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วารสาร Outlook ซึ่งเปนวารสารราย 4 เดือนของบริษัท Accenture ไดลงพิมพบทความเรื่อง Back to the
Future ฉบั บ เดื อ นกั น ยายน 2008 มี ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ของ Accenture ที่ ไ ด ส รุ ป แนวโน ม /ปรากฎการณ ที่
คาดการณวาจะเกิดขึ้น 14 เรื่อง ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน Accenture ได
เสนอแนวคิด และขอเสนอแนะในการรับมือกับแนวโนมดังกลาวไวดวย
Trends

Business Imperatives

1. The rapid rise of emerging-market
multinationals

 Prepare to compete against companies that are not even on
your radar today.
เชน การที่บริษัทผลิตคอมพิวเตอรของจีน (Lenovo) ซื้อ personal
computer business จาก IBM หรือการที่ Tata motors ของ
อินเดีย ซื้อ Jaguar กับ Rover จาก Ford Motor เปนตน

2. The expansion of “shoring” options

 Develop a broad-based, blended model of outsourcing.
คือ การนําแนวคิด nearshoring (creating operations in nearby
foreign countries), inshoring (using shared services),
homeshoring (using telecommuters) มาประยุกตใช เชน บริษัท
ฝรั่งเศสหันมาใชบริการดาน IT จากโมรอกโก เพราะคาแรงในอินเดีย
และจีนขยับตัวสูงขึ้น

3. Increasing demand for CSR

 Research & prepare for new customer-driven CSR
requirements
เชน มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ งดการสั่งซื้อน้ําอัดลมยี่หอหนึ่ง
เนื่องจากบริษท
ั ดังกลาวเปนผูกอมลพิษในอินเดีย เปนตน

4. The need for abundant, secure
supplies of talent, energy and other
scarce resources

 Launch a robust “talent pipeline” initiative to ensure a longterm supply of qualified employees.
คือ การที่บริษัท engineering ในออสเตรเลียจางบริษท
ั จัดหางานให
คัดสรรบุคลากรดาน engineeringที่พูดภาษาอังกฤษไดมาจาก
ฟลป
ิ ปนส เพือ
่ รองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต และมีการ
lobby ภาครัฐเพือ
่ เอือ
้ ใหการเขาเมืองของกลุมคนดังกลาวสะดวกขึ้น

5. National loyalties slowing the process
of globalization

 Develop a global mindset, not a rigid global corporate
culture.
คือการ groom ให staff มีโลกทัศนกวางไกล เปดโอกาสใหไดพบ
เจอกับผูคนจากประเทศตางๆ (cross border networks) และไมยึด
ติดกับวัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่ง เชน โรงแรมเครือ
Marriott จัดใหมี Worldwide Business Forum เพือ
่ เปนเวที
แลกเปลี่ยนนวัตกรรมของโรงแรมในเครือที่กระจายอยูทั่วโลก เปนการ
เรียนรูขามวัฒนธรรม เปนตน

6. Social networking as a business tool

 Exploiting the power of social networking for everything
from hiring to R&D
เชน การใช social network sites เชน LinkedIn เปนเครื่องมือใน
การสรรหาบุคลากร การที่เจาหนาที่บริษัท telecom ของอังกฤษ
ทํางานผานระบบ wikis หรือการที่สํานักพิมพในสหรัฐฯ ใช
MySpace ชวยโปรโมตหนังสือนิยายเลมใหม เปนตน

Trends

Business Imperatives

l

2

7. Increasing demand for sustainability

 Analyze different approaches & benefits to eco initiatives
เชน GE ได launch Ecomagination initiative เพื่อสรางภาพลักษณ
สินคาในเครือใหม บริษัทคอมพิวเตอรเปด recycling สินคาของตน
หรือ บริษัทเชารถ Rent A Car ประกาศตัวเปน the first all green
car rental agency เปนตน

8. Major new sources of capital

 Understand how the new sources and flows of capital can
offer advantages.
เชน Government of Singapore Investment Corp และ
China Investment Corp. เขาชวยวิกฤติการเงินของธนาคารใน
แถบประเทศตะวันตก หรือการที่ Russia กําลังขยายการลงทุนไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากน้ํามัน เปนตน

9. High demand for new & better
infrastructure

 Evaluate the prospects for participation in infrastructure
repairs, upgrades & development.
เชน Areva บริษัทนิวเคลียรของฝรั่งเศส เห็นโอกาสที่จะลงทุนสราง
โรงงานเพิ่ม เพราะ demand พลังงานไฟฟา และพลังงานทดแทน
เพิ่มสูงขึ้น

10. Rapid improvements in the delivery
of government services

 Follow best practices from the private sector to provide
better “citizen-as-customer” solutions.
เชน New York City สรางระบบ web portal เพือ
่ ใหประชาชน
ติดตามและตรวจสอบการทํางานของหนวยงานตางๆ หรือ การที่
Labour Department ของเยอรมันใชระบบ “status assistant”
มาชวย track status ของผูวางงานทั่วประเทศ

11. Rising consumerism in emerging
markets: uneasy consumers in the West

 Capture the value of design, in both products & experiences
เชน ทํา paper clips เปนสีอื่น นอกเหนือจากดํา หรือบริษัททองเที่ยว
offer exotic travel destinations สําหรับ wealthier consumers

12. Evolving sources of trustworthy
information & advice

 Turn your reputation for trustworthiness into revenue.
เชน การที่ Rolls-Royce ใชความนาเชื่อถือของตราสินคาเดิม ไป
เพิ่มรายได และขยายตลาดโดยรวมงานกับสายการบินตางๆ
 Find new openings & better approaches to manage
opinions.
เชน การที่โรงแรมตางๆ สรางกระแส reputations/ ratings ผาน
epinions และ alaTest เพือ
่ ใหคนมาพักทีโ่ รงแรมเพิ่มขึ้น

13. “Free” as a legitimate business
model

 Decide what parts of your business you could profitably
offer for free-and the parts competitors could give away
before you do.
เชน Yahoo เปดให email account ฟรี หรือเว็บไซตของ
WalMart เปดใหลงโฆษณาสินคาอื่นๆ ที่ไมมีขายในหางฟรี เปนตน

14. The rise of Africa as an important
source of demand as well as supply

 Map Africa’s new market opportunities in light of global
competitors’ move, while keeping an eye on infrastructure
challenges & political conditions.
1
เชน Tata Group ของอินเดียวางแผนที่จะลงทุนดานอุตสาหกรรม
ยานยนต โรงแรม และ IT ใน Nigeria, Zambia และ South Africa

Source: Outlook 2008 (Number 3)

