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ใน
วิิกฤติิมัักมีัสิ่ิ�งใหมั่ๆ เกิดขึ้้�นเสิ่มัอ กัารโจมติ่ของเชิื�อไวรัส 

โควิดื-19 สร้างกัารเป็ล้่�ยันแป็ล้งในดื้านติ่างๆ อยั่างมห้าศาล้ 

ไม่ว่าจะพฤติิกัรรมกัารใชิ้ชิ่วิติห้รือกัารเข้าสังคมของผ้้คน กัารป็รับติัว

ส้่ยัุคดืิจิที่ัล้ แล้ะใช้ิชิ่องที่างออนไล้น์ในกัารที่ำางานมากัขึ�น แล้ะจะม่

อะไรที่่�เป็ล้่�ยันแป็ล้งไป็ห้ล้ังจากัพ้นสถานกัารณ์์วิกัฤติิโควิดื-19 น่� ซึ�ง

กั็อาจจะเกัิดืกัารที่ำางานในร้ป็แบบให้ม่ๆ กัารใช้ิชิ่วิติในร้ป็แบบให้ม่ 

ฯล้ฯ เพราะชิ่วงน่� ม่กัารใชิ้ชิ่วิติในแบบที่่�เราอาจจะไม่เคยัเจอมากั่อน 

แล้ะที่ำาให้้คนเราติ้องป็รับ ติ้องเป็ล้่�ยัน จนกัล้ายัเป็็นนิสัยัให้ม่ ห้รือม่

อะไรที่่�จะเป็ล้่�ยันแป็ล้งติ่อกัารใชิ้ชิ่วิติของคนเราไป็ติล้อดืกัาล้

คำาว่า “New Normal” กัล้ายัเป็็นศัพที่์ให้ม่ที่่�ถ้กัพ้ดืถึงกัันมากั

ยัิ�งขึ�น คำาดืังกัล้่าว มักัถ้กันำามาใชิ้อธุิบายัพฤติิกัรรมให้ม่ของผ้้บริโภัค

ที่่�จะเป็ล้่�ยันไป็ ห้ล้ังจากัสถานกัารณ์์วิกัฤติิโควิดื-19 น่�จบสิ�นล้ง จริงๆ

แล้้ว New Normal นั�น ม่ที่่�มาอยั่างไร แล้้วห้มายัถึงอะไรไดื้บ้าง ไป็

ที่ำาความร้้จักักััน

ที�มาของคำาว่า New Normal

จากัข้อม้ล้พบว่า New Normal ถ้กันำามาใชิ้โดืยั Bill Gross 

ผ้้กั่อตัิ�งบริษัที่บริห้ารสินที่รัพยั์ชิาวอเมริกััน โดืยัใช้ิอธุิบายัถึงสภัาวะ

เศรษฐกัิจโล้กั ห้ล้ังจากัเกัิดืวิกัฤติิเศรษฐกัิจแฮมเบอเกัอร์ ในสห้รัฐฯ

ชิ่วงระห้ว่างป็ี 2007-2009 สาเห้ติุท่ี่�เขาติ้องใชิ้คำาว่า New Normal 

นั�นกั็เพราะแติ่เดืิม วิกัฤติิเศรษฐกิัจจะม่ร้ป็แบบค่อนข้างชัิดืเจน เมื�อ

เศรษฐกัจิเติิบโติไป็ไดืช้ิว่งระยัะห้นึ�ง จะมป่็จัจยััท่ี่�ที่ำาให้้เกัดิืฟัองสบ้แ่ล้ว้

กั็เกัิดืเป็็นวิกัฤติิที่างเศรษฐกัิจติามมา ห้ล้ังจากัเกัิดืวิกัฤติิเศรษฐกัิจ 

ไม่นานเศรษฐกัิจกั็จะเริ�มฟั้�นตัิว แล้้วกั็กัล้ับมาเติิบโติไดื้ด่ือ่กัครั�ง

ในระยัะเวล้าไม่นาน สิ�งเห้ล่้าน่�คือสิ�งท่ี่�เกัิดืขึ�นเป็็นป็กัติิ จะเร่ยักัว่า

 Normal กั็ไดื้

แติห่้ลั้งจากักัารเกิัดืวิกัฤติใินครั�งนั�น ห้ล้ายัคนมองว่าเศรษฐกิัจ

โล้กัจะไมส่ามารถกัล้บัไป็เติบิโติไดืด้ืเ่ห้มอืนเดืมิ ดืว้ยัป็จัจยััติา่งๆ เชิน่

…กัารพยัายัามกัระติุ้นเศรษฐกัิจมากัเกัินไป็ ที่ั�งที่่�ห้ล้ายัป็ระเที่ศม่ห้น่�

สาธุารณ์ะสง้มากั กัารมห่้นว่ยังานกัำากัับด้ืแล้ที่่�เขม้งวดื ที่ำาให้น้กััล้งที่นุ
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ไดืผ้ล้ติอบแที่นล้ดืล้ง กัารยัมืเงนิจากัอนาคติ เพื�อแล้กักัับติวัเล้ขเติิบโติ

ที่างเศรษฐกิัจในวันน่� จะส่งผล้ให้้เติิบโติได้ืล้ดืล้งในอนาคติ จากันั�น

เป็็นติ้นมา คำาว่า New Normal มักัจะถ้กันำามาใชิ้เร่ยักักัารเติิบโติที่าง

เศรษฐกัิจที่่�ถดืถอยัล้ง แล้ะอาจจะไม่ม่วันโติไดื้ในระดืับเดืิมอ่กัแล้้ว

ราชบณัฑติยสภาไดบ้ญัญติัศพัท ์“New Normal”

New Normal: ควิ�มัป็ร์กติใิหมั ่ฐ�นวิถีิึชีั้วิิติใหมั ่: ห้มายัถงึ 

ร้ป็แบบกัารดืำาเนินชิ่วิติอยั่างให้ม่ท่ี่�แติกัต่ิางจากัอด่ืติ อันเนื�องจากั

ม่บางสิ�งมากัระที่บ จนแบบแผน แล้ะแนวที่างป็ฏิิบัติิท่ี่�คนในสังคม 

คุ้นเคยัอย่ัางเป็็นป็รกัติิ แล้ะเคยัคาดืห้มายัล่้วงห้น้าได้ืติ้องเป็ล่้�ยัน-

แป็ล้งไป็ส้่วิถ่ให้ม่ภัายัใติ้ห้ล้ักัมาติรฐานให้ม่ที่่�ไม่คุ้นเคยั

รป้็แบบวถ่ิชิว่ติิให้มน่่� ป็ระกัอบดืว้ยัวธ่ิุคดิื วธ่ิุเรย่ันร้ ้วธ่ิุสื�อสาร 

วธ่ิุป็ฏิิบตัิ ิแล้ะกัารจดัืกัาร กัารใชิช้ิว่ติิแบบให้มเ่กัดิืขึ�นห้ล้งัจากัเกัดิืกัาร

เป็ล้่�ยันแป็ล้งอยั่างให้ญ่่ห้ล้วง แล้ะรุนแรงอยั่างใดือยั่างห้นึ�ง ที่ำาให้้

มนษุยัต์ิอ้งป็รับติวัเพื�อรบัมอืกัับสถานกัารณ์์ปั็จจบุนัมากักัว่าจะธุำารง

รักัษาวิถ่ดืั�งเดืิมห้รือห้วนห้าถึงอดื่ติ

ในมุมมองที่างเศรษฐศาสติร์แล้ะธุุรกัิจ ห้ลั้งวิกัฤติเศรษฐกัิจ

ถดืถอยัที่ั�วโล้กัในชิ่วงติ้นคริสติ์ศติวรรษที่่� 21 (ค.ศ. 2007–2008) ไดื้

เกัดิืกัารเป็ล่้�ยันแป็ล้งในระบบเศรษฐกิัจครั�งให้ญ่่ กัารจดัืกัารบางอย่ัาง

ซึ�งแติเ่ดืมิเคยัถ้กัมองว่าผดิืป็รกัติ ิได้ืกัลั้บกัล้ายัมาเป็น็สิ�งท่ี่�พบเห็้นกััน

ไดื้ทัี่�วไป็ แล้ะถ้กันำามาใช้ิในป็ริบที่อื�นๆ อย่ัางเชิ่น ดื้านวิที่ยัาศาสติร์

เพื�อสื�อสาร แล้ะที่ำาความเข้าใจถึงสภัาวะกัารเป็ล้่�ยันแป็ล้งของภั้มิ

อากัาศซึ�งม่อิที่ธิุพล้ติ่อวิถ่ชิ่วิติของมนุษย์ั เชิ่น อุณ์ห้ภั้มิที่่�ส้งขึ�น แล้ะ

ความเป็ล้่�ยันแป็ล้งของฤดื้กัาล้

สถานกัารณ์ก์ัารแพรร่ะบาดืของเชิื�อโรคโควดิื-19 ห้รอืโคโรนา

ไวรัส ชิ่วงป็ล้ายั พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ.2563 ซึ�งเกัิดืขึ�นอย่ัางรวดืเร็ว

แล้ะรุนแรงจนแพร่กัระจายัไป็ในป็ระเที่ศติ่างๆ ที่ั�วโล้กั ผ้้คนเจ็บป็่วยั

แล้ะล้้มติายัจำานวนมากั จนกัล้ายัเป็็นความส้ญ่เส่ยัอยั่างให้ญ่่ห้ล้วง

อ่กัครั�งห้นึ�งของมนุษยัชิาติิ มนุษย์ัจำาเป็็นติ้องป็้องกัันตินเองเพื�อให้้ม่

ชิ่วิติรอดืด้ืวยักัารป็รับเป็ล่้�ยันพฤติิกัรรมกัารดืำารงชิ่วิติท่ี่�ผิดืไป็จากัวิถ่

เดืมิๆ โดืยัสรา้งเสริมป็รับห้าวถ่ิกัารดืำารงชิวิ่ติแบบให้ม่เพื�อให้ป้็ล้อดืภััยั

จากักัารติิดืเชิื�อ ควบค้่ไป็กัับความพยัายัามรักัษา แล้ะฟั้�นฟั้ศักัยัภัาพ

ที่างเศรษฐกิัจ แล้ะธุุรกิัจ นำาไป็ส้่กัารสรรค์สร้างสิ�งป็ระดืิษฐ์ให้ม่ๆ

เที่คโนโล้ย่ัให้ม่ๆ ม่กัารป็รับแนวคิดื วิสัยัที่ัศน์ วิธุ่กัารจัดืกัาร ติล้อดื

จนพฤติิกัรรมที่่�เคยัที่ำามาเป็็นกัิจวัติร เกัิดืกัารบ่ายัเบนออกัจากัความ

คุ้นเคยัอันเป็น็ป็รกัติิมาแต่ิเดิืมในห้ล้ายัมิติิ ที่ั�งในด้ืานอาห้าร กัารแต่ิง

กัายั กัารรักัษาสุขอนามยัั กัารศึกัษาเล่้าเรย่ัน กัารสื�อสาร กัารที่ำาธุุรกัจิ 

ฯล้ฯ ซึ�งสิ�งให้ม่เห้ล้่าน่�ไดื้กัล้ายัเป็็นความป็รกัติิให้ม่ๆ จนในที่่�สุดื เมื�อ

เวล้าผ่านไป็จนที่ำาให้้เกัิดืความคุ้นชิิน กั็จะกัล้ายัเป็็นส่วนห้นึ�งของวิถ่

ชิ่วิติป็รกัติิของผ้้คนในสังคม

เทรนด์พฤติกรรมแบบ New Normal 

จากัเดิืม New Normal เป็็นคำาที่่�ใชิ้อธุิบายักัารขยัายัตัิวที่าง

เศรษฐกัจิที่่�ไมเ่ห้มอืนเดิืม วา่เป็น็ “ความป็กัติิแบบให้ม่” ที่่�ต้ิองยัอมรบั

ให้้ไดื้ ป็ัจจุบันเราจะไดื้เห้็นกัารพ้ดืถึงคำาว่า New Normal ในแง่ของ 

เชิิงธุุรกัิจ กัารติล้าดืมากัยิั�งขึ�น เพื�ออธุิบายัว่า “สิ�งที่่�ไม่เคยัเกิัดืขึ�น 

กั่อนห้น้าน่� อาจจะกัล้ายัเป็็นเรื�องป็กัติิห้ล้ังจากัน่�”

โดยเฉพาะการเปร�ยบเท�ยบพฤต�กรรมผ��บร�โภัค ท��จัะเปล��ยน

ไปหล�งจัากเก�ดโรคระบาดคร��งใหญ่� ว�าจัะเก�ดอุะไรขี้�นได�บ�าง !? และ

ธ�รก�จัจัะต�อุงปร�บต�วเพ��อุร�บม�อุอุย�างไร !? 

1. ก�ร์ใชั้้เทคโนโลิยี แลิะอินเทอร์์เน็ติ เที่คโนโล้ยั่ควบค้่

กัับอินเที่อร์เน็ติจะเข้ามาม่บที่บาที่กัับกัารใชิ้ชิ่วิติมากัขึ�น ที่่�จากัเดืิมม่

มากัอยั้่แล้้ว แติ่ในสังคมยัุค New Normal สิ�งเห้ล้่าน่�จะเข้าไป็อยั้่ใน

แที่บที่กุัจังห้วะชิว่ติิ ไมว่่าจะเป็น็ กัารเรย่ันออนไล้น์ กัารที่ำางานที่่�บ้าน 

กัารป็ระชิุมออนไล้น์ กัารซื�อสินค้าออนไล้น์ กัารที่ำาธุุรกัรรม แล้ะกัาร

เอ็นเติอร์เที่นชิ่วิติร้ป็แบบติ่างๆ อยั่างดื้ห้นัง ฟัังเพล้ง

2. ก�ร์เวิน้ร์ะยะห่�งท�งสัิ่งคมั ผ้ค้นในสงัคมจะเห้น็ความ

สำาคญั่ของกัารเวน้ระยัะห้า่งที่่�เป็น็แนวที่างกัารใชิช้ิวิ่ติชิว่งวกิัฤติโิควดิื

-19 แล้ะจะดืำาเนนิชิว่ติิแบบนั�นติอ่ไป็ โดืยัรกััษาระยัะห้า่งที่างกัายัภัาพ

เพิ�มขึ�น แล้ะใชิ้เที่คโนโล้ยั่เข้ามาม่ส่วนชิ่วยัในกัารสื�อสาร แล้ะกัารใชิ้

ชิ่วิติ ล้ดืกัารป็ฏิิสัมพันธุ์ กัารไป็ในสถานที่่�สาธุารณ์ะ แล้ะเน้นกัารที่ำา

กัิจกัรรมที่่�บ้านมากัขึ�น

3. ก�ร์ดแ้ลิใส่ิ่ใจำสิ่ขุึ้ภ�พทั�งติวัิเอง แลิะคนร์อบข้ึ้�ง โดืยั

เกัิดืความคุ้นชิินจากัชิ่วงวิกัฤติิโควิดื-19 ที่่�ติ้องดื้แล้ดื้านสุขภัาพ แล้ะ
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ความสะอาดืเพื�อป็อ้งกัันกัารแพรเ่ชิื�อ ดืงันั�นพฤติกิัรรมกัารใชิห้้น้ากัากั

อนามัยั เจล้แอล้กัอฮอล้์ แล้ะกัารล้้างมืออยั่างถ้กัวิธุ่ แล้ะห้มั�นสังเกัติ

ติวัเองเมื�อไมส่บายัจะยัังคงมต่ิอ่ไป็ รวมถงึกัารหั้นมาใสใ่จสุขภัาพ กัาร

ออกักัำาล้ังกัายั แล้ะกัารที่ำาป็ระกัันสุขภัาพจะม่แนวโน้มมากัขึ�น

4. ก�ร์ใชั้เ้งนิเพื�อก�ร์ลิงทนุ ยัคุ New Normal เป็น็จงัห้วะท่ี่�

ผ้ค้นยัังระมดัืระวงักัารล้งที่นุให้ม่ๆ  แล้ะล้ดืกัารใชิจ้า่ยัฟุ่ัมเฟ้ัอยั เพราะ

แนวโน้มเศรษฐกัิจยัังไม่แน่นอน

5. ก�ร์สิ่ร์้�งสิ่มัดุลิชีั้วิิติ กัารม่โอกัาสไดื้ที่ำางานที่่�บ้าน ล้ดื

จำานวนวันกัารเข้าออฟัฟิัศ ห้รือกัารล้ดืกัารพะป็ะผ้้คนในสังคม แล้้ว

ห้นัมาใชิช้ิวิ่ติ แล้ะที่ำางานท่ี่�บา้น ที่ำาให้ผ้้ค้นมองเห้น็แนวที่างที่่�จะสรา้ง

สมดืุล้ชิ่วิติระห้ว่างอย่้ับ้านมากัขึ�น แล้ะจะเป็็นแนวที่างในกัารป็รับ

สมดืุล้ชิ่วิติระห้ว่างเวล้าส่วนติัว กัารงาน แล้ะสังคมให้้สมดืุล้มากัยิั�ง

ขึ�น

New Normal การปรับตัว ห์ลังวิกฤติโควิด-19 

ในวิกัฤติโิควิดื-19 New Normal ถ้กัพ้ดืถึงแล้ะนำามาใช้ิอก่ัครั�ง

ซึ�งครั�งน่�ขยัายัวงครอบคล้มุไป็ถงึภัาค ธุุรกัจิ เศรษฐกัจิ กัารศกึัษา ชิวิ่ติ

ป็ระจำาวัน กัารที่ำางาน แล้ะสังคม

ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ

ขณ์ะที่่�โควดิื-19 กัำาล้งัระบาดืนั�น ไมเ่พย่ังแติส่ง่ผล้กัระที่บติอ่

สุขภัาพ แล้ะกัารใชิ้ชิ่วิติของผ้้คน แติ่ยัังส่งผล้กัระที่บให้้ธุุรกัิจ แล้ะ

เศรษฐกัิจเป็ล้่�ยันแป็ล้ง บางธุุรกัิจอาจเติิบโติ เพราะป็รับติัวกัับความ

เป็ล้่�ยันแป็ล้งไดื้ ขณ์ะที่่�บางธุุรกัิจอาจที่รุดืห้รือป็ิดืติัวเพราะไม่พร้อม

รับมือความเป็ล้่�ยันแป็ล้งนั�น

แน่นอนว่าเมื�อวิกัฤติิครั�งน่�ผ่านพ้นไป็ ยั่อมพ่วงมาดื้วยัความ

เป็ล้่�ยันแป็ล้งให้ม่ๆ ที่่�เร่ยักัว่า New Normal ซึ�งจะเข้ามาม่บที่บาที่ 

แล้ะสง่ผล้ให้เ้กัดิืกัารเป็ล้่�ยันแป็ล้งในแนวที่าง แล้ะรป้็แบบกัารดืำาเนนิ

ธุุรกัิจทีุ่กัขนาดื โดืยัแนวโน้มกัารเป็ล้่�ยันแป็ล้งม่ดืังน่�

1. ก�ร์ป็ร์ะยกุติใ์ช้ั้เทคโนโลิยดี�้นดจิำทิลัิในธรุ์กิจำมั�กขึ้้�น

 เชิ่น กัารซื�อสินค้าแล้ะบริกัาร ผ้้ป็ระกัอบกัารจะติ้องเติร่ยัมแนวที่าง

สำาห้รับกัารสร้างป็ระสบกัารณ์์ให้ม่ให้้ผ้้บรโิภัค เพื�อกัระติุน้ให้เ้กิัดืกัาร

ติัดืสินใจซื�อที่ั�งชิ่องที่างออนไล้น์ แล้ะออฟัไล้น์

2. ก�ร์ขึ้�ยสิ่ินค้�แบบอัติโนมััติิ พร้อมบริกัารข้อม้ล้แกั่ 

ล้้กัค้าแบบเร่ยัล้ไที่ม์ เพื�อความรวดืเร็วเข้าถึงทีุ่กัที่่�ทีุ่กัเวล้า

3. ก�ร์นำ�หุ่นยนติ ์ย�นพ�หนะไร์ค้นขึ้บัหร์อืโดร์นมั�ให้

บร์ิก�ร์ ในธุุรกัิจติ่างๆ เชิ่น กัารศึกัษา สุขภัาพ กัารแพที่ยั์

4. ก�ร์ป็ร์ะยุกติ์ใช้ั้เทคโนโลิยีเพื�อจำัดก�ร์ออนไลิน์ เชิ่น 

กัลุ้่มธุุรกัิจอ่เวนที่์ อบรม สัมมนา

ประชาชนคนทำางาน

1. ก�ร์ร์กัษ�ร์ะยะห�่งในที�ทำ�ง�น คนที่ำางานท่ี่�เป็ล้่�ยันจากั

กัารที่ำางานที่่�บ้าน แล้ะกัลั้บมาเข้าที่ำางานที่่�บริษทัี่ ยัังคงคุน้เคยักัับกัาร

ป็ฏิิบัติิแบบรักัษาระยัะห้่าง เพื�อล้ดืความเส่�ยังกัารติิดืเชิื�อไวรัส แล้ะ 

ยัังคงเห้็นความสำาคัญ่จากักัารดื้แล้สุขภัาพในที่่�ที่ำางานมากัขึ�น

2. ใชั้้เทคโนโลิยีชั้่วิยทำ�ง�นมั�กยิ�งขึ้้�น จากักัารรักัษา

ระยัะห้า่งที่างสังคมแล้ะกัาร work from home ท่ี่�เคยัป็ฏิบัิติจินเคยัชินิ

ที่ำาให้้เที่คโนโล้ยัเ่ขา้มามบ่ที่บาที่ในกัารที่ำางาน โดืยัเฉพาะอนิเที่อร์เนต็ิ 

แล้ะแอป็พล้ิเคชิันติ่างๆ เชิ่นกัารป็ระชิุมงาน กัารส่งงาน

3. มักี�ร์พฒัน�ทกัษะผู้�่นคอร์ส์ิ่ออนไลิน ์ในกัารที่ำางาน

ชิ่วงโควิดื-19 ที่ำาให้้ผ้้คนบางกัลุ้่มถ้กัเล้ิกัจ้างห้รือถ้กัล้ดืเงินเดืือน กัาร

พฒันาติวัเองเพื�อให้้มค่วามสามารถ แล้ะเป็น็ผ้้เชิ่�ยัวชิาญ่ติามท่ี่�ติล้าดื

แรงงานยัังต้ิองกัารจึงม่ความสำาคัญ่ ดืังนั�นกัารเร่ยันร้้อย่้ัติล้อดืเวล้า

เพื�อพัฒนาความร้้ ที่ักัษะ แล้ะป็ระสบกัารณ์์ ผ่านชิ่องที่างออนไล้น์

จึงเป็็นที่างเลื้อกัของชิาวออฟัฟิัศท่ี่�ที่ำาให้้ได้ืพัฒนาตัิวเองพร้อมกัับที่่�

ยัังที่ำางานป็ระจำาไดื้อยั้่

New Normal ในวันน่�อาจเป็็นแนวที่างในกัารป็รับตัิวให้้

เข้ากัับสถานกัารณ์์ท่ี่�จะเกัิดืขึ�นในอนาคติ แล้ะจะกัล้ายัเป็็นคำาที่่�ถ้กั 

พ้ดืถึงอยั่างป็รกัติิวิธุ่ในอนาคติ เห้มือนกัับท่ี่�เคยัเกิัดืขึ�นแล้้วในวิกัฤติิ

ติ่างๆ กั่อนห้น้าน่� แติ่กัารเติร่ยัมพร้อม แล้ะติั�งรับอยั่างด่ืยัังเป็็นสิ�ง

สำาคัญ่ท่ี่�จะที่ำาให้้ที่ั�งธุุรกิัจ แล้ะชิ่วิติสามารถดืำารงอย่้ัได้ืไม่ว่าจะม่อ่กั

กั่�วิกัฤติิผ่านเข้ามา
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