
ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

โอกาสของชีวิตและธุรกิจ

เมื่อโควิดเปลี่ยนทุกสิ่ง

POST CORONA

สก็อตต ์ แกลโลเวย์
เขียน

สุวิชชา จันทร
แปล
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แด่ผู้เสียภาษีชาวแคลิฟอร์เนีย
และสมาชิกสภามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
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เมื่อพูดว่าวิกฤติิคือโอกาส หลายคนอาจคิดว่ามันเป็นคำปลอบใจ ยิ่ง 
วิกฤติิใหญ่ระดับโลกอย่างโควิด-19 ด้วยแล้ว ยิ่งหนักหนาสาหัสแบบไม่น่า 
จะมองเห็นโอกาสได ้

แต่สก็อตต์ แกลโลเวย์ จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิด
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่หลายอย่าง 

ตั้งแต่วิถีชีวิตประจำวัน การดูแลคนรอบข้าง การทำงาน การทำธุรกิจ  
ไปจนถึงการทำเพื่อสังคมของเรา

แกลโลเวย์ชวนเราสำรวจสังคมในยุคที่ไวรัสเข้าโจมตี รวมถึงแนวโน้ม 
หลังจากนี้ไป เขาชี้ให้เห็นผลกระทบของไวรัสที่เป็นตัวเร่งให้เกิดสิ่งต่าง  ๆ  
ขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งต่าง ๆ ที่ว่าอาจเคยต้องใช้เวลาถึง 10 ปี แต่กลับเกิดขึ้น 
มาได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ เราจะได้เห็นความพลิกผันของอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  
ผา่นเลนสข์องศาสตราจารยด์า้นธรุกจิทีส่วมหมวกเจา้ของกจิการและนกัลงทนุ  
ตัง้แตเ่รือ่งของรา้นสะดวกซือ้ บรกิารสง่อาหาร บรกิารเรยีกรถ บรกิารสง่ของ  
สายการบิน ช็อปปิ้งออนไลน์ โซเชียลมีเดีย มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล  
ฯลฯ ใครจะรอด ใครจะไป และใครจะยิง่ใหญเ่หนอืคนอืน่ มกีารคาดการณ ์
ไว้ในเล่ม เราจะรู้เท่าทันเกมของเจ้าตลาด ได้บทเรียนจากธุรกิจที่ล้มเหลว  
และเห็นอนาคตอันสดใสของดิสรัปเตอร์ที่รู้ว่าตัวเองต้องเดินไปทางไหน

คํานําสํานักพิมพ์
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ตอ่จากภาคธรุกจิ แกลโลเวยพ์าเรามองภาพใหญข่ึน้จนถงึสงัคมวงกวา้ง  
โควิด-19 ทำให้ความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นชัดเจนขึ้น สำหรับคนรวย  
การแพร่ระบาดคือการไม่ต้องทนรถติดเพราะทำงานที่บ้านได้ มีเวลาอยู่กับ 
ครอบครัวมากขึ้น ดูซีรีส์ได้มากขึ้น และหุ้นที่พุ่งขึ้นสวนทางกับสภาพ 
เศรษฐกิจ แต่สำหรับคนจน ไวรัสโคโรนาทำให้สูญเสียงาน อยู่กับความ 
เสีย่งของการตดิโรคมากกวา่ และขาดโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยทีีจ่ำเปน็ 
ต่อการศึกษาและการทำงาน 

การระบาดใหญ่เผยให้เห็นผลลัพธ์จากความผิดพลาดในอดีตในทุกมิต ิ
ของชีวิต แม้เรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เราเรียนรู้ได้ และเราอยากให้ 
โลกหลังจากนี้เป็นแบบไหน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเริ่มทำในวันนี้

แกลโลเวย์บอกกับเราตั้งแต่ต้นเล่มว่า “ในวิกฤติิมักมีโอกาสเสมอ  
และยิ่งวิกฤติินั้นใหญ่โตพลิกผันมากเท่าไร โอกาสก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น”  
เมื่ออ่านเล่มนี้จบ คุณจะเห็นว่าวิกฤติิครั้งนี้ยื่นโอกาสอะไรให้คุณบ้าง
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บทนำ

เราถูกสอนมาว่าเวลาคือพลังที่น่าเชื่อถือและไม่รอใคร การคืบคลานของ ดวงอาทิตย์ข้ามท้องฟ้าและการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ตามฤดูกาล  
เกิดเป็นจังหวะสม่ำเสมอไม่แปรเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม การรับรู้เรื่องเวลา 
ของเราไม่คงที่ เมื่อเราอายุมากขึ้น กรอบในการอ้างอิง (อดีต) ของเรา 
กว้างขึ้น  คืนวันผ่านไปไวกว่าเดิม เช้านี้ผมจูบลาลูกชายก่อนเขาไป 
โรงเรียนอนุบาลวันแรก แต่พอตกบ่ายตอนเขากลับบ้านมา ลูกชายผมก็อยู่ 
ชั้นประถมห้าเสียแล้ว แต่สำหรับเขาเวลาไม่ได้เดินไวเหมือนของผม ขนาด 
โรงเรียนของเขาเองยังเชื่อว่า ในช่วงชั้นประถมห้าควรเป็นช่วงชีวิตที่ยัง 
ล้มเหลวได้อยู่ แต่การได้เห็นเกรดซีและเกรดดีตัวแรก  ๆ  ในสมุดพกของลูก 
ก็ทำเอาโลกของผมหยุดหมุนอยู่บ่อยครั้ง

สิ่งที่เราสัมผัสได้คือความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เวลา อาริสโตเติลสังเกต 
ว่าเวลาไม่อาจดำรงอยู่ได้หากไร้ซึ่งการเปลี่ยนแปลง เพราะสิ่งที่เราเรียกว่า 
เวลา เป็นเพียงแค่มาตรวัดความแตกต่างระหว่าง  “ก่อนหน้านี้”  และ  “หลัง 
จากนี้”1 ดังนั้นประสบการณ์เกี่ยวกับเวลาในชีวิตประจำวันของเรา ถ้า 
ไม่เชื่องช้าเป็นเต่าคลานก็จะผ่านไปไวราวกับติดปีก เวลาไม่คงที่ เร็วช้า 
ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่เล็กที่สุดอาจสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ชนิดที่คาดไม่ถึง เช่นสิ่งที่เล็กอย่างไวรัส 

ในช่วงต้นเดือนมีนาคมของปี  ค.ศ. 2020 เรากำลังอยู่ในช่วง “ก่อนหน้า 
นี้” ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่งเริ่มเป็นข่าว นอกประเทศจีนมีสัญญาณ 
เตือนเพียงเล็กน้อยที่บ่งชี้ว่าวิกฤติิโลกมีเค้าลางปรากฏ มีผู้เสียชีวิตสี่สิบเอ็ด 
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โอกาสของชีวิตและธุรกิจเมื่อโควิดเปลี่ยนทุกสิ่ง2

คนทางภาคเหนือของอิตาลี แต่ยุโรปส่วนที่เหลือผู้คนยังคงดำเนินชีวิตตาม 
ปกติ สหรัฐอเมริการายงานการเสียชีวิตครั้งแรกเมื่อวันที่  1 มีนาคม แต่ 
ข่าวใหญ่วันนั้นคือเรื่องที่นายกเทศมนตรีพีทระงับการหาเสียงชิงตำแหน่ง 
ประธานาธิบดี ไม่มีคำสั่งปิดกิจการ ไม่มีหน้ากาก และคนส่วนใหญ่ยัง 
ไม่รู้จัก ดร.แอนโธนี เฟาซี	

พอถึงสิ้นเดือน เราก็อยู่ในช่วง  “หลังจากนี้”  เสียแล้ว โลกเหมือน 
หยุดหมุน มีการตรวจพบว่าคนหลายแสนคนติดไวรัส รวมทั้งทอม แฮงส์, 
ปลาซิโด โดมิงโก, บอริส จอห์นสัน และลูกเรืออีกหลายสิบคนบนเรือ 
บรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก

ไวรัสที่มีขนาดเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ร้อยของความกว้างของเส้นผมมนุษย์ 
กำลังกุมโลกที่หนัก 6.6 พันล้านล้านล้านตันเอาไว้ในกำมือ แล้วปั่นให้หมุน 
เร็วขึ้นอีกสิบเท่า

แม้เวลา (การเปลี่ยนแปลง) จะเดินไวขึ้น แต่กลับรู้สึกว่าชีวิตหยุดนิ่ง  
มันเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่ลูกชายถือใบเกรดเลวร้ายใบแรกมายื่นให้ผม  
เราสูญเสียความสามารถในการจินตนาการถึงสิ่งใดก็ตามที่อยู่ล้ำไปกว่า 
ปัจจุบันขณะ ไม่มีช่วงเวลาก่อนหรือหลังอีกแล้ว มีแค่การประชุมผ่าน 
โปรแกรมซูม อาหารที่ซื้อกลับบ้าน และเน็ตฟลิกซ์ เราตรวจสอบจำนวน 
ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตควบคู่ไปกับผลการแข่งขันกีฬาและเวลาที่ภาพยนตร ์
จะออกอากาศ ภาพยนตร์เรื่องฮิตประจำฤดูร้อนนี้คือ Palm  Springs  
เรื่องราวของคนสองคนที่มีชีวิตวนอยู่ในวันเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า 

จากประสบการณ์การท่องไปรอบดวงอาทิตย์มาแล้วห้าสิบกว่าครั้ง  
ผมรู้ว่าเราทำพลาดที่ปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อมาจนป่านนี้ แต่ต้องฝืนปลอบใจ 
ตัวเองแบบเดียวกับที่บอกลูกว่า เรื่องนี้ก็จะผ่านไปในที่สุด หนังสือเล่มนี้ 
พยายามมองไปไกลกว่าปัจจุบันที่ไม่เคยนึกฝันว่าจะได้พบเจอ แล้วทำนาย 
อนาคตด้วยการสร้างมันขึ้นมาใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยกันเพื่อ 
หาทางออกที่ดียิ่งขึ้น 

เมื่อวัตถุทางดาราศาสตร์ชนิดเดียวที่เรารู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ใบนี้  
กลับไปหมุนด้วยอัตราเร็วปกติ ธุรกิจ การศึกษา และประเทศของเรา 
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จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรบ้าง จะมีมนุษยธรรมและความเจริญ 
รุ่งเรืองมากขึ้นหรือไม่  หรือคนเราอยากจะให้มันหยุดหมุนอยู่อย่างนี้ 
มากกว่า เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อกำหนดรูปร่างหน้าตาของสิ่งที่เรียกว่า  
“หลังจากนี้”

ผมเป็นนักลงทุนและเป็นอาจารย์วิทยาลัยธุรกิจ ดังนั้นผมจึงมองโลก 
ผ่านสายตาของนักธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของหนังสือเล่มนี้ ผมสำรวจว่า 
โรคระบาดใหญ่จะพลิกโฉมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไปอย่างไรบ้าง ผม 
ศึกษาว่าทำไมการระบาดครั้งนี้จึงสร้างผลประโยชน์ให้บริษัทยักษ์ใหญ่ ซึ่ง 
ส่วนมากเป็นบริษัทเทคโนโลยี เนื้อหาส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้มีข้อมูล 
ยุคโรคระบาดใหญ่ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก The Four ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรก 
ของผม เราจะกลับไปเยี่ยมแอมะซอน แอปเปิล เฟซบุ๊ก และกูเกิลอีกหน  
ผมยังมองไปถึงโอกาสในการดิสรัปต์ธุรกิจนอกเหนือจากภาคส่วนที่โดน 
ยึดครองโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งสี่ ซึ่งก็มีบางบริษัทที่พร้อมจะเติบโต	

ธุรกิจไม่ได้ดำเนินอยู่ในสุญญากาศ ผมจึงเชื่อมโยงเรื่องราวธุรกิจ 
เข้ากับเรื่องราวของสังคมในวงกว้าง ผมอุทิศหนึ่งบทเต็มให้กับการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา เพราะผมเชื่อว่ามันกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ขั้นถัดไป ผมเขียนถึงวิถีทางที่การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ 
ได้สร้างและเร่งให้เกิดแนวทางบางอย่างที่กว้างขึ้นในวัฒนธรรมและการเมือง 
ของเรา และเหตุใดผมจึงเชื่อว่า ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในนามของทุนนิยมจึงกำลังบ่อนทำลายตัวระบบเสียเอง และเราทำอะไร 
กับเรื่องนี้ได้บ้าง นี่เป็นวิกฤติิที่ เกิดขึ้นทั่วโลก แม้ว่าตัวอย่างและการ 
วเิคราะหข์องผมมรีากฐานมาจากประสบการณใ์นสหรฐัอเมรกิา แตผ่มหวงัวา่ 
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะมีคุณค่ากับผู้อ่านในประเทศอื่นเช่นกัน

ผมจะเริ่มจากข้อสรุปสองประการ ประการแรก ผลกระทบซึ่งยืดเยื้อ 
ที่สุดของโรคระบาดใหญ่จะเป็นตัวเร่งความเร็ว ในขณะที่ตัวมันเอง 
จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนทิศแนวทางบางอย่าง แต่ผลกระทบ 
หลักของการแพร่ระบาดใหญ่คือการเร่งพลวัตซึ่งมีอยู่เดิมในสังคม ประการ 
ที่สอง ในวิกฤติมักมีโอกาสเสมอ ยิ่งวิกฤติินั้นใหญ่โตพลิกผันมาก 
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เท่าไร โอกาสก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การมองโลกในแง่ดี 
ของผมในประการที่สองนั้นได้รับผลกระทบจากประการแรก กล่าวคือ 
แนวทางจำนวนมากที่โรคระบาดใหญ่เร่งให้เกิดขึ้นเป็นไปในทางลบ ทำให้ 
ความสามารถของเราในการฟื้นตัวและเติบโตในโลกหลังโคโรนาน้อยลงไป 
ด้วย

การเร่งความเร็วครั้งใหญ่

มีคำกล่าวหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นของเลนิน คือ “ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมานาน 
หลายทศวรรษ แต่แล้วหลายทศวรรษพลันเกิดขึ้นได้ในไม่กี่สัปดาห์”  
จริง  ๆ  แล้วประโยคด้านบนเลนินไม่ได้เป็นคนกล่าว แต่เป็นสมาชิกรัฐสภา 
สกอตแลนด์ชื่อจอร์จ แกลโลเวย์  (ชื่อเพราะนะเนี่ย)  ต่างหากที่กล่าว 
ประโยคนั้น แกลโลเวย์ได้ถอดความอย่างห้าวหาญตามสไตล์สกอตติช  
ให้กับประโยคอันวกวนและคลุมเครือ ซึ่งเลนินเคยกล่าวไว้ในปี 1918 หลัง 
การเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนจากการปฏิวัติของเขา	

สาระสำคัญของประเด็นที่ว่าเวลาหลายสิบปีพลันเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ 
กำลังเกิดขึ้นในแทบทุกภาคส่วนและทุกแง่มุมของชีวิต อีคอมเมิร์ซเริ่ม 
ปักหลักในปี 2000 นับตั้งแต่นั้นมาส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกของอีคอมเมิร์ซ 
ก็เติบโตขึ้นราว 1% ทุกปี เมื่อต้นปี 2020 ร้านค้าปลีกราว 16% ดำเนิน 
ธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล แปดสัปดาห์หลังจากที่โรคระบาดใหญ่มาถึง 
สหรัฐฯ (เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน) ตัวเลขดังกล่าวกระโดดขึ้นไป 
เป็น 27% และไม่น่าจะตกกลับลงมาอีก เราบันทึกช่วงเวลาสิบปีแห่งการ 
เติบโตของอีคอมเมิร์ซเอาไว้ได้ในแปดสัปดาห์ 
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การแทรกซึมของอีคอมเมิร์ซในสหรัฐฯ
(ยอดค้าปลีกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์)
ปี  2009  -  2020

 

หากลองหยิบยกแนวโน้มใดสักอย่างขึ้นมา จะเป็นทางสังคม ธุรกิจ  
หรือส่วนบุคคลก็ได ้ แล้วเร่งเวลาไปข้างหน้าสักสิบป ี ถึงแม้ว่าบริษัทของคุณ 
จะยังไปไม่ถึงตรงนั้น แต่พฤติกรรมผู้บริโภคและตลาดตอนนี้ไปนอนรออยู่ 
ที่จุดปี 2030 บนเส้นแนวโน้มเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ 
ก็ตาม ถ้าบริษัทของคุณมีงบดุลที่อ่อนแอ ตอนนี้คงไม่อาจปกป้องตัวเองได้ 
หากคุณอยู่ในธุรกิจค้าปลีกสินค้าจำเป็น สินค้าของคุณจะจำเป็นมากกว่า 
เดิม หากคุณอยู่ในธุรกิจค้าปลีกสินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าของคุณก็จะยิ่ง 
ไม่จำเป็นมากขึ้นอีก ในชีวิตส่วนตัว หากคุณทะเลาะกับแฟน คุณกำลัง 
เสียเปรียบ แต่หากมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ มันจะยืนยงด้วยมิตรภาพแบบนี้ 
ไปอีกสิบปี	   

หลายทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทต่าง  ๆ  ลงทุนหลายล้านเหรียญสหรัฐ 
ไปกับอุปกรณ์สำหรับการประชุมเสมือนจริง โดยหวังว่าจะลดอุปสรรคด้าน 
ระยะทางลง มหาวิทยาลัยต่างจำใจนำเครื่องมือทันสมัยมาใช้เพื่อก้าวทัน 
โลกภายนอก อย่างการใช้ระบบแบล็กบอร์ดในช่วงต้นทศวรรษ  1990  

10  ปี
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เมษายน  2020

ที่มา  :  ธนาคารแห่งอเมริกา,  แผนกการค้าสหรัฐฯ,  งานวิจัยของบริษัทชอว์สปริง
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บริษัทสื่อสารต่างลงโฆษณาจำนวนมาก เพื่อแสดงภาพการรับประทาน 
อาหารค่ำที่เสมือนว่ากำลังใช้เวลากับครอบครัวจริง  ๆ ภาพแพทย์ที่ได้เจอ 
ผู้ป่วยจากทั่วประเทศ และภาพนักเรียนที่กำลังเรียนจากครูเก่ง ๆ ระดับโลก 
โดยไม่ต้องออกจากภูมิลำเนาของตนเอง

แต่หลายทศวรรษที่ผ่านมาสิ่งเหล่านั้นไม่ค่อยเกิดขึ้น ระบบการประชุม 
ผ่านจอมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐไม่ประสบผล คณาจารย์ต่อต้าน 
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนเกินกว่ากระดานไวท์บอร์ดหรือโปรแกรมพาวเวอร์- 
พอยต์ เราใช้โปรแกรมเฟซไทม์และสไกป์กับการสื่อสารส่วนตัว แต่ไม่ถึงขั้น 
ได้รับความนิยมในวงกว้าง

แต่แล้วเพียงไม่กี่สัปดาห์  ชีวิตเราก็ก้าวไปสู่โลกออนไลน์ ธุรกิจ 
ดำเนินการจากระยะไกล  การประชุมทางธุรกิจทุกครั้งดำเนินไปแบบ 
เสมือนจริง ครูทุกคนกลายเป็นนักการศึกษาออนไลน์ การพบปะทางสังคม 
ย้ายไปสู่หน้าจอ ในตลาดหุ้นนักลงทุนไม่ได้วัดมูลค่าของบริษัทดิสรัปเตอร์ 
ต่าง  ๆ   โดยอ้างอิงจากช่วงสัปดาห์หรือปีถัดไปอีกแล้ว แต่พวกเขาวัดจาก 
การประเมินสถานะบริษัทนั้น ๆ ในปี 2030 

แอปเปิลต้องใช้เวลาถึง 42 ปีในการทำให้บริษัทมีมูลค่าถึง 1 ล้านล้าน 
เหรียญสหรัฐ แต่ใช้อีกแค่ 20 สัปดาห์ในการเร่งจาก 1 ล้านล้านเหรียญ 
สหรัฐไปเป็น 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปี  
2020) ในหลายสัปดาห์เดียวกันนั้น เทสล่าไม่เพียงแต่กลายเป็นบริษัท 
ผู้ผลิตรถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก แต่ยังมีมูลค่ามากกว่าโตโยต้า  
โฟล์คสวาเกน เดมเลอร์ และฮอนด้ารวมกัน

เป็นเวลาหลายสิบปีที่เหล่านายกเทศมนตรีตามเมืองใหญ่และเจ้าหน้าที่ 
ผังเมืองได้รับร้องเรียนให้เพิ่มช่องทางสำหรับจักรยานกับทางเดินเท้า และ 
ลดจำนวนรถยนต์ลง หลายสิบปีที่ผ่านมา การจราจร มลพิษทางอากาศ  
และอุบัติเหตุแออัดเต็มท้องถนนและท้องฟ้า แต่นับจากนั้นอีกแค่ไม่กี่ 
สัปดาห์ นักปั่นก็ยึดครองถนน โต๊ะกินข้าวกลางแจ้งผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด  
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
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มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
หน่วยเป็นพันล้าน  1  มีนาคม  ปี  2020 21  สิงหาคม  ปี  2020

แนวโน้มเชิงลบอาจเร่งความเร็วในอัตราที่สูงยิ่งขึ้น เป็นเวลาหลาย 
สิบปีที่นักเศรษฐศาสตร์ออกมาเตือนว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 
กำลังทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่ความคล่องตัวในการขยับสถานะทาง 
เศรษฐกิจกำลังถดถอย เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มน่าอึดอัดแฝงอยู่เช่นนี้ ได้ 
ทำให้สังคมของเรากลายเป็นโลกที่ล่มสลาย

มีคนบอกเราว่า ชาวอเมริกัน 40% จะมีปัญหาในการสำรองค่าใช้จ่าย 
ฉุกเฉิน 400 เหรียญสหรัฐ แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอด 11 ปีอย่าง 
ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้กระแสเงินที่ว่าไม่เคยแห้งเหือด แต่แล้วในช่วง 
สามเดือนแรกที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากโรคโควิด-19  เราสูญเสีย 
การจ้างงาน (13%) มากกว่าที่เราเคยสูญเสียไปในช่วงสองปีที่เกิดภาวะ 
เศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่  (5%)  เสียอีก ครัวเรือนในสหรัฐฯครึ่งหนึ่งมี 
สมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนตกงาน หรือถูกตัดเงินเดือนเนื่องจากการระบาด 
ของโรคนี้2 ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า  40,000  เหรียญสหรัฐได้รับผล 
กระทบหนักที่สุด เกือบ 40% ถูกเลิกจ้างหรือให้พักงานภายในต้นเดือน 
เมษายน เทียบกับครอบครัวที่มีรายได้มากกว่า  100,000 เหรียญสหรัฐ 
ซึ่งได้รับผลกระทบเพียงแค่ 13%3

โลกหมุนเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ตาม

ที่มา  :  การวิเคราะห์จากข้อมูลของบริษัทซีคกิ้งแอลฟา

Tesla Toyota Volkswagen Daimler Honda GM Ford

$122.9

$382.0

$183.6

$83.4
$44.3 $45.5 $43.6 $27.6$43.3 $40.9 $26.5

$187.1

$84.4
$51.9
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ในวิกฤติมีโอกาส

สำนวนนี้คุ้นหู เพราะจอห์น เอฟ. เคนเนดี เอ่ยมันจนติดปากในการกล่าว 
สุนทรพจน์หาเสียง อัล กอร์ ใช้มันในการกล่าวสุนทรพจน์ตอนรับรางวัล 
โนเบล คำว่า วิกฤติิ ในภาษาจีนประกอบด้วยตัวอักษรสองตัว ตัวแรก 
หมายถึง อันตราย ส่วนตัวที่สอง มีคนบอกว่าหมายถึง โอกาส แล้ว 
โอกาสอะไรที่รอเราอยู่ในโลกหลังโคโรนา	  

การระบาดของโรคยังมีส่วนดีพอให้คาดหวังได้ทัดเทียมกับวิกฤติิที่ 
เกิดขึ้น ในชั่วข้ามคืนอเมริกามีอัตราการออมเพิ่มมากขึ้น มีการปล่อย 
มลพิษน้อยลง  หมวดหมู่การบริโภคที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในสหรัฐฯ 
สามหมวด (การดแูลสขุภาพ การศกึษา และสนิคา้อปุโภคบรโิภค) ตกอยูใ่น 
สถานะที่ต้องพลิกรื้อโครงสร้างใหม่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และเป็นไป 
ได้ว่าจะก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น

ในขณะที่ปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเนื่องจากโรคโควิด-19 กลายเป็น 
เรื่องสำคัญที่สุด ซึ่งก็สมเหตุสมผล แต่เรื่องที่จะส่งผลในระยะยาวมากกว่า 
อาจเป็นการหาวิธีให้ผู้คนอีก 99% สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพในช่วง 
โรคระบาดได้โดยไม่ต้องไปเหยียบคลินิก ส่วนโรงพยาบาลนั้นยิ่งไม่ต้อง 
พูดถึง การถูกมัดมือชกให้ต้องใช้โทรเวชกรรมหรือการรักษาทางไกล เป็น 
สัญญาณที่ดีว่าจะมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอีกมากมาย และเป็นการเปิดฉาก 
แนวรบใหม่เพื่อต่อสู้กับค่าใช้จ่ายและภาระของระบบสาธารณสุขที่พังทลาย  
ในทำนองเดียวกัน การบังคับให้ใช้การศึกษาทางไกลซึ่งเคยยุ่งเหยิงเสมอมา  
สามารถกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ได้ มันทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำลง อัตราการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น และยังฟื้นฟู 
มหาวิทยาลัยให้กลับสู่บทบาทเดิมในฐานะน้ำมันหล่อลื่นที่ช่วยเพิ่มความ 
คล่องตัวในการเลื่อนสถานะทางสังคมของชาวอเมริกัน แม้แต่เรื่องพื้นฐาน 
ยิ่งกว่าการศึกษาอย่างอาหารก็ยังยืนอยู่บนปากเหวแห่งการปฏิวัติ ซึ่งอาจ 
เกิดขึ้นหากการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านการจัดส่งเป็นโอกาสให้เกิด 
การกระจายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้คนหาซื้ออาหารสดได้แม้อยู่ไกล 
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และมีการนำสินค้าท้องถิ่นมาขายง่ายขึ้น
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การเปลี่ยนผ่านในยุควิกฤติิทั่วโลก 

ทำให้เราสามารถบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ได้ ด้วยการปลุกสำนึกรู้ถึงคุณค่าของ 
ชุมชน ความร่วมมือ และการเสียสละ พวกเขาจะเป็นรุ่นที่เชื่อว่าการ 
เห็นอกเห็นใจกันไม่ใช่ความอ่อนแอ และความมั่งคั่งไม่ใช่คุณธรรม

โอกาสไม่ใช่ของตาย อันที่จริงเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับคำว่า  วิกฤติิ  
ในภาษาจีนนั้นไม่ค่อยถูกต้องนัก อักษรตัวแรกแปลว่า อันตราย แต่ 
อักษรตัวที่สองแปลว่า จุดชี้เป็นชี้ตาย จะเหมาะกว่า มันคือทางสี่แพร่ง 
นั่นเอง สำหรับเพื่อนร่วมชาติของเลนินนั้น การเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้ว 
ในปี 1917 ก็มีโอกาสให้เห็นอยู่ตรงหน้าเช่นกัน แต่ความล้มเหลวในการ 
คว้าโอกาสนั้นไว้ ได้นำไปสู่ความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส 

คงง่ายที่จะเชื่อว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเรา “ไม่มีทางเกิดขึ้นที่นี่หรอก”  
แต่ลองนึกดูสิว่าไม่นานมานี้เอง (กลางคริสต์ศตวรรษที ่ 20) เราขังประชาชน 
ชาวอเมริกัน 75,000 คนไว้หลังรั้วลวดหนาม เพราะพวกเขามีบรรพบุรุษ 
เป็นชาวญี่ปุ่น ลองนึกดูสิว่าในช่วงเริ่มต้นของการระบาด ไม่มีใครเลยใน 
หมู่พวกเราที่คิดว่าสหรัฐฯจะกลายเป็นประเทศที่สูญเสียผู้คนนับพันคน 
ต่อวันให้กับเชื้อไวรัส ในขณะที่ชาติอื่น  ๆ (ซึ่งด้อยพัฒนากว่า...หรือเปล่า 
นะ) หยุดการแพร่กระจายเอาไว้ได้

การตอบสนองของพวกเราต่อวิกฤติิครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นใด  ๆ   
แม้จะมีเวลามากกว่าในการเตรียมการ ใช้เงินมากกว่าชาติอื่น  ๆ  ในด้าน 
สาธารณสุข และเชื่อว่าเราเป็นสังคมที่มีนวัตกรรมใหม่มากที่สุดในประวัติ- 
ศาสตร์ ด้วยจำนวนประชากรคิดเป็น 5% ของโลก สหรัฐฯต้องทนกับ 
อัตราประชากรติดเชื้อและเสียชีวิตถึง 25% เราใช้เวลาสิบปีที่ผ่านมาในการ 
สร้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง แต่ใช้เพียง 10 สัปดาห์ในการทำลายไป 40  
ล้านตำแหน่ง การท่องเที่ยวซบเซา ร้านอาหารมองไม่เห็นทางออก ยอด 
ขายสุราและปืนเพิ่มขึ้น คนเจนซี (Z) กว่า 2 ล้านคนย้ายกลับไปอยู่กับ 
พ่อแม่4 เด็กหนุ่มสาว 75 ล้านคนไปโรงเรียนท่ามกลางความไม่แน่นอน  
ความขัดแย้ง และอันตราย 
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อนและหลังการระบาดใหญ่
เดือนเมษายน  ปี  2019  เทียบกับเดือนเมษายน  ปี  2020

นักประวัติศาสตร์สามารถชำแหละความผิดพลาดที่นำเรามาถึงจุดนี้ได ้
สาเหตุลึก ๆ ของความล้มเหลวนั้นช่างชัดเจน

ลองมาดูสงครามสองครั้งนี้กัน การมีส่วนร่วมของสหรัฐฯในสงคราม 
โลกครั้งที่ 2 กินเวลานาน 3 ปี 8 เดือน มีชาวอเมริกัน 407,000 คนเสีย 
ชีวิต คุณไม่อาจหาซื้อช็อกโกแลตหรือเชือกไนลอนได้ และแม้เงินตึงมือ 
ในช่วงสงคราม แต่หลายครัวเรือนยังถูกร้องขอให้ควักกระเป๋าซื้อพันธบัตร 
สงคราม ผู้ผลิตสินค้าปรับเปลี่ยนโรงงานเพื่อสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดและ 
รถถัง มีการจำกัดความเร็วในการขับขี่เพื่อ  “ชัยชนะ”  ที่ 35 ไมล์ต่อชั่วโมง 
ทั่วประเทศ เพื่อสงวนน้ำมันและยางเอาไว้ใช้ในการสงคราม5 เราเกณฑ์ 
อาจารย์และนักเรียนมัธยมมาเป็นทหาร จนพวกเขาต้องสละชีพเพื่อเสรีภาพ  
หลังสงครามเราลงทุนกับศัตรู และกอบโกยทรัพย์สมบัติและความเจริญ 
รุ่งเรืองยิ่งกว่าสังคมใดในปัจจุบัน ในช่วงหนึ่งเรากระจายมันอย่างเท่าเทียม 
กว่าที่เคยเป็น เราเปลี่ยนที่อยู่อาศัย  (ชานเมือง) และวิถีการดำรงชีวิต  
(รถยนต์และโทรทัศน์) แล้วเริ่มคิดบัญชีที่ค้างชำระมานานกับความไม่ 
เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติและเพศที่ฝังลึกที่สุดของเรา

ยอดขาย
สุราออนไลน์

250%

ยอดขายปืนพก

การจองโต๊ะ
ร้านอาหาร

การเดินทาง
โดยเครื่องบิน

การเดินทาง
และการขนส่งในนิวยอร์ก

80%

-60% -80% -87%

ที่มา  :  1.  นาวดิสนิวส์  2.  เอ็นพีอาร์  3.  ซีเอ็นเอ็น  4.  ซีเอ็นบีซี  5.  เดอะนิวยอร์กไทมส์
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ให้ผู้อื่นเสียสละแทน

กองทัพอเมริกันสู้รบในสงครามอัฟกานิสถานมาเป็นเวลา 19 ปี เราสูญเสีย 
ทหารไปเป็นจำนวน 2,312 นาย ความขัดแย้งได้ลุกลามกลายเป็นความ 
รุนแรงที่แผ่ขยายไปครึ่งโลก มีพลเรือนเสียชีวิตโดยไม่เป็นข่าว (จริง ๆ) นับ 
แสนคน ในช่วงนั้นผมเห็นรถอเนกประสงค์ที่สูบน้ำมัน 14 ไมล์ต่อแกลลอน 
ซึ่งมีสติ๊กเกอร์แปะท้ายรถว่า “สนับสนุนกองทัพ” จำนวนมากมายหลายคัน 
แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังหาช็อกโกแลต หรืออะไรก็ตามที่ผมต้องการจาก 
ร้านค้าหรือในโทรศัพท์มือถือได้ไม่ยาก ยิ่งผมหาเงินได้มากขึ้น อัตราภาษี 
ของผมจะยิ่งต่ำลง ไม่มีใครมาขอให้ผมช่วยซื้อพันธบัตรสงคราม หรือรับ 
ใบเกณฑ์ทหาร แต่เราจ้างกองทัพอาสาสมัครคนหนุ่มสาวชนชั้นแรงงานให ้
ไปรบแทน ใช้เงินของคนรุ่นถัดไปโดยปล่อยให้งบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้น  
6.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ6  

ความรักชาติเคยเป็นการเสียสละ แต่ตอนนี้มันคือตัวกระตุ้น ในยุค 
โรคระบาดใหญ่ ผู้นำชาติของเราพูดสวนทางกับการกระทำ การเสียชีวิต 
ของชาวอเมริกันหลายล้านคนคงไม่ดีเท่าไร แต่การปรับตัวลงของตลาด 
แนสแด็ก (NASDAQ) ถือได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรม ผลก็คือความทุกข์ยาก 
ที่ไม่เท่าเทียมของผู้คน ชาวอเมริกันที่มีรายได้น้อยและคนผิวสีมีแนวโน้ม 
ทีจ่ะตดิเชือ้มากกวา่ และเผชญิกบัความเสีย่งตอ่การเจบ็ปว่ยรา้ยแรงมากกวา่ 
คนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงกว่าถึงสองเท่า7 แต่สำหรับคนรวย มันคือ 
เวลากับครอบครัว เวลาดูเน็ตฟลิกซ์ เงินออม และมูลค่าพอร์ตการลงทุน  
ทุกอย่างที่ว่ามาล้วนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเดินทางและค่าใช้จ่ายลดลง

สหรัฐฯจะมุ่งไปสู่อนาคตแบบฮังเกอร์เกมส์ หรือสิ่งที่สดใสกว่านั้น  
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเดินทางใดในโลกหลังโคโรนา

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



〘 1 〙
โควิดและการคัดออก

การคัดออกจากฝูง :
ผู้ที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีก (มาก)

หนึ่งในแง่มุมที่น่าประหลาดใจที่สุดเกี่ยวกับวิกฤติิโควิดคือการฟื้นตัวของ 
ตลาดทุน หลังจากตลาดหุ้นร่วงลงไปเป็นระยะเวลาสั้น  ๆ  ตอนที่การแพร่ 
ระบาดค่อย  ๆ  กลายเป็นการระบาดใหญ่ ดัชนีตลาดหลัก  ๆ  (ดาวโจนส์,  
S&P 500, แนสแด็กคอมโพสิต) ก็กลับมาคึกคัก ในช่วงฤดูร้อนตลาดได้ 
เม็ดเงินที่หายไปส่วนใหญ่คืน แม้มีผู้เสียชีวิตในสหรัฐฯมากกว่า 180,000 
ราย คนว่างงานมากเป็นประวัติการณ์ และไม่มีสัญญาณว่าไวรัสจะบรรเทา 
ลง นิตยสาร  บลูมเบิร์กบิสเนสวีค  เรียกปรากฏการณ์นี้ในคอลัมน์จากปก 
เดือนมิถุนายน1 ว่า “ความไม่สอดคล้องกันครั้งใหญ่” ในนิตยสารยังบอกว่า 
ขนาด  “เซียนวอลล์สตรีท”  ยังถึงกับ  “อึ้ง” สองเดือนถัดมาในช่วงที่ผมเขียน 
หนังสือเล่มนี้ (เดือนสิงหาคม ปี 2020) ไวรัสกำลังคร่าชีวิตชาวอเมริกัน 
หนึ่งพันคนต่อวัน แต่ดัชนีตลาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดอาจทำให้เราเข้าใจผิดได้ “การฟื้นตัว”  เป็น 
ผลมาจากการทำกำไรเกินขนาดของบริษัทเพียงไม่กี่แห่ง โดยเฉพาะบริษัท 
เทคโนโลยียักษ์ใหญ่และผู้เล่นรายใหญ่รายอื่น  ๆ  ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็น 
ภาพตลาดโดยรวม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมไปจนถึง 31 กรกฎาคมปี 2020 
ดัชนี S&P 500 ซึ่งติดตามบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่สุด 500 แห่งได้รับ 
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ผลเชิงบวกในปีนั้น แต่บริษัทขนาดกลางหรือมีหุ้นขนาดกลาง มีมูลค่า 
ลดลง 10% และบริษัทขนาดเล็ก 600 แห่งที่ดัชนี S&P 600 ติดตามนั้น 
มีมูลค่าลดลง 15%

ความสามารถในการทำกำไรจากหุ้น
ของหุ้นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในดัชนี S&P
1  มกราคม  -  31  กรกฎาคม  ปี  2020

ในขณะที่สื่อเบี่ยงเบนความสนใจไปที่ดาวจรัสแสงอย่างบริษัทเทคโน- 
โลยียักษ์ใหญ่และดัชนีบริษัทขนาดใหญ่ การคัดออกจากฝูงอย่างไร้ความ 
ปรานีก็ดำเนินต่อไปไม่สะดุด บริษัทที่อ่อนแอไม่เพียงแค่ถูกทิ้งห่าง แต่ 
กำลังถูกบดขยี้ รายชื่อบริษัทล้มละลายยาวเหยียดจนน่าตกใจ เช่น นีแมน 
มาร์คัส (ห้าง) เจ.ครูว์ (แฟชั่น) เจซีเพนนีย์ (ห้าง) และบรู๊กส์ บราเธอร์ส 
(แฟชั่น) เฮิร์ตซ์ (ซึ่งเป็นเจ้าของดอลลาร์และทริฟตี้) แอดแวนเทจ (รถเช่า)  
ลอร์ดแอนด์เทย์เลอร์ (ห้าง) ทรู รีลิเจียน (แฟชั่น) ลัคกี้ แบรนด์ ยีนส์  
(แฟชั่น)  แอนน์  เทย์เลอร์  (แฟชั่น)  เลน  ไบรอันท์  (แฟชั่น)  เม็นส์  
แวร์เฮาส์ (แฟชั่น) จอห์น วาร์เวโทส (แฟชั่น) ทเวนตี้โฟร์อาวร์ ฟิตเนส  

ที่มา  :  การวิเคราะห์จากข้อมูลของยะฮู  ไฟแนนซ์

 S&P 600 (เล็ก)  S&P 400 (กลาง)  S&P 500 (ใหญ่)

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม

+0.4%

-10%

10%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

0%

-15%
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(สุขภาพ)  โกลด์ส  ยิม  (สุขภาพ)  จี เอ็นซี  (อาหารเสริม)  โมเดลล์   
สปอร์ติ้ง กู๊ดส์ (ค้าปลีก) เอกซ์เอฟแอล (ฟุตบอลลีก) ชูร์ ลา ทาเบลอ  
(ค้าปลีก)  ดีน  แอนด์  เดลูก้า  (อาหาร)  และมูจิ  (แฟชั่น)  เชซาพีค  
เอเนอร์จี (พลังงาน) ไดมอนด์ ออฟชอร์ (พลังงาน) ไวติ้ง ปิโตรเลียม  
(พลังงาน) แคลิฟอร์เนีย พิซซ่า คิทเช่น (อาหาร) เลอ แปง โคทีเดียน 
ฝั่ งสหรัฐฯ  (อาหาร)  และชัค  อี  ชีส  (อาหาร)  เป็นต้น 2 ส่วนหุ้น  
“BEACH” (การจองตั๋ว ธุรกิจบันเทิง สายการบิน เรือสำราญและกาสิโน  
โรงแรมและรีสอร์ท) มูลค่าลดลงโดยเฉลี่ย 50 - 70%3 

เรื่องนี้ช่วยอธิบายถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของผู้นำตลาด การ 
ประเมินมูลค่าของบริษัทเป็นหน้าที่ของตัวเลขและการเล่าเรื่อง ในตอนนี้ 
ขนาดของบริษัทสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ ซึ่งไม่ได้บอกแค่วิธีที่บริษัทจะ 
อยู่รอดจากวิกฤติิเท่านั้น แต่ยังบอกวิธีที่จะเติบโตในโลกหลังโคโรนาอีกด้วย 
หลังการคัดออก เมื่อฝนกลับมาโปรยปราย จะมีใบไม้เพิ่มขึ้นสำหรับช้าง 
จำนวนน้อยลง บริษัทที่มีเงินสด มีหลักประกันหนี้ และมีหุ้นมูลค่าสูง  
จะอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมเข้าซื้อสินทรัพย์ของคู่แข่งที่ตกที่นั่งลำบากและ 
ควบรวมตลาด 

การระบาดใหญ่นี้ยังผลักดันเรื่องเล่าในเชิง  “นวัตกรรม”  ด้วย บริษัท 
ที่เป็นสายนวัตกรรมกำลังได้รับการประเมินมูลค่า ซึ่งสะท้อนถึงประมาณการ 
กระแสเงินสดในอีก  10 ปีนับจากนี้และคิดลดกลับไปด้วยอัตราที่ต่ำ 
อย่างไม่น่าเชื่อ* ดูเหมือนว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ของ 
บริษัท ซึ่งก็คือเรื่องเล่าที่ว่าบริษัทอาจเติบโตไปถึงจุดใดในอีกสิบปีข้างหน้า  
นั่นเป็นวิธีที่ทำให้มูลค่าของเทสล่าตอนนี้สูงกว่าโตโยต้า  โฟล์คสวาเกน  
เดมเลอร์ และฮอนด้ารวมกัน โดยไม่สนข้อเท็จจริงที่ว่าในปี 2020 เทสล่า 
จะผลิตรถได้ราว 400,000 คัน ในขณะที่อีกสี่บริษัทจะผลิตรถรวมกันได้ 
ถึง 26 ล้านคัน

*  การคิดลดกระแสเงินสดเป็นวิธีคำนวณหามูลค่าของกิจการในอนาคตโดยจำเป็นต้องตัดปัจจัย 
บางอย่างออก เช่น ต้นทุนเงินเฟ้อ ต้นทุนเวลา เป็นต้น ให้สามารถพิจารณาได้ว่าหากจะซื้อหุ้น 
บริษัทดังกล่าวในตอนนี้ เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี หรือ 10 ปีจะคุ้มค่าหรือไม่
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ตลาดกำลังวางเดิมพันครั้งใหญ่กับสภาพแวดล้อมหลังโคโรนา เรา 
กำลงัจะไดเ้หน็ทัง้การทำกำไรอยา่งงามและการถดถอยสูห่บุเหว ณ สิน้เดอืน 
กรกฎาคม ปี 2020 มูลค่าหุ้นเทสล่าเพิ่มขึ้น 242% ในขณะที่จีเอ็มมูลค่า 
ลดลง 31% แอมะซอนเพิ่มขึ้น 67% ส่วนเจซีเพนนีย์ล้มละลาย “ความ 
ไม่สอดคล้องกัน”  ครั้งนี้ ระหว่างปลาใหญ่กับปลาเล็ก ระหว่างบริษัทสาย 
นวัตกรรมกับแบบดั้งเดิม มีความสำคัญพอ  ๆ  กับช่องว่างระหว่างตลาด 
กับเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งเป็นที่พูดถึงกันมากในปัจจุบัน ผู้ชนะในวันนี้ได้รับ 
การตัดสินว่าเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในวันข้างหน้า ส่วนผู้แพ้ในวันนี้ 
ดูท่าจะชะตาขาด 

ผู้ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก
กำไรประมาณการจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาด  ปี  2002  -  ปี  2020

หมายเหตุ  :  บริษัทใหญ่ที่สุด  2,562  แห่งตามรายได้ 

ที่มา  :  ค่าความแปรปรวน  บริษัทแมคคินซีแอนด์คอมพานี

ควินไทล์บนรวม ควินไทล์ล่าง

2002 2005 2010 2015 2020
-1000%

-500%

500%

1,000%

1,500%

-0%
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ปัญหาของการคาดการณ์ตลาดทุนก็คือพวกเขามักจะเชื่อในสิ่งที่ตนคิด 
ระดับหนึ่ง ตลาดทุนตัดสินว่าแอมะซอน เทสล่า และบริษัทที่มีแนวโน้ม 
จะประสบความสำเร็จอื่น ๆ  จะเป็นผู้ชนะ ตลาดจะลดต้นทุนของเงินทุนให้ 
บริษัทเหล่านั้น เพิ่มมูลค่าผลตอบแทน (ผ่านสิทธิ์ในการซื้อขายหุ้น) และ 
เพิ่มศักยภาพให้ตนสามารถเข้าซื้อสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ มีเงินทุน 
มากมายอย่างไม่น่าเชื่อที่กำลังมองหาแหล่งลงทุนอยู่ในขณะนี้ รัฐบาล 
สหรัฐฯทุ่มเงิน 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และด้วย 
การตัดสินใจเชิงนโยบายที่ย่ำแย่บางประการ (และมีเพิ่มเติมอีกภายหลัง)  
เงินจำนวนมหาศาลจึงตรงเข้าสู่ตลาดทุน ดังนั้นบริษัทที่ทำผลงานได้ดีก่อน 
เกิดโรคระบาดใหญ่ จึงได้รับประโยชน์อย่างมากจากวิกฤติการณ์โลกครั้งนี้ 
พวกเขาพบแหล่งทุนที่จะคอยรองรับการสูญเสียรายได้ ช่วยเพิ่มเงินทุน 
เพื่อสู้ในการแข่งขัน และขยายไปสู่ช่องทางทำกินใหม่ที่การระบาดของ 
โรคเปิดทางให้ ในขณะเดียวกัน คู่แข่งที่อ่อนแอกว่าถูกคัดออกไปจาก 
ตลาดทุน ถูกลดความน่าเชื่อถือ เจ้าหนี้แวะมาเยี่ยมเยือน และลูกค้า 
อิดออดที่จะทำสัญญาระยะยาว 

มีผู้กุมชะตากรรมนอกระบบเศรษฐกิจที่ชี้ขาดว่าจะใครจะล้มหาย 
ตายจาก  อยู่รอด  หรือเจริญเติบโต  นั่นคือการสนับสนุนจากรัฐบาล  
ยกตัวอย่างเช่น สายการบินเป็นธุรกิจที่ไม่มีทีท่าว่าจะรอดจากการระบาด 
ใหญ่ครั้งนี้ด้วยรูปแบบปัจจุบันได้เลย ยากที่จะนึกถึงผลิตภัณฑ์ที่จะเอื้อ 
ต่อการแพร่ระบาดของไวรัสได้มากกว่าเครื่องบิน โรคระบาดเร่งให้เกิดการ 
ทำงานระยะไกล หลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวทำเงินของ 
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ สายการบินยังมีต้นทุนแฝงจำนวนมาก และ 
ยากที่จะลดต้นทุนเมื่อรายได้ลดลง ทำให้มีสายการบินหลายแห่งยื่น 
ล้มละลาย บริษัทเหล่านั้นคือสายการบินภายในประเทศขนาดเล็กที่ไม่ได้ 
โดดเด่นนักและยังมีผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศจำนวนหนึ่ง รวมถึง 
สายการบินเวอร์จินแอตแลนติกด้วย  แต่ผมเดาว่าเราน่าจะไม่ได้เห็น 
ผู้ให้บริการรายใหญ่ของสหรัฐฯล้มแม้แต่รายเดียว เพราะสายการบิน 
เหล่านั้นบีบคอสภาคองเกรสเอาไว้แน่น ในเดือนเมษายนปี 2020 รัฐบาล 
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ให้เงินพวกเขา 2.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มที่พวกเขาจะ 
ได้รับเพิ่มอีก การรวมตัวกันของล็อบบี้ยิสต์และนักประชาสัมพันธ์ที่เก่งกาจ 
การเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความภาคภูมิใจ 
ในชาติ สามารถพิทักษ์อุตสาหกรรมหนึ่งเอาไว้ได้ ด้วยการมอบเงินทุน 
จากกระเป๋าที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อต่อสายป่านธุรกิจ

วิธีเอาตัวรอดจากการถูกคัดออก : เงินสดคือพระเจ้า

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ตลาดใช้วิสัยทัศน์และการเติบโตประเมินมูลค่าของ 
บริษัทแทนผลกำไร และเน้นที่การเติบโตอย่างรวดเร็ว (Blitzscale) เป็นหลัก 
โดยไม่สนใจเรื่องอื่น ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  เป็นแค่การลงทุน ผลกำไรหรือ 
การครอบครองตลาดจะตามมาเอง ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะกระแส 
เงินสดไม่มีผลอะไรถ้านักลงทุนเข้าแถวรอลงทุนเพิ่มอยู่แล้ว และยิ่งเป็น 
บริษัทที่มีประวัติรับภาระหนี้สินน้อยมาก และยังเติบโตด้วยทรัพย์สินที่ 
จับต้องไม่ได้ เช่นบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลาย งบดุลก็ยิ่งถูกตรวจสอบน้อย 
เป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม ในโลกแห่งการแพร่ระบาด เงินสดเป็นสิ่งที่สำคัญ  
โครงสร้างต้นทุนคือระดับออกซิเจนในเลือดแบบใหม่ งบดุลที่แข็งแกร่ง 
หมายถึงเงินทุนที่จะใช้เพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาที่ขาดแคลน บริษัทที่มีเงินสด  
มีหนี้น้อยหรือเสียดอกเบี้ยต่ำ มีสินทรัพย์มูลค่าสูง และต้นทุนคงที่ต่ำน่าจะ 
อยู่รอดได้

ห้างคอสต์โก้มีสถานะดีพอที่จะรับมือความเป็นไปที่ไม่น่าพิสมัยในธุรกิจ 
ค้าปลีกด้วยเหตุผลหลายประการ หนึ่งในนั้นคือบริษัทมีเงิน 1.1 หมื่นล้าน 
เหรียญสหรัฐนอนอยู่ในบัญชีธนาคาร เช่นเดียวกัน เงิน 1.5  หมื่นล้าน 
เหรียญสหรัฐของบริษัทฮันนี่เวลล์ น่าจะนำพวกเขาไปสู่ดินแดนที่แสนอุดม 
สมบูรณ์ในโลกหลังโคโรนา จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันมีเงินเกือบ 2 หมื่น 
ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ในมือ ซึ่งเป็นของตาย บริษัทเหล่านี้ทุกแห่งจะได้เลือก 
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สินทรัพย์และลูกค้าที่ถูกทิ้งไว้เมื่อคู่แข่งที่อ่อนแอกว่าปิดกิจการลง ในธุรกิจ 
ทุกประเภท จะมีการกระจุกตัวของอำนาจมากขึ้นในสองหรือสามบริษัทที่มี 
งบดุลแข็งแกร่งที่สุด

ในชว่งสองสามปทีีผ่า่นมาปญัหาการซือ้หุน้คนืเปน็ประเดน็ทีม่กีารพดูคยุ 
กันมาก บริษัทใช้รายได้เพื่อซื้อหุ้นของตนเองคืน ทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น 
และมักสร้างโบนัสก้อนโตให้กับผู้บริหารระดับสูง แต่ไม่มีประโยชน์ใดเลย 
กับตัวธุรกิจ เมื่อเราประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ฝ่ายบริหารจะทบทวน 
ถึงการใช้กลยุทธ์นี้ พวกเขาอยากได้เงินสดคืน แต่สายเกินไปเสียแล้ว การ 
ซื้อหุ้นคืนมักจะเป็นระเบิดเวลา เป็นการแลกเปลี่ยนอนาคตระยะยาวของ 
บริษัทกับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้น และตอนนี้ระเบิดเหล่านั้น 
กำลังทำงาน เราควรปล่อยให้บริษัทเหล่านี้ล้มไปเสีย มิฉะนั้นก็จะเป็น 
การตัดสินใจในฐานะระบบเศรษฐกิจระบบหนึ่งว่า เราให้ความสำคัญกับ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้ ในขณะที่เจ้าหนี้ควรจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ 
เหล่านั้น	

คา่ใชจ้า่ยกอ้นใหญท่ีส่ดุจะตกเปน็ของบรษิทัทีม่ขีนาดใหญก่วา่ มลีกูจา้ง 
จำนวนมาก และมีงบดุลไม่สวย ผมเคยพูดในเดือนมีนาคมปี 20204 ว่า 
แอนน์ เทย์เลอร์จะล้ม เมื่อถึงเดือนกรกฎาคม บริษัทแม่อย่างแอสซีนา 
ก็ยื่นล้มละลาย เป็นหนี้ 1 -  5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐกับเจ้าหนี้ 100,000  
ราย ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ร้านเสื้อผ้าชิโก้ก็จะจากไป 
เช่นกัน ความล้มเหลวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการดึงดูดฐานลูกค้า 
ออนไลน์วัยหนุ่มสาวที่มีจำนวนมากขึ้น ส่งผลร้ายแรงต่อธุรกิจค้าปลีกแบบ 
ดั้งเดิมกระทั่งก่อนโควิดเสียอีก บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีงบดุล 
อ่อนแอจะได้รับความเสียหายมากที่สุดจากจุดยืนทางเศรษฐกิจ นี่เป็น 
เรื่องท้าทายสำหรับการเป็นเจ้าของร้านอาหารที่มีต้นทุนคงที่ก้อนใหญ่อย่าง 
ค่าเช่า ซึ่งคุณแทบไม่มีทางทำอะไรกับมันได้เลย และเนื่องจากเป็นธุรกิจ 
ที่มีอัตรากำไรต่ำและมีแหล่งเงินทุนเพียงไม่กี่แหล่ง โดยทั่วไปจึงไม่มีเงินทุน 
สำรองเพื่อให้อยู่รอดได้ในยามลำบาก
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วิชาการจัดการวิกฤติิ 101

ในตอนที่เริ่มต้นจัดการกับวิกฤติิครั้งนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่าบริษัท 
ของตนอยู่ ณ ตำแหน่งใดในขอบเขตเชิงกลยุทธ์การรับมือกับการแพร่ระบาด  
วิธีที่ช้างตัวใหญ่ที่สุดในฝูงใช้ได้ผล ใช้ไม่ได้สำหรับ  “กาเซลล์ป่วย” (คำที่ 
เจฟฟ์ เบโซส์  เคยใช้เรียกสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก) ภาคธุรกิจที่มีบทบาท 
สำคัญตรงนี้ บางส่วนไปได้สวย (เทคโนโลยี) บางส่วนแค่ทรงตัว (การ 
ขนส่ง การดูแลสุขภาพ) และบางส่วนกำลังลำบาก  (ร้านอาหาร ธุรกิจ 
บริการ) ภายในภาคธุรกิจ ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ในตัวชี้วัดที่สำคัญ  
(อันได้แก่ แบรนด์ การบริหาร งบดุล) ต้องการกลยุทธ์ที่แตกต่างออกไป 
แม้กระทั่งในภาคส่วนที่อ่อนแอที่สุดก็จะมีคนจากวงการอื่นโผล่เข้ามา

แต่หลายแห่งไม่ยอมทำ ความดื้อรั้นประมาณหนึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ 
บริษัทในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก และไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะ 
ขย้ำคู่แข่งที่อ่อนแอกว่าจำเป็นที่จะต้องคิดนอกกรอบให้หนัก มีทางไหน 
ให้เปลี่ยนได้บ้าง มีสินทรัพย์ที่สามารถนำมาเชื่อมกับธุรกิจใหม่ได้บ้างไหม  
ยกตัวอย่างเช่น ผมเป็นนักลงทุนซึ่งอยู่ในทำเนียบคณะกรรมการบริษัท 
สมุดหน้าเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตอนนี้พวกเขากำลังแปรสภาพไป 
เป็นบริษัทบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) พวกเขากำลังใช้ประโยชน์ 
จากสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุด  ซึ่งก็คือความสัมพันธ์กับธุรกิจรายย่อย 
หลายแสนราย เพื่อเสนอระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีฐานซอฟต์แวร์ 
ให้เช่าใช้ ซึ่งก็ได้ผล 

หากสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดคือแบรนด์ แต่ธุรกิจกำลังอยู่ในจุดที่ 
เสื่อมความนิยม ขอให้พิจารณาการรีดประโยชน์จากแบรนด์จนกว่าจะตาย 
แม้เราจะทำให้แบรนด์มีความเป็นมนุษย์มากเท่าใดก็ตาม  แต่แบรนด์ 
ไม่ใช่คน มันเป็นสินทรัพย์ที่ต้องใช้สร้างรายได้ การปล่อยให้มันตายไป 
เป็นเรื่องเลวร้ายถ้าหากคุณไม่ได้กอบโกยมูลค่าทั้งหมดในช่วงยุคทองของ 
แบรนด์ ผู้จัดการนับไม่ถ้วนพยายามโบท็อกซ์แบรนด์โบราณของตัวเอง 
ให้ดูวัยรุ่น ในยามที่พวกเขาควรจะปล่อยมันไปสู่วาระสุดท้ายในการทำกำไร 
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จงใช้กำไรก้อนสุดท้ายนั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงให้กับ 
คนที่ทำให้แบรนด์มีคุณค่า อย่างพนักงานและลูกค้า โดยสรุปแล้ว สิ่งที่ดี 
ที่สุดที่ผู้เล่นแถวสองซึ่งไม่มีเงินทุนสำรองจะทำได้ก็คือหาทางออกที่สง่างาม 
ซึ่งเป็นการปกป้องพนักงาน และไม่ลอยแพลูกค้าด้วย

แก้เผื่อไว้ก่อน

สำหรับคนที่มีทางให้เดินไปสู่อนาคตหลังโคโรนา ไม่ว่าทางจะแคบเพียงใด  
คติพจน์สำคัญในการตอบโต้กับวิกฤติิก็คือ แก้ไขเผื่อเอาไว้ก่อน

กรณีที่เป็นแบบอย่างที่ดีคือการรับมือของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
ต่อเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับไทลินอล สาเหตุที่จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกก็คือ ในปี 1982 เมื่อกระปุกยา 
ไทลินอลจำนวนหนึ่งถูกวางยาพิษหลังจากออกจากโรงงานไปแล้ว โดย 
สันนิษฐานว่าคนทำมีเจตนาขู่เพื่อรีดทรัพย์ บริษัทไม่ได้ออกมาปฏิเสธความ 
รับผิดชอบแล้วปล่อยให้ตำรวจจัดการ แต่จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
กวาดไทลินอล 31 ล้านกระปุกลงจากชั้น ตั้งสายด่วน เสนอรางวัลให้กับ 
คนที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด และเปลี่ยนกระปุกยาที่คน 
ซื้อไปแล้วให้ใหม่แทน การถูกวางยาเป็นความผิดของจอห์นสัน แอนด์  
จอห์นสันงั้นหรือ ไม่เลย ถ้างั้นบริษัทจัดการเรื่องนี้เกินจำเป็นไปหรือไม่  
แน่นอน แล้วมันสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพให้กับสาธารณชนและเรียก 
ความเชื่อมั่นต่อบริษัทคืนมาหรือเปล่า ใช่เสียยิ่งกว่าใช่

ดร.ไมค์ ไรอัน ซึ่งเป็นผู้นำโครงการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพของ 
องค์การอนามัยโลกสรุปไว้ได้ดี ว่านี่เป็นบทเรียนที่ใช้ได้กับเรื่องฉุกเฉินทุก 
รูปแบบ “หากคุณมัวแต่รอให้มั่นใจว่าทุกอย่างต้องถูกต้องก่อนที่จะเริ่ม 
ทำอะไร คุณจะไม่มีทางชนะ ความสมบูรณ์แบบคือศัตรูของความดีพอ 
เมื่อต้องจัดการกับภาวะฉุกเฉิน ความเร็วต้องมาก่อนความสมบูรณ์แบบ  
แต่ปัญหาที่เรามีในสังคมคือทุกคนกลัวการทำผิดพลาด”

สำหรับบริษัทที่อยู่ในสถานะอ่อนแอ การเอาตัวรอดจะขึ้นอยู่กับการ 
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ลดต้นทุนอย่างหนักหน่วง ผมเดาว่าแม้จะมีการค้นพบวัคซีนแล้ว แต่ 
การกลับสู่สภาวะ  “ปกติ”  จะช้าและไม่อาจคาดเดาได้ แทบทุกบริษัทกำลัง 
เผชิญกับการขาดแคลนรายได้ บริษัทที่จะไม่ได้ทุนเพิ่ม ไม่ได้การกู้ดอกเบี้ย 
ต่ำหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำเป็นจะต้องรัดเข็มขัดแบบที่ไม่เคยทำ 
มาก่อน มีภาษิตเก่าแก่ในวงการค้าปลีก นั่นคือ การลดราคาครั้งแรกคือ 
ครั้งที่ดีที่สุด คุณควรจะขายของที่ราคา  80% ของราคาที่ตั้ง มากกว่า 
ที่จะรออีกเดือน แล้วต้องลดราคาขายลงไปเหลือแค่ 60% ยิ่งรีรอ ปัญหา 
ก็ยิ่งแย่ลง 

คุณต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายของคุณทั้งในฐานะบริษัทและทีมให้ไว  
และลดฐานต้นทุนให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าคุณเช่าสถานที่ โทร.หา 
เจ้าของที่แล้วบอกเขาว่า  “ผมอยากเลื่อนจ่ายค่าเช่าไปก่อน”  ตัดค่า 
ตอบแทนโดยเริ่มจากตัวคุณเองก่อน จากนั้นก็เป็นคนที่ได้รับเงินสูงสุดจาก 
คุณ พวกเขาจะพอรับได้ และเป็นการส่งสารไปในตัว อย่าลืมหาสิ่งอื่น 
เป็นการชดเชย เช่น หุ้น ค่าตอบแทนรอตัดบัญชี วันพักร้อน เป็นต้น  
อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสด แต่มีข้อยกเว้นอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือ 
เงินชดเชยเมื่อเลิกจ้างที่คุณต้องยอมจ่ายเป็นเงินสด คุณปกป้องงานไม่ได้  
แต่ปกป้องคนได้  คุณจำเป็นที่จะต้องคัดคนเก่งไว้  จงเด็ดขาดในการ 
ลดตำแหน่งงาน จากนั้นก็ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อชดเชยการเลิกจ้างอย่าง 
เหมาะสม

กวาดพวกไม้ตายซากทิ้งไป ถึงเวลาแล้วที่จะยกเลิกห้องทำงานหัวมุม 
ของผู้ก่อตั้ง  “กึ่ง”  เกษียณ เลิกรับนิตยสารฉบับที่สี่และห้าสำหรับห้อง 
รับรองแขก ปรับนโยบายการเดินทางและอาหารค่ำให้รัดกุมยิ่งขึ้น ใน 
เดือนมิถุนายนปี 2020 ไมโครซอฟท์เอาจริงด้านนี้ โดยยอมเสียค่าใช้จ่าย  
450 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อปิดหน้าร้านเกือบทั้งหมดอย่างถาวร ซึ่งเป็น 
รูปแบบค้าปลีกแบบดั้งเดิมอันเป็นมรดกตกทอดมาจากสมัยบัลล์เมอร ์
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ก้าวสู่เชิงรุก

นอกจากการลดต้นทุนแล้ว คุณยังทำอะไรได้อีกบ้างกับสินทรัพย์ที่คุณ 
ไม่อาจกำจัดได้ ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ในฤดูร้อนปี 2020 คุยโทรศัพท์กับผู้นำ 
สถาบันอุดมศึกษา พวกเขารู้สึกกดดันอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาด แต่ 
เนื่องจากสิทธิในการดำรงตำแหน่งของบุคลากร สหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง  
และสิ่งอำนวยความสะดวกในรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้ลดต้นทุนได้ไม่มาก  
ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทำคือการพยายามลดต้นทุนต่อหัวของนักเรียนด้วย 
การหานักเรียนเพิ่ม การลงทุนในเทคโนโลยีแบบพอประมาณเปิดโอกาสให้ 
พวกเขาขยายขนาดชั้นเรียนได้โดยไม่ต้องลงทุนสิ่งอำนวยความสะดวก 
ทางกายภาพเพิ่มเติม

เป็นเวลาสิบปีที่ผมสอนวิชากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในภาคการศึกษา 
ฤดูใบไม้ร่วง ให้กับนักศึกษาที่นั่งกันเต็มห้องประชุมขนาด  160 ที่นั่งที่ 
วิทยาลัยธุรกิจสเติร์นแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก  วิชานี้ได้รับความนิยม 
สูง มีนักศึกษาอีกจำนวนมากอยากลงเรียน แต่นั่นเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุด 
แล้วที่เรามี อย่างไรก็ตาม ในปี 2020 สเติร์นเริ่มสอนด้วยระบบเสมือนจริง  
ดังนั้นข้อจำกัดดังกล่าวจึงหายไป ชั้นเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 ของผมจึงมี 
นักเรียน 280 คนในหอประชุมเสมือนจริง ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัย 
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมซูม และต้องจ้างผู้ช่วยสอน 
เพิ่ม แต่เงินเดือนของผมยังเท่าเดิม และไม่ต้องใช้พื้นที่อสังหาริมทรัพย์ 
ในแมนแฮตตันเพิ่มเติมเพื่อจุนักเรียนด้วย 

บริษัทที่แข็งแกร่งพอ ควรจะแสดงอำนาจในช่วงการแพร่ระบาดเสีย 
บ้าง ความสนใจของไมโครซอฟท์ในการซื้อติ๊กต็อกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ 
การควบรวมและซือ้กจิการ (M & A) ทีอ่าจเปน็ลำ่เปน็สนัทีส่ดุในรอบทศวรรษ 
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่และกลุ่มนวัตกรกำลังเล่นกับอัตราแลกเปลี่ยน 
ที่แข็งแกร่ง ซึ่งหมายความว่าแทบทุกครั้งที่เข้าซื้อกิจการใด  ๆ  บริษัทจะ 
งอกเงยขึ้น โดยบริษัทเหล่านั้นสามารถใช้หุ้นทุนเพียงเศษเสี้ยวในการเสนอ 
หุ้นให้อย่างใจกว้าง และการซื้อขายด้วยเงินสดสามารถเพิ่มมูลค่าตลาดได้ 
โดยอาศัยกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายที่บริษัทได้มา ยกตัวอย่างเช่น  
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ลูลูเลมอน (แฟชั่น) ใช้เงินสด 500 ล้านเหรียญสหรัฐซื้อมิเรอร์ (สุขภาพ)  
ตลาดจึงตกรางวัลให้ลูลูเลมอน เพราะตระหนักว่ากระแสการออกกำลัง 
ที่บ้านมาเร็วกว่าเดิมหนึ่งทศวรรษ ทำให้มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นเป็น 2 พัน 
ล้านเหรียญสหรัฐในวันถัดไป

โลกหลังโคโรนายังเอื้อประโยชน์ในการทำธุรกรรมแบบไร้สัมผัสทุกชนิด 
เราเลิกเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ รับประทานอาหารค่ำเพื่อเจรจาธุรกิจ ตี 
กอล์ฟเพื่อคุยธุรกิจ  (ขอบคุณพระเจ้า)  แล้วแทนที่ด้วยอีเมล โทรศัพท์  
การประชุมผ่านจอภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เราทุกคนต้องการ 
เพิ่มขึ้นก็คือมื้อค่ำที่บ้าน และเวลาที่จะพักผ่อน ลองทบทวนผลประโยชน์ 
ที่คุณมอบให้กับพนักงานดูใหม่  ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับสัตว์ เลี้ยง 
อาจจะถูกใจพนักงานมากกว่าการเป็นสมาชิกยิม ความยืดหยุ่นในการ 
ทำงานจากที่บ้านอาจเป็นผลประโยชน์ที่น่าปลื้มที่สุดที่คุณจะสามารถ 
มอบให้พนักงานก็เป็นได้ การรับฟังพนักงานไม่เพียงแต่จะช่วยให้การ 
ตัดสินใจมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ยังช่วยสร้างความไว้วางใจ ซึ่งหาได้ 
ยากนักในช่วงวิกฤติิ

ความปลอดภัยและการอยู่รอดคือเป้าหมายหลัก และนั่นอาจหมาย- 
ความว่าบริษัทไม่เพียงแค่ต้องปรับเปลี่ยน แต่ต้องทบทวนรูปแบบธุรกิจ 
ใหม่ทั้งหมด คุณเป็นร้านอาหารในย่านพลุกพล่านของเมืองหรือไม่ ถ้าใช่  
สิ่งที่เคยเป็นจุดขายได้ถูกลดความสำคัญลงอย่างมากเพื่อความปลอดภัย 
และความสะดวก คุณลองคิดดูว่าเป็นไปได้ไหมที่จะปรับเปลี่ยนรายการ 
อาหารและพื้นที่ใหม่ เพื่อให้สามารถเสนอบริการซื้อกลับบ้านและขาย  
“วัตถุดิบ” เหมือนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในนิวยอร์กทำ5 โดยยังคงบรรยากาศ 
ที่หรูหราในขณะที่ต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด คุณเป็น 
ร้านหนังสือหายากที่ไม่ค่อยอัปเดตเว็บไซต์ใช่ไหม ถึงเวลาต้องขยายช่องทาง 
ดิจิทัลแล้ว ผมเคยได้หนังสือมือสองจากแอมะซอนซึ่งห่อมาดีมาก ผมคิด 
เลยวา่ตอ้งหาคนขายหนงัสอืเลม่นัน้ใหเ้จอ พอหาเจอกเ็ลยซือ้เพิม่โดยตรงจาก 
เว็บไซต์ของพวกเขา เพราะกระดาษห่อของขวัญและประสบการณ์การซื้อ 
จากพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมาก ในแง่ดิจิทัล สิ่งใดก็ตามที่คุณทำได้เพื่อ 
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ประหยัดเวลาของลูกค้าจะสร้างดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้าหรือเอ็นพีเอส 
(Net Promoter Score -  NPS) ให้กับคุณได้มากกว่าการมัวแต่พูดพล่าม 
ภาษาดอกไม้ที่ใช้ในทางการตลาดถึง  “ช่วงเวลาที่ไม่คาดฝันนี้” ประเด็นคือ  
ทำเว็บไซต์ของคุณให้ใช้ง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่าให้ลูกค้าต้องเสียเวลา

สำหรับทุกธุรกิจ นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะลืมสิ่งที่เคยเรียนรู้มา แล้ว 
บังคับตัวเองให้เปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นเพื่อวางตำแหน่งตนเอง 
สำหรับโลกหลังโคโรนา เริ่มต้นใหม่ดุจผ้าขาว ปลดตัวเองให้หลุดจากการ 
ตัดสินใจแบบเดิม  ๆ เปลี่ยนแปลงวิธีออกสู่ตลาด หาขนาดและสัดส่วนที่ 
เหมาะสมของแรงงาน และตัดสินใจเรื่องกลยุทธ์ค่าตอบแทนที่ดีที่สุด คุณ 
มีเมฆหนาบดบังการตัดสินใจครั้งใหญ่ การลงทุนครั้งสำคัญ และการ 
เดิมพันอย่างห้าวหาญในการระบาดทั่วโลก ไม่มีคู่มือแนะนำ และอุปกรณ์ 
ป้องกันภัยในยามที่คุณพลาดก็เหลือน้อยลงมาก

ควรจะวางเดิมพันเหล่านั้นที่ตรงไหนน่ะหรือ โอกาสก้อนโตที่สุดจะอยู่ 
ในพื้นที่ซึ่งการระบาดกำลังเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไงล่ะ

กระบวนท่าอันชาญฉลาดในยุคโควิด :
โครงสร้างต้นทุนผันแปร

เงินสดเป็นสิ่ งที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับการอยู่ รอด  แต่กระบวนท่าที่  
ชาญฉลาดอย่างแท้จริงคือการใช้ทุนให้น้อย นั่นคือการต้องมีโครงสร้าง 
ต้นทุนผันแปร อูเบอร์คือแบบอย่างที่ดีของรูปแบบใหม่ที่ว่านี้ วิธีที่บริษัท 
ใช้ประโยชน์จาก  สินทรัพย์ของผู้อื่น คือสาเหตุที่บริษัทยังรักษามูลค่าราคา 
หุ้นอยู่ได้แม้ว่าธุรกิจหลักเกือบล้มในช่วงแรกของการแพร่ระบาด อูเบอร์ 
เช่าพื้นที่ในรถของผู้อื่น ซึ่งขับโดยผู้ที่ไม่ใช่พนักงาน (ในมุมของกฎหมาย)  
วินาทีที่รถอูเบอร์หยุดทำกำไรให้บริษัท มันก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอย  
ทำให้บริษัทแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย รายได้อาจกลายเป็นศูนย์ 
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ในช่วงวิกฤติิ แต่อูเบอร์ก็สามารถลดต้นทุนลงได้ 60 - 80% ในทางกลับกัน 
บริษัทให้เช่ารถอย่างเฮิร์ตซ์ ซึ่งเป็นเจ้าของรถเองกลับล้มละลาย โบอิ้ง 
มีเงินสด 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ แต่หากรายได้ลดลง  80% พวกเขา 
สามารถลดต้นทุนลงได้แค่ 10% หรือ 20% เทสล่าสามารถขอให้พนักงาน 
พักงานชั่วคราวได้ แต่ยังเป็นหนี้หลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐกับอสังหา- 
ริมทรัพย์ที่เช่าไว้ (โรงงาน โชว์รูม สถานีชาร์จไฟ) รวมถึงภาระผูกพันใน 
คำสั่งซื้อหลายพันล้านเหรียญสหรัฐที่ป้อนโรงงานเหล่านั้น  ค่าประกัน 
สุขภาพพนักงาน และยังต้องให้บริการประกันกับรถเทสล่าเกือบล้านคัน 
บนท้องถนนทุกวันนี้

การหมุนเวียนของสินทรัพย์ทางกายภาพ
กำไรขั้นต้น  /  สินทรัพย์ทางกายภาพ  ปี  2019

ที่มา  :  การวิเคราะห์จากหนังสือชี้ชวนของบริษัท

Hertz Boeing Tesla United Airlines Uber

0.1
0.3 0.4 0.4

1.4

รูปแบบธุรกิจของอูเบอร์ออกแบบมาเพื่อเอารัดเอาเปรียบอย่างแน่นอน 
“คนขับที่เป็นคู่ค้า”  ของอูเบอร์ยังคงต้องชำระค่ารถยนต์และเบี้ยประกันภัย 
เอง รูปแบบธุรกิจนี้เปรียบได้กับการที่สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์สบอก 
ลูกเรือให้นำเครื่อง 747 มาเองหากอยากได้ค่าจ้าง แต่มันเป็นรูปแบบที่ 
ใช้ได้ผลสำหรับอูเบอร์ 

แอร์บีเอ็นบีเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นซึ่งวางหมากได้ดีแม้อยู่ในอุตสาหกรรม 
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ที่แทบจะหายไปเลยสองสามเดือน พวกเขาหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 
ของผู้อื่น ซึ่งหมายถึงมีผู้อื่นรับผิดชอบในการชำระเงินค่าจำนอง ธุรกิจของ 
พวกเขาฟื้นตัวได้ดี เนื่องจากการเช่าพื้นที่ส่วนตัวจะดูน่าดึงดูดไปอีกนาน 
ก่อนที่คนจะสบายใจพอที่จะกลับไปยังโรงแรม สวนสนุก หรือเรือสำราญ  
เมื่อมีคนว่างงานมากขึ้นเรื่อย  ๆ และสนใจจะเข้ามาทำงานแบบอิสระ คง 
เป็นจังหวะที่ดีที่จะให้เช่าห้องว่างในบ้าน หรือย้ายกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ 
สักพักแล้วปล่อยอพาร์ตเมนต์ให้เช่าไปเลยทั้งห้อง

ระบบเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระ (gig economy) น่าดึงดูดใจด้วย 
เหตุผลเดียวกัน นั่นคือการเอารัดเอาเปรียบ มันล่าเหยื่อจากผู้ที่เข้าไม่ถึง 
เศรษฐกิจสารสนเทศ* เนื่องจากพวกเขาไม่มีใบรับรองทักษะที่บริษัท 
ส่วนใหญ่ต้องการ หรือไม่อาจทำงานในรูปแบบเดิม  ๆ  ได้ พวกเขาอาจมี 
คนในครอบครัวที่ต้องคอยอยู่ดูแล อาจมีปัญหาสุขภาพ หรือแค่พูดภาษา 
อังกฤษไม่เก่ง อูเบอร์เอาเปรียบด้วยการตัดสิทธิ์ที่พึงได้จากบริษัท และ 
เสนองานที่มีค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแต่เป็นงานที่ยืดหยุ่นและ 
มีต้นทุนเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย คำถามคือ นี่เป็นความล้มเหลวของหลักคิด 
และกฎเกณฑ์ในส่วนของการบริหารและคณะกรรมการอูเบอร์ใช่หรือไม่  
และเป็นความผิดของสังคมที่ทำให้กลุ่มคนที่อ่อนแอเหล่านั้นมารวมตัวกัน 
ทำงานแบบนี้เป็นล้าน ๆ คนใช่หรือเปล่า คำตอบคือใช่ทั้งหมด

การกระจายตัวครั้งมโหฬาร

โรคโควิด-19 กำลังเร่งการกระจายตัวไปสู่หลายภาคเศรษฐกิจ แน่นอนว่า 
แอมะซอนนำเอาร้านค้ามากระจายถึงหน้าประตูบ้านเรา เน็ตฟลิกซ์หยิบ 
โรงภาพยนตร์มาตั้งไว้ในห้องนั่งเล่นของเรา เราจะได้เห็นการกระจายตัว 

* เศรษฐกิจสารสนเทศ (Information economy) คือ เศรษฐกิจที่ข้อมูลข่าวสารและบริการมีมูลค่า 
มากกว่าผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรม
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เหล่านี้ไปทั่วอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพ 
คนส่วนใหญ่ที่รอดชีวิตจากโรคโควิด-19  รักษาตัวจนหายที่บ้านโดย 

ไม่เคยย่างกรายเข้าไปในห้องตรวจโรค และในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ผู้ที่ 
มีอาการทางจิตพบนักบำบัดและปรับยาโดยไม่ต้องออกจากบ้านเช่นกัน  
เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนกฎการประกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้ 
กับโทรเวชกรรมและการสั่งจ่ายยาทางไกลได้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 
ดูท่าว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร สายธารแห่งนวัตกรรมและ 
เงินทุนจะหลั่งไหลเข้าสู่บ่อแห่งโอกาสที่พวกเขาขุดเอาไว้ กล้องความ 
ละเอียดสูงในโทรศัพท์มือถือกลายเป็นเครื่องมือวินิจฉัยที่ดีเยี่ยม แต่นี่ 
เป็นเพียงแค่ก้าวเล็ก  ๆ  ไปสู่เครื่องมือวินิจฉัยที่ใช้งานง่ายแบบอื่น  ๆ  ซึ่งจะมี 
มาให้คุณใช้ถึงบ้าน เมื่อใช้งานเสร็จก็ส่งคืน ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษา 
จากทุกเมืองทั่วประเทศ เทลาด็อค เฮลท์  (Teladoc Health)  ซึ่งเป็น 
บริการโทรเวชกรรมอิสระที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯกำลังเพิ่มแพทย์หลายพันคน 
เข้าไปในเครือข่าย6 การเปลี่ยนไปใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรง 
ผลักดันที่สำคัญของโอบามาแคร์ และอาจเป็นมรดกสำคัญที่ยั่งยืนที่สุด 
ของโครงการ เนื่องจากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การกระจายตัว 
ของอุตสาหกรรมสุกงอมพร้อมดิสรัปต์

เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจร้านขายของชำอย่างรวดเร็วแบบที่ 
ไม่เคยเห็นมาก่อน  ในขณะที่ก่อนเกิดการระบาด คนส่วนใหญ่อยาก 
เลือกหยิบอาหารด้วยตนเอง โดยเฉพาะผัก แต่คำเตือนให้อยู่ติดบ้าน 
สอนพวกเราว่าถึงจะไม่ได้บีบลูกอะโวคาโดก็ไม่เป็นไรหรอก ตั้งแต่ต้นเดือน 
มีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน ปี 2020 ยอดขายของชำออนไลน์เพิ่มขึ้น 
ราว 90% ขณะเดียวกันยอดขายอาหารแบบส่งตามบ้านก็เพิ่มขึ้น 50%7  
โครงสร้างพื้นฐานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ตั้งแต่คลังสินค้าไปจน 
ถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สั่งสมมาจะอยู่รอดจากการแพร่ระบาดและ 
เปลี่ยนระบบอาหารของเรา พฤติกรรมที่ควรจะใช้เวลาเป็นสิบปีให้ได้มา  
ได้กลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเราแล้วในตอนนี้
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การทำงานจากที่บ้าน

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาด การเปลี่ยน- 
แปลงอย่างฉับพลันไปสู่การทำงานที่บ้านอาจเป็นการเร่งให้เกิดเทรนด์ใหม่ 
ที่เห็นชัดและแพร่หลายที่สุด เวลาแห่งการกระจายงานมาถึงแล้ว แน่นอน 
มันเป็นดาบสองคมเช่นเดียวกับสิ่งอื่นอีกมากในการระบาดใหญ่ คนร่ำรวย 
ได้ผลประโยชน์สูงสุด พวกเขาจัดการทำโฮมออฟฟิศขึ้นมา หาคนช่วย 
เลี้ยงเด็ก หรือมีวิธีการหาเงินอื่น  ๆ  ในช่วงปิดเมือง ในทางกลับกัน ชนชั้น 
แรงงานส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานที่บ้านได ้ เนื่องจากพวกเขาผูกติดอยู่กับ 
หน้าร้าน คลังสินค้า โรงงาน หรือสถานที่ทำงานอื่น  ๆ ส่วนคนที่ทำได้  
มันอาจทำให้พวกเราไม่ต้องเดินทาง และแค่อดกาแฟฟรีในที่ทำงาน แต่ก็ 
สร้างภาระให้เช่นกัน 

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ ผมสงสัยเรื่องวัฒนธรรมการทำงานจากที่บ้าน 
มานานแล้ว การประชุมระดมไอเดียต่าง  ๆ  ต้องอาศัยการส่งเสริมและ 
โต้เถียงกัน  ซึ่งเหมาะที่สุดที่จะกระทำกันต่อหน้า  ในทำนองเดียวกัน 
บางเรื่องก็พูดคุยกันทางโทรศัพท์ง่ายกว่าส่งอีเมล  การประชุมอาจมี 
ประสิทธิผลและนำไปสู่มิตรภาพมากกว่าการพบหน้ากันผ่านโปรแกรมซูม  
การมาเจอหน้ากันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้ดีเยี่ยม การได้เห็นหน้าค่าตา 
ทำให้เกิดความเชื่อถือต่อกัน นอกจากนี้ ความใกล้ชิดยังเป็นกุญแจสำคัญ 
ไปสู่ความสัมพันธ์อันดี ซึ่งเป็นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร 

แต่การมาเจอหน้ากันก็มีราคา พื้นที่สำนักงาน การเดินทาง การ 
ซักแห้ง แซนด์วิชราคาแพง สิ่งเหล่านี้คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในขณะ 
เดียวกัน เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการโต้ตอบเสมือนจริงก็ดีขึ้นและราคา 
ถูกลงเรื่อย ๆ คำถามมูลค่าล้านล้านเหรียญสหรัฐคือ เทคโนโลยีจะสามารถ 
กระจายแรงงานของเรา โดยไม่ลดวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดนวัตกรรมและ 
ไม่ลดประสิทธิผลการทำงานได้หรือไม่ หกเดือนที่แล้ว ผมยังคิดว่าไม่น่าจะ 
เป็นไปได้ แต่ไวรัสไม่สนทฤษฎีการจัดการของผม เราจึงมาถึงจุดนี้กัน

แม้ตามทัศนคติทั่วไปคนมักคิดว่าการสื่อสารทางไกลก่อให้เกิดความ 
หย่อนยาน แต่ข้อมูลเบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงประสิทธิผลการทำงานที่เพิ่มขึ้น 
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ในบางบริษัท8 ในเดือนมิถุนายนปี 2020 ผู้นำองค์กร 82% วางแผนที่จะ 
อนุญาตให้พนักงานทำงานจากระยะไกลได้เป็นบางเวลา และ 47% บอกว่า 
พวกเขาตั้งใจจะอนุญาตให้ทำงานจากระยะไกลเต็มเวลาต่อจากนี้ไป9 เรา 
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทดลองทำงานจากบ้าน บางคนเผชิญกับความ 
เครียด การรบกวนสมาธิจากครอบครัว และเทคโนโลยีแบบตามมีตามเกิด  
ซึ่งไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางสักเท่าไร เราทุกคนล้วนเหนื่อยล้าจากโปรแกรม 
ซูม แต่กำลังจะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเพื่อให้ทีมสามารถโต้ตอบกันได้ดี 
ขึ้น เรากระหายการติดต่อ แต่ไม่ใช่การจับตาดูเพื่อตรวจสอบ นี่เป็นโอกาส 
อันยิ่งใหญ่สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมซูม 
ได้เปิดตัวระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับใช้ที่บ้านเป็นครั้งแรก  
ซึ่งประกอบด้วยจอภาพขนาด 27 นิ้วที่มาพร้อมไมโครโฟน และกล้องที่มี 
เลนส์มุมกว้าง บริษัทสตาร์ทอัพอย่างไซด์คิกนำเสนอแท็บเล็ตที่เปิดอยู่ 
ตลอดเวลา กลุ่มเป้าหมายคือทีมงานขนาดเล็กที่ต้องการการสื่อสารอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นธรรมชาติในหมู่เพื่อนร่วมงาน โดยจำลองว่ากำลังนั่งอยู่ด้วยกัน 
ตลอดทั้งวัน10 

ผมแอบคิดว่าการทำงานที่บ้านเป็นเรื่องยากขึ้นมากกว่าง่ายขึ้นสำหรับ 
คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกับผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก และความสมดุลระหว่าง 
งานกับชีวิตที่คนปรารถนานั้นดูเหมือนจะห่างไกลออกไปทุกที แต่เหตุผล 
ที่น่าหนักใจมากในเรื่องนี้คือ เรายังพยายามทำการเรียนการสอนชั้นประถม 
ถึงมัธยมจากบ้านด้วย นี่เป็นเรื่องยากและดูเหมือนจะเป็นไปได้แค่ในระยะ 
สั้น เมื่อการเรียนการสอนของเด็กกลับไปเป็นแบบเดิม 100% ในปี 2021  
(การคาดการณ์ของผู้เขียนถึงสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกา) หวังว่าเราจะ 
ได้ประโยชน์จากการทำงานจากบ้านมากขึ้น (ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องเร่งรีบ 
ในตอนเช้า ใช้เวลาเตรียมตัวน้อยลง ทำงานจากมุมต่าง ๆ ในบ้านตัวเองได้)

นี่เป็นโอกาสที่นายจ้างจะสรรหาผลประโยชน์และวิธีการใหม่ ๆ  ในการ 
สนับสนุนพนักงาน บริษัทในเมืองใหญ่อาจต้องใช้เงิน 2,000 เหรียญสหรัฐ 
ต่อเดือนไปกับค่าขนมในสำนักงาน (ที่แอลทู บริษัทเก่าของผมใช้ 20,000  
เหรียญสหรัฐต่อเดือน) ตอนนี้พอเราไม่ได้ซื้อของพวกนั้นแล้ว ที่บริษัท 
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สตาร์ทอัพแห่งใหม่ของผมที่ชื่อเซ็คชั่นโฟร ์ เรามอบบัตรกดเงินสดสำหรับซื้อ 
ของชำรายเดือนให้แทน พวกเขาเอาไปซื้อขนมกินเองได้ หลายคนไม่ได้ 
มีห้องที่สะดวกสบายพอจะใช้เวลาแปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันอยู่บ้าน คุณได้ 
ถามความต้องการของพนักงาน และซื้อเก้าอี้ดี  ๆ  ให้พวกเขาบ้างหรือเปล่า  
คนที่มีเก้าอี้อยู่แล้วมีลำโพงหรือยัง คุณได้ซื้อไมโครโฟนดี  ๆ  ให้กับทุกคน  
หรืออย่างน้อยได้ให้บัตรของขวัญเพื่อซื้ออุปกรณ์สำนักงานกับพวกเขา 
หรือเปล่า ตัวเลือกต่าง  ๆ  ขึ้นอยู่กับขนาดของทีมและงบประมาณของคุณ  
สิ่งสำคัญคือการแสดงให้เห็นว่าคุณตระหนักถึงความต้องการและคอย 
สนับสนุนพวกเขา

การทำงานจากที่บ้านในวันศุกร์เคยเป็นผลประโยชน์สำหรับคนไม่กี่คน 
แตใ่นโลกหลงัโคโรนา การทำงานจากทีบ่า้นในวนัศกุร์ (หรอืวนัจนัทร์ วนัพธุ  
และวันศุกร์) จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่

ผลกระทบเชิงลึกของการกระจายงาน

ผู้ค้าปลีกบางรายรอรับผลประโยชน์จากงานนี้เต็ม  ๆ ถ้าผมจะต้องใช้เวลา 
ที่บ้านเพิ่มขึ้นอีกสัก 10 - 20% ผมจะซื้อโซฟาดี ๆ หรือลงทุนซื้อเครื่องเสียง 
แพง  ๆ การจับจ่ายเพื่อปรับปรุงบ้านเพิ่มขึ้น 33% ในเดือนมีนาคมแม้ว่า 
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ในช่วงปิดเมือง หากคนจะต้องติดอยู่ที่บ้าน 
และทำงานจากที่บ้าน ก็ถึงเวลาแล้วที่จะจัดการปรับปรุงบ้านให้เรียบร้อย 

การทำให้การทำงานจากที่บ้านกลายเป็นเรื่องปกติอาจช่วยสร้าง 
โอกาสให้กับผู้หญิงมากขึ้น ผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า  30 ปีและไม่มีลูก มี 
ช่องว่างทางรายได้ใกล้เคียงกับฝ่ายชาย แต่เมื่อผู้หญิงมีลูก พวกเธอจะ 
ได้รับเงินแค่ 77 เซ็นต์ในขณะที่ผู้ชายได้หนึ่งเหรียญสหรัฐ สิ่งที่เราทำได้ 
ในการสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพแบบเดียวกันให้กับผู้หญิงที่มีลูก คือ 
การสร้างตัวเลือกและความยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ทำงานให้มากยิ่งขึ้น การ 
ทำงานจากที่บ้านส่วนหนึ่งก็คือพวกเธอสามารถทำงานในชั่วโมงที่แตกต่าง 
จากทมีงานคนอืน่ ทำใหต้อบสนองความตอ้งการของครอบครวัได้ อยา่งเชน่ 
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การดูแลคนในครอบครัว การทำงานพิเศษหรืองานอดิเรกที่ช่วยสร้างสมดุล 
ระหว่างชีวิตและการทำงาน อาจถึงเวลาที่จะคลี่เสื่อโยคะออกมา หรือ 
ปัดฝุ่นกลองชุดในโรงรถแทนที่จะใช้เวลา 225 ชั่วโมงหรือ 9 วันเต็มต่อปี 
ในการเดินทางไปทำงาน11

อย่างไรก็ตาม การทำงานจากที่บ้านมีความเสี่ยงเช่นกัน หากคุณ 
ย้ายงานด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปทำที่เดนเวอร์ได้ ก็มีโอกาสมากที่มัน 
จะถูกย้ายไปยังบังกาลอร์ ยิ่งไปกว่านั้น แม้การได้ทำงานจากโซฟาของ 
ตนเองจะแสนสบาย แต่เราอยู่ในสังคมที่เหลื่อมล้ำ ในแง่ที่ผู้หญิงยังคง 
ต้องทำงานบ้านและดูแลคนใกล้ชิดมากกว่าผู้ชาย ด้วยเหตุนี้เมื่อโรงเรียน 
ยังไม่พร้อมเปิด และหากการดูแลเด็กหรือการเรียนแบบโฮมสกูลจำเป็น 
ต้องยืดเวลาออกไป ผู้ปกครองที่มีแนวโน้มจะต้องลาออกจากงานจะเป็น 
ผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ที่มีรายได้น้อย 

ความก้าวหน้าในอาชีพมักเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว 
อย่างไม่เป็นทางการนัก เช่น การดื่มหลังเลิกงาน หรือไปรับประทานอาหาร 
กลางวนัดว้ยกนัโดยไมไ่ดน้ดั การมาเจอหนา้กนัมคีวามหมายกบัคนทีอ่ยากได ้
เลื่อนตำแหน่ง หรือกับคนที่ผู้บริหารคุ้นเคยและสนิทสนมมากที่สุด สิ่งนี้ 
ทำให้บริษัทต่าง  ๆ  ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในหลายเรื่อง  ทั้งการ 
รวมพนักงานซึ่งทำงานจากที่บ้านให้เข้าประชุม การพบปะกันแบบไม่เป็น 
ทางการ และการตัดสินใจเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง ที่ต้องตัดสินกันที่ความ 
สามารถ ไม่ใช่ตารางการทำงาน 

แม้จะพยายามอย่างเต็มที่ แต่ยากที่จะหลีกเลี่ยงความแตกต่างใน 
โอกาสระหว่างผู้ที่สามารถมาสำนักงานห้าวันต่อสัปดาห์ (หรือมากกว่านั้น)  
กับคนที่มาไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะต้องดูแลเด็ก หรือมีภาระหน้าที่ใน 
การดูแลอื่น  ๆ (ซึ่งมักจะเป็นผู้หญิง) หรือเพราะพวกเขามีระบบภูมิคุ้มกัน 
อ่อนแอ หรือเพราะอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ เรื่องนี้ไม่ยุติธรรมต่อ 
พนักงาน แต่ก็สร้างความเสียหายให้นายจ้าง อุปสรรคขัดขวางการเข้ามา 
ทำงานในสำนักงานสามารถหล่อหลอมให้เกิดทักษะและระเบียบวินัยได้  
จากประสบการณ์ที่พบในเก้าบริษัทที่ผมก่อตั้ง พนักงานที่เป็นคุณแม่มัก 
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ทำงานได้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นคุณพ่ออย่างเห็นได้ชัด
ผมจะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งในบทที่ 5 แต่เราไม่อาจเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริง 

ที่ว่า การทำงานจากระยะไกลจะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่เพิ่มขึ้น  
60% ของงานที่ได้เงินมากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐสามารถทำได้จาก 
ที่บ้าน แต่งานที่ได้เงินน้อยกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐมีแค่ 10% เท่านั้น 
ที่ทำจากที่บ้านได้ เรื่องนี้เป็นตัวการสำคัญที่โรคระบาดใหญ่ทำให้เกิด 
ผลกระทบที่แตกต่างกันในคนที่ระดับรายได้ต่างกัน (คนงานที่มีรายได้น้อย 
มีแนวโน้มจะถูกปลดออกหรือถูกสั่งพักงานมากกว่าคนงานที่มีรายได้สูง 
เกือบสี่เท่า) ในโลกหลังโคโรนา ผลประโยชน์ของความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น 
จากการเลือกทำงานระยะไกลได้ จะหลั่งไหลไปสู่คนที่มีฐานะดีอยู่แล้ว

ยังมีพลวัตเกิดขึ้นภายในชนชั้นเดียวกันด้วยเช่นกัน แต่เป็นเรื่องของ 
ความสะดวกสบายมากกว่าเรื่องความไม่เท่าเทียมกันโดยพื้นฐาน การ 
ทำงานจากที่บ้านของแต่ละคนแตกต่างกันไป บางคนเป็นผู้สูงอายุที่มีบ้าน 
ชานเมืองหลังใหญ่ มีห้องทำงานส่วนตัวและเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมสรรพ 
หลายคนดูแลเด็กเต็มเวลาได้ด้วยซ้ำไป หรือไม่ลูกของพวกเขาก็โตพอ 
ที่ไม่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน คนรุ่นใหม่มีแนวโน้ม 
ที่จะอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่คับแคบและบ้านเล็ก  ๆ  ซึ่งไม่มีห้องทำงาน 
โดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม  ความขัดข้องเหล่านั้นนำมาซึ่งโอกาส  เทคโนโลยี 
ที่ทำให้เราสามารถทำงานจากที่บ้านได้ ยังทำให้เราทำงานจากดาวเทียม  
และสำนักงานชั่วคราวได้อีกด้วย ผมเคยมองวีเวิร์คเป็นหมี12 (ใช้เรียก 
ตลาดที่อยู่ในขาลง) แต่ถ้ามองกันที่คอนเซ็ปต์ทางธุรกิจมันควรจะเป็น 
กระทิง (ใช้เรียกตลาดที่อยู่ในขาขึ้น) วีเวิร์คคือพื้นที่ยืดหยุ่นซึ่งคนสามารถ 
ทำงานคนเดียวหรือร่วมกันเป็นทีมได้ และมีกระจายอยู่ตามเมืองต่าง  ๆ  
หรือสถานที่ไกล ๆ ฟังดูแล้วเหมือนอยู่ในโลกอนาคต

ผลกระทบเชิงลึกของการเปลี่ยนไปสู่การทำงานจากที่บ้านหรือทำงาน 
จากสำนักงานระยะไกลเป็นสิ่งที่น่าสนใจ อะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองต่าง  ๆ   
ในโลก หากคุณไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ที่เมืองนั้น
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นี่ เป็นแนวโน้มที่น่าจับตามอง  แต่ยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะเขียนข่าว 
มรณกรรมให้เมืองต่าง  ๆ  หรอก เมื่อสี่สิบปีที่แล้ว การทำนายการล่มสลาย 
ของเมืองถือเป็นเรื่องโก้เก๋ แต่เมืองเหล่านั้นกลับรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่ และที่ 
เป็นเช่นนั้นก็ไม่ใช่เพราะคนต้องอาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อทำงาน แต่คนหนุ่มสาว 
คืนชีพให้เมืองเพราะพวกเขาต้องการที่จะอาศัยอยู่ใกล้กับหนุ่มสาวคนอื่น  ๆ 
และได้เข้าถึงวัฒนธรรมและความบันเทิง  อันที่จริง สิ่งดึงดูดเหล่านั้น 
รุนแรงมาก จนถึงขนาดที่หลายเมือง โดยเฉพาะนิวยอร์ก กลายเป็นที่ 
ถูกอกถูกใจ จนลูกหลานของผู้ที่อยู่อาศัยที่นั่นมาตั้งแต่แรกบางคนไม่อาจ 
หาเงินได้มากพอที่จะอาศัยอยู่ที่นั่นอีกต่อไป อย่างดีที่สุดคือ เราจะได้เห็น 
คนทำงานวัยกลางคนย้ายออกไปยังหมู่บ้านเขียวชอุ่มน่าอยู่ ที่มีโรงเรียน 
ดี ๆ แล้วปล่อยให้คนวัยยี่สิบกว่า ๆ กลับไปยังย่านวิลเลจ (ในนิวยอร์ก) 

ยุคแห่งแบรนด์ยอมถอยให้ยุคแห่งผลิตภัณฑ์

ที่บริษัทพรอเฟต (Prophet) ซึ่งเป็นบริษัทแรกของผม เราเดินทางไปทั่ว 
โลกเพื่อบรรยายให้กับบริษัทในลิสต์ Global 500 (บริษัท 500 อันดับแรก 
ของโลก วัดจากรายได้สูงสุด) ว่าความสามารถของบริษัทในการให้ผล 
ตอบแทนเหนือตลาด ขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาอัตลักษณ์ของ 
แบรนด์ให้น่าสนใจ แล้วให้ถือว่าอัตลักษณ์นี้คือศาสนา ทุกกิจกรรมและ 
การลงทุนของบริษัทต้องเป็นไปตามอัตลักษณ์นี้ วิธีที่ควรทำคือการโฆษณา 
ผ่านสื่อที่ทรงพลัง 

ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงการเปิดตัวกูเกิล วิธีการของ 
วายร้ายหัวใสในการเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นนั้นง่ายมาก นั่นคือสร้างผลิตภัณฑ ์
พื้น  ๆ  ที่ผลิตได้คราวละมาก  ๆ  แล้วผสมผสานมันเข้ากับสิ่งที่มีผลต่อ 
อารมณ์ความรู้สึกของคน จากนั้นเสริมสร้างความเชื่อมโยงเหล่านั้นผ่าน 
สื่อกระจายภาพและเสียงราคาถูก ซึ่งเป็นสื่อที่ยึดครองเวลาในชีวิตของ 
ชาวอเมริกันทั่วไปเอาไว้ห้าชั่วโมงต่อวัน  ยุคแห่งแบรนด์คว้าไม้ต่อมา 
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จากภาคการผลิตที่ผลิตสินค้าอย่างเอาเป็นเอาตาย  บริษัทต่าง  ๆ  อย่าง 
แมคคินซีย์, โกลด์แมน แซคส์ และออมนิคอมได้สร้างบุคลากรและ 
โครงสร้างพื้นฐานให้กับเศรษฐกิจบริการที่กำลังเฟื่องฟู ยุคแห่งแบรนด์ 
ได้สร้างคนชั้นเซียน ฝ่ายการตลาด และผู้บริหารฝ่ายการตลาด ทำให้ 
มีรถยนต์คันหรูจอดเรียงเป็นตับรอบสำนักงานใหญ่ของไวอาคอมและ 
ก็องเด นาสต์ อารมณ์ความรู้สึกที่ฉีดเข้าไปในผลิตภัณฑ์ธรรมดา  ๆ (รถ 
อเมริกัน เบียร์แอลกอฮอล์ต่ำ อาหารราคาถูก) เป็นสูตรลับในการสร้าง 
เงินหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐในมูลค่าของผู้ถือหุ้น คำเปรียบเปรยอย่าง  
Kodak moments* กับเพลงโฆษณาโคคา-โคลา “teaching the world  
to sing”13 แปรเปลี่ยนเป็นอัตรากำไรที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งมาจากอารมณ์ 
ความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อผลิตภัณฑ์

ดอน เดรเปอร์  จากซีรีส์เรื่อง  Mad  Men  ใช้ชีวิตสุดหรู ในแวดวง 
โฆษณาเรามองครีเอทีฟอายุสี่สิบปีผู้ย้อมสีผมและสวมแว่นตาโก้เก๋ราวกับ 
ผู้โปรดสัตว์แห่งยุคครึ่งหลังของศตวรรษที่ยี่สิบ อุตสาหกรรมโฆษณาทำให้ 
ผู้ผลิตเครื่องซักผ้าและรถมินิแวนได้รู้จักกับคำว่าแบรนด์  แบรนด์เป็น 
ผงมหัศจรรย์ชนิดใหม่ที่นำเสนอวิถีชีวิตสุดวิเศษให้กับนักธุรกิจผู้จืดชืด  
คนที่เชื่อในอุตสาหกรรมโฆษณาจะเพลิดเพลินกับผลกำไรอันศักดิ์สิทธิ์  
แม้ผลิตภัณฑ์แทบไม่มีความแตกต่างกันเลยก็ตาม

ผมมีชีวิตสุขสบายก็เพราะพร่ำสอนเรื่องนี้ แต่แล้ว...อินเทอร์เน็ตก็ 
เข้ามา

ผมขายหุ้นในพรอเฟตทิ้งไปในปี 2002 แล้วก็เริ่มเกลียดอุตสาหกรรม 
บริการ ความสำเร็จในอุตสาหกรรมบริการคือคุณต้องสามารถขายไอเดีย 
และพัฒนาความสัมพันธ์ได้ ผมชอบเรื่องแรก แต่ไม่ชอบเรื่องหลัง มันคือ 
การบริหารเพื่อนร่วมงานและการคบคนอื่นเพื่อเงิน อุตสาหกรรมบริการต้อง 
แลกด้วยศักดิ์ศรี หากคุณใช้เวลาค่อนคืนไปกับการรับประทานอาหารค่ำกับ 
คนที่ไม่ใช่ครอบครัว นั่นหมายความว่าคุณกำลังขายอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ 

* Kodak moments เป็นสำนวนที่แปลว่า ช่วงเวลาที่ควรค่าแก่การถ่ายภาพเก็บไว้
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ดีเด่นไปกว่าคนอื่น 
ผมโชคดีที่หลุดออกมาได้ ยุคแห่งแบรนด์กำลังใกล้จะจบสิ้น แต่มัน 

ไม่ได้มีแค่หนเดียว มีคนรอฉวยโอกาสต่อ นั่นคือ กูเกิล เฟซบุ๊ก และ 
เทคโนโลยีที่ปลดปล่อยความร่ำรวยจากโฆษณา หากคุณอยากกำหนด 
จุดเริ่มต้นของจุดจบ ไม่มีตัวเลือกไหนเหมาะไปกว่าทีโว  (ยี่ห้ออุปกรณ์ 
สตรีมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์)  ทีโวเปิดตัวได้ถูกเวลาในช่วง 
ไม่กี่เดือนสุดท้ายของศตวรรษที่ยี่สิบ เปิดโอกาสให้คนที่มีรายได้เหลือทิ้ง 
แลกมันกับสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่า นั่นคือเวลา เมื่อคุณเป็นเจ้าของทีโว ด้วย 
ความอดทนเล็กน้อยกับการวางแผนล่วงหน้า  คุณจะไม่ต้องดูโฆษณา 
อีกเลย โฆษณากลายเป็นภาษีที่คนยากจนและขาดความรู้ทางเทคโนโลยี 
เท่านั้นจะต้องจ่าย

ในขณะที่ทีโวให้เราเห็นตัวอย่างของโลกที่ไม่มีโฆษณา  (อย่างน้อย 
ก็สำหรับผู้ที่มีเงินซื้อ) ผลิตภัณฑ์ใหม่อื่น ๆ อีกจำนวนมากก็กำลังจะตามมา 
ของเหล่านั้นดีกว่าของที่เราเคยใช้มาก่อนอย่างมาก  (กูเกิลกับโฆษณา 
หนังสือพิมพ์ เว็บคายัคกับบริษัทนำเที่ยว สปอติฟายกับซีดี) และพวกมัน 
ไม่ขัดจังหวะซีรีส์เรื่อง Succession ทุก ๆ สิบนาที

ถ้าทีโวกำหนดจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจากยุคแห่งแบรนด์ไปสู่ 
ยุคแห่งผลิตภัณฑ์ ในฤดูร้อนปี 2020 เราก็ได้เห็นจุดจบของยุคแห่งแบรนด ์
การฆาตกรรมจอร์จ ฟลอยด์ และการประท้วงที่ตามมาเข้ามาอยู่ในความ 
สนใจของคนในชาติแทนที่การแพร่ระบาดของโรคอยู่ช่วงหนึ่ง เหตุการณ์นี้ 
ทำให้เห็นถึงการก้าวผ่านของยุคแห่งแบรนด์ในประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน  
ดูเหมือนว่าทุกบริษัทที่มีแบรนด์จะทำในสิ่งที่คุ้นเคย ในตอนที่ปัญหาสังคม 
ของอเมริกาถูกดึงออกมาจากใต้พรม พวกเขาเรียกประชุมบริษัทโฆษณา  
แล้วโพสต์คำคม ภาพที่ดึงดูดสายตา และรูปสี่เหลี่ยมสีดำ ข้อความที่ 
ต้องการสื่อคือเราใส่ใจเรื่องนี้นะ เพียงแต่คราวนี้ มันไม่ดังกังวานอีกแล้ว  
เวทมนตร์แห่งแบรนด์ของพวกเขาเสื่อมสลาย 

ทีแรกก็บนโซเชียลมีเดีย จากนั้นจึงลงหนังสือพิมพ์และข่าวภาคค่ำ  
นักเคลื่อนไหวและลูกค้าเริ่มใช้เครื่องมือยุคใหม่ เพื่อเปรียบเทียบข้อความ 
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ของแบรนด์ที่ปั้นแต่งขึ้นอย่างรอบคอบกับความเป็นจริงที่บริษัทเหล่านี้ทำ  
ประโยค  “This you?”* กลายเป็นมีมในทวิตเตอร์ที่เปิดโปงพ่อมดผู้สร้าง 
แบรนด์ บริษัทที่โพสต์  “สนับสนุน”  พลังของคนผิวดำถูกเรียกร้องให้รับ- 
ผิดชอบ  เมื่อเว็บไซต์ของพวกเขาเปิดเพลงที่ไม่สอดคล้องกับคำที่ใช้   
เอ็นเอฟแอลอ้างว่าสนับสนุนการประท้วง แต่คนในอินเทอร์เน็ตทวีตโต้กลับ 
ว่า “This you?” ใต้ภาพโคลิน เคเปอร์นิก คุกเข่า ลอรีอัลโพสต์ว่า “การ 
แสดงความเห็นนั้นคุ้มค่า” แล้วโดนตอกกลับมาด้วยเรื่องที่แบรนด์เลิกจ้าง 
นางแบบ เพราะเธอออกมาแสดงความเห็นต่อต้านการเหยียดผิวเมื่อสามปี 
ก่อน การตื่นตัวในการแสดงออกของทุกแบรนด์ดูแข็งทื่อและกลวงโบ๋ การ 
เหยียดผิวอย่างเป็นระบบเป็นปัญหาร้ายแรงในสังคม และโฆษณา  30  
วินาทีในรายการหน้ากากนักร้องไม่ได้พิสูจน์เลยว่าคุณตระหนักเรื่องนี้  
และมันมักเป็นจริงเสมอกับโฆษณาในทุกประเด็น สื่อโซเชียลกับการเข้าถึง 
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่ง่ายขึ้น ทำให้บริษัทต่าง ๆ เสแสร้งได้ยากยิ่งขึ้น 

ยินดีต้อนรับสู่ยุคแห่งผลิตภัณฑ์

อาการปากอย่างใจอย่างต่อปัญหาสังคมถือเป็นงานอดิเรกของคนสร้าง 
แบรนด์ แต่เครื่องมือดิจิทัลก็ทำลายธุรกิจหลักเช่นกัน ในยุคแห่งแบรนด์  
นักเดินทางหน้าใหม่กระเป๋าหนักบอกคนขับแท็กซี่ให้พาไปส่งที่โรงแรมริทซ ์
เพราะเป็นแบรนด์ที่เขารู้จัก ในยุคแห่งผลิตภัณฑ์ ลูกค้ารายนี้จะตรวจสอบ 
ข้อมูลในโทรศัพท์ตอนที่ลงจากเครื่องบิน เขาจะทราบว่าโรงแรมริทซ์กำลัง 
ปรับปรุงสถานที่ และมีคนรีวิวว่าที่นั่นราคาแพงเกินไป เขาหาคำแนะนำ 
จากคนจำนวนมากแล้วก็ได้เจอโรงแรมบูติกแห่งใหม่ในย่านที่เก๋กว่าเดิม

*This you? เป็นประโยคที่แพร่หลายในทวิตเตอร์ช่วงที่มีแคมเปญ Black Lives Matter ในอเมริกา 
หลงัการฆาตกรรมจอรจ์ ฟลอยด ์ ในป ี 2020 ผูใ้ชท้วติเตอรใ์ชป้ระโยค This you? โตก้ลบัคนดงัหรอื 
แบรนด์ที่โพสต์สนับสนุนคนผิวดำ แต่จริง  ๆ แล้วเคยทำพฤติกรรมเหยียดผิวมาก่อน ผู้ใช้ทวิตเตอร์ 
ได้ขุดภาพแคมเปญหรือข่าวการเหยียดผิวของคนดังหรือแบรนด์นั้น  ๆ  ในอดีตมาโพสต์ตอบกลับ 
พร้อมประโยค This you?
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ผู้แพ้ในการเปลี่ยนแปลงนี้คือ สื่อที่ขายพื้นที่โฆษณาการสร้างแบรนด์ 
ที่ยิ่งใหญ่และโดดเด่นในยุคแห่งแบรนด์ รวมถึงเอเจนซี่โฆษณาที่สร้างสรรค ์
โฆษณาเหล่านั้นขึ้นมาด้วย หากคุณหากินจากสปอตโฆษณา 30 วินาที  
ที่มีข้อความโฆษณาซึ่งได้รับรางวัล และมีนักแสดงมากความสามารถที่ 
แสดงอารมณ์เชื่อมโยงกับสินค้า นี่ย่อมไม่ใช่อนาคตที่คุณฝันถึง เมื่อยี่สิบปี 
ก่อน ลีวายส์สเตราส์แอนด์โคได้ขอให้ที่ปรึกษาภายนอกสามคนเข้าร่วม 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในสามคนนั้นมีตำนานบริษัทโฆษณาอย่าง  
ลี คลาว, ไนเจล โบเกิล และตัวผมเอง ซึ่งเป็นนักกลยุทธ์แบรนด์ นั่น 
แสดงให้เห็นว่าครีเอทีฟและการโฆษณาสำคัญกับบริษัทมากแค่ไหน ผมเคย 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการราว 150 ครั้งนับตั้งแต่สมัยลีวายส์ แต่ 
ผมไม่ได้ยินผู้บริหารถามบริษัทโฆษณาว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องต่าง  ๆ  มา 
นานมากแล้ว เวลาของพวกเขาหมดลงแล้ว 

ประสิทธิภาพหุ้นของเฟซบุ๊ก กูเกิล และกลุ่มอำนาจเก่า
เดือนสิงหาคม  ปี  2015  -  เดือนสิงหาคม  ปี  2020

ที่มา  :  การวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทซีคกิ้งแอลฟา

Facebook

174%

114%

-9% -24%
-51% -63%

Google

IPG Omnicom Group Publicis WPP
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ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหา มักมีการถอนโฆษณาเกิดขึ้น ซึ่งช่วงแรก 
มักส่งผลกระทบต่อผู้เล่นทั้งออนไลน์และแบบดั้งเดิม ข้อความค้นหาและ 
โฆษณาบนกูเกิลและเฟซบุ๊กลดลง 20% ในเดือนนั้นหลังเกิดการฆาตกรรม 
จอร์จ ฟลอยด์ แต่การถอนโฆษณาในสื่อดั้งเดิมนั้นลดลงฮวบฮาบกว่า  
แม้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวก็ยังอาการหนักอยู่ดี เพราะเมื่อกระแสกลับเข้ามา  
มนัจะไหลไปยงัสือ่โฆษณาของยคุแหง่ผลติภณัฑเ์ทา่นัน้ ไมใ่ชอ่ศัวนิศกัดิส์ทิธิ ์
หงำเหงือกของยุคแห่งแบรนด์อีกแล้ว มีการคาดการณ์ว่าส่วนแบ่งตลาด 
โฆษณาดิจิทัลของคู่ผูกขาดอย่างกูเกิลและเฟซบุ๊กจะอยู่ที ่ 61% ในปี 202114

ในปี 2012 ผมทำงานกับโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ดี มีแต่ 
คนน่ารัก พวกเขาเป็นชาวแคนาดา (และใช่ เป็นคนดีและน่ารัก) ในช่วง 
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ แบรนด์โรงแรมหรูจำต้องถอดโฆษณา 
สื่อสิ่งพิมพ์ออกทั้งหมดเนื่องจากรายได้ต่อห้องลดลง 25% แต่น่าแปลก 
ทีเ่มือ่กำลงัซือ้กลบัมา การหายไปของการทำการตลาดในสือ่สิง่พมิพด์เูหมอืน 
จะไม่ได้สร้างความแตกต่างใด ๆ เลย ลองคูณปรากฏการณ์นี้ด้วยหนึ่งล้าน  
แล้วคุณจะเห็นว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น นั่นคือนักโฆษณารายใหญ่ที่สุด 
หลายพันแห่งทั่วโลกกำลังจะใช้วิธีเดียวกันนี้หักห้ามใจไม่ลงโฆษณาใน 
สื่อวิทยุโทรทัศน์ (ที่มีรายได้ลดลง 30 - 50%) ซึ่งเป็นการปรับพฤติกรรมและ 
ไม่หวนกลับไปใช้สื่อเหล่านั้นอีกเลย

บริษัทวิทยุกระจายเสียงใหญ่ที่สุดสองแห่งอย่างไอฮาร์ทเรดิโอและ 
คิวมูลัสมีเดียน่าจะล้มละลาย  (อีกครั้ง) ภายในฤดูร้อนปี 2021* ในช่วง 
เดือนมีนาคม  2020 มีการคาดการณ์ว่าเมื่อถึงสิ้นปีโฆษณาทางวิทยุจะ 
ลดลง  14%**15 โรคโควิด-19  ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่  0.5  -  1%  
ในสหรัฐฯ16 แต่อัตราการล้มหายตายจากของบรรดาบริษัทสื่อของสหรัฐฯ 
จะสูงกว่านั้นสิบเท่า บริษัทต่าง  ๆ   ตั้งแต่ก็องเด นาสต์ไปจนถึงไวอาคอม 

* ณ เดอืนกนัยายน 2021 ทัง้ไอฮารท์เรดโิอและควิมลูสัมเีดยียงัไมล่ม้ละลายอกีครัง้ หลงัจากทีท่ัง้สอง 
เคยยื่นขอฟื้นฟูธุรกิจมาแล้วก่อนหน้านี้หลายปี
**  ข้อมูลจาก www.marketingcharts.com สรุปว่าโฆษณาทางวิทยุในสหรัฐฯลดลง 26.2% ในปี  
2020
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ได้เลิกจ้างและให้พนักงานลาพักงานชั่วคราว ในขณะที่เฟซบุ๊กและกูเกิล 
วิ่งพล่านหาคนมาทำงานเพิ่ม คุณจะหาคนที่เก่งที่สุดในนิวส์คอร์ป ไทม์ 
วอร์เนอร์ และก็องเด นาสต์ได้อย่างไร ง่ายมาก อีกหน่อยพวกเขาจะไป 
ทำงานที่กูเกิลไงล่ะ

ผู้ที่โดนกระทบหนักยิ่งกว่าคือบริษัทการตลาดดิจิทัลที่ไม่ใช่เฟซบุ๊กหรือ 
กูเกิล บัซฟีดและเยลป์พบว่าโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ลดลง 40 -  70%  
ในปี 2020 เมื่อเทียบกับปี 2019 และอาการของพวกเขากำลังโคม่า ส่วน 
ว็อกซ์, ฮัฟฟ์โพ และ  ไวซ์  จะตามไปในไม่ช้า จะมีแค่บางบริษัทเท่านั้นที่ 
อยู่รอด ใช่ บางบริษัทเท่านั้น

สหรัฐอเมริกาปี 2020 ก่อนและหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
การคาดการณ์การใช้จ่ายด้านโฆษณา
เดือนธันวาคม  ปี  2019  เทียบกับเดือนมีนาคม  ปี  2020

ที่มา  :  บริษัทแมกนาโกลบอล

เดือนธันวาคม 2019 เดือนมีนาคม 2020

ดิจิทัล โดยรวม สื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี

11%

4% 7%
3% 0.4%

-3%

-25%

-13%
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แดงและน้ำเงิน

รปูแบบธรุกจิโดยพืน้ฐานมสีองแบบ หนึง่ บรษิทัสามารถขายของไดม้ากกวา่ 
ต้นทุนในการผลิต แอปเปิลนำแผงวงจรและกระจกมูลค่าราว 400 เหรียญ 
สหรัฐมาเคลือบด้วยคำสัญญาว่าจะมอบสถานะทางสังคมและเสน่ห์ทางเพศ 
ให้เราผ่านโฆษณาอันปราดเปรื่อง แล้วคิดเงิน 1,200 เหรียญสหรัฐสำหรับ 
ไอโฟนหนึ่งเครื่อง สอง บริษัทสามารถให้สินค้าแก่เราฟรี  ๆ หรือขายใน 
ราคาต่ำกว่าทุน แล้วคิดเงินจากบริษัทอื่นที่ต้องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ซึ่ง 
ก็คือข้อมูลพฤติกรรมของคุณ อย่างเช่นที่เอ็นบีซีจ้างเจอร์รี่ ไซน์เฟลด์   
ให้เขียนบทรายการโทรทัศน์ ถ่ายทำรายการหลายสิบตอนบนพื้นที่โรงถ่าย 
ในแอลเอที่สร้างขึ้นเพื่อให้ดูเหมือนแมนแฮตตันที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว  
จากนั้นนำออกฉายให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกรับชมฟรี แต่ทุกแปดนาทีเอ็นบีซี 
จะแทรกโฆษณาหลายนาทีเข้าไประหว่างรายการตลกปัญญาชน ซึ่งจะเรียก 
เกบ็เงนิจากผูล้งโฆษณาซึง่เปน็ลกูคา้ทีแ่ทจ้รงิ แนน่อนวา่ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทันี ้
ขายจริง ๆ ก็คือคุณ 

บางธุรกิจรวมทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกัน เอ็นเอฟแอลได้รับรายได้ 
ราวหนึ่งในสามจากรูปแบบแรก นั่นคือขายตั๋วให้กับแฟน  ๆ  ในเกมการ 
แข่งขัน และขายเสื้อกับสินค้าอื่น  ๆ  ที่มีโลโก้เอ็นเอฟแอลติดอยู่ พวกเขา 
ยังได้รับรายได้ประมาณสองในสามจากการขายการเข้าถึงแฟน ๆ  เหล่านั้น 
กับนักโฆษณา นับตั้งแต่การขายโฆษณาในช่วงที่ฉายซูเปอร์โบวล์ทาง 
โทรทัศน์มูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปจนถึงโลโก้องค์กรทุกชิ้นที่แปะอยู่ 
ในสนามแข่งขัน 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เราก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโน- 
โลยี ธุรกิจรูปแบบที่สองกลายเป็นสิ่งที่ทั้งทำกำไรได้ดีและน่าหนักใจไป 
พร้อมกัน ในการโฆษณาสมัยก่อน เราแค่ต้องสละเวลาและความสนใจ 
บางส่วนเพื่อแลกกับของฟรีที่โฆษณาจ่ายให้ แต่เมื่อความสัมพันธ์ของเรา 
ไปอยู่ในโลกออนไลน์ บริษัทซึ่งมอบของที่เชื่อกันว่าน่าจะฟรีนี้ให้กับเรา  
จะได้ข้อมูลต่าง  ๆ  เกี่ยวกับเราในทันที ไม่ว่าเราจะอ่านอะไร ซื้อของที่ไหน  
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คุยกับใคร กินอะไร หรืออยู่ที่ไหน พวกเขาจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นสร้างรายได้ 
จากเรามากยิ่งขึ้น เราเคยแลกเวลากับมูลค่า แต่มาตอนนี้เราต้องแลก 
ความเป็นส่วนตัวกับมูลค่าแทน

นอกจากนี้ บริษัทเหล่านี้ยังใช้วิธีการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล 
ของพวกเรามากขึ้น และใช้เวลาของเรามากยิ่งขึ้นด้วย เอ็นบีซีสามารถ 
ฉายรายการได้แค่ครั้งละหนึ่งรายการ พวกเขาต้องพยายามประเมินว่า  
การจัดวางผังรายการทั้งสัปดาห์แบบไหนที่จะกวาดผู้ชมที่มีค่ามากที่สุด 
เพื่อนำไปขายต่อให้กับนักโฆษณา แต่เฟซบุ๊กสามารถปรับแต่งโปรแกรม 
เพื่อให้เหมาะกับแต่ละหน่วยทรัพยากรที่ดูโฆษณา  (สิ่งที่คุณและผมเรียก 
ว่า “ผู้คน”) เพื่อล่อพวกเขาให้กดคลิกไปเรื่อย  ๆ แล้วเฟซบุ๊กก็จะสามารถ 
หาพื้นที่ลงโฆษณาได้มากยิ่งขึ้น

อุตสาหกรรมต่าง ๆ จะแยกจากกันเป็นสองส่วนชัดเจนขึ้นตามแนวทาง 
นี้ เราได้เห็นเรื่องนี้แล้วในโทรศัพท์มือถือ แอนดรอยด์กับไอโอเอสต่าง 
เสนอทางเลือกให้กับคุณ ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ดี มีต้นทุนต่ำ หรือไม่ต้อง 
เสียอะไรไปก่อนเลย นอกจากยอมสละข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ 
กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงกว่า มีแบรนด์เหนือกว่า และต้องจ่ายเงิน 
ล่วงหน้ามากกว่า แต่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณน้อยกว่ามาก โทรศัพท์ 
แอนดรอยด์สำรวจข้อมูล 1,200 จุดต่อวันจากผู้ใช้ แล้วส่งข้อมูลนั้นกลับไป 
ยังยานแม่ของกูเกิลที่กำลังขุดเหมืองข้อมูลอยู่ ส่วนโทรศัพท์ไอโอเอสดึง 
ข้อมูล 200 จุด แอปเปิลพยายามอย่างหนักในการเน้นย้ำว่าจะไม่นำข้อมูล 
ไปใช้หากำไร ทิม คุก ซีอีโอของแอปเปิลกล่าวในปี 2018 ว่า “ที่จริงก็คือ 
เราสามารถทำเงินได้มหาศาล หากเราสร้างรายได้จากลูกค้าด้วยการทำให้ 
ลูกค้ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ แต่เราเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้น”17

ทั้งโลกกำลังแยกออกเป็นแอนดรอยด์หรือไม่ก็ไอโอเอส ผู้ใช้แอน- 
ดรอยด์คือคนจำนวนมากที่แลกความเป็นส่วนตัวกับมูลค่า ไอโอเอสคือ 
คนรวยซึ่งชื่นชอบความเป็นส่วนตัวและการแสดงฐานะที่หรูหรา พวกเขา 
จ่ายเงิน 1,249 เหรียญสหรัฐพร้อมภาษี (มากกว่ารายได้ครัวเรือนหนึ่งเดือน 
ในฮังการี) เพื่อแลกกับตัวเซ็นเซอร์และชิปเซตมูลค่า 443 เหรียญสหรัฐ  
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(ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตไอโฟนหนึ่งเครื่อง)18 
คุณสามารถรับชมความบันเทิงในรูปแบบวิดีโอบนยูทูบได้ฟรี แต่ 

เนื้อหาจะผสมกันมั่วไปหมด อัลกอริทึมที่ควรจะช่วยคุณจัดเรียงเนื้อหา  
จะผลักดันคุณไปยังสิ่งใดก็ตามที่คุณสนใจ  หากคุณไม่ใช่คนที่มีจิตใจ 
บริสุทธิ์ผุดผ่องนัก มีโอกาสมากที่คุณจะได้รับชมเนื้อหาที่ยั่วยุกระตุ้น 
อารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสมคบคิด ความรุนแรง หรือแนวคิดสุดโต่ง 
ทางการเมือง กูเกิลจะคอยติดตามมุมมองของคุณ เชื่อมโยงมันเข้ากับ 
ข้อมูลอื่น  ๆ  เกี่ยวกับคุณที่ระบบรู้ (ซึ่งมีค่อนข้างมาก) แล้วใช้ข้อมูลทั้งหมด 
นั้นเพื่อขายโฆษณาให้กับคุณ และเพื่อนหลายกลุ่มที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วย 

ในทางกลับกัน เน็ตฟลิกซ์ดำเนินงานด้วยรูปแบบสีน้ำเงิน/ไอโอเอส  
คุณจ่ายเงินมา แล้วก็ได้เนื้อหาไป คุณคือลูกค้า และเนื้อหาก็ดีเลิศ ใน 
ทางกลับกัน ยูทูบมีเนื้อหาคุณภาพต่ำกว่าแต่ฟรี หากคุณไม่สนใจเรื่อง 
การโดนขุดค้นข้อมูลและโอกาสที่ลูกคุณจะกลายเป็นพวกชาตินิยมผิวขาว

คาดว่าการแบ่งแยกนี้จะยิ่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจทั้งสองรูปแบบ 
จะสวนทางกันมากขึ้นเรื่อย  ๆ  เอ็นเอฟแอลสามารถดำเนินการได้ใน 
ทั้งสองโลก เนื่องจากกระแสรายได้จากโฆษณาไม่ได้ทำลายกระแสการ 
จำหน่ายตั๋วและขายสินค้า อย่างไรก็ตาม เรื่องเดียวกันนี้ไม่ได้เป็นจริง 
สำหรับบริษัทอย่างแอปเปิล ทิม คุก ให้สัญญากับเราว่าแอปเปิลจะไม่เก็บ 
ข้อมูลของเรา “ความเป็นส่วนตัวคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์” เขากล่าว  
แต่แอปเปิลได้รับเงิน 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี จากการทำให้กูเกิล 
เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นสำหรับไอโอเอส แอปเปิลมีแนวโน้มจะตัดขาด 
จากกูเกิล ถึงแม้ว่าพวกเขาต้องสูญเสียเงิน 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 
รวมทั้งเงินอีกหลายพันล้านเหรียญสหรัฐที่จะต้องใช้ในการสร้างหรือซื้อ 
เครือ่งมอืคน้หาของตนเอง อยา่งไรกต็าม แอปเปลิจะไมส่ามารถสรา้งรายได ้
จากการค้นหาได้มากในระดับเดียวกับกูเกิล ไม่อย่างนั้นทิมจะกลายเป็น 
คนโกหก เพราะเขาเคยสัญญาว่าจะไม่นำข้อมูลลูกค้ามาสร้างผลประโยชน ์ 
แต่พวกเขาจะสามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องมีกูเกิล  ก็ในเมื่อพวกเขา 
สามารถสรา้งซรีสีซ์ติคอมชวีตินกัขา่วแบบ Murphy Brown ในราคา 15 ลา้น 
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เหรียญสหรัฐต่อตอน  (The  Morning  Show)  ให้เราดูได้ พวกเขาก็จะ 
สามารถหาทางเอาเครื่องมือค้นหาที่ดีประมาณ 80% ของกูเกิลมาให้เราใช้ 
ได้เช่นกัน พวกเขามีกำลังที่จะสร้างมันด้วยตัวเอง ผมรู้ คุณกำลังคิดว่า 
พวกเขาน่าจะทำแอปแผนที่ให้ดีกว่านี้ก่อน ก็ถูกของคุณ 

โซเชียลมีเดียสีแดงและสีน้ำเงิน

ในตอนนี้ โซเชียลมีเดียล้วนเป็นสีแดงในแง่ของวิธีการเข้าถึงข้อมูลและความ 
เป็นส่วนตัว บริการฟรีต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างจากเราโดยบางครั้ง 
เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ในเดือนมิถุนายนปี 2020 มีการเปิดเผยว่า ติ๊กต็อกกวาด 
ข้อมูลในคลิปบอร์ดของผู้ใช้ทุก ๆ สองถึงสามวินาที แม้ว่าผู้ใช้ไม่ได้เปิดแอป 
อยู่ก็ตาม19 บริษัทให้สัญญาว่าจะหยุดกระทำเรื่องนี้ (หลังจากที่ฟีเจอร์รักษา 
ความปลอดภัยตัวใหม่ของไอโอเอสจับมันได้คาหนังคาเขา) แต่ถ้าคุณใช้ 
ติ๊กต็อกก่อนฤดูร้อนปี 2020 ก็สันนิษฐานได้เลยว่า ทุกสิ่งที่คุณก๊อปปี้และ 
วางในมือถือตั้งแต่คุณเริ่มใช้แอปได้ถูกเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูลที่ประเทศ 
จีนภายใต้ชื่อคุณเรียบร้อยแล้ว จริงอยู่ การใช้เฟซบุ๊กอาจไม่ถึงกับทำให้ 
ข้อมูลส่วนตัวคุณถูกอัพโหลดไปไว้ต่างบ้านต่างเมืองที่ไหน แต่นั่นอาจ 
เพราะแฮ็กเกอร์ชาวจีนโดนวัยรุ่นยูเครนชิงตัดหน้าแฮ็กข้อมูลไปดันราคา 
บิตคอยน์และหาวิธีโค่นล้มประชาธิปไตยเสียก่อน พูดง่าย  ๆ  คือ เฟซบุ๊ก 
ไม่ได้มีประวัติดีเด่นนักหรอกเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช ้

มีโอกาสมากมายตรงนี้สำหรับผู้เล่นที่ต้องการจะเป็นโซเชียลมีเดียที่ใช้ 
รูปแบบธุรกิจแบบไอโอเอส โอกาสดีที่สุดในการเป็นสีน้ำเงินและดึงดูดผู้ใช้ 
กลุม่เลก็ ๆ แต่มีคุณคา่ เปน็ของทวติเตอร์ ทวติเตอรเ์คยลองใชย้าเมด็สแีดง 
อย่างแอนดรอยด์ แต่ไม่ได้ผล ขณะที่ผู้บริหารยืนยันที่จะเสียเงินไปกับการ 
พยายามหาประโยชน์จากผู้ใช้ ด้วยการสร้างเครื่องจักรแห่งความโกรธแค้น 
ขึ้นมาอีกเครื่อง ผู้ใช้เหล่านั้นก็กำลังใช้ประโยชน์จากทวิตเตอร์ในการสร้าง 
แบรนด์และธุรกิจของตนเอง ถึงเวลาแล้วที่ทวิตเตอร์จะก้าวข้ามมาสู่โลก 
สีน้ำเงิน/ไอโอเอส แล้วเริ่มคิดเงิน ทวิตเตอร์ไม่ได้มีขนาดใหญ่พอที่จะ 
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แข่งขันด้วยรูปแบบโฆษณา เครื่องมือโฆษณาของพวกเขาทำงานได้ต่ำกว่า 
มาตรฐาน

หลังจากมีการพยายามโน้มน้าวเรื่องนี้ในที่สาธารณะนานหลายเดือน  
โดยอาจารยก์ารตลาดแหง่วทิยาลยัธรุกจิสเตริน์ผูก้ลา้หาญ (และหลอ่เหลา!)20  
ในที่สุดทวิตเตอร์ก็ประกาศในเดือนกรกฎาคมปี 2020 ว่าจะ “สำรวจ”  
รูปแบบการรับสมัครสมาชิก* ตลาดชอบใจสิ่งนี้ ในการประชุมรายงาน 
ผลประกอบการทางโทรศัพท์ครั้งเดียวกันนั้น แม้ทวิตเตอร์ยอมรับว่ารายได้ 
จากการโฆษณาลดลง 23% แต่หลังจากนั้นราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้น 10% ถ้า 
ทวิตเตอร์มีซีอีโอเต็มเวลา พวกเขาคงจะได้ข้อสรุปนี้โดยใช้เวลาแค่ครึ่งเดียว 

ผมสามารถช่วยทวิตเตอร์ประหยัดเวลาได้อีกปีใน “การสำรวจ” รูปแบบ 
การรับสมัครสมาชิก ค่าสมาชิกภาพควรจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตาม ถ้า  
@kyliejenner สามารถสร้างรายได้ 430,000 เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งทวีตที่ 
ได้รับการโฆษณา เธอจะต้องจ่ายเงิน 10,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือนเพื่อ 
รักษากระแสรายได้ ส่วน @karaswisher (มีผู้ติดตาม 1.3 ล้านราย) ผม 
ค่อนข้างมั่นใจว่าเธอจะยอมจ่าย 250 เหรียญสหรัฐต่อเดือน บัญชีที่รับรอง 
ตัวตนแล้วซึ่งมีผู้ติดตามน้อยกว่า 2,000 คนจะยังคงใช้งานได้ฟรี เพื่อรักษา 
ระดับความนิยมของแพลตฟอร์มเอาไว้

แค่ตลาดบีทูบี (ธุรกิจต่อธุรกิจ)  เพียงอย่างเดียวก็ใหญ่แล้ว เนื่องจาก 
ทวิตเตอร์เข้ามาแทนที่บริษัทประชาสัมพันธ์ สำนักข่าว และบริษัทผู้ลงทุน 
สัมพันธ์ บริษัทไหนจะไม่ยอมจ่ายเงินแค่  2,000  เหรียญสหรัฐต่อเดือน  
เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์ให้เช่า/ 
ผลติภณัฑล์ดนำ้หนกั/คโีต/กญัชา ในระยะสัน้ ทวติเตอรจ์ะสามารถทำรายได ้
มากขึ้นทันที 40% จากรายได้สูงสุดของตน และในระยะยาวจะทำให้ราคา 
หุ้นพุ่งขึ้นเป็นสามเท่าใน 24 เดือนถัดไป เมื่อพวกเขาเปลี่ยนไปใช้การ 
รับสมัครสมาชิก

* ช่วงเดือนมิถุนายนปี 2021 ทวิตเตอร์ได้ประกาศเปิดตัว Twitter Blue ในแคนาดาและออสเตรเลีย 
ซึ่งเก็บค่าบริการรายเดือนเพื่อได้รับฟีเจอร์พิเศษ เช่น การพรีวิวทวีตได้ก่อนโพสต์จริงและสามารถ 
แก้ไขข้อความได้ โฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก การปรับเปลี่ยนไอคอน และเปลี่ยนสีธีมของแอป เป็นต้น
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การดำเนินธุรกิจตามแนวตั้ง* จะส่งเสริมการรับสมัครสมาชิก ทวิตเตอร ์
ควรเข้าซื้อสื่ออิสระที่ยังเหลืออยู่ (ลี แมคคลัทชี, ก็องเด นาสต์, เฮิร์สต์  
และอื่น ๆ) หรือซื้อสินทรัพย์จากพวกเขา 

รปูแบบการบอกรบัสมาชกิจะมอบของขวญัฟรมีาใหพ้รอ้มการซือ้ นัน่คอื 
อัตลักษณ์ คนเราจะทำตัวแย่น้อยลงเมื่อมีชื่อแซ่และชื่อเสียงของพวกเขา 
ติดอยู่ แพลตฟอร์มที่รองรับโฆษณามีแรงจูงใจที่จะยอมให้มีโปรแกรมบอท 
และการแทรกแซงจากรัสเซียเข้ามา ทั้งยังเอื้อให้เกิดแนวคิดที่ขาดคุณธรรม 
และก่อให้เกิดความไม่สงบ ความโกรธแค้นที่ผู้คนสาดใส่กันในโลกออนไลน ์
นับเป็นยอดการมีส่วนร่วมในโพสต์ต่าง ๆ ซึ่งก็คือข้อมูลที่ระบบจะส่งไปขาย 
นักโฆษณา นั่นอาจทำให้คุณเห็นโฆษณานิสสันมากขึ้น จำตอนที่เน็ตฟลิกซ ์
หรือลิงก์อินโผล่ขึ้นมาในโซเชียลมีเดียจนทำให้คุณหงุดหงิดมาก  ๆ  ได้ไหม  
นั่นมาจากทวิตเตอร์หรือไม่ก็เฟซบุ๊กนั่นแหละ

นอกจากนี้ทวิตเตอร์ยังมีผลพลอยได้จากความห่วยแตกด้านโฆษณา 
ของตัวเองด้วย การที่ทวิตเตอร์ย้ายไปสู่รูปแบบการรับสมัครสมาชิกจะทำให้ 
ทวิตเตอร์สูญเสียรายได้น้อยกว่าเฟซบุ๊กหากเฟซบุ๊กทำเช่นนั้น เพราะเฟซบุ๊ก 
ทำเงินจากผู้ใช้ด้วยอัตราสูงกว่าทวิตเตอร์อย่างมาก21 ทวิตเตอร์อาจสามารถ 
รั้งรายได้โฆษณาส่วนใหญ่เอาไว้ได้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หรือแม้กระทั่งลงเอย 
ในรูปแบบผสมระหว่างธุรกิจแบบที่หนึ่งกับแบบที่สอง และการทำธุรกิจ 
แบบนี้จะกวาดสิ่งที่เป็นพิษ 90% ทิ้งไปจากบ้านได ้

ในขณะที่ทวิตเตอร์กำลังคิดเรื่องนี้ด้วยความเร็วเท่าที่ซีอีโอพาร์ตไทม์ 
ของบริษัทจะคิดออก ไมโครซอฟท์ควรที่จะเปิดตัวแพลตฟอร์มไมโครบล็อก 
ของตัวเองในฐานะแบรนด์ย่อยของลิงก์อิน หากมีใครสงสัยว่าสื่อคือนิโคติน 
(สารเสพติด) แต่สิ่งที่ทำให้เราเป็นมะเร็งจริง  ๆ  คือโฆษณา (บุหรี่) อย่างที่ 
เขาว่ากันจริงหรือเปล่า ให้ลองเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง 
ของบริษัทสื่อที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในทศวรรษล่าสุดอย่างกูเกิล  

*  การทำธุรกิจที่ผลิตสินค้าและ/หรือให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  ด้วยการทำความเข้าใจความ 
ต้องการของลูกค้า และเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันเพื่อสามารถควบคุม 
สินค้าและบริการให้เหมาะกับลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต
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เฟซบุ๊ก เน็ตฟลิกซ์ และลิงก์อินดู สองบริษัทแรกกำลังฉีกโครงสร้างของ 
สังคมออกเป็นชิ้น  ๆ ส่วนอีกสองบริษัทนั้น...ไม่ ความแตกต่างน่ะหรือ  
เฟซบุ๊กกับกูเกิลต่างใช้ความโกรธเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วม แต่ 
เน็ตฟลิกซ์และลิงก์อินเดินได้ด้วยรูปแบบการรับสมัครสมาชิก (หมายเหตุ :  
ถึงอย่างนั้นลิงก์อินก็ยังมีรายได้จากโฆษณาราว 20% ของรายได้ทั้งหมด)22

ลิงก์อินให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าทวิตเตอร์มาก มีฟีดที่น่าสนใจซึ่งเต็ม 
ไปด้วยคอนเน็กชั่นและการค้นพบสิ่งใหม่  ๆ  โดยปราศจากส่วนเกินอย่าง 
โพสต์เกี่ยวกับเทสล่าที่โพสต์ด้วยบอท คำขู่ฆ่าข่มขืน และพวกต่อต้าน 
วัคซีน ลิงก์อินเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เราทุกคนต่างหวังว่าเฟซบุ๊ก 
และทวิตเตอร์จะดำเนินรอยตาม

การค้นหาแบบสีแดงและสีน้ำเงิน และที่เหนือไปกว่านั้น

การเสิร์ชบนอินเทอร์เน็ตเป็นสีแดงมาตลอดเช่นกัน แต่การเสิร์ชแบบ 
สีน้ำเงินกำลังมา ถึงจุดหนึ่งการมีเครื่องมือค้นหาในไอโอเอสของแอปเปิล 
เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คาดว่าแอปเปิลน่าจะซื้อดัคดัคโก (Duck- 
Duck-Go) หรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของตนเองในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนั้น ศรีธร 
รามาสวามี อดีตผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโฆษณาของกูเกิลได้เปิดตัวนีวา  
(Neeva) ซึ่งเป็นคู่แข่งใหม่ของกูเกิลที่ใช้รูปแบบการรับสมัครสมาชิก  
หนึ่งในลิงก์แรก  ๆ  บนเว็บไซต์ของบริษัทคือข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว  
“ข้อมูลคุณเป็นของคุณ” หากคุณพร้อมที่จะจ่าย นีวาตระหนักดีว่าต้นทุน 
ย่อย*  ของกูเกิลทำให้มีช่องว่างสำหรับบริษัทลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นมา 
เพื่อเป็นคู่แข่งของกูเกิลได้

ในทำนองเดียวกัน บริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในสิบปีที่ผ่านมาอย่าง 
ช็อปปีฟาย สร้างโอกาสให้ตัวเองเป็นทางเลือกนอกเหนือจากแอมะซอน 

*ต้นทุนย่อย (soft cost) ต้นทุนที่ใช้ไปกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ค่ามัดจำเช่าใช้สถานที่ ดอกเบี้ย 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งตรงข้ามกับต้นทุนหลัก (hard cost) ซึ่งคือการใช้จ่ายกับทรัพย์สินที่จับต้อง 
ได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
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ที่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า  (หมายถึงผู้ค้าปลีกบุคคลที่สาม) ข้อเสนอของ 
ช็อปปีฟายนั้นเรียบง่ายและทรงพลัง เราคือหุ้นส่วนของคุณ คุณเป็น 
ผู้ควบคุมข้อมูล การสร้างแบรนด์ และการดูแลผู้บริโภค การสร้างแบรนด์ 
คือศาสตร์แห่งการสร้างความปรารถนาดี ซึ่งสามารถนำมาสร้างรายได้  
แต่นวัตกรรมจำนวนมากกำลังสร้างรายได้จากความคิดที่เอาเปรียบลูกค้า  
ในกรณีนี้แอมะซอนลุแก่อำนาจจนเกินไป พวกเขาสร้างโอกาสที่มีขนาด 
เท่าเมืองออตตาวาให้กับคู่แข่ง ตอนนี้ช็อปปีฟายมีมูลค่าพอ  ๆ  กับโบอิ้ง 
และแอร์บัสรวมกัน

คาดว่าจะมีการแบ่งแยกแบบนี้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  มากขึ้น 
เรื่อย  ๆ ผู้เล่นต้นทุนต่ำนับตั้งแต่สายการบินไปจนถึงฟาสต์ฟู้ดจะหาโอกาส 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้า แล้วปล่อยข้อมูลนั้นให้กับบริษัทที่ต้องการ 
โฆษณาใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น...โอ๊ะ บริษัทเหล่านั้นก็คือลูกค้านั่นแหละ 
ส่วนผู้เล่นชั้นสูงจะรวมตัวกันอยู่ในธงสีน้ำเงินที่ให้ความสำคัญกับความ 
เป็นส่วนตัว และเก็บเกี่ยวผลกำไรอันงดงามจากความมีมารยาทที่ไม่ใช้ 
ประโยชน์จากข้อมูลของลูกค้าตนเอง
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