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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เรียกวิ่า ไขึ้้ห้วิัดให้ญ่สเปิน จากการพบ้ผ่้ปิ่วิยจำานวินมาก ทิี�กรุง 

แมดริด ปิระเทิศสเปิน ซี้�งเปิ็นสาเห้ตุทิำาให้้มีผ่้เสียชีีวิิตทิั�วิโลกจำานวิน

ห้ลายสิบ้ล้านคน แต่ก็ไม่ทิำาให้้เกิดการเปิลี�ยนแปิลงขึ้องเม่องให้ญ่

ต่างๆ เช่ีน ปิระเทิศสห้รัฐอเมริกา (ชิีคาโก นิวิยอร์ก ฟัลอริดา 

ซีานฟัรานซิีสโก) และปิระเทิศอังกฤษ ห้ร่อในกรณี์เม่�อเกิดนำ�าทิ่วิม

ให้ญภ่าคกลาง ในปิ ีพ.ศ.2554 ทิำาให้ร้าคาอสงัห้ารมิทิรพัย ์ทิี�อย่อ่าศยั

 บ้้านบ้ริเวิณ์พ่�นทิี�จังห้วิัดปิทิุมธิานีขึ้ายไม่ได้ในชี่วิงนั�น แต่ต่อมาห้ลัง

จากนั�นเพียงปิีคร้�ง ก็ปิรากฏิว่ิา ปิระชีาชีนกลับ้มาซี่�อทีิ�อย่่อาศัยใน

ทิำาเลนี�เห้ม่อนเดิม 

แต่ในปัิจจุบ้ันต้องเข้ึ้าใจว่ิา ปิัญห้าขึ้องเชี่�อไวิรัสทิี�มีการแพร่

กระจายได้รวิดเร็วิ และมีผลต่อการทิำาร้ายอวัิยวิะภายในขึ้องมนุษย์

ทิำาให้้สุขึ้ภาพแย่ลง และมีอาการเจ็บ้ปิ่วิยต่างๆ นี� จะต้องมีวิันทิี�การ

แพร่กระจายทีิ�น้อยลงในอนาคต ซี้�งในแต่ละปิระเทิศก็พยายามทีิ�

จะลด และห้ยุดยั�งการแพร่ระบ้าด รวิมถ้งปิระเทิศจีนทิี�มกีารพบ้ผ่ป้ิว่ิย

จากไวิรัสโควิิด-19 เปิ็นปิระเทิศแรก ก็พยายามทิี�จะค้นควิ้าห้าวิัคซีีน 

จัาก
เห้ตุการณ์์ผลกระทิบ้ขึ้องการแพร่กระจายไวิรัส 

โควิดิ -19 ทีิ�เริ�มมขีึ้า่วิการพบ้ผ่ป้ิว่ิยตั�งแตเ่ดอ่น มกราคม

 2563 แท้ิจริงเราควิรจะต้องพิจารณ์าวิ่า วิันนี�ทิี�โลกเกิดวิิกฤติโควิิด 

เปิน็เห้ตกุารณ์์ชีั�วิคราวิ จากปิระวัิตศิาสตร์ขึ้องการเกิดโรคระบ้าดให้ญ่

ในอดีตชีี�วิา่ ในห้ลายกรณี์ พฤติกรรมส่วินให้ญ่ในช่ีวิงผิดปิกติ จะห้าย

ไปิอย่างรวิดเร็วิ เม่�อเห้ตุการณ์์กลับ้มาเปิ็นปิกติแล้วิ เชี่นการระบ้าด

ขึ้องไข้ึ้ห้วัิดให้ญ่ครั�งแรกทัิ�วิโลก ในช่ีวิงปีิ พ.ศ.2461 (ค.ศ.1918) ทีิ�

อ�านได้แลี่ะอ�านด่ (2)

วิถ่ีช่ีวิติแบับัใหมี�
New Normal หลัี่ง Covid
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รวิมถ้งทิี�บ้ริษัทิวิิจัยต่างๆ ในทิั�วิโลกก็พยายามทิี�จะแขึ้่งขึ้ันกัน คิดค้น

วิัคซีีนทิี�ปิ้องกัน และสร้างเคร่�องม่อป้ิองกัน ผ้่ปิ่วิยให้ม่ รวิมถ้งการ

ค้นห้าผ่้ป่ิวิยเดิมเพ่�อรับ้การรักษาอย่างรวิดเร็วิ ลดการแพร่กระจาย 

และเพิ�มปิระสิทิธิิภาพการรักษาให้้รวิดเร็วิยิ�งขึ้้�น 

ซี้�งจริงๆ แล้วิในโลกมีวิิกฤติการณ์์ทีิ�ด่น่ากลัวิเขึ้้ามา เพ่�อ

ให้้มนุษย์ได้เรียนร้่ และปิรับ้ตัวิ มีคำาทีิ�เขึ้้ามาใชี้แพร่ห้ลายด้วิย ค่อ 

New Normal ซี้�งทีิ�จริงแล้วิคำาวิ่า New Normal มีการเริ�มนำามาใชี้ 

จากวิิกฤตแฮมเบ้อร์เกอร์ ห้ร่อวิิกฤติสินเชี่�อซีับ้ไพรม์ (Subprime 

Crisis) จากทิี�ปิระเทิศสห้รัฐอเมริกา มีภาวิะการก้่ย่มเพ่�อการลงทิุน

ในธุิรกิจอสังห้าริมทิรัพย์ส่งขึ้้�นเปิ็นอย่างมาก ทีิ�เรียกวิ่าฟัองสบ่่้ใน

ตลาดทิี�อย่่อาศัย และไม่สามารถชีำาระห้นี�ได้ตามระยะเวิลา ก่อให้้

เกิดการผิดชีำาระห้นี�ขึ้องสินเชี่�อซีับ้ไพรม์ ขึ้ณ์ะทีิ�ภาวิะสินเชี่�อมีอัตรา

ดอกเบ้ี�ยลอยตวัิ มาตั�งแตช่ีว่ิง พ.ศ.2548 -2549 จากสาเห้ตผุ่ก้่้ย่มขึ้อ

สนิเชี่�อทิี�เกินกำาลงั โดยคดิวิา่ตนจะสามารถชีำาระเงนิก้่ไดโ้ดยงา่ย โดย

เฉพาะในตลาดการเงิน สถาบ้ันการเงินต่างๆ ในขึ้ณ์ะนั�นมีมาตรฐาน

การปิล่อยก้่ทีิ�มีมาตรฐานตำ�า ผ้่ปิล่อยก้่เสนอขึ้้อจ่งใจในการก้่ย่มส่ง 

เชี่น เง่�อนไขึ้การก่้ย่มโดยการใชี้ห้ลักปิระกันในธิุรกิจอสังห้าริมทิรัพย์

เบ้่�องต้นได้โดยง่าย 

จากแนวิโน้มราคาบ้้านทีิ�มีการปิรับ้ตัวิส่งขึ้้�น แต่ผ้่ก้่จำาเปิ็น

ตอ้งรบั้อตัราดอกเบ้ี�ยทิี�สง่ขึ้้�น ขึ้ณ์ะทิี�ตอ่มาราคาบ้า้นเริ�มลดตำ�าลงในปิี 

พ.ศ.2549 -2550 โดยในห้ลายพ่�นทิี�ขึ้องปิระเทิศสห้รฐัอเมรกิา ทิี�มกีาร

ปิล่อยก้่แล้วิไม่สามารถชีำาระห้นี�ได้ตามกำาห้นดเวิลา มีการผิดชีำาระ

ห้นี�จำานวินมาก และมีการย้ดทิรัพย์สนิเพิ�มขึ้้�นอย่างมาก ขึ้ณ์ะทิี�ราคา

บ้้านไม่ส่งข้ึ้�นอย่างทีิ�คิด การปิล่อยเช่ีาก็ไม่ได้รับ้ควิามสนใจ ขึ้ณ์ะทิี�

อัตราดอกเบ้ี�ยลอยตัวิมีการปิรับ้อัตราดอกเบ้ี�ยส่งข้ึ้�นเร่�อยๆ ทิำาให้้ 

ส่งผลต่อการย้ดทิรัพย์สินในสห้รัฐเพิ�มขึ้้�นอย่างรวิดเร็วิ ปิัญห้าทิาง 

การเงินแพร่กระจายไปิอย่างรวิดเร็วิทิั�วิโลกในปิี พ.ศ.2550-2551  

ซี้�งในขึ้ณ์ะนั�นนายบิ้ลล์ กรอส (Bill Gross) ผ่้ก่อตั�งบ้ริษัทิบ้ริห้าร

สนิทิรพัยช์ีาวิอเมริกนั ได้มกีารใช้ีคำาว่ิา “นิวิ นอร์มอล (New Normal)” 

ทิี�บ้่งบ้อกวิิถีชีีวิิตทิี�ต้องเปิลี�ยนไปิ จากระบ้บ้การเงินขึ้้างต้น

ในขึ้ณ์ะนี�ทีิ�มีการแพร่กระจายขึ้องไวิรัสโควิิด จ้งมีการนำา

คำานิยาม New Normal มาใชี้ทิี�มีควิามห้มายทิี�เปิลี�ยนไปิ จากการ

ขึ้ยายวิงออกไปิในทิุกวิงการไม่วิ่าจะเปิ็นภาคเศรษฐกิจ สังคม ธิุรกิจ 

การศ้กษา รวิมทิั�งวิิถีการใชี้ชีีวิิตปิระจำาวิัน ห้ร่อการเปิลี�ยนแปิลงขึ้อง

“มาตรฐานิชีวิิต และธิ้รกิจแบับัใหม่” ทิี�จะไม่เห้ม่อนเดิม โดยมีการ

คาดการณ์์ต่างๆ เชี่น คนจะเดินห้้างสรรพสินค้าน้อยลง คอนเสิร์ตจะ

เปิลี�ยนร่ปิแบ้บ้ โรงเรียนอาจจะต้องสอน online มากขึ้้�น เปิ็นต้น การ

คาดการณ์์ห้ลายๆ อย่างทิี�อาจจะเปิลี�ยนแปิลงห้ร่ออาจะเกิดขึ้้�นให้ม่ 

ในนิยาม “นิิวิ นิอร์มอล (New Normal)” 

ห้ลงัวิิกฤตการณ์แพรร่ะบ้าดขึ้องไวิรสัโควิิด วิิถชีีวิีิตแบ้บ้ให้ม ่

New Normal ห้ลังโควิิด นี� มีมิติขึ้องการเปิลี�ยนแปิลงปิระกอบ้ 8 

ด้านให้ญ่ๆ  ค่อ

1. ด้านธุรกิจที่ ได้รับผลกระทบในระยะแรก 

ด้านยอดขึ้ายอาจมีม่ลค่าลดลง โดยเฉพาะธิุรกิจด้านทิี�

เกี�ยวิข้ึ้องกับ้ต่างปิระเทิศ การบ้ริโภค และการท่ิองเทิี�ยวิเพราะเดิม

ปิระเทิศไทิยมรีายได้จากการท่ิองเทิี�ยวิ ซี้�งสถานการณ์์ New Normal 

ห้ลงัโควิิด นกัท่ิองเทีิ�ยวิต่างชีาติจะลดลงไปิไม่นอ้ยกว่ิารอ้ยละ 50 และ

คาดการณ์์วิ่าการทิ่องเทิี�ยวิจะไม่เพิ�มข้ึ้�นมาก ในชี่วิง 1-2 ปิี นับ้จากนี�

สะทิ้อนถ้งรายได้จากต่างปิระเทิศลดลง ส่งผลให้้เงินห้มุนเวิียนใน

ระบ้บ้เศรษฐกิจก็จะลดน้อยตามลงไปิด้วิย เม่�อเงินห้มุนเวิียนลดลง 

นั�นห้มายถ้ง กำาลังซี่�อทิี�ลดลงเชี่นกัน การทิี�จะมีรายได้คงเดิมยากขึ้้�น

ตลอดจนการปิรบั้รป่ิแบ้บ้ขึ้องธิรุกจิเพ่�อทิี�จะให้ย้อดขึ้ายเท่ิาเดมิ กจ็ะ

มีค่าใชี้จ่ายด้านการตลาดควิบ้ค่่กันไปิด้วิย 
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ตู่อฉบับหน้าอ่าน

ดังนั�นธุิรกิจอาจจะต้องทิำาสิ�งให้ม่เพิ�ม เพ่�อให้้ได้ยอดขึ้ายไม่

ลดลงไปิมากนกั (ตอ้งไมห่้ยุดแคท่ิำาสิ�งทีิ�เคยเพ่�อแสวิงห้าโอกาสให้ม่ๆ ) 

การดำาเนินการสิ�งให้ม่ๆ ทิี�ยงัไมไ่ดใ้ชีเ้ทิคโนโลยีให้ม ่กค็อ่การจับ้ตลาด

ให้ม่ โดยการห้าสินค้าให้ม่มาขึ้ายเปิ็นตัวิอย่างง่ายๆ ทิี�เริ�มทิำาได้ทิันทิี

ห้รอ่กลยุทิธ์ิการขึ้ายในรายย่อยทีิ�แสวิงห้าผ่บ้้ริโภคให้ม่ การขึ้ายแบ้บ้ 

partial own จ่ายเงินตามจำานวินใชี้งานจริง ค่อ ทิางเล่อกให้ม่ เชี่น 

ห้นังส่ออาจะมีบ้ทิควิามทิี�ลงเปิ็นการขึ้ายเปิ็นบ้ทิ เคร่�องจักรเชี่าแบ้บ้

ติดตั�ง แล้วิเก็บ้เงินตามการใชี้งานจริง เพ่�อกระตุ้นยอดขึ้าย ผ่้บ้ริโภค

ก็สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้้�น เพราะไม่ต้องเสียเงินก้อนไปิกับ้สิ�งทิี�ยัง

ไม่ได้ใชี้งานทิั�งห้มด 

ถ้ามีธิุรกิจห้ลังโควิิด ทีิ�สามารถปิรับ้วิิธีิการขึ้าย จากการได้

เงินจำานวินมากจากล่กค้าจำานวินน้อย ไปิเปิ็นได้เงินจำานวินน้อยซี้�ง

ล่กค้าจะจ่ายง่ายกวิ่า ห้ัวิใจห้ลักขึ้องควิามสำาเร็จ ค่อ การตั�งราคา

ทิี�ทิำาให้้ผ่้บ้ริโภคร่้ส้กว่ิา ราคาทิี�จ่ายน้อยจนไม่ร่้ส้กเสียดาย แต่มาก

พอสำาห้รับ้ธิุรกิจขึ้องเราทีิ�สะสมจากยอดซี่�อขึ้องล่กค้าจำานวินมาก

ส่วินเม่�อสถานการณ์์คลี�คลายถ้ากำาลังซี่�อภายในปิระเทิศลดลง ก็

จะต้องพิจารณ์าการค้าการส่งขึ้ายไปิยังพ่�นทิี�ทิี�ไกลข้ึ้�นห้ร่อไปิยังต่าง

ปิระเทิศทีิ�เศรษฐกจิไดร้บั้ผลกระทิบ้นอ้ยกวิา่ และยงัมคีวิามพรอ้มจะ

ซี่�อมากกวิ่า เชี่น ปิระเทิศเวิียดนาม ห้ร่อกัมพ่ชีาในบ้างเม่อง เปิ็นต้น 

นอกจากนี�การให้ค้วิามสำาคญักบั้การบ้ริห้ารตน้ทินุ ปิระเภทิทิี�

ต้องควิบ้คุมให้้ดี ค่อ ต้นทิุนการตลาด ต้นทิุนการบ้ริห้ารจัดการธิุรกิจ

และต้นทิุนกระบ้วินการผลิตให้้มีปิระสิทิธิิภาพขึ้้�น แต่อย่างไรก็ตาม

พ้งระวิังเร่�องการลดคุณ์ภาพขึ้องวิัตถุดิบ้ห้ร่อการผลิต แต่เปิ็นการ

ปิรับ้ให้้มีปิริมาณ์ขึ้องเสียจากการผลิต (waste) ให้้น้อยลง ห้ร่อห้า

วิิธิีการจัดซี่�อให้ม่ทิี�ให้้ได้ขึ้องคุณ์ภาพเดิม ในราคาทิี�ดีกวิ่าเดิม มีการ

คัดเล่อกการซี่�อวิัตถุดิบ้ในห้ลายๆ แห้ล่ง ให้้มากข้ึ้�นเพ่�อการจัดซี่�อ

จัดจ้างแบ้บ้มีคุณ์ภาพ และธิุรกิจห้ลังโควิิด ควิรทิี�จะมีการพ้�งพากัน

ส่งขึ้้�น เพราะธิุรกิจมีเงินสดห้ร่อสภาพคล่องน้อยเสียส่วินให้ญ่ ดังนั�น

เจ้าขึ้องธิุรกิจ และเจ้าขึ้องวิัตถุดิบ้อาจจะต้องลดค่าใชี้จ่าย เพ่�อให้้มี

กระบ้วินการแลกเปิลี�ยนสินค้า ก็จะทิำาให้้ได้รับ้สินค้าทิี�มีคุณ์ภาพดี

ขึ้้�นในราคาทีิ�ถ่กลงมาก นอกจากนี�ยังต้องตอบ้สนองควิามต้องการ

ขึ้อง “ล่กค้า” เขึ้้าใจล่กค้าวิ่าต้องการอะไรจากธิุรกิจขึ้องเรา โดยทีิ�

ธิุรกิจให้้ควิามสำาคัญอย่างมาก ค่อ การพยายามพยากรณ์์ ควิาม

ตอ้งการขึ้องล่กคา้ทีิ�มต้ีองการตวัิเล่อกขึ้องสนิคา้ทิี�ห้ลากห้ลาย ขึ้องดี

คุณ์ภาพถ่กใจ ราคาสินค้าไม่แพง ได้รับ้สินค้าอย่างรวิดเร็วิ จ้งทิำาให้้

ได้รับ้ควิามนิยมมากข้ึ้�นขึ้องการซี่�อสินค้าออนไลน์ ก็จะเป็ิน New 

Normal สังเกตได้ง่ายจากควิามนิยมในการซี่�อสินค้าออนไลน์ 

Amazon อุตสาห้กรรมเทิคโนโลยีจะแกร่งขึ้้�นมาก ZOOM, Face-

book, Google, Grab, Line, Paypal, Lazada, Shopee (internet) 

เทิคโนโลยี หุ้่นยนต์ Robot แพลตฟัอร์ม (กลุ่มทิี�แย่ค่อ อุตสาห้กรรม

แฟัชีั�น เส่�อผ้ายานยนต์ พลังงาน ทิ่องเทิี�ยวิ ปิระกัน การบ้ิน) บ้รรจุ-

ภัณ์ฑิ์พร้อมส่ง






