนิ ค้า“มุมสุขภาพ” ญีป่ ่ นุ ใช้แทนว่าสูงวัย
5. ธุรกิจบริการผูส้ ูงวัย เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ตในญีป่ ่ นุ เปิ ดจาก 9 โมงเป็ น 7 โมง บางทีม่ บี ริการรับจัดงานศพแบบเรียบง่ายราคาเยา
6. วัสดุกอ่ สร้าง-อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์สอดคลอ้ งกับกายภาพและชีวติ ของผูส้ ูงวัย เช่น ก๊อกนํา้ แบบปัดมากกว่าแบบหมุนหรือกด
7. เฟอร์นิเจอร์สาํ หรับผูส้ ูงอายุ เตียงนอนทีป่ รับระดับได้และไม่สูงเกินไป ทีน่ อนยางพารา เก้าอี้และหมอนเพือ่ ผูส้ ูงอายุ
8. อสังหาริมทรัพย์ ที่เกี่ยวกับการดูแลผูส้ ูงอายุ ธุรกิจบริการดูแลผูส้ ูงอายุไปเช้าเย็นกลับ(Daycare) และระยะยาว(Longstay)
ญีป่ ุ่ นเป็ นต้ นแบบการผลิตสิ นค้ าที่เกีย่ วกับผู้สูงอายุ เป็ นประเทศที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เป็ นประเทศแรกของเอเชีย และมีสัดส่ วนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกประมาณ 23.7 %
ของประชากรทั้งประเทศ ผู้ประกอบการปรั บตัวเพื่อความอยู่รอดของกิจการ ภายใต้ สถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงของโครงสร้ างประชากร

Generation Gap
• ยุค Baby Boom คนที่มีอายุ 56 ปี ข้ ึนไป เกิดช่วงสงครามโลกครัง้ ที่
2 เมื่อกลับจากสงครามคนกลุม่ นี้ กลับมามีครอบครัวและเผชิญกับการ
แข่งขันสูง จึงทํางานหนัก เพราะต้องการความมัน่ คงในชีวิต

• พฤติกรรมของคนในแต่ละยุคส่งผลต่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจที่ต่างกัน ตัวกําหนดพฤติกรรมคือ
สภาพแวดล้อมที่คนแต่ละยุคเผชิญ

ยุคของ เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ หรื อ X Generation หรื อ Gen-X:
(ช่วงวัยกลางคน, อายุ 39 - 54 ปี )

• เป็ นผูท้ ่เี กิดในช่วง พ.ศ. 2508 – 2522 (ค.ศ.1965 – 1979)
• เกิดในยุคที่โลกมัง่ คัง่ แล้ว
• ต้องการความสมดุลในชีวิต ระหว่างการทํางานกับการพักผ่อน ซึ่งขณะนี้ เป็ นกําลังแรงงานหลักในปัจจุบนั
• ให้ความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว
• มีความคิดเปิ ดกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์
• ไม่เชื่อเรื่องศาสนา ไม่ยดึ ติดกับขนบธรรมเนี ยมประเพณี
• ยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
• เติบโตมากับการพัฒนาของเทคโนโลยี เช่น วีดีโอเกม คอมพิวเตอร์

ยุคของ เจเนอเรชั่นวาย หรื อ Y Generation หรื อ Gen-Y:
(ช่วงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น วัยทํางาน, อายุ 18 - 38 ปี )

• กลุม่ นี้ ได้ช่ือว่าเป็ น ปี เตอร์ แพน เพราะมีความเป็ นเด็กตลอดเวลา อยากได้อะไรต้องได้ เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีท่ปี ลายนิ้ วและใน
10 ปี ขา้ งหน้า คนกลุม่ นี้ จะมีครึ่งหนึ่ งของกําลังแรงงานในอนาคต
• เกิดในยุคที่เศรษฐกิจกําลังเติบโตอย่างมาก ทําให้พอ่ แม่ท่คี ่อนข้างจะประสบความสําเร็จในชีวติ แล้วจะดูแลเอาใจใส่ลกู เป็ นอย่างดี
• ยุคที่อนิ เตอร์เน็ ตเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจําวัน
• เด็กยุคนี้ มักถูกตามใจตัง้ แต่เด็ก ได้ในสิง่ ที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่ค่อยได้
• มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง
• คนกลุม่ นี้ ตอ้ งการความชัดเจนในการทํางานว่าสิง่ ที่ทาํ มีผลต่อตนเองและต่อหน่ วยงานอย่างไร
และชอบทํางานเป็ นทีม
• คาดหวังที่จะมีเงินเดือนสูงๆ คาดหวังคําชม แต่ไม่มคี วามอดทน ชอบเปลีย่ นงานอยูบ่ ่อยๆ

ยุคของ Z Generation หรือ Gen-Z:

(ช่วงวัยที่เพิง่ สําเร็จการศึกษา กําลังเข้าสูก่ ารทํางาน, อายุ 22 ปี เป็ นต้นไป)
• เป็ นผูท้ ่เี กิดในปี พ.ศ. 2540 ขึ้นไป
• เกิดในยุคที่พอ่ แม่ออกไปทํางานทัง้ คู่
• เติบโตมากับเทคโนโลยี สิง่ อํานวยความสะดวกมากมาย มีความเข้าใจและรอบรูเ้ ทคโนโลยีเชิงลึก
• เรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ ได้เร็ว เนื่ องจากเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ ต
ตลอดเวลา
• ใช้เทคโนโลยีเป็ นส่วนหนึ่ งในการศึกษาอย่างจริงจัง
• ต้องการความอิสระ การทํางานที่ไร้กฎ กติกา

จากเดิม Baby Boom

เปลี่ยนเป็ น Gen Y

มีความต้องการซื้อสินค้าเป็ น ของตัวเอง เช่น
รถยนต์ ที่พกั อาศัย

นิ ยมการแบ่งปันการใช้ทรัพยากร (Sharing economy)ทัง้ รถเช่น UBER ที่พกั อาศัย เช่น airbnb
แม้กระทัง่ Fitness center ก็มีการแบ่งกันใช้แล้ว ทําให้ผูบ้ ริโภคมีความต้องการ ซื้อสินค้า
บางอย่างเป็ นของตัวเองน้อยลง ธุรกิจบางประเภท มีความจําเป็ นในการลงทุนน้อยลง

ให้ความสําคัญกับการทํางาน มากกว่าสุขภาพ

มีความใส่ใจสุขภาพ (Health and Wellness) มากขึ้น ทําให้ ความต้องการซื้อสิ้นค้าและบริการ
เพือ่ สุขภาพมีมากขึ้น เช่น เล่นโยคะ ทานอาหารเพือ่ สุขภาพ สายรัดข้อมือเพือ่ สุขภาพ อีกทัง้ ไม่
ทํางานหนักจนทําลายสุขภาพและครอบครัว

แต่งงานเร็ว มีทศั นคติว่าควรมีครอบครัวและมีลูก

แต่งงานช้า มีลูกน้อย มีทศั นคติว่าเป็ นโสดไม่เสียหาย ทําให้ สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเด็กมีความ
ต้องการด้านปริมาณที่ลดลง เช่น จํานวนเด็กที่เข้าโรงเรียน ของใช้เด็ก แต่ตอ้ งการคุณภาพมากขึ้น

• 3
ซื้อสินค้าหรือบริการตาม กระแส คนนิ ยมใช้กนั
มากๆ

ซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็ นเอกลักษณ์ เช่น รองเท้ากีฬาที่มีสี และแบบเฉพาะ(Limited edition)
ทําให้ธุรกิจที่สร้างสรรค์ และมีนวตักรรมตัง้ ราคาสินค้าบริการได้สูง

จากเดิม Baby Boom

เปลี่ยนเป็ น Gen Y

มีความต้องการซื้อสินค้าเป็ น ของตัวเอง เช่น
รถยนต์ ที่พกั อาศัย

นิ ยมการแบ่งปันการใช้ทรัพยากร (Sharing economy)ทัง้ รถเช่น UBER ที่พกั อาศัย เช่น
airbnb แม้กระทัง่ Fitness center ก็มีการแบ่งกันใช้แล้ว ทําให้ผูบ้ ริโภคมีความต้องการ ซื้อ
สินค้าบางอย่างเป็ นของตัวเองน้อยลง ธุรกิจบางประเภท มีความจําเป็ นในการลงทุนน้อยลง

ให้ความสําคัญกับการทํางาน มากกว่าสุขภาพ

มีความใส่ใจสุขภาพ (Health and Wellness) มากขึ้น ทําให้ ความต้องการซื้อสิ้นค้าและ
บริการเพือ่ สุขภาพมีมากขึ้น เช่น เล่นโยคะ ทานอาหารเพือ่ สุขภาพ สายรัดข้อมือเพือ่ สุขภาพ
อีกทัง้ ไม่ทาํ งานหนักจนทําลายสุขภาพและครอบครัว

แต่งงานเร็วมีทศั นคติว่าควรมีครอบครัวและมีลูก แต่งงานช้า มีลูกน้อย มีทศั นคติว่าเป็ นโสดไม่เสียหาย ทําให้ สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเด็กมี
ความต้องการด้านปริมาณที่ลดลง เช่น จํานวนเด็กที่เข้าโรงเรียน ของใช้เด็ก แต่ตอ้ งการ
คุณภาพมากขึ้น
ซื้อสินค้าหรือบริการตาม กระแส คนนิ ยมใช้กนั
มากๆ

ซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็ นเอกลักษณ์ เช่น รองเท้ากีฬาที่มีสี และแบบเฉพาะ(Limited
edition) ทําให้ธุรกิจที่สร้างสรรค์ และมีนวตักรรมตัง้ ราคาสินค้าบริการได้สูง

• จีนมีประชากรมากที่สุดในโลก 1403 ล้านคน
• ประชาชนจีนเดินทางมาประเทศไทยมากที่สดุ ปี ละ 10 ล้าน
คน
• มุ่งช่วยพัฒนาระบบ Logistics in Asean and connecting
to Europe
• จีนอยู่ในกลุม่ ประเทศผูน้ ํ า BRIC ( Brazil Russia India
China ) มีประชากรมากที่สดุ เกือบครึ่งโลก และมีเศรษฐกิจ
ใหญ่ท่สี ุดในโลก

โอกาสประเทศไทย

www.elifesara.com

โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย
• การจัดอันดับของไทยใน The Global Competitiveness Report 2018 ประเทศไทยอยู่อนั ดับที่ 38 (67.5 คะแนน) จาก
140 ประเทศ
• ไทยมีจุดแข็งเรื่องเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค (90 คะแนน) ระบบสาธารณสุข (87 คะแนน) และระบบการเงิน (84
คะแนน) โครงสร้างพื้นฐาน (70 คะแนน) ขนาดตลาด (75 คะแนน) และพลวัตภาคธุรกิจ (71 คะแนน)
• มีช่องว่างอยู่มากเช่น สถาบัน (55 คะแนน) การปรับตัวตามเทคโนโลยีสารสนเทศ (57 คะแนน) ตลาดสินค้า (53 คะแนน)
และสมรรถนะด้านนวัตกรรม (42 คะแนน) เป็ นต้น
• การปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 กําลังเป็ นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้าง จะมีประเทศที่ถกู ทิ้งไว้ขา้ งหลัง
ประเทศควรจะเริ่มคิดค้นและพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยตัวเอง
• การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่งเป็ นความท้าทายที่ทกุ ประเทศกําลังเผชิญ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่องานหลายประเภทที่กาํ ลังจะถูกแทนที่

อันดับของประเทศไทยในโลกและเอเชีย
 มีบทความภาษาเวียดนามใน Wikipedia มากกว่าไทย 6 เท่า
 เวียดนามมีผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ ตมากกว่าไทย 1.7 เท่า
 ประเทศไทยมีการลงทุนในต่างประเทศมากกว่าเวียตนาม
 ประเทศที่มีทกั ษะด้านภาษาอังกฤษของเอเชียไทยอยู่ลาํ ดับที่ 53 จาก 54 ประเทศ
 ประเทศที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจาก 199 ประเทศไทยอยู่ลาํ ดับที่ 168
 ประเทศที่มีการลงทุนด้าน R&D มากที่สดุ จาก 73 ประเทศที่ลงทุนด้าน R&D มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทย
อยู่ท่ี 62
 ประเทศที่มีภาพลักษณ์ดา้ นคอร์รปั ชัน่ ดีท่สี ุดในปี 2012 จาก 174 ประเทศ ไทยอยู่ลาํ ดับที่ 88

ที่มา: English Proficiency Index โดยสถาบัน EF, Wikipedia.org, Transparency International, Energy Information Agency./Thailand Future Foundation

อันดับของประเทศไทยในโลกและเอเชีย
• ประเทศไทยมีผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อ HIV มากที่สุดของเอเชีย ในปี 2009
• ประเทศไทยมีรายได้ท่ไี ม่เท่าเทียมกันอยู่อนั ดับ 2 ของเอเชียในปี 2009
• ประเทศไทยมีคณ
ุ แม่วยั ใสมากที่สองของอาเซียน ในปี 2011
• ประเทศที่มีผูเ้ สียชีวิตจากอุบตั เิ หตุบนถนนมากที่สุดในโลกปี 2010 ไทยอยู่อนั ดับ 3
• ประเทศที่มีรฐั ประหารมากที่สุดของโลก ในปี 2010 ไทยอยู่อนั ดับ 4
• กรุงเทพฯ ได้รบั การโหวตให้เป็ น “เมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก” ในปี 2013

ที่มา: CIA World Factbook, UNFPA, World Health Organization, The Center for Systemic Peace อ้างใน whereisthaialnd.info, Global Destination Cities Index/Thailand Future
Foundation

การท่องเทีย่ วในเอเชีย
Rank

Country

Percentage

1

Thailand

34%

2

China

17%

3

Japan

13%

4

India/ Indonesia

6%

6

Vietnam

5%

7

Hong Kong/ Malaysia/
Singapore

4%

เมื่ออยากทานอาหาร คิดถึงอาหารประเทศไหน

Percentage

Rank

1

Italian

25%

2

French

18%

3

Chinese

17%

4

Thai

12%

5

Japanese

10%

6

Indian

5%

7

Others

4%

8

Mexican

3%

การใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
ประเทศอเมริกา กับ ประเทศดาวรุ่งในธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์
ค่ารักษาพยาบาล

สหรัฐฯ

สิงคโปร์

ไทย

อินเดีย

บายพาสหัวใจ

130,000

185,000

11,000

10,000

ผ่าตัดเปลี่ยนลิน้ หัวใจ

160,000

125,000

10,000

9,000

การทําบอลลูนขยายเส้นเลือด

57,000

130,000

13,000

11,000

เปลี่ยนข้อสะโพก

43,000

12,000

12,000

9,000

ผ่าตัดมดลูก

20,000

6,000

4,500

3,000

เปลี่ยนข้อเข่า

40,000

13,000

10,000

8,500

การเชื่อข้อกระดูกสันหลัง

62,000

9,000

7,000

5,500

ทีม่ า: เว็บไซต์ บิลลิเนล วีค ออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจ, 20 มีนาคม 2551

ท้าทายด้วยฝันอันยิ่งใหญ่ (Imaginable Challenge)
มีความ
หลากหลาย

มีความละเอียด
พิถพี ถิ นั

ทักษะ
ฝี มือเชิงช่ าง
เปิ ดรับ
และประยุกต์

วิถชี ีวติ เกษตร
ใกล้ชิดธรรมชาติ

มองโลกในแง่ บวก
สร้ างสรรค์

สนุกสนาน
มีชีวติ ชีวา
สะท้ อนความเชื่ อ
และศาสนา
แหล่งข้อมูล: เอกวิทย์ ณ ถลาง

เป็ นกันเอง มีนํา้ ใจ
เคารพผู้ใหญ่

Culture as the Root of Competency
Country

Cultural Orientation

Germany
France
Italy
Britain
Japan
USA
Thailand

Source: Moving the Nation by Dr. Suvit Maesincee

?

Culture as the Root of Competency
Country

Cultural Orientation

Germany

Engineering Culture

France

Chic Culture

Italy

Sexy Culture

Britain

Heritage Culture

Japan

Technology Culture

USA

Youth Culture

Thailand

Source: Moving the Nation by Dr. Suvit Maesincee

Human Touch

Repositioning Thailand...

Our Flagship Products
Finland

Mobile Phone

Switzerland

Pharmaceuticals; Tourism; Foods; Watches

Ireland

Wireless Technology

Scotland

Whisky; Biotechnology; Energy

India

Software; Talents

Singapore

Professional Services; Regional Financial Center

Thailand

Foods, Tourism, Fashion, Autos, Software

Source: Moving the Nation by Dr. Suvit Maesincee

การเติบโตของสังคมเมือง(Accelerating Urbanisation)
• ปัจจุบนั ร้อยละ 50 ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในเมือง ย้อนหลังไปปี 1950
พบว่ามีเพียงร้อยละ 30
• เทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้วิถชี ีวิตของประชากรในเมืองมีความสะดวกสบาย
มากขึ้น อาทิ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณู ปโภค อาหาร เสื้อผ้า และที่
อยู่อาศัย
• ประชากรที่เคยอาศัยอยู่ในชนบทย้ายเข้ามาอาศัยในเมืองมากขึ้น เพื่อหารายได้และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ
• นโยบายหลายประเทศมุ่งกระจายรายได้ และการพัฒนาไปสูช่ นบทมากขึ้น ช่วยยกระดับและพัฒนาสังคมชนบทไปสูก่ ารเป็ น
สังคมเมือง
• คาดว่าปี 2050 ประชากรที่อาศัยในเมืองจะสูงถึงร้อยละ 72 โดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนื อ (Sub-Saharan
Africa) และเอเชีย สังคมเมืองเริ่มมีแนวโน้มพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว

Megatrends 2000

by Naisbitt, John; Aburdene, Patricia

การเติบโตของสังคมเมือง (Accelerating Urbanisation)
• มีเทคโนโลยีทาํ ให้วิถชี ีวิตของประชากรในเมืองมีความสะดวกสบาย
มากขึ้น ทัง้ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณู ปโภค อาหาร
เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัย
• จํานวนประชากร ความหนาแน่ นของประชากรต่อพื้นที่ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสิง่ อํานวยความสะดวกมากขึ้น ธุรกิจที่จะได้
ประโยชน์: การก่อสร้าง วัสดุกอ่ สร้าง พลังงาน โทรคมนาคม
อินเทอร์เน็ ต อาหารสําเร็จรูป เสื้อผ้า เครื่องประดับ รถยนต์

การเติบโตของสังคมเมือง (Accelerating Urbanisation)
• Trend อันดับต้นๆ ที่น่าสนใจ และมีผลต่อเศรษฐกิจโลกสูงกว่า trend อืน่ ๆ เช่นการตระหนักถึงพลังงานในอนาคต และ
การตระหนักถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็ นต้น
• ความเป็ นเมืองแบบ Smart city อย่างสิงคโปร์และฮ่องกงจะมาแรง ทัง้ 2 ประเทศมีอตั ราความเป็ นเมืองอยู่ท่ี 100% ซึ่ง
เป็ นอันดับ 1 ของโลก เพราะมีขนาดพื้นที่ไม่มาก ทําให้สามารถจัดวางโครงข่ายโทรคมนาคมได้อย่างครอบคลุม ผูซ้ ้ ือผูข้ าย
จึงได้ประโยชน์จากระบบข้อมูลข่าวสาร และเข้าถึงตลาดได้ดว้ ยต้นทุนทางธุรกรรมที่ตาํ ่ มาก
• ไม่ใช่ทกุ เมืองจะเป็ นแบบสิงคโปร์หรือฮ่องกงได้ เพราะระดับการพัฒนายังไปไม่ถงึ ระดับนั้น เช่น บราซิล ไนจีเรีย
อินโดนี เซีย หรือแม้แต่ไทย
• สะท้อนว่าความเป็ นเมืองของไทยยังไม่สูง เป็ นระดับที่ยงั ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ต้องใช้เงินลงทุนสูงควบคู่ไปกับการคํานึ งถึงปัญหาสิง่ แวดล้อม

ความเป็ นเมือง (Urbanization rate) ของไทยอยู่ท่ี 50%
อันดับความเป็ นเมืองอยู่ท่ี อันดับ 124 ของโลก

ความท้ าทาย และ โอกาส
• ประชากรโลกมากกว่า 50% อาศัยอยู่ในเมือง
• ประชากรในเมืองจะเพิม่ มากขึ้นเป็ นสองเท่า
ในช่วงปี 2570
• เอเชียพื้นที่จะกลายเป็ นเมือง 50 % ในอีก 10
ปี ขา้ งหน้า
• การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองกําลังตอก
ยํ้าความเป็ นเอเชียส่วนใหญ่

The New Platform:
Digitization
ประเทศสร้ างข้ อได้ เปรียบทางการแข่งขัน
ด้ วยความสามารถของดิจทิ ัล

ปัจจัยท้ าทาย
ในประเทศ

ดิจิทลั

การเมือง การปกครอง

ประสิทธิ
ภาพ

สังคม

เศรษฐกิจ

ความเจริญ
เติบโต

การเปลีย่ นแปลง
ในโลกศตวรรษที่ 21

ศักยภาพของประเทศในปัจจุบัน

• 1 ล้านล้านอุปกรณ์กาํ ลังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ ตและคนจะพกพาทรานซิสเตอร์ 1000
ล้านชิ้น
• ข้อมูล 2.5 พันล้านกิกะไบท์ถกู สร้างขึ้นทุกวัน
• 4 ใน 5 ของข้อมูลทัง้ หมดเป็ นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น เสียง วิดีโอ ข้อมูลจาก
เซนเซอร์
• ยอดการส่งสมาร์ทโฟนลํ้าหน้าพีซีและยอดขายจะแซงหน้า
• Cloud and Big data จะสร้างงานกว่า 20 ล้านตําแหน่ งในปี น้ ี
• เทคโนโลยีได้รบั การจัดอันดับให้เป็ นปัจจัยภายนอกที่สาํ คัญที่สดุ ต่ออนาคตของ
ธุรกิจ
• 84% ของผูใ้ ช้สมาร์ทโฟนเช็คแอพฯทันทีท่ตี ่นื นอน
• เครือข่ายโซเชียลมีผูใ้ ช้กว่า 2000 พันล้านคน อัตราการเข้าถึง 28 %
• 90% จากผูใ้ ช้งานในภาครัฐยอมรับว่าความปลอดภัยของข้อมูลเป็ นเรื่องหนักใจมาก
ที่สดุ

The New Platform: Digitization

โลกจะใช้ ข้อมูลเสมือนทรัพยากรธรรมชาติอันทรงพลัง

การขนส่ งและคมนาคม

พลังงาน

• Utilities can put greater control of usage by
infusing analytics to manage power grids
• Buildings produce a wealth of data that can be used
to improve operational efficiency and optimizing energy.

Open data could unlock global economic value at least $720 B. per year by optimizing
fleet operations, improving infra planning and management including improving users
decision making

การเกษตร

ทรัพยากรมนุษย์

Integration of data among related government agencies
bring the best yield at lowest cost

Open data create new jobs. Advanced analytics help
education reduce cost and improve student performance

เมือง
Cities are sitting on a huge amount
of data. Enabling interconnections across systems improve
outcomes; lower crime rate increase use of public transit,
enhance quality if water improve health, etc.

Data benefits to economy by improving;
 Resource efficiency
 Product and process through innovation
 Management through data-driven decision making

Open government data can lead to…
 $3 trillion approximate potential annual value
 10 billion euros in additional by 2020
 $3 trillion will be unlocked in economic potential

ปราบปรามคอรัปชั่น
บิ๊กดาต้า

ข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลเปิ ด

Improving asset visibility increase
transparency which will impact to productivity
and cost.

The potential benefits of open data;
Citizen:
 Create new public
services
 Creation of new jobs
 Meaningfully engage
with government

Governments:
 New revenues generated
 Gain insights into what really matters
 Avoid costs associated with new
services
 Improve the way government works

Source: [Adapted] Gurin 2014, Centre for European Strategy Foundation, IBM Institute for Business Value, McKinsey Global Institute, Book – Open Data Now

โลกของการเปลีย่ นผ่านสูย่ คุ 4.0
• การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 จะเปลีย่ นโลกไปอย่างไม่มวี นั หวนกลับ Nanotechnology Biotechnology
ิ ของคนเรา
IoT และAI จะกําหนดพฤติกรรมการใช้ชวี ต
• จะเข้าสู่ยุคทีเ่ ครื่องจักรและหุ่นยนต์สอ่ื สารกันเอง และสร้างระบบการผลิตทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ แรงงานมนุษย์
• เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตจิ ะผลิตสินค้าทีต่ อบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคเฉพาะกลุม่ ในคราวเดียวหรือ Mass
Customization ในแบบที่ Mass Production ทําไม่ได้
• เครื่องจักรจะสร้างเครื่องจักรด้วยกันเอง และปี 2030 จะมีห่นุ ยนต์มากกว่าจํานวนคน
• ความเคลือ่ นไหวบนโลกออฟไลน์จะถูกแปรเป็ นข้อมูลดิจทิ ลั ภาพเสมือนจริงจากเทคโนโลยี Virtual Reality จะทับ
ซ้อนกับความเป็ นจริงจนแทบแยกกันไม่ออก
• คนวิเคราะห์ Bigdata ได้ดกี ว่า จะได้เปรียบในสมรภูมทิ างการค้า
• ยานยนต์ขบั เคลือ่ นอัตโนมัตกิ ารเดินทางและระบบโลจิสติกส์สะดวกขึ้น
• การล่วงละเมิดความเป็ นส่วนตัวโดยทีเ่ ราไม่รูต้ วั หรือแม้แต่ถกู หุ่นยนต์แย่งงานทํา

NYPD

จัดการกับอาชญากรรมด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามเวลาจริง

Rio de Janeiro shelter a city with Data
through City Operation Center

Singapore Land Transport Authority
minimize traffic congestion with
predictive

From “Sense and Respond” to “Predict and Act

Similar roadmap done for Chonburi

Maximizes ridership

รับข้อมูลเชิงลึกจากบันทึกหลายพันล้านรายการและเข้าถึงแบบ
เจาะลึกภายในไม่กี่นาทีเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ตอบสนองที่เหมาะสม

ทํานาจํานวนขนาดเตรียมและกูค้ นื แผนจัดการวิกฤตนํ้ าท่วม
ระบบการจัดการเหตุการณ์ ระบบการจัดการจราจร

Laem Chabang Port

เชียงใหม่ - เมดิคลั ฮับของอาเซียน

Becoming “gateway of the region” in
Southeast Asia
มีความคิดที่จะนํ า E-Port, Green Port Policy และ

ความคิดริเริ่มทีแ่ นะนํา: มาตรฐานสากล เวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ ทางไกล การจัดการสิ นค้ าคงคลังยา
การตลาดและการสร้ างแบรนด์

พัฒนาสถาปัตยกรรมและการดําเนิ นงานพิมพ์เขียว

การใช้ขอ้ มูลการจราจรในอดีตและการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์
สามารถพยากรณ์การจราจรคาดการณ์การไหลของข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า (10 ถึง 60 นาที)

พัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการท่องเทีย่ ว

ผลลัพธ์ขอ้ มูลที่ได้จากการสํารวจช่วยจัดลําดับความสําคัญของเมือง
ในการบํารุงรักษาสถานที่สาํ คัญและทําให้มนั ่ ใจได้ว่าสมบัตใิ น
ท้องถิน่ สามารถได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดีและให้ขอ้ มูล

ผลิตผลคุณภาพดี เก็บเกีย่ วให้ ได้ จาํ นวนมากทีส่ ุด ในต้ นทุนทีต่ ่าํ ทีส่ ุด
Harvesting Business Insights to Maximize
Profitability
Sun World วิเคราะห์ขอ้ มูลการทําการเกษตรหลายประเภทรวมถึงหุน
้

ของสแต็คเวลาสถานที่การชลประทานและประเภทพืชผลเพือ่ ทํานายว่า
การรวมกันขององค์ประกอบใดจะให้ผลผลิตพืชที่ดีท่สี ุดในราคาที่ถกู
ที่สุดในการเก็บเกีย่ วและขายผลิตภัณฑ์ท่ถี กู ต้องในเวลาที่เหมาะสม
ตลาดที่เหมาะสม
เชียงใหม่ - ศู นย์ อจั ฉริยะด้ านอาหาร
1. สร้างข้อมูลเชิงลึกเพือ่ ให้รฐั บาลและเกษตรกรมีขอ้ มูลที่
มากพอที่จะช่วยในการตัดสินใจ (E-Farmer Portal)
2. สร้างตราสินค้าด้านอาหารของเชียงใหม่
3. มุ่งเน้นปรับปรุงด้านการตรวจสอบแหล่งที่มาทุกขัน้ ตอน
ของอาหาร

ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี (Technological Breakthroughs)
• การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมหน้าโลกอย่างมากทัง้ รูปแบบวิถชี ีวิต รวมถึงสังคมเศรษฐกิจ มีการนํ า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการภายในกิจการ
• เทคโนโลยีช่วยให้เกิดธุรกิจใหม่ๆในชัว่ ข้ามคืน เช่นธุรกิจออนไลน์ เกิดสังคมเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network) ช่วยลดข้อจํากัดระยะทาง สามารถทําตลาดได้อย่างไร้ขอบเขต
• ปัจจุบนั ประชากรโลกมีอปุ กรณ์สอ่ื สารมากกว่า 1.84 เครื่องต่อคน จากเดิม 0.08 เครื่องต่อคนต่อ ในปี 2003 และคาด
ว่าจะเพิ่มเป็ น 3.47 และ 6.58 เครื่องต่อคนในปี 2015 และปี 2020 ตามลําดับ
• เทคโนโลยีกา้ วมาเป็ นส่วนหนึ่ งของชีวิตประจําวันของมนุ ษย์ ธุรกิจในอนาคตจึงหาโอกาสจากเทคโนโลยี ไม่พลาดที่จะ
ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคผ่านเทคโนโลยีสอ่ื สารต่างๆ ที่นบั วันจะเกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
• ธุรกิจออนไลน์ ที่ทาํ ตลาดหรือให้บริการ ผ่านอินเตอร์เน็ ตหรือสังคมออนไลน์โทรคมนาคม อุปกรณ์สอ่ื สาร บริการคอน
เท้นท์ออนไลน์ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน่ จะมีมากขึ้น

Technology
• หากมองด้านความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี พบว่าประเด็นนี้ สะท้อนจุดอ่อนของ
โครงสร้างเศรษฐกิจไทย และพบ 2 ประเด็นชวนคิด
• ไทยขาดบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ท่สี ามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีขน้ั สูง จากข้อมูลทางสถิติท่พี บว่า
สัดส่วนผูจ้ บการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของไทยอยู่ท่ี 22% ของบัณฑิตที่จบการศึกษาทัง้ หมด น้อย
กว่ามาเลเซียอยู่ท่ี 33% เกาหลีใต้ อยู่ท่ี 32% และอินโดนี เซียที่อยู่ 24%
• ไทยยังผลิตบัณฑิตที่จบคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เท่ากับเมื่อ 10 ปี ก่อน

รูเ้ ท่าทัน Technology

• เทคโนโลยีเหมือนกระจก 2 ด้าน ด้านหนึ่ งมีประโยชน์ ทําให้มนุ ษย์สะดวก
และจัดการสิง่ ต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อกี ด้านหนึ่ ง เทคโนโลยีก็
อาจสร้างผลกระทบต่อมนุ ษย์ได้ เช่น มีความกังวลว่าเทคโนโลยีอย่าง
Automation จะมาทํางานแทนคน
• การนํ าหุ่นยนต์มาใช้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เราใช้เพื่อแก้ปญั หาขาดแคลนแรงงานมา
5-10 ปี แล้ว เช่น ในการผลิตยานยนต์ ไทยยังมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้
หุ่นยนต์ติดอันดับ 9 ของโลก
• หากไม่มีการเตรียมทรัพยากรมนุ ษย์ท่ดี ีพอ เป็ นไปได้ท่ี Automation อาจ
ส่งผลต่อความมัน่ คงในอาชีพของแรงงานบางประเภท
• มนุ ษย์กบั เทคโนโลยีจะอยู่ร่วมกันอย่างไร ต้องปรับตัวมากแค่ไหน เพื่อจํากัด
ผลกระทบให้นอ้ ยที่สุด

ต้องเรียนรูต้ ลอดชีวิต

ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับโลกอนาคต
• โลกต่อไปเราจะต้องเตรียมตัวเด็กของเราสําหรับงานที่ยงั ไม่มใี นวันนี้
• โดยใช้เทคโนโลยีท่ยี งั ไม่เกิด และแก้ปญั หาที่ยงั ไม่รูว้ ่าคืออะไรเลยในวันนี้
• นี่ คอื ความท้าทาย ความยากของเด็กในอนาคต
• แปลว่าเด็กในยุคต่อไปต้องเรียนรูต้ ลอดชีวติ
• เรียนรูต้ ง้ั แต่เด็กจนอายุมากเลย
• ทักษะที่สาํ คัญ ก็คอื ทําอย่างไรให้คนเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ

ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ
• สังคมผูส้ ูงอายุ ไทยเข้าสูส่ งั คมผูส้ ูงอายุโดยสมบูรณ์ ในอีกเพียง 5 ปี ขณะที่รายได้ของประเทศยังไม่สูง
ซึ่งหากเราไม่สามารถยกระดับรายได้ในอนาคต อาจทําให้ไทยกลายเป็ นประเทศ “แก่ก่อนรวย”
• ความเป็ นเมือง ไทยอยู่อนั ดับ 124 ของโลก สะท้อนว่ายังไม่สูง ยังต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิม่ เพือ่
ความสามารถในการแข่งขัน แต่กต็ อ้ งควบคู่ไปกับการคํานึ งถึงปัญหาสิง่ แวดล้อมด้วย
• ความเป็ นปัจเจกบุคคล ในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า Gen Y จะมีบทบาทมากขึ้น ทัง้ ด้านกําลังแรงงานและ
การบริโภค ดังนั้น ภาคธุรกิจควรมีการปรับตัวอย่างไรให้ตอบสนองรูปแบบการทํางานและพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปของคนกลุม่ นี้

(บทความ "ประเด็นชวนคิด: 6 Mega trends กับเศรษฐกิจไทย“ http://bit.ly/2xSHKlE#แบงก์ชาติ #MegaTrends)

ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ
• เทคโนโลยีนวัตกรรม ที่เข้ามามีบทบาทในปัจจุบนั มากขึ้น เช่น Internet of Things, AI, Block
chain ประเทศไทยมีความพร้อมรับเทคโนโลยีเหล่านี้ มากน้อยเพียงใด ทัง้ ในด้านบุคลากรที่สามารถผลิตสินค้า
และบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีขน้ั สูง และแรงงานจะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างไร เพื่อไม่ให้เทคโนโลยีอย่าง
Automation ส่งผลต่อความมัน่ คงในอาชีพ
• การเปลี่ยนขัว้ ทางเศรษฐกิจและการเมือง เช่น จากนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เปลี่ยนไป ไทยจะมีกลยุทธ์ใน
การปรับตัวให้เข้ากับขัว้ ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกที่กาํ ลังเปลี่ยนไปได้อย่างไร เพื่อจํากัดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจให้นอ้ ยที่สุด
• การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ไทยติดอันดับ 10 ประเทศแรกที่มีความเสีย่ งด้านสภาพอากาศสูงสุดในโลก จากภัยแล้ง
ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา หากแนวโน้มนี้ ยงั ดําเนิ นต่อไป อาจทําให้ไทยขาดแคลนนํ้ าสําหรับ
เพาะปลูก และกระทบต่อรายได้เกษตรกร ซึ่งคิดเป็ น 1 ใน 3 ของคนวัยทํางานทัง้ หมดของประเทศได้
(บทความ "ประเด็นชวนคิด: 6 Mega trends กับเศรษฐกิจไทย“ http://bit.ly/2xSHKlE#แบงก์ชาติ #MegaTrends)

ปรับตัวอย่างไรในโลกที่ทกุ อย่างถูก “Disrupt”
แหล่งข้อมูลโดย คุณ กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล
เจ้าพ่อ Start up

ทุกคนต้องกลับไปเรียนรูใ้ หม่

(Everyone need to go back to school)

• ไม่ใช่การกลับไปโรงเรียนใหม่ แต่ให้ทกุ คนต้องกลับไปเรียนรูใ้ หม่ เพราะทักษะที่คณ
ุ มีอยู่ใน
ปัจจุบนั มันใช้ไม่ได้แล้ว
• พ่อแม่ และครู ต้องทิ้งอีโก้ ทิ้งความอาวุโส หรือวางหัวโขนของคุณออกไป และลงไปเรียนรู ้
ปัญหา และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ร่วมกับเด็กๆ
• ความรูท้ ่คี ณ
ุ มีในวันนี้ วันพรุง่ นี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมแล้ว ทําให้คณ
ุ ต้อง
กลับไปเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ เหล่านี้ อยู่ตลอดเวลา

หลักการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
• การเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง (Self learning) – ในโลกปัจจุบนั ที่มีเครื่องมือที่ช่วยให้เรียนรูไ้ ด้ทกุ ที่
มีสอ่ื การสอน หลักสูตรต่างๆ ผ่านออนไลน์
• แรงจูงใจในตนเอง (Self motivation) – มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมัน่ อยากที่จะเรียน
• มีความมัน่ ใจ (Self confident) – ไม่ตอ้ งกลัวเสียหน้า
• มีความหวัง (Hope) - ดึงความหวังให้ทาํ สิง่ ที่วางเป้ าหมายให้สาํ เร็จ
• มีความรัก (Love) - รักที่จะเรียนรู ้

บทบาทของครูท่ตี อ้ งเปลี่ยนแปลงไป

• เป็ นผูส้ ง่ เสริมให้ผูเ้ รียนมีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง และเรียนรูอ้ ย่างสนุ ก
• ครูตอ้ งเปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผูส้ อน ป้ อนความรูใ้ ห้แก่ผูเ้ รียน มาเป็ น Facilitator , Mentor และเป็ น
Coach ให้ผูเ้ รียน
• เป็ นผูช้ ้ ีแนะแหล่งเรียนรูท้ ่เี หมาะสมในสิง่ ที่ผูเ้ รียนสนใจ และได้ทดลองใช้ความรูน้ ้นั ในรูปแบบของการทํา
โครงงาน หรือจากการปฏิบตั จิ ริง โดยผูเ้ รียนแต่ละคนอาจจะไปในเส้นทางหรือมีก่งิ ของการเรียนรูท้ ่แี ตกต่างกัน
• ครูตอ้ งมีการประเมินและให้ Feedback กับผูเ้ รียนหลังการเรียนรูเ้ สมอ
(1) เพือ่ ให้ผูเ้ รียนรูว้ ่าจะต้องพัฒนาอะไรต่อ และตัวเองมีความเข้าใจในเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหน
(2) เพือ่ ให้ผูเ้ รียนรูว้ ่าตัวเองชอบอะไร ช่วยในการค้นหาตัวตน และนํ าไปต่อยอดในสิง่ ที่ตนเองสนใจได้
• ครูตอ้ งเป็ นผูด้ ึงศักยภาพของผูเ้ รียนออกมาให้ได้มากที่สดุ

การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย
เพือ่ ให้ทนั โลกที่เปลีย่ นแปลงไป
• เนื่ องจากความต้องการทักษะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรูท้ ่เี คยเรียนมาจะไม่สามารถใช้ได้ต่อไป
• แนวโน้มของการทดแทนแรงงานคนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) กําลังเข้ามา ทําให้เราต้องปรับทักษะที่มีอยู่ทกุ ๆ 5 ปี
อนาคตต่อๆ ไปทักษะที่เรามีจะต้องปรับทุกๆ ปี และในยุคต่อไปจะเป็ นทุกๆ เดือนเพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วได้
• ไม่ว่าเด็กจะเลือกเรียนคณะวิชาอะไรก็มีสทิ ธิท่จี ะตกงานได้เหมือนกันหมดถ้าไม่มีการปรับทักษะตัวเองให้ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลง
• อนาคตองค์กรต่างๆ จะลดความสําคัญของการมีปริญญาหรือมหาวิทยาลัยที่จบ แต่จะสนใจผลงานของคนๆ นั้น
มากกว่า
• ทุกๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นครู นักเรียน พ่อแม่ และบุคลากรทางการศึกษาต้องร่วมกันช่วยสร้างนวัตกรรม
การศึกษาใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาขอไทย

ทักษะอนาคต
• ทักษะการแก้ปญั หาที่สลับซับซ้อน (Complex problem solving)
• ทักษะการตัง้ คําถาม : มีความช่างสงสัย และตัง้ คําถามกับเรื่องต่างๆ
• การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) – สามารถท้าทายความเชื่อเดิมๆ เองได้อย่างต่อเนื่ อง กล้าท้าทายความเชื่อ
ดัง้ เดิม กล้าวิพากษ์สง่ิ ที่มีอยู่
• การมีความคิดสร้างสรรค์
• Soft skills – ความเป็ นผูน้ ํ า ทัศนคติ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
เป็ นต้น
• ทักษะการสือ่ สาร – การนํ าเสนอ การโต้เถียง

ทักษะอนาคต (ต่อ)
• ทักษะแห่งการเรียนรู ้
– รูว้ ่าตัวเองจะต้องเรียนรูอ้ ะไร และต้องทิ้งความรูอ้ ะไรไป (Learn – Unlearn – Relearn)
• ทักษะการปรับตัว
• ทักษะการสร้างความรู ้
- การหาข้อมูลมาวิเคราะห์และหาองค์ความรูเ้ อง เช่น สงสัยและตัง้ คําถามว่าข่าวนี้ มนั จริงหรือไม่ ถ้ามันเป็ นจริงจะต้อง
เป็ นอย่างไร หาข้อมูลมาคิดวิเคราะห์ประกอบออกมาเป็ นภาพรวม (Holistic Thinking)

หากคุณไม่เปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้น
• หากคุณเป็ นคนทํางาน คุณก็จะตกงานแน่ นอน โดย McKinsey บริษทั ที่ปรึกษาระดับโลก ได้พยากรณ์ว่า
ในปี 2030 คนไทยจะตกงาน 9 ล้านคน และ The World Economic Forum นิ ตยสารทางด้านเศรษฐกิจที่
น่ าเชื่อถือแห่งหนึ่ ง พยากรณ์ว่า คนจะตกงาน 47% ทัว่ โลก
• อาชีพที่จะตกงานก็คอื อาชีพที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้ปญั ญาประดิษฐ์ (AI) ทํางานได้ดีกว่า งานต่างๆ ที่มีความ
ซํ้าซ้อน เช่น งานในอุตสาหกรรมธนาคาร เป็ นต้น
• เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณไม่สามารถปรับตัวได้ทนั ก็จะเริ่มจิตตกว่าตัวเองไม่มีคณ
ุ ค่า ก็จะส่งผลไปถึง
สุขภาพจิตด้วย

เราจะเริ่มต้นปรับตัวอย่างไรดี ?
1. เปิ ดใจ : สิง่ ที่สาํ คัญอันดับแรก คือ การเปิ ดใจและปรับทัศนคติสาํ หรับการเรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆ พยายามลดการเสพ
ติดโซเชียลลงและเริ่มเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ ทุกวัน
2. ค้นหาเป้ าหมายในชีวิต : ให้ถามตัวเองว่าคุณอยากเป็ นอะไรในอุตสาหกรรมที่คุณทํางานอยู่ มันไม่สายเกินไปที่จะ
หาว่าคุณอยากเป็ นอะไร
3. ศึกษาว่าทักษะอะไรบ้างที่จาํ เป็ น : ทักษะที่จาํ เป็ นต่อการทําตามเป้ าหมายนั้นให้สาํ เร็จ
4. เริ่มหาความรู ้ : หาความรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จาํ เป็ นเหล่านั้น
•
•
•

หาความรูไ้ ด้จากแหล่งความรูต้ ่างๆ รวมถึงจากออนไลน์
การเข้าร่วมกลุม่ การเรียนรูใ้ นแหล่งต่างๆ เช่น การเรียนรูห้ ลักสูตรออนไลน์ต่างๆ ที่ฟรีบนอินเตอร์เน็ ต
ให้ย่อยการเรียนรูอ้ อกเป็ นขัน้ เล็กๆ ค่อยๆ เป็ นค่อยๆ ไปทีละนิ ด เช่น ดูคลิปสอนที่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณสนใจวันละ 15 นาทีทกุ วัน

สรุป
• เราอยู่ในยุคที่ทกุ ๆ คน คนธรรมดาทัว่ ไป อยู่จุดไหนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็ นใคร ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่
ยิ่งใหญ่กบั โลกนี้ ได้
• คุณอยู่ในยุคที่เราสามารถทําอะไรได้มากมาย แต่คณ
ุ ต้องรูว้ ิธีการ disrupt รูว้ ิธีการเรียนรูข้ องคุณเอง วิธีการ
เปลี่ยนแปลง Mindset ของคุณ เพื่อใช้โอกาสนี้ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กบั โลกใบนี้
• อย่าให้ใครมากําหนดอนาคตแห่งการเรียนรูข้ องคุณเอง คุณต้องเป็ นเจ้าของชะตาชีวิตของคุณเอง
• เมื่อคุณเรียนรูไ้ ด้มากแล้วให้แชร์ความรูน้ ้ันให้กบั คนอืน่ เพื่อให้ความรู ้
แก่คนอืน่ เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทย โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลง
ที่ตวั เราเองก่อน

ขอบคุณครับ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือถามคําถามเพิ่มเติมได้ท่ี

www.facebook.com/ekkachai.srivilas
www.elifesara.com

