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5 เทรนด์ธุรกิจ
แรงแซงโค้งปี 2017

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย กุมภาพันธ์ 2560

Business Trends ที่จะมาแรงในปี 2017
กับโอกาสทางธุรกิจสำ�หรับ SME
การทำ�ธุรกิจในยุคที่ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการทำ�ตลาดและเป็นตัวชี้วัดของความสำ�เร็จของธุรกิจ
การเรียนรู้ “พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค” ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำ�คัญที่จะทำ�ให้ผู้ประกอบการสามารถ
หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ โดยสำ�หรับธุรกิจที่มีความน่าสนใจในการลงทุนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ยังเกาะ
ไปตามกระแส Global Mega Trends ที่ทั่วโลกกำ�ลังให้ความสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งตอบโจทย์พฤติกรรมและ
ไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีม่ บี ทบาท
ต่อการดำ�รงชีวิต
ความเชื่อมโยงของ Global Mega Trends นำ�ไปสู่ Business Trends ที่จะเกิดขึ้น
Business Trends
Global Mega Trends

ธุรกิจบริการ
จัดสงอาหาร

ธุรกิจเกี่ยวกับ
การออกกำลังกาย

ธุรกิจอุปกรณ
อำนวยความสะดวก
สำหรับผูสูงอายุ

ธุรกิจอีคอมเมิรซ

ธุรกิจ
สถานเสริมความงาม

Glowing Life Sciences and Healthcare

อุตสาหกรรมดานการแพทยและสุขภาพจะโตมาก

The Future of Smart

ความอัจฉริยะของอนาคตจะกำหนดโดยเทคโนโลยี

Emerging New Consumer
การเพิ�มขึ้นของผูบริโภคใหม

The Future of Work

ในอนาคตจะเกิดงานใหม ๆ ขึ้นมา

ทัง้ นี้ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยมองว่า เทรนด์ธรุ กิจ (Business Trends) ทีก่ �ำ ลังจะมาแรงในไทยสำ�หรับปีนี้ ได้รบั
อิทธิพลและปัจจัยหนุนหลักๆ จากการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคของไทย ไม่วา่ จะเป็นรายได้ของประชากร
ที่เพิ่มสูงขึ้น การก้าวเข้าสู่สังคมเมือง การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ การหันมาใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำ�วัน
รวมถึงไลฟ์สไตล์ผบู้ ริโภคในแต่ละ Generation ซึง่ มีเทรนด์ทนี่ า่ สนใจทีจ่ ะหยิบยกมานำ�เสนออยู่ 5 เทรนด์ดว้ ยกัน
ได้แก่
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5 เทรนดธุรกิจมาแรง

อาหาร
และเครื่องดื่ม

ความสวยงาม

ผูสูงอายุ

สุขภาพ

เทคโนโลยี

อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2.3 ล้านล้านบาท/ปี ซึ่งในระยะต่อไปก็คาดว่า
จะยังคงเติบโต โดยเฉพาะธุรกิจที่มีแนวคิดในการตอบสนองวิถีคนเมืองที่นิยมความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีเวลา
จำ�กัด แต่ยงั ต้องการสินค้าและบริการทีด่ มี คี ณุ ภาพสำ�หรับการบริโภค รวมถึงการให้บริการทีส่ อดรับกับพฤติกรรม
การใช้เวลากับสังคมออนไลน์มากขึ้น
ธุรกิจที่ตอบโจทย์และคาดว่าจะได้โอกาสจากเทรนด์ Delivery Service (บริการจัดส่งอาหาร)
กลุ่มเป้าหมาย: ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมืองที่อยากลิ้มลองอาหารจากร้านดัง แต่ไม่อยากออก
จากบ้าน หรือกลุ่มคนทำ�งานที่ต้องการปาร์ตี้ที่ออฟฟิศ คนที่ไม่ชอบรอคิวนาน เช่น กลุ่มครอบครัว หรือ
กลุ่มวัยทำ�งานที่มีเวลาจำ�กัด
กลยุทธ์การปรับตัวรับโอกาสทางธุรกิจ: นำ�เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้บริหารหรือโปรโมทกิจการ
เช่น Applications อาทิ Food Story, Wongnai หรือร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ดา้ นดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
เช่น กลุ่มโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง/สั่งอาหารออนไลน์ อาทิ ไปรษณีย์ไทย, Uber, Grab (Taxi/Bike), Line
Man, Food Panda, Skoota เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการส่งสินค้าให้ไปถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
กลุม่ ธุรกิจเหล่านีจ้ ะมีลกู ค้าของตนอยูใ่ นมืออยูแ่ ล้ว ดังนัน้ การผนึกความร่วมมือระหว่างธุรกิจ น่าจะช่วยเพิม่
ฐานลูกค้าให้แต่ละกลุ่มมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
หัวใจสำ�คัญ:
		 - สำ�หรับร้านอาหาร การบริหารจัดการทัง้ ในส่วนของหน้าร้าน และความรวดเร็วในการทำ�อาหาร
ให้ทันออร์เดอร์ลูกค้าเพื่อจัดส่ง
		 - สำ�หรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ การคำ�นวณหาเส้นทางที่จะสามารถจัดส่งได้รวดเร็วที่สุด
		 - สำ�หรับผู้ผลิต Applications การสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่ท�ำ ให้ลูกค้าหันมาใช้บริการเพิ่มขึ้น
อาทิ การหาร้านใหม่ๆ User Review หรือการทำ�โปรโมชั่นร่วมกับร้านอาหารต่างๆ
นอกเหนือจากธุรกิจดังกล่าว ยังมีธุรกิจที่คาดว่าจะสามารถเกาะกระแสไปกับเทรนด์นี้ได้อีก อาทิ
Software Applications For Restaurant (แอพพลิเคชั่นจองร้านอาหาร)
Millennial Food & Beverage (อาหารฟิวชัน่ ยุคใหม่ อาหารเพือ่ สุขภาพจากธรรมชาติ อาหารสำ�เร็จรูป)
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Health Conscious
ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพจะก้าวมาเป็นธุรกิจที่น่าจับตามากขึ้น จากการใส่ใจสุขภาพร่างกาย ในกลุ่ม
ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยในมุมมองของคนรักสุขภาพ การเลือกบริโภคและทำ�กิจกรรมจะต้องตอบสนองความ
คาดหวัง 3 ด้าน คือ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำ�ให้มีความสุข และดีหรือมีประโยชน์ต่อร่างกาย จิตใจ ทั้งตนเอง
และผู้ที่อยู่รอบข้างในสังคม
ธุรกิจที่ตอบโจทย์และคาดว่าจะได้โอกาสจากเทรนด์ ธุรกิจเกี่ยวกับ
การออกกำ�ลังกาย (อาทิ Fitness ในกลุ่มกีฬาประเภท Yoga, Boxing, Plates, Cardio)
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มคนรักสุขภาพและการออกกำ�ลังกาย นักกีฬา (ในปี 2554 ไทยมีจำ�นวน
ผู้ออกกำ�ลังกายหรือเล่นกีฬากว่า 16 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มจำ�นวนขึ้นตามลำ�ดับ) ผู้ที่ต้องการควบคุม
น้�ำ หนัก พนักงานออฟฟิศ
กลยุทธ์การปรับตัวรับโอกาสทางธุรกิจ: มองหาทำ�เลทีม่ ศี กั ยภาพ เช่น คอนโดมิเนียม หรือออฟฟิศ
ทาวเวอร์ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น (เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ) มีอุปกรณ์ใน
การออกกำ�ลังกายที่ครบครันและเพิ่มห้องเรียนหรือประเภทกีฬาใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการออก
กำ�ลังกายได้หลายประเภท ไม่จำ�เจและสนุกกับการออกกำ�ลังกาย
หัวใจสำ�คัญ:
		 - การสร้างบรรยากาศทีด่ ี เพือ่ สร้าง Community ของกลุม่ คนรักการออกกำ�ลังกาย เพือ่ ให้ลกู ค้า
เกิดความประทับใจและชักชวนเพื่อนฝูงให้เข้ามาใช้บริการในความถี่ที่มากขึ้น
		 - การให้ความสำ�คัญกับบุคลากร กลุ่มเทรนเนอร์ที่มีทักษะที่ชำ�นาญ มีชื่อเสียงในวงการ
การออกกำ�ลังกาย ทีจ่ ะสามารถให้ความรูด้ า้ นการดูแลสุขภาพและออกกำ�ลังกายกับลูกค้าได้ และต้องเพียงพอ
ต่อจำ�นวนลูกค้า
นอกเหนือจากธุรกิจดังกล่าว ยังมีธุรกิจที่คาดว่าจะสามารถเกาะกระแสไปกับเทรนด์นี้ได้อีก อาทิ
ธุรกิจ Clean Food (Diet Food)
ธุรกิจผลิต จำ�หน่ายเสื้อผ้ากีฬา
ธุรกิจการแพทย์ (ตรวจเช็กสุขภาพ)
Aged Society
หนุ่มสาวยุคใหม่แต่งงานกันช้าและอัตราการเกิดของประชากรลดลง และแน่นอนว่าทั่วโลกกำ�ลังเข้าสู่
สังคมของผู้สูงอายุ ในขณะที่ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี 2548 โดยคาดว่าสัดส่วนของจำ�นวนผู้สูง
อายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.0 และร้อยละ 25.0 ในปี 2563 และปี 2573 ตามลำ�ดับ สะท้อนให้เห็นว่า
ตลาดผู้สูงอายุมีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ มีความต้องการสินค้าและบริการเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและ
บริการที่ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย อำ�นวยความสะดวกในชีวิตประจำ�วัน รวมถึงตอบสนองต่อความสุขทางกาย
และจิตใจในบั้นปลายชีวิต
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ธุรกิจที่ตอบโจทย์และคาดว่าจะได้โอกาสจากเทรนด์ ธุรกิจอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวก
สำ�หรับผู้สูงอายุ (อาทิ ของใช้ส่วนตัว เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น เครื่องสำ�อาง)
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มวัยกลางคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ก�ำ ลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
กลยุทธ์การปรับตัวรับโอกาสทางธุรกิจ: ทำ�การตลาดผ่านสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการในชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอายุ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้ากลุ่มนันทนาการ
คลายเคลียดแก้เหงา หรืออุปกรณ์ไอทีสำ�หรับผูส้ งู อายุ (นาฬิกาเตือนทานยา GPS นำ�ทาง อุปกรณ์วดั การเต้น
ของหัวใจ) เป็นต้น ส่วนการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย ควรเน้นไปทีก่ ารสร้างความน่าเชือ่ ถือในเรือ่ งคุณภาพ
ความปลอดภัยของสินค้า และนำ�เสนอสินค้าผ่านธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน อาทิ โรงพยาบาล
ร้านขายยาและอุปกรณ์การแพทย์ ร้านจำ�หน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ประเภทต่างๆ ฯลฯ
หัวใจสำ�คัญ:
- สำ�หรับผู้ผลิต การออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานต้องง่ายต่อการใช้ ไม่ซับซ้อน มีการตั้งราคาที่
สมเหตุสมผล และมีมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองในระดับสากล
- สำ�หรับผู้จำ�หน่าย บริการก่อนและหลังการขาย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและสื่อสาร
ไปยังลูกค้า ทั้งลูกค้าที่เป็นผู้ใช้เอง (กลุ่มคนสูงอายุ) และกลุ่มลูกหลานที่เป็นผู้ซื้อให้กับผู้สูงอายุ
นอกเหนือจากธุรกิจดังกล่าว ยังมีธุรกิจที่คาดว่าจะสามารถเกาะกระแสไปกับเทรนด์นี้ได้อีก อาทิ
ธุรกิจอาหารสำ�หรับผู้สูงอายุ (อาหารเชิงสุขภาพ อาหารจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อาหารแปรรูป)
ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home)
ธุรกิจบริการดูแลส่วนบุคคล (Home Care)
ธุรกิจทัวร์ผู้สูงอายุ

Tech-Savvy
ยุคปัจจุบันกำ�ลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมอินเทอร์เน็ตออนไลน์ผ่านการใช้สมาร์ทโฟน รวมทั้งการเข้าถึง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กล้องถ่ายภาพ การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ทำ�ให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ
ซึ่งก็คือ กลุ่มคนที่รู้และเข้าใจเทคโนโลยี หรือเรียกสั้นๆ ว่า กลุ่มไวเทค (Tech Savvy Group) ซึ่งมีพฤติกรรม
ใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียแทบจะทุกประเภท มีการใช้งานบ่อย ไวต่อการรับรู้และค่อนข้างเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ของนักการตลาด ที่ต้องการจะเข้าไปเจาะกำ�ลังซื้อ จากรูปแบบ
พฤติกรรมการบริโภคทีเ่ ริม่ เปลีย่ นไปจากเดิม ทัง้ นี้ สำ�หรับในประเทศไทย จะพบว่า ในปี 2559 มีใช้งานอินเทอร์เน็ต
บนเครือข่าย 3G/4G ราว 39.1 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มไปถึง 43.5 ล้านคนภายในปี 2561 หรือทำ�ให้อัตราการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนมือถือสูงถึงร้อยละ 68.6 เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด
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ธุรกิจที่ตอบโจทย์และคาดว่าจะได้โอกาสจากเทรนด์ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มวัยรุ่นวัยทำ�งานที่ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ในโลกออนไลน์ กลุ่มวัยกลางคน
ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต โซเชียล สมาร์ทโฟนมากขึ้น
กลยุทธ์การปรับตัวรับโอกาสทางธุรกิจ: มีการสือ่ สารไปยังผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้รบั รูข้ า่ วสารจากทางร้าน
อาทิ มีการอัพเดทสินค้าและบริการ และโปรโมชั่นอย่างสม่ำ�เสมอ รวมถึงให้ความสำ�คัญกับการให้บริการ
ก่อนและหลังการขาย เช่น การตอบคำ�ถาม ข้อสงสัยของลูกค้า หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (เช่น สินค้า
เกิดความเสียหาย หรือมีปัญหาการใช้งาน) กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว
หัวใจสำ�คัญ:
		 - การเลือกแพลตฟอร์ม (Platform) ทีต่ รงกับพฤติกรรมลูกค้าในไทย โดยช่องทางทีไ่ ด้รบั ความนิยม
ได้แก่ Social Commerce (Line, Instagram, Facebook) Market Place ที่มีผู้เล่นในตลาดจำ�นวนมาก
(Alibaba Group, Weloveshopping, Tarad.com)
		 - การสร้างความน่าเชือ่ ถือทีม่ ตี อ่ ผูบ้ ริโภค เช่น ความปลอดภัยและความหลากหลายของช่องทาง
การชำ�ระเงิน การจัดส่ง การการควบคุมคุณภาพของสินค้า รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
นอกเหนือจากธุรกิจดังกล่าว ยังมีธุรกิจที่คาดว่าจะสามารถเกาะกระแสไปกับเทรนด์นี้ได้อีก อาทิ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Digital Transformation (การเข้ามาของบริการต่างๆ อย่างการคมนาคม บันเทิง
และนันทนาการ เช่น Uber, Agoda, Airbnb, iFlix, Netflix, Hollywood HD, Apple Music, JOOX เป็นต้น
ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Mobility Technology (Daily Applications เช่น การเช็คสุขภาพและออกกำ�ลังกาย
จองร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ชำ�ระเงินผ่านมือถือ เครื่องมือทำ�งานบนมือถือ ฯลฯ)
Beauty & Personality
การมีบคุ ลิกภาพทีด่ ี รูปร่างหน้าตาทีพ่ งึ พอใจ ล้วนเป็นการเสริมสร้างความมัน่ ใจในการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน
ให้แต่ละคนเป็นอย่างมาก ดังนัน้ ความต้องการดูดี ทันสมัยและชะลอความแก่ตามวัย จึงกลายมาเป็นความต้องการ
ของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะในสังคมเมือง
ธุรกิจที่ตอบโจทย์และคาดว่าจะได้โอกาสจากเทรนด์ ธุรกิจสถานเสริมความงาม
(ผิวพรรณ รูปร่างและพัฒนาบุคลิกภาพ)
กลุม่ เป้าหมาย: วัยรุน่ วัยทำ�งาน ผูท้ ตี่ อ้ งการดูแลรูปร่างหน้าตา (เพือ่ ความสวยงามและรักษาโรค)
ผูท้ ใี่ ส่ใจสุขภาพ บุคลิกภาพ กลุม่ นีม้ คี วามเต็มใจทีจ่ ะจ่ายสูงมาก หากได้รบั ความพึงพอใจเรือ่ งของความงาม
และความมั่นใจในการออกไปสู่สังคม
กลยุทธ์การปรับตัวรับโอกาสทางธุรกิจ: ผู้ใช้บริการยุคใหม่มีการศึกษาหาความรู้มาก่อน
พอสมควร ดังนัน้ การทำ�การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ผ่านการรีววิ จากผูใ้ ช้จริง บล็อคเกอร์
หรือกูรูด้านความงาม น่าจะทำ�ให้เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ในวงกว้างและรวดเร็ว
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หัวใจสำ�คัญ:
		 - การสร้างความโดดเด่นในรูปแบบการรักษาและบริการ ผ่านทีมแพทย์ที่คอยให้การรักษาและ
แนะนำ�ทางเลือกทีเ่ หมาะสมแก่ลกู ค้า ซึง่ แพทย์ตอ้ งมีบคุ ลิกภาพทีด่ ี ทันสมัย เข้าใจและมีประสบการณ์เกีย่ ว
กับรูปแบบการรักษาใหม่ๆ นอกเหนือจากเครือ่ งมือและเทคโนโลยีการรักษาทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐานจาก
ในระดับสากล
		 - ทำ�เลทีต่ งั้ ของกิจการ ขึน้ อยูก่ บั ว่า ผูป้ ระกอบการต้องการจับลูกค้ากลุม่ ใด โดยถ้าเป็นกลุม่ ลูกค้า
ระดับกลาง ทำ�เลที่ตั้งในห้างสรรพสินค้าหรือย่านธุรกิจชุมชน น่าจะเป็นทำ�เลที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย หากเป็น
ลูกค้าระดับบน ทำ�เลทีต่ งั้ ในรูปแบบ Stand-Alone น่าจะทำ�ให้ลกู ค้ารูส้ กึ มีความเป็นส่วนตัวและผ่อนคลาย
มากกว่า เป็นต้น
นอกเหนือจากธุรกิจดังกล่าว ยังมีธุรกิจที่คาดว่าจะสามารถเกาะกระแสไปกับเทรนด์นี้ได้อีก อาทิ
เครื่องสำ�อางออร์แกนิคหรือปราศจากสารเคมี
ธุรกิจอาหารเสริม
จะเห็นได้วา่ เทรนด์ทจี่ ะเกิดขึน้ ในระยะต่อไป อาจจะทำ�ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สำ�หรับผูป้ ระกอบการ
แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ประกอบการบางกลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสจากเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น
เนื่องจากการทำ�ธุรกิจในรูปแบบเดิม อาจจะไม่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ยกตัวอย่างเช่น

5 ธุรกิจไมปรับตัว อาจอยูยาก
ธุรกิจแบบมี
หนาราน

รานอาหาร
ตามสั่ง
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สื่อสิ่งพิมพ
สินคาที่มี
สวนผสม
ของสารเคมี

จุดรับชำระ
คาสินคา
และบริการ

กลยุทธวิใธนการทำธุ
ีปรับตัวรับรกิเทรนด
จอุปกรณ
ธุรกิอจัจฉริยะ
฿

฿

ทำความเขาใจ
เทรนดธุรกิจ

เรียนรูเครื่องมือ
การตลาดใหมๆ

ใชเทคโนโลยี
ลดตนทุน

เจาะตลาด
ที่กำลังเติบโต

พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร

ดังนั้น การปรับตัวของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ
ทำ�ความเข้าใจกับ Business Trends ตั้งแต่ระดับโลก (Global Mega Trends) ระดับมหภาค
(Macroeconomics) อาทิ นโยบายของรัฐ กฎหมาย มาตรการต่างๆ และระดับอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ (Industries,
Business) เพื่อให้รู้ภาพกว้างของกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก และนำ�มาปรับ Business Model ที่เหมาะสม
กับธุรกิจของตนเอง
เรียนรู้เครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ มาปรับใช้กับธุรกิจอย่าง Online Marketing ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ อาจจะต้องหันมาทำ�การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
เรียนรู้ที่จะนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดความสูญเสียในการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ ทั้งในรูปแบบของเครื่องมือเครื่องจักร และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
เข้าไปเจาะตลาดในพื้นที่ที่กำ�ลังเติบโต หรือกลุ่มเป้าหมายที่จะมากับเทรนด์ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของตลาด หรือเปิดรับ
พนักงานฟรีแลนซ์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะทางมาเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในบางโครงการ
มีการจับมือหรือสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกัน
และกันได้ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของตน
สำ�หรับในบางธุรกิจ การเข้ามาของเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ อาจจะเป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรค โดยเฉพาะใน
บางธุรกิจที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นผู้ครองตลาด อาทิ เทรนด์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งอาจจะทำ�ให้ SME มี
อำ�นาจต่อรองน้อย หรือเผชิญการแข่งขันในตลาดทีม่ ากขึน้ ซึง่ ผูป้ ระกอบการควรติดตามความเคลือ่ นไหวของผูป้ ระกอบ
การรายใหญ่ พยายามหาช่องทางให้ธรุ กิจของผูป้ ระกอบการเข้าไปอยูใ่ นห่วงโซ่ธรุ กิจดังกล่าว หรือพัฒนาศักยภาพสินค้า
และบริการให้โดดเด่น ฉีกออกมาเพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้บริโภค (ขึ้นอยู่กับเงินทุนและบุคลากร) เป็นต้น
ซึ่งกลยุทธ์และแนวทางการปรับตัวในข้างต้น น่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการเรียนรู้ถึงพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์และ
รสนิยมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายธุรกิจของตนเอง และสามารถนำ�ไปพัฒนาตัวสินค้าและบริการ รวมไปถึงมองเห็นถึง
โอกาสทางธุรกิจและช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมยุคใหม่

อัพเดตเทรนดความรูธุรกิจไมรูจบ
ทุกที่ทุกเวลา ไดที่
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