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บทคัดย่อ
ผูป้ ระกอบการแต่ละรายสามารถใช้ความรูท้ ม่ี ใี ห้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจได้มากหรือน้อยแตกต่างกันไป
ผูท้ ข่ี าดความรูใ้ นการประกอบการย่อมจะเสียเปรียบคู่แข่งขัน ผูป้ ระกอบการจึงควรมีเครื่องมือในการจัดการธุรกิจของตน ซึง่
สิง่ ทีผ่ เู้ ขียนกล่าวถึงนี้กค็ อื นวัตกรรมการบริการ บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความหมาย
และลักษณะของนวัตกรรมการบริการ ความต้องการของลูกค้าทีผ่ ลักดันให้เกิดนวัตกรรมการบริการ การส่งมอบนวัตกรรม
การบริการ การจัดการนวัตกรรมการบริการ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ของบทความได้รวบรวมมาจากทัศนะและการวิเคราะห์ของ
นักวิชาการ เอกสารต่างๆ รวมทัง้ การยกตัวอย่างในส่วนของการสร้างบริการใหม่ เพื่อสะท้อนลักษณะของนวัตกรรมการ
บริการให้เห็นชัดเจนยิง่ ขึน้
คําสําคัญ: นวัตกรรมการบริการ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์การธุรกิจบริการ
ABSTRACT
The ability of Individual entrepreneur to apply their knowledge for the benefits of business
management can be different. The ones who lack of business management knowledge will be defeated by
their rivals. Therefore, it is suggested that the entrepreneurs should have business management tool, that is
the service innovation. This article aims at providing knowledge and understanding about the meaning and
aspects of service innovation, customers' demands which can influence the emerging service innovation,
service innovation delivery, and service innovation management. The primary contents of this article were
collected from the opinions and analysis of academic and documents, inclusive of the examples of service
innovation in order to reflect the better apparent service innovation aspect.
Keyword: Service Innovation, Competitive Advantage, Service Business Organization

บทนํา

นวัตกรรมเป็ นความคิดหรือการกระทําใหม่ๆ ซึง่
คนในสังคมแต่ละวงการจะมีการคิดและทําขึน้ มาอยู่เสมอ
นวัตกรรมจึงเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ได้เรื่อยๆ ตราบใดทีค่ นยัง
มี ค วามปรารถนาใหม่ หรื อ ต้ อ งการคิ ด ค้ น หาวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยสิง่ ใดทีค่ ดิ และทํามานานแล้วถือว่า
หมดความเป็ นนวัตกรรมไป และมักจะมีสงิ่ ใหม่เกิดขึน้ มา
แทน นวัต กรรมการบริ ก าร (Service Innovation) เป็ น
แนวคิดในเชิงกลยุทธ์ทไ่ี ด้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจ และมีการกล่าวถึงกันอย่างมากเมื่อปลายทศวรรษที่
1970 และต้ น ทศวรรษที่ 1980 (วลัย ลัก ษณ์ รัต นวงศ์
ณั ฐ ธิ ด า สุ ว รรณโณ และธี ร ศั ก ดิ ์ จิ น ดาบถ, 2557)
นวัตกรรมการบริการยังเป็ นเครื่องมือที่สําคัญทางธุรกิจที่

นําไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Weng et
al., 2012) โดยนวัตกรรมการบริการ เป็ นการนํานวัตกรรม
มาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบและขัน้ ตอนการให้บริการ
เพื่อบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเน้นการ
อํานวยความสะดวก และความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
ส่วนประโยชน์ ของนวัตกรรมการบริก ารในเชิงธุร กิจ คือ
ช่วยสร้างความแตกต่างในการบริการ เพื่อนําไปสู่การสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
โจเซฟ ชุมปี เตอร์ (Joseph Schumpeter) เป็ นผู้
เสนอทฤษฎีนวัตกรรมซึง่ มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีนวัตกรรมของชุมปี
เตอร์ไ ด้ร ับ ความสนใจจากนัก วิช าการหลายคน ซึ่ง ก็ไ ด้
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นํามาประยุกต์เพื่อใช้ในการศึกษาด้านนวัตกรรม (Drejer,
2004; OECD, 2005) ขณะเดียวกัน แนวคิดของชุมปี เตอร์
ก็ย ัง เป็ น รากฐานทฤษฎีท่ีสํา คัญ ของการพัฒ นาแนวคิด
นวัตกรรมการบริการ (Chen et al., 2009)
นวัตกรรมส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ภายใต้รูปแบบการ
แข่ ง ขัน อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ง ผู้ป ระกอบการแต่ ล ะราย
พยายามสร้า งสรรค์และพัฒ นาสิ่งที่มีอ ยู่ให้ดีข้นึ ทัง้ ด้า น
สินค้าและบริการ แต่บางครัง้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อาจเปลีย่ นรูปแบบ
การแข่ง ขัน ไปโดยสิ้น เชิง เป็ น การเปลี่ย นแปลงที่ไ ม่ ไ ด้
เกิดขึน้ ทุกวัน แต่มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการ
แข่งขัน เปิ ดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ แต่กย็ งั คงท้าทาย
ผูป้ ระกอบการให้ปรับกรอบการทํางานให้ทนั ต่อสภาพการ
แข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จากการทีเ่ ทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงไป จึงเกิด
ความท้า ทายให้ผู้ป ระกอบการแสวงหาโอกาสทางการ
ตลาดใหม่ๆ ในการสร้างสินค้าและบริการที่สมบูรณ์แบบ
ให้ ก ับ ลู ก ค้ า โดยนํ า กระบวนการทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยให้การทํางานต่างๆ ให้เป็ นไปอย่าง
รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึน้
การเปลี่ย นแปลงเทคโนโลยีส่ ง ผลให้ เ กิด การ
เปลี่ย นโครงสร้า งของอุ ต สาหกรรมบริก ารอย่ า งสิ้น เชิง
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมใดๆ นัน้ ส่วนใหญ่จะเกิด
จากเทคโนโลยีทไ่ี ม่ใช่เทคโนโลยีทม่ี อี ยู่เดิมในอุตสาหกรรม
นัน้ ๆ แต่ เป็ นเทคโนโลยีจ ากภายนอกอุต สาหกรรม เช่ น
การให้บ ริก ารการจองที่พ ัก มีก ารจองทางอิน เทอร์เ น็ ต
มากขึ้น บางครัง้ การที่ผู้อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมไม่ มีค วามรู้
ความเข้าใจในเทคโนโลยีท่เี ข้ามาใหม่เพียงพอ ทําให้การ
บริห ารจัด การงานผิดพลาดไม่ ส อดคล้อ งกับทิศ ทางการ
เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
ชุมปี เตอร์ ได้เชื่อมโยงให้เห็นถึงความสําคัญของ
นวัตกรรมที่มีต่ อการเป็ นผู้ป ระกอบการและความสําคัญ
ของผูป้ ระกอบการทีม่ ตี ่อการพัฒนานวัตกรรมเขาชีใ้ ห้เห็น
ว่ า นวัต กรรมจะช่ ว ยทํ า ให้ เ กิ ด ความเจริญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ ก็ต่ อเมื่อ ผู้ประกอบการได้ส ร้า งนวัต กรรมเพื่อ
มุ่งหวังผลประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจ ดังนัน้ แนวคิดเรื่อง
นวั ต ก ร รม ใ นมุ มม อ งด้ า นผู้ ป ร ะ กอ บ กา รจึ ง ถื อ ว่ า
ผู้ ป ระกอบการเป็ นผู้ มี บ ทบาทและมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และนวัตกรรมก็มบี ทบาทต่อ
การทําให้ผปู้ ระกอบการประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ใน
มุ ม ม อ ง ด้ า น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ม อ ง ว่ า ผู้ ท่ี จ ั ด ว่ า เ ป็ น

ผูป้ ระกอบการ คือ บุคคลทีส่ ามารถจัดตัง้ ธุรกิจใหม่ดว้ ยการ
ใช้ ค วามคิด ใหม่ ผสมผสานสิ่ง ที่ มีอ ยู่ เ ดิ ม ในการสร้ า ง
นวัตกรรมขึน้ มา เพื่อทําให้เกิดความมังคั
่ งทั
่ ง้ ต่อตนเองและ
สังคม
จากความสํ า คั ญ ของนวั ต กรรมกั บ การเป็ น
ผู้ป ระกอบการดัง ที่ก ล่ า วมา พบว่ า นวัต กรรมจะเกิด ได้
ก็ต่อเมื่อได้มกี ารผสมผสานสภาวะการเป็ นผู้ประกอบการ
และความรู้เพื่อทําให้เกิดความคิดใหม่ท่สี ่งผลต่ อการเกิด
นวัต กรรมสอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ กัว ทีน (Gurteen,
1998) ที่ ไ ด้ ใ ห้ ท ัศ นะว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ มีค วามรู้ แ ละ
สามารถทีจ่ ะเข้าถึงความรู้ โดยสามารถจัดการกับความรูไ้ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญทีท่ ําให้เกิด
นวัตกรรม
จึงหวังว่าบทความนี้จะให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
แก่แวดวงวิชาการ และผู้ท่สี นใจในศาสตร์ด้านนวัตกรรม
การบริการ ซึ่งจะช่ว ยเพิ่มพูนความรู้ความเข้า ใจในการ
จัดการนวัตกรรมให้มากขึน้ รวมทัง้ จะเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานใน
การเรีย นการสอนและการทํา วิจ ยั ในด้า นนวัต กรรมการ
บริการต่อไป

ความหมาย และลักษณะของนวัตกรรมการบริการ

กล่าวกันว่านวัตกรรมการบริการจะเป็ นแนวโน้ม
ที่สําคัญอย่างหนึ่งของโลกยุคปั จจุบนั และอนาคต เพราะ
ตัวอุตสาหกรรมบริการมีขนาดใหญ่ มาก เช่น ในประเทศ
สหรัฐ อเมริก า ภาคบริก ารมีส ัด ส่ ว นต่ อ GDP มากกว่ า
ภาคการผลิต มายาวนานกว่ า 20 ปี แ ล้ว และการเติบ โต
ของอุตสาหกรรมบริการในสหภาพยุโรปอยู่ในอัตราเฉลี่ย
ป ร ะ ม า ณ ร้ อ ย ละ 1 0 ซึ่ ง สู ง ก ว่ า ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต
ทางเศรษฐกิจ ของประเทศมาก และเชื่อ กัน ว่ า เป็ นตัว
ขั บ เ ค ลื่ อ น ที่ จ ะ ม า แ ท น ที่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต
(ปรีดา ยังสุขสถาพร, 2555)
ความหมายของนวัตกรรมการบริการ
นวัตกรรมการบริการเป็ นแนวคิด ที่ตงั ้ ใจบริการ
ลูกค้า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างเต็มที่
และเพื่อ เป็ น การปรับ ปรุ ง และเพิ่ม ผลกํ า ไรให้ก ับ ธุ ร กิจ
การบริการสามารถอธิบายเป็ นกระบวนการที่ถูกโอนย้าย
ไปยังลูกค้า และเป็ นการโต้ต อบระหว่า งผู้ให้บ ริก ารและ
ลูกค้า ซึง่ ลูกค้ามีอทิ ธิพลมากต่อการปรับปรุงกระบวนการ
(นฤดี จิยะวรนันท์ และภูมพิ ร ธรรมสถิตเดช, 2555)

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559
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การดี เลียวไพโรจน์ (2552) กล่าวว่า นวัตกรรม
การบริการ คือ การนําความคิดและแนวทางการดําเนินงาน
ใหม่ ๆ ที่ผ่า นการคิดอย่างเป็ นระบบ และเข้า ใจถึงความ
ต้อ งการของผู้ใช้บ ริก ารมาใช้เ ป็ นแนวทางการสร้า งการ
บริการที่แตกต่ างเพื่อมุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า
วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ ณัฐธิดา สุวรรณโณ และ
ธีรศักดิ ์ จินดาบถ (2557) กล่าวว่า นวัตกรรมการบริการ
หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการพัฒนาสินค้า
และบริการใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการอัน หลากหลายของลู ก ค้ า โดยการบู ร ณาการ
ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร รวมถึงการสร้าง
ปฎิส มั พัน ธ์ก ับ ลูก ค้า เพื่อ ก่ อ ให้เ กิด การสร้า งคุ ณ ค่ า ของ
บริการ
มาโคโตะ ยูซูอิ (Makoto Usui, 2555: 26-27) ได้
เรีย บเรียงความคิด เพื่อ นิ ย ามและตัง้ สมมติฐ านถึง คํา ว่ า
“นวัตกรรมบริการ” ไว้ดงั นี้
- นวัตกรรมบริการ คือ การยกระดับประสิทธิภาพ
ไปพร้อมกับการเพิม่ ประสิทธิผลของระดับการบริการและ
การสร้างมูลค่าเพิม่
- เรื่องสําคัญในนวัตกรรมบริการไม่ใช่แต่เพียงทํา
ให้การบริการมีความหลากหลายเพิม่ ขึน้ หรือเพิม่ มูลค่าให้
สูงขึน้ เท่านัน้ แต่หมายถึงการกระชับบริการทีน่ ําเสนอ และ
การปรับให้มคี วามพอเหมาะพอดีขน้ึ ก็ได้
- นวัตกรรมบริการต้องหลุดพ้นจากความสัมพันธ์
ทางเดียว คือ จากผูน้ ําเสนอไปยังผูร้ บั บริการ มาเป็ นการที่
ทัง้ สองฝ่ ายร่วมสร้างคุณค่าที่เหมาะสม โดยมีผู้ดํารงชีวิต
เป็ นจุดเริม่ ต้น
- นวัตกรรมบริการไม่ได้หยุดอยู่ท่กี ารบริการต่ อ
หน้าลูกค้าโดยตรงเท่านัน้ แต่รวมไปถึงการจัดการจนเกิด
กา รเ ป ลี่ ย นแ ป ลง ใน โ คร งสร้ า ง พื้ น ฐาน ขอ ง ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม หรือสังคมด้วย
- นวัต กรรมบริก ารเป็ น ความคิด ของการเชื่อ ม
ประสานและหลอมรวมอุตสาหกรรมภาคการผลิตเข้ากับ
ธุรกิจบริการ เพื่อตอบสนองความปรารถนาของผูด้ ํารงชีวติ
จาก “ของทีต่ อ้ งการ” มาเป็ น “เรื่องทีต่ อ้ งการ” ได้
- การยกระดับผลิตภาพภายใต้นวัตกรรมบริการ
นัน้ ไม่หยุดอยู่เพียงฝั ง่ ของผูผ้ ลิตเท่านัน้ แต่ต้องเชื่อมโยง
ไปถึงการเพิม่ ผลิตภาพของผูด้ าํ รงชีวติ และสังคมโดยรวม

- นวัตกรรมบริการเป็ นการจัดการเพื่อมุ่งสู่สงั คม
ที่พ ัฒ นาตัว เองได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสัง คมที่ห มุ น เวีย น
ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่
- นวัตกรรมบริการมาจากการเชื่อมประสานและ
การหลอมรวมระหว่างกิจกรรม ภูมปิ ั ญญา และความรู้สกึ
ของมนุษย์กบั โซลูชนั (Solution) ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ทเ่ี หมาะสม
มาโคโตะ ยูซูอิ (2555: 141) ได้สรุป ความหมาย
ของ นวัต กรรมกรรมการบริก ารว่ า คือ บริก ารใหม่ ท่ีมี
ลักษณะของการปฏิรูปจากเดิม โดยเกิดจากแนวคิดที่มีผู้
ดํ า รงชีวิต เป็ นจุ ด เริ่ม ต้ น และคํ า นึ ง ถึง ปั จ จัย ทางสัง คม
โครงสร้างของระบบทีเ่ ป็ นอยู่ และการให้ความสําคัญกับคน
จากความหมายที่ ก ล่ า วมาพอจะสรุ ป ได้ ว่ า
นวัตกรรมกรรมการบริการ หมายถึง การนําความคิดแนว
ทางการการดํ า เนิ น งาน หรื อ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาใช้
ตอบสนองความต้อ งการและสร้า งความพึง พอใจให้ก ับ
ลู ก ค้ า อี ก ทั ง้ ยั ง เป็ นการการยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
เพิม่ ประสิทธิผลของการบริการและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
ธุรกิจ
การศึกษาองค์ประกอบของนวัตกรรมการบริการ
จะเน้ น ไปที่ก ารสร้า งสรรค์ก ระบวนการใหม่ ๆ เช่ น การ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ แนวคิดในการให้บริการใหม่ หรือการ
นําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้การดําเนินงานลื่น
ไหลและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ การบริการจะเข้าถึง
กลุ่ม ลูก ค้า ได้ก็ต่ อเมื่อ มีก ารกํา หนดกลุ่ม ลูก ค้า เป้ าหมาย
ถูกต้อง เช่น มีการตัง้ คําถามถึงสิง่ ที่เกีย่ วข้องกับตลาด
เป้ าหมาย เน้นไปทีล่ กั ษณะของประชากร เช่น อายุ รายได้
และการศึกษา โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกตามขนาด เช่น
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก (นฤดี จิยะวรนันท์
และภูมพิ ร ธรรมสถิตเดช, 2555)
ลักษณะของนวัตกรรมการบริการ
เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง น วั ต ก ร ร ม ที่
ผู้ ป ระกอบการนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
สามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 รูปแบบ ได้แก่ นวัต กรรม
ผลิต ภัณ ฑ์ นวัต กรรมกระบวนการ และนวัต กรรมการ
บริการ โดยเฉพาะนวัตกรรมการบริการเป็ นการนําวัตกรรม
มาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบและขัน้ ตอนการให้บริการใน
ภาคธุรกิจ เพื่อจะได้บริการตรงกับความต้องการลูกค้า โดย
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เน้นการอํานวยความสะดวก และความรวดเร็วในการเข้า
รับ บริก าร ซึ่ง ประโยชน์ ท่ีจ ะได้ ร ับ ก็คือ การเกิด ความ

แตกต่างในการบริการ เพื่อความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ดัง
ภาพที่ 1

รูปแบบของนวัตกรรม
(Innovation Platform)

การนํามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิ จ
(Adaptation to the business Sector)

ประโยชน์เชิ งธุรกิ จ
(Business Benefit)

นวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์
(Product Innovation)

นํานวัตกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง
สินค้าใหม่ เพื่อเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า ไม่
ว่าจะเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพและ
คุณสมบัตใิ นการใช้งาน วิธใี ช้งาน หรือ
ยืดอายุการใช้งาน/การเก็บรักษา

- สร้างความแตกต่างให้กบั
สินค้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึน้
- เพิม่ โอกาสในการกําหนดราคา
ขายได้สงู ขึน้

นวัตกรรมกระบวนการ
(Process Innovation)

นํานวัตกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ
เพิม่ ขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการใช้วตั ถุดบิ
ระยะเวลา ในการผลิต อัตราการสูญเสีย
หรือการปล่อยของเสียจากการผลิต

- ลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ
เพิม่ รายได้ ท่ามกลางการ
แข่งขันทางด้านราคาในตลาด

นวัตกรรมการบริการ
(Service Innovation)

นํานวัตกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบและขัน้ ตอนการให้บริการ เพื่อ
บริการทีต่ รงกับความต้องการลูกค้า โดย
เน้นการอํานวยความสะดวก และความ
รวดเร็วในการเข้ารับบริการ

- สร้างความแตกต่างในการ
บริการ เพื่อความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้า

ภาพที่ 1 ลักษณะของนวัตกรรมทีผ่ ปู้ ระกอบการนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจ
ที่มา : ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย อ้างใน บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด (2555)
จากภาพที่ 1 จะเห็นว่ากระบวนการของการบูร
ณาการความรู้ท่ีแ ตกต่ า งกัน ตามรูป แบบของนวัต กรรม
เหล่านี้ ยังไม่อาจรูไ้ ด้ว่าผลิตภัณฑ์ทก่ี ําลังทําในขัน้ สุดท้าย
จะออกมาเป็ นอย่างไร และควรใช้วธิ กี ารใดที่จะช่วยทําให้
สําเร็จ ฉะนัน้ จึงต้องมีการบริหารจัดการนวัตกรรม ซึง่ ก็คอื
การเปลี่ย นความไม่ แ น่ น อนให้ เ ป็ น ความรู้ โดยการใช้
ทรัพยากร (Committing Resources) ทีม่ อี ยู่
เฮนเดอร์สนั และคลาร์ก (Henderson & Clark,
1990) ได้ศกึ ษานวัตกรรมประเภทต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่
แล้วนวัตกรรมจะเกิดขึน้ ได้ ต้องอาศัยความรู้มากมายจาก
หลายแหล่ ง หลากหลายรูป แบบทัง้ ด้า นเทคโนโลยีแ ละ
การตลาด การจัดการนวัตกรรมทีป่ ระสบความสําเร็จนัน้
ต้องรู้จกั ที่จะจัดการความรู้ต่ างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมใน

ระดับองค์ประกอบ (Component) และต้องคิดว่าจะรวมกัน
อย่ างไร เพื่อ ให้เกิด การเปลี่ย นแปลงในระดับโครงสร้า ง
(Architecture)
การนํานวัตกรรมมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ แม้ว่า
จะเป็ น แนวทางสํา คัญ ที่จ ะช่ ว ยเพิ่ม มูล ค่ า เพิ่ม และสร้า ง
ความโดดเด่นให้กบั ภาคธุรกิจ แต่การดําเนินการดังกล่าว
เป็ นการเพิ่ ม ภาระต้ น ทุ น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทัง้ จาก
งบประมาณในการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรที่
จะเข้ามาดําเนินการ ซึง่ อาจส่งผลต่อกําไรและระยะเวลาใน
การคืนทุนของผู้ประกอบการ ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจนํ า
นวัต กรรมมาใช้ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ จํ า เป็ นอย่ า งยิ่ง ที่
ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบและปั จจัย
สํา คัญ ต่ า งๆ ที่จ ะทํ า ให้ ก ารนํ า นวัต กรรมมาใช้ป ระสบ
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ความสําเร็จและสามารถนํ า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในเชิง
พาณิ ช ย์ไ ด้ สอดคล้อ งกับ ปรีด า ยัง สุข สถาพร (2555)
ทีแ่ สดงความคิดเห็นว่า คนมักจะเข้าใจว่า ถ้าเอาเครื่องมือ
ไอทีเข้ามาใช้ในงานบริการก็จะเป็ นนวัตกรรมแล้ว แต่ใ น
ความเป็ นจริงเจ้าของกิจการอาจจะผิดหวังกับการลงทุน
จํา นวนมหาศาล เพราะงบประมาณบานปลาย ไม่ มีค น
รับ ผิด ชอบงาน ปรับ เข้า กับ ระบบการทํ า งานเดิม ไม่ ไ ด้
แทนทีจ่ ะเพิม่ ผลผลิต แต่กลับทําให้ตน้ ทุนเพิม่ อย่างเดียว
ดังนัน้ หัวใจสําคัญก็คือ ต้องประสานระหว่างสิ่ง
สํ า คั ญ 3 อย่ า ง ให้ เ ป็ นเรื่ อ งเดี ย วกัน คื อ 1) มิ ติ เ รื่ อ ง
นวัตกรรม 2) การใช้เทคโนโลยี และ 3) การปรับเปลี่ยน
ทิศ ทางการตลาดและองค์ก าร โดยการคิด ย้อนกลับ คือ
เริ่มต้นจากข้อ 3) การปรับ เปลี่ย นทิศทางการตลาดและ
องค์ก ารขึ้น มาก่ อ น แล้ว จึง ทํา ข้อ 2) การใช้เ ทคโนโลยี
จะทําให้ได้นวัตกรรมออกมาเป็ นกิจกรรมขององค์การ ทัง้ นี้
เพราะนวัต กรรมการบริก าร ต่ างจากนวัต กรรมประเภท
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทีไ่ ม่สามารถเอานวัตกรรมมาเป็ นตัว
ตัง้ ได้ หัวใจสําคัญของการบริการ คือ กระบวนการทํางาน
ขององค์การ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ลูกค้าจ่ายเพื่อการบริโภคของเขา
ดังนัน้ เวลาที่กิจการจะหาโจทย์มาเป็ นตัวตัง้ จึงต้องยึดเอา
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ต้ องการทัง้ ตลาด รู ปแบบของ

บริการและองค์ การเป็ นตัวตั ง้ โดยอาจมีเ ทคโนโลยีเป็ น
เครื่องมือ เพื่อสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ทจ่ี ะเป็ นนวัตกรรมของเราเอง
อย่างไรก็ตาม เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต และลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ จําเป็ นต้องอาศัย
ความรู้ ท างด้ า นนวัต กรรมกระบวนการมาช่ ว ยในการ
ปรับ ปรุ ง กรรมวิ ธี ใ นการผลิ ต ระบบในการให้ บ ริ ก าร
นวัตกรรมนับว่าเป็ นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิม่
ให้แ ก่ ธุร กิจ และเพิ่ม โอกาสทางความสํา เร็จ ให้แก่ ธุ ร กิจ
ภายใต้ภาวะการแข่งขันทางด้านราคาที่มแี นวโน้มรุนแรง
มากขึน้
การเลือ กนวัต กรรมที่ จ ะนํ า มาใช้ ต้ อ งอยู่ บ น
พืน้ ฐานความเป็ นไปได้ในการนํามาประยุกต์ใช้ โดยจะต้อง
มีวิธีก ารปฏิบ ัติท่ีไ ม่ ย ากจนเกิน ไป และควรพิจ ารณาให้
สอดคล้องกับสถานะของกิจการ ทัง้ ในแง่ของความพร้อม
ทางด้านเงินทุน บุคลากร และเป้ าหมายของธุรกิจทีว่ างไว้
ในอนาคตด้วย
แม้ว่านวัตกรรมจะเป็ นสิง่ ที่มคี วามสําคัญในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและยังเกี่ยวพันกับการ
วางตํ า แหน่ งทางกลยุ ท ธ์ แต่ ก็ ไ ม่ มี ใ ครยื น ยั น ได้ ว่ า
นวัตกรรมนัน้ จะประสบความสําเร็จได้ง่ายหรือยาก ในอดีต
มีส ิน ค้า และกระบวนการทางนวัต กรรมต่ า งๆ ที่ป ระสบ
ความสําเร็จ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยกลยุทธ์นวัตกรรม
กลไกที่เกิ ดขึน้
(Mechanism)
สินค้าและบริการใหม่ๆ (Novelty in
Product and Service)
กระบวนการใหม่ๆ (Novelty in
Process)

ความซับซ้อน (Complexity)

กลยุทธ์ที่ได้เปรียบ
ตัวอย่าง
(Strategic Advantage)
(Examples)
นําเสนอนวัตกรรมสินค้าหรือบริการใหม่ ความสามารถในการผลิต Walkman
ทีไ่ ม่มใี ครสามารถทําได้
ได้เพียงผูเ้ ดียว การผลิตเครื่องล้าง
จาน เครื่องยนต์ใช้ไฟฟ้ าแทนนํ้ามัน
นําเสนอนวัตกรรมในกระบวนการทีผ่ อู้ ่นื การมี Internet Banking
ไม่สามารถทําได้ เช่น เร็วขึน้ ถูก
Amazon.com, KFC 1150, online
ลง หรือตอบสนองทุกความต้องการ
education
ของลูกค้าได้มากทีส่ ดุ
นําเสนอนวัตกรรมทีซ่ บั ซ้อนยากต่อการ การผลิต Rolls-Royce หรือ
เลียนแบบ
เครื่องยนต์สาํ หรับเครื่องบิน ทีม่ คี ่แู ข่ง
น้อยรายทีจ่ ะสามารถทําได้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
กลไกที่เกิ ดขึน้
(Mechanism)
การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(Intellectual Property)
การเพิม่ ปั จจัยในการแข่งขัน(Extend
Competitive Factors)

กลยุทธ์ที่ได้เปรียบ
(Strategic Advantage)
การใช้สทิ ธิคมุ้ ครองทางกฏหมาย
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา จะช่วยให้สามารถ
ผูกขาดได้ในช่วงเวลาสัน้ ๆ
ขยายขอบเขตของการแข่งขัน จาก
แข่งขันราคานวัตกรรมสินค้า ขยายมา
แข่งด้านคุณภาพและทางเลือกที่
หลากหลายขึน้

เวลาทีเ่ หมาะสม (Timing)

การเป็ นเจ้าแรกในตลาด (First Mover)
สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้
ก่อน แต่ผตู้ ามมีขอ้ ดีทไ่ี ม่ตอ้ งเผชิญกับ
ความเสีย่ ง มีการเรียนรูป้ ั ญหาทีเ่ กิดขึน้
และทําให้ดขี น้ึ
การออกแบบทีเ่ ป็ น Platform Design นําเสนอนวัตกรรมเป็ น Platform ที่
สามารถพัฒนาส่วนประกอบอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง หรือพัฒนารุ่นใหม่ๆ ออกมา
ได้
เปลีย่ นกฎโดยสิน้ เชิง (Rewriting the นําเสนอนวัตกรรมสินค้าหรือบริการทีไ่ ม่
Rules)
เคยมีมาก่อนอย่างสมบูรณ์และทําให้สงิ่
ทีม่ อี ยู่เดิม ล้าหลังในทันที
เปลีย่ นแปลงทัศนคติในทุกภาคส่วน คิดใหม่กบั ทุกกระบวนการทํางานทัง้
ของกระบวนการทํางาน
ระบบ เพิม่ เครือข่ายการทํางานให้มี
(Reconfiguring the Parts of the
ประสิทธิภาพ หรือ outsource เสริม
Process)
ประสิทธิภาพการทํางานร่วมมือกับ
บริษทั อื่น
การนําผลิตภัณฑ์หนึ่งประยุกต์เข้ามา นํานวัตกรรมทีม่ อี ยู่เดิมมาประยุกต์ให้
ใช้กบั อีกตลาดหนึ่ง (Transferring
เกิดสินค้าหรือกระบวนการใหม่ทร่ี องรับ
across different applications and
ตลาดอืน่ ทีแ่ ตกต่างออกไป
contexts)
ที่มา: พัชรี ทองเรือง, (2556).
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ตัวอย่าง
(Examples)
ยาประเภทต่างๆ หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
รถยนต์ของญีป่ ่ นุ ทีเ่ ริม่ จากแข่งขันด้าน
ราคา มาสูด่ า้ นคุณภาพ นอกจาก
ทางเลือกทีห่ ลากหลาย ยังขยายการ
แข่งขันไปเป็ นการย่นระยะเวลาในการ
ออกสินค้าใหม่โดยทีป่ ั จจัยเดิมไม่ได้
หายไปด้วย
AIS ให้บริการ GSM ก่อน
Amazon.com ขายหนังสือ Online
ก่อน แต่ Palm Pilot และ PDA เป็ นผู้
ตามทีป่ ระสบความสําเร็จ
โปรแกรมใหม่ๆ ต้องเข้าได้กบั
Windows หรือโทรศัพท์เคลื่อนทีย่ ุคที่
สามต้องให้ GSM ปั จจุบนั เข้าไป
สนทนาได้ดว้ ย
คอมพิวเตอร์แทนเครื่องพิมพ์ดดี
สมาร์ทโฟนแทนโทรศัพท์มอื ถือแบบ
ดัง้ เดิม
โตโยต้า ในกระบวนการ Supply
Chain Management เปลีย่ นทัศนคติ
ทัง้ องคาพยพเป็ นผูบ้ ริหารไม่ใช่ผผู้ ลิต
เอง
ล้อทีท่ าํ จาก Polycarbonate ดัดแปลง
มาจากล้อของเล่นเด็กทีม่ นี ้ําหนักเบา
มาทําเป็ น Scooter ขายดีทวโลก
ั่
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ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
นวัตกรรมการบริการ

ปี เตอร์ ดรัก เกอร์ (Peter F. Drucker) และฟิ ลิป
คอตเลอร์ (Philip Kotler) ได้กล่า วถึง เรื่องความต้องการ
ของลูกค้า ตามหลักการของนักวิชาการทัง้ สองในแง่มุมที่
น่าสนใจดังนี้ (พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ, 2556)
ปี เตอร์ ดรักเกอร์ นักวิชาการด้านการจัดการ มีความ
เชื่อว่าวัตถุประสงค์ท่แี ท้จริงของธุรกิจ คือ การทําให้ลูกค้ามี
ความพึงพอใจ นอกจากนี้ ธุ รกิจที่จะมีผลประกอบการทาง
การเงินทีด่ ไี ด้ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจ ด้วยการใส่
ใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ
ฟิ ลปิ คอตเลอร์ นักวิชาการด้านการตลาด ได้กล่าว
ว่า แนวคิดทางการตลาดจะให้ความสําคัญต่อความจําเป็ น
(Needs) และความต้องการ (Wants) ของลูกค้า ซึง่ จะทําให้
ธุ รกิจประสบความสําเร็จทางการตลาดมากยิ่งขึ้น เพราะ
สามารถตอบสนองสินค้าหรือบริการได้ตรงตามความจําเป็ น
และความต้องการทีล่ กู ค้ากําลังค้นหาอยู่ ซึง่ ความจําเป็ นและ
ความต้องการของลูกค้ามีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา
เมื่อกล่าวถึงคําว่า “ความจําเป็ น” กับ “ความต้องการ”
ตามหลักการทางการตลาดที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี
ความแตกต่ างกันพอสมควร เพราะความจําเป็ น เป็ นความ
จําเป็ นที่เกิดจากความไม่สบายใจ กังวลใจ และจําเป็ นต้อง
ได้รบั การตอบสนองทางด้านร่างกายหรือจิตใจ เพื่อให้รู้สกึ ดี
ขึน้ เช่น รูส้ กึ ร้อนจึงต้องคลายร้อนด้วยเครื่องปรับอากาศ รูส้ กึ
เป็ นไข้ตวั ร้อนจึงต้องทานยาหรือไปพบแพทย์ เป็ นต้น
ส่วนความต้องการ เป็ นความปรารถนา ทีต่ อ้ งการ
ตอบสนองความรูส้ กึ พึงพอใจมากกว่าการตอบสนองความ
จําเป็ นธรรมดา และทําให้เกิดความรูส้ กึ ดีขน้ึ เช่น รูส้ กึ ร้อน
จึงต้องการใช้เครื่องปรับอากาศทีม่ เี ทคโนโลยีทท่ี นั สมัย มี
ดีไ ซน์ ส วยงาม พร้อ มระบบฟอกอากาศที่ส มบู ร ณ์ แ บบ
รูส้ กึ เป็ นไข้ตวั ร้อนจึงต้องไปรักษากับแพทย์ทม่ี ชี ่อื เสียงใน
โรงพยาบาลชัน้ นํา เป็ นต้น
ดั ง นั ้น ทุ ก โอกาสมี ค วามจํ า เป็ น และความ
ต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าเกิดขึน้ ได้เสมอ การทีผ่ ผู้ ลิต ผลิต
สินค้าและบริการกําลังพยายามตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอยู่ อาจไม่ใช่ความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้าก็
เป็ นได้ ดัง นั น้ แทนที่ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิจ จะพยายาม
ผลักดันสินค้าหรือบริการไปสู่ลูกค้า ควรพยายามแสดงให้
ลูกค้าเห็นว่าผู้ผลิตมีนวัตกรรมการผลิตและนวัตกรรมการ

บริการที่จะสามารถช่วยตอบสนองความจําเป็ นและความ
ต้ อ งการของลู ก ค้า ได้ อ ย่ า งเหมาะสมที่สุ ด และสามารถ
พัฒนาต่อไปถึงระดับที่ทําให้ลูกค้ารู้สกึ ถึงความต้องการที่
จะใช้สนิ ค้าและบริการจากผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง เมื่อทําได้
เช่นนี้แล้ว ลูกค้าก็จะแสดงความต้องการที่แท้จริงในการ
บริโภคสินค้าและใช้บริการในทีส่ ุด ดังที่ ปี เตอร์ ดรักเกอร์
ได้ก ล่ า วไว้ว่ า การสร้า งนวัต กรรม คือ การสร้า งคุ ณ ค่ า
ใหม่ๆ หรือความพึงพอใจใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า ตัวอย่างการ
พัฒนานวัตกรรมการบริการที่ม าช่วยให้ภาพลักษณ์ ของ
การบริการชัดเจนยิง่ ขึน้ และช่วยสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้ดกี ว่าคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน ได้แก่
K–mAlert เนื่ อ งจากลูก ค้า ของธนาคารไปโอน
เงินที่ตู้ ATM แล้วเกิดความผิดพลาดขึ้น ทําให้มีความ
ต้องการการยืนยันจากธนาคาร ธนาคารจึงมี SMS แจ้ง
รายละเอียดทุ กครัง้ ที่รายการในบัญชีมีการเปลี่ย นแปลง
เป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยี
และบริการเสริมทีน่ ่าสนใจ
Alert – Debit Card เป็ นนวัตกรรมที่พยายาม
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีน่ ําบัตรเดบิตไปซือ้ สินค้า
แล้วเกิดทําบัตรหาย ทางธนาคารจะมีการแจ้ง SMS ทุกครัง้ ที่
มีการใช้บตั ร กรณีท่มี คี นเอาไปใช้กจ็ ะสามารถทราบได้ทนั ที
ว่ามีการใช้ทไ่ี หน เวลาใด เป็ นเงินจํานวนเท่าไหร่ ทําให้รสู้ กึ
มันใจทุ
่ กครัง้ ทีใ่ ช้บตั รเดบิตหรือบัตรเครดิตของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการนํ าแบรนด์ด ังๆ มา
เชื่อมโยงกับบัตร ATM เช่น การสกรีนหน้าบัตร ATM เป็ น
ภาพแองกีเ้ บิรด์ (Angry Bird) พอลฟลังก์ (Paul Frank) คิตตี้
(Kitty) โดเรมอน (Doraemon) เพื่อ ดึงดู ดความสนใจของ
ลูกค้าจะเห็นได้ว่ านวัตกรรมไม่ จําเป็ นต้องมีเทคโนโลยีท่ี
ซับซ้อนเท่านัน้ แต่ วิธกี ารคิดใหม่ๆ เหล่านี้ก็เป็ นการสร้าง
นวัตกรรมมาสูธ่ ุรกิจได้ (ธีระพล ถนอมศักดิยุ์ ทธ, 2556)
การสร้างการบริการใหม่
การแข่ ง ขัน ธุ ร กิจ บริก ารในอนาคตมีภ าวะการ
แข่ ง ขัน ที่สูง ขึ้น จึง ทํา ให้อ ัต ราการอยู่ ร อดทางธุ ร กิจ นั น้
น้อยลง ผูท้ ส่ี ามารถสร้างความแตกต่าง ด้วยการออกแบบ
การให้บริการอย่างสร้างสรรค์ ทําให้ลูกค้ามีประสบการณ์
ในการบริก ารจะสามารถตราตรึ ง อยู่ ใ นใจลู ก ค้ า และ
สามารถอยู่ร อดได้ในที่สุด ตัวอย่ า งการนํ า นวัต กรรมมา
สร้างการบริการใหม่ และสร้างประสบการณ์ในการบริการ
(Service Experience) ให้แก่ลกู ค้า ได้แก่
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1. คิ วอาร์โค้ด (QR Code) โรงแรมรอยัล คลิฟ
โฮเต็ล กรุ๊ป จังหวัดชลบุรี ได้ใช้นวัตกรรมคิวอาร์โค้ดมา
รองรับความต้องการของลูกค้าในการสํารองห้องพักอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี ห้กบั ลูกค้า
เ รี ย ก ว่ า QR Code Express Check In ด้ ว ย ก า ร ใ ช้
โทรศัพท์มอื ถือ (Smart Phone) สํารองห้องพัก หรือเช็คอิน
แบบด่วน โดยการสแกนโค้ดผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือ แท็บ
เล็ต หรือจากหน้าสื่อสิง่ พิมพ์ ส่งให้ทางโรงแรม พนักงาน
ของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ก็พร้อมที่จะให้บริการอย่าง
รวดเร็ว และสะดวกสบาย ที่สําคัญสามารถดูรายละเอียด
ข้อมูล ในการสํา รองห้องพัก ติดต่ อบอกรายละเอีย ดสิท ธิ
พิ เ ศษ และส่ ว นลดของลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างประสบการณ์ทด่ี ตี ่อการสํารอง
ห้องพักได้อย่างราบรื่นมากขึน้
โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ยังได้พฒ
ั นาระบบ
คิวอาร์โค้ดเพื่ออํานวยความสะดวกในส่วนอื่นๆ ของโรงแรม
ทัง้ ศูนย์กฬี าและสุขภาพ Health & Fitness, คลิฟ สปา (Cliff
Spa) และร้านอาหาร โรงแรมมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนาการใช้งาน
ของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ยกระดับมาตรฐาน
การบริการทีด่ เี ยี่ยม และความเป็ นเลิศของโรงแรม เพื่อให้ผู้
เข้าพักได้ร ับความสะดวกสบาย และได้ ร ับการบริการที่
ทันสมัย (รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป, 2556)
2. โยเทล (Yotel) เป็ นการปฏิวตั โิ รงแรมรูปแบบ
ใหม่ เปลี่ยนโฉมห้องสีเ่ หลีย่ มเดิมๆ ให้กลายเป็ นห้องพัก
หรูหราชัน้ หนึ่ง (First Class) มีการตบแต่งบรรยากาศใน
ห้องด้วยการใช้แสงสี ห้องพักของโยเทลจะมีขนาดเล็ก แต่
พร้อมสรรพด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย มีทวี จี อแบน Wi-Fi
ผ่อนคลายด้วยนํ้าจาก Rain Shower
เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะของโยเทล คือ การจัด วาง
ทิศทาง และติดตัง้ หน้าต่างไว้ตามบริเวณทางเดิน และทาง
เชื่อมของโรงแรม เพื่อ เพิ่ม ช่อ งทางให้แ ขกได้เ ห็น ความ
สวยงามและตื่นตากับแสงสีต่างๆ ที่ทางโรงแรมติดตัง้ ไว้
การไร้ทิว ทัศ น์ ธ รรมชาติ และจัด หน้ า ต่ า งเรีย งรายตาม
แนวทางเดินเป็ นจุดขายของโยเทล นับว่าเป็ นการปฏิวตั ิ
กระแสธุรกิจโรงแรมแบบเดิม เพราะโดยทัวไปแล้
่
ววิวถือ
เป็ นจุดขาย ให้แขกยอมเสียเงินแพงๆ เพื่อเข้ามาพักดื่มดํ่า
บรรยากาศของธรรมชาติ
จุดแข็งอย่างหนึ่งของโยเทล คือ การไม่จํากัดทีต่ งั ้
โยเทลได้เ ปรีย บโรงแรมอื่น ๆ ในเรื่อ งของการหาทํ า เล

ทีเ่ หมาะ (Location) ซึง่ สามารถสร้างโรงแรมทีใ่ ดก็ได้ ไม่
ว่าจะเป็ นสนามบิน ในเมืองทีพ่ ลุกพล่าน ไม่เน้นสถานทีว่ ่า
ต้ อ งมีธ รรมชาติท่ีส วยงาม ทํ า ให้ธุ ร กิจ โยเทลประหยัด
งบประมาณเรื่องที่ดนิ และสามารถนํารายได้ไปพัฒนาใน
ด้านอื่นๆ เช่น สาธารณูปโภค การบริการ (เอ็มไทย, 2555)
3. โรงแรมแคปซู ล (Capsule Hotel) หรื อ
โรงแรมเก้าชัวโมง
่
เป็ นโรงแรมแบบใหม่ มีพ้นื ที่ขนาดเล็ก
แต่ชาวญี่ป่ ุนก็ให้ความนิยม เพราะมีสงิ่ อํานวยความสะดวก
ครบครัน แวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสุดทันสมัย และมีความ
เป็ นส่วนตัวมาก โรงแรม “9h” เป็ นโรงแรมแคปซูล มาตรฐาน
ระดับ 4 ดาว เปิ ดตัวในเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 ตัง้ อยู่บน
ถนนเทรามาชิ ในย่านชิโมโงกุ เมืองเกียวโต ประเทศญีป่ ุน
ผูอ้ อกแบบคือ ฟูมเิ อะ ชิบาตะ (Fumie Shibata) จากบริษัท
Design Studio S ทําการศึกษาถึงการใช้งานและพืน้ ทีว่ ่าง
ต่างๆ เป็ นเวลากว่า 3 ปี เพื่อจะได้ออกแบบพืน้ ทีใ่ ห้ออกมา
เหมาะสําหรับการพักผ่อนมากทีส่ ดุ (ประยูร, 2554)
ทีม่ าของคําว่า “9h” มาจากคําว่า 9 Hour หรือ 9
ชัวโมง
่
หมายความว่าเวลา 9 ชัวโมงในโรงแรม
่
แขก
สามารถวางแผนทํากิจกรรมต่างๆ ได้ดงั นี้
1 ชัวโมง
่
กับการอาบนํ้า
7 ชัวโมง
่
กับการนอนพักผ่อน
1 ชัวโมง
่
กับการนังพั
่ กผ่อน
แม้โรงแรมแห่งนี้จะมีสูตร 1+7+1 = 9h แต่แขก
ทีม่ าพักก็สามารถพักอยู่ภายในโรงแรมนานกว่านัน้ ได้ โดย
อยู่ได้ครัง้ ละ 17 ชัวโมง/สํ
่
าหรับการพักคนเดียว ส่วนราคา
ห้องพักต่อคืนอยู่ท่ี 4,900 เยน (คิดเป็ นเงินไทย ณ อัตรา
แลกเปลี่ย นเดือ นธัน วาคม พ.ศ.2559 ประมาณ 1,530
บาท) “9h” มีทงั ้ หมด 9 ชัน้ ประกอบด้วยแคปซูลกว่า
125 ห้อ ง ห้องล็อ คเกอร์ ห้อ งอาบนํ้ า ห้อ งนัง่ เล่น รวม
แบ่ ง ฝั ่ง ชายหญิ ง ซึ่ ง ทั ง้ หมดอยู่ ภ ายใต้ แ นวคิ ด ที่ ว่ า
“Comfortable place to rest” (Maurice Ajanaku, 2553)

การส่งมอบนวัตกรรมการบริ การ

อิ ง ค์ ค วิ ต้ี ( 2557) เ ว็ บ ไ ซ ต์ Entrepreneur's
Handbook ได้ก ล่ า วถึง การสร้างคุ ณ ค่ า ให้กบั ลูก ค้า จาก
ผลิต ภัณ ฑ์ และการส่ง มอบคุ ณ ค่ าแก่ ลูก ค้า ว่ า การสร้า ง
ความจงรักภักดีของลูกค้า เป็ นหัวใจสําคัญต่อการดําเนิน
ธุรกิจทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต ธุรกิจทีป่ ระสบความสําเร็จ
มักเกิดจากจํานวนลูกค้าใหม่ท่เี พิม่ ขึน้ และการรักษาฐาน
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ลูก ค้า เก่ า ให้ได้ม ากที่สุด เพราะเงิน ที่ไ ด้จากลูก ค้า ทํา ให้
บริษทั สามารถขยายกิจการ จ้างพนักงาน ผลิตสินค้า หาก
ปราศจากลูกค้าแล้วก็จะไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่ อไปได้
การสร้างและส่งมอบคุณค่าจากสินค้าหรือบริการจากบริษทั
สู่ลูก ค้า จึง เป็ น สิ่ง สํา คัญ ที่ทําให้ลูก ค้า เกิด ความพึง พอใจ
อย่างต่ อเนื่องจนกลายเป็ นความผูกพันกับตราสินค้าหรือ
แบรนด์ และส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการและกลายมา
เป็ นลูกค้าประจําในทีส่ ดุ
การส่งมอบคุณค่าต่อลูกค้า คือ ความปรารถนาของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสินค้าและบริการทีบ่ ริษทั ได้สร้างและส่งมอบ
เพื่อให้เกิด คุ ณค่ าสูงสุ ดแก่ ผู้บริโ ภค และผลิตภัณ ฑ์หรือ
บริการที่บริษัทนํ าเสนอต่ อลูกค้าก็ควรประกอบด้วยคุณค่า
ด้านต่างๆ ได้แก่ 1) คุณค่าทางด้านราคา 2) คุณภาพของ
สินค้าหรือบริการ 3) ความพร้อมใช้งาน 4) ความหลากหลาย
5) ความสามารถหลัก 6) ความสามารถเสริม 7) การบริการ
8) เครือข่ายความร่วมมือ 9) ตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ท่ปี ระสบความสําเร็จในการมอบสิง่ ที่
ลูก ค้า ต้อ งการ ควรมีคุ ณ ลัก ษณะสํา คัญ 2 ประการ คือ
คุณค่าทางด้านราคา และคุณภาพ การหาสมดุลระหว่าง
สองคุณลักษณะนี้ จะทําให้ผลิตภัณฑ์ก้าวไปสู่ความสําเร็จ
ได้ และช่วยสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี
ถ้าบริษัทผลิตสินค้าได้คุณภาพเดียวกับคู่แข่งขัน
แต่ ขายราคาถู ก กว่ า ก็จ ะทํา ให้เ กิด คุ ณค่ า ทางด้า นราคา
และถ้า บริษัท ผลิต สิน ค้า ที่มีคุ ณ ภาพสูง กว่ า ราคาอยู่ใ น
ระดับที่ยอมรับได้ ก็ถือว่าเป็ นการมอบมูลค่าเพิม่ ให้กบั
สินค้า นอกจากคุณค่าทางด้านราคาและคุณภาพสินค้าแล้ว
บริษัทอาจจะมอบคุณ ค่า ด้านอื่น เพิ่มเข้าไป เช่ น ช่อ ง
ทางการจัดจําหน่ายสินค้า ซึง่ ปั จจุบนั นี้ ลูกค้าไม่จาํ เป็ นต้อง
ซือ้ สินค้าผ่านทางหน้าร้าน เพียงอย่างเดียว ลูกค้าสามารถ
ซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ โมบายไซต์ หรื อ โมบาย
แอพพลิเคชัน่ การชําระเงินก็ทําได้อย่างสะดวกสบาย เช่น
การชําระผ่าน Counter Service, ATM, Mobile Banking
รออยู่ทบ่ี า้ นสินค้าก็สง่ มาถึงมือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายเพื่อกระตุน้ การจําหน่ายสินค้า ได้แก่ การลด แลก แจก
แถม การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย การจัดกิจกรรม
จิตอาสาเพือ่ ให้ลกู ค้ามีสว่ นร่วมกับองค์กร และการคืนกําไร
กลับสูส่ งั คม ก็เป็ นช่องทางทีส่ ามารถทําให้ลูกค้าเกิดความ
ผูกพันกับตราสินค้าหรือแบรนด์ได้เช่นกัน

นอกเหนือจากการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยการส่งมอบคุณค่าทางด้านราคา คุณภาพ ช่อง
ทางการซือ้ ขาย และความสะดวกสบายพืน้ ฐานต่างๆ แล้ว
ผลิตภัณฑ์ท่สี ามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ยังสร้างคุณค่า
ให้ก ับ ลู ก ค้า เป็ น อย่ า งมาก ซึ่ง ในปั จ จุ บ ัน ก็มีน วัต กรรม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ มาเพื่อรองรับความต้องการของ
ลูก ค้า โดยส่ว นใหญ่ ท่ีเ ห็น จะเป็ น การนํ า ผลิต ภัณ ฑ์แ ละ
บริ ก ารมารวมกั น และการผนึ ก กํ า ลั ง ของสิ น ค้ า เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
นวัต กรรมการบริก ารที่ไ ด้ร ับ การพัฒ นาในเชิง
พาณิชย์อาจจะเป็ นบริการใหม่ในท้องตลาด หรือบริการเดิม
ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว แต่นํามาเพิม่ คุณค่าของบริการให้ดขี น้ึ เช่น การ
จัด แพ็ค เกจท่ อ งเที่ย วรวมที่พ ัก ในโรงแรมสามารถช่ ว ย
ดึง ดู ด ลู ก ค้ า จากประโยชน์ ท่ี ม อบให้ ใ นแต่ ล ะแพ็ ค เกจ
กระตุน้ ให้ลกู ค้าเห็นว่าแพ็คเกจทีม่ อบให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการทีห่ ลากหลาย บริษทั เองก็สามารถลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการจัดจําหน่าย
คุ ณ ค่ า ที่ลู ก ค้า ได้ร ับ จะสร้ า งความมัน่ ใจให้ก ับ
ลูกค้าในการซือ้ สินค้าและใช้บริการจากบริษทั รวมทัง้ ความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์จากคู่แข่ง การได้รบั ความสนใจจาก
ลูกค้าและการได้รบั การยอมรับ จะช่วยสร้างยอดขายได้
อย่างรวดเร็วและมีผลกําไรอย่างมากมาย รวมทัง้ ได้ส่วน
แบ่ งทางการตลาดเพิ่ม ขึ้น การเข้าใจความต้อ งการของ
ลู ก ค้า เป็ น สิ่ง สํา คัญ เพราะจะช่ ว ยสนั บ สนุ น การพัฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารเพื่อ ทํ า ให้เ กิด ประโยชน์ สูง สุ ด แก่
ผูบ้ ริโภค ตราสินค้าหรือแบรนด์ช่วยให้ผบู้ ริโภครับรูใ้ นตัว
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รบั การออกแบบมาเพื่อครองใจ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายขององค์การตลอดไป อย่างไร
ก็ดี การส่ง มอบนวัต กรรมการบริก ารที่เ ข้า ใจง่ า ย ผ่ า น
กระบวนการทํางานทีก่ ระชับและรวดเร็วสู่ลูกค้า ถือว่าเป็ น
หัวใจสําคัญของการให้บริการ
สิ่ง ที่ ก ล่ า วมานี้ เ ป็ นการผสมผสานนวัต กรรม
รู ป แบบธุ ร กิ จ (Business Model Innovation) ซึ่ ง เป็ น
นวั ต กรรมที่ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น มาจากผู้ บ ริ โ ภค (Demand
Innovation) เพื่อนํ ามาส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าพึงพอใจ
มากที่สุด เหตุ ท่นี วัตกรรมบริการมีความสําคัญเพิ่มขึ้น ก็
เพราะการบริการมีความพิถพี ถิ นั มากขึน้ ทุกวัน การบริการ
ไม่ใช่ เป็ น เพีย งการมอบบริก ารแล้วรับเงิน มาเท่านัน้ แต่
พบว่าในปั จจุบนั บริการประเภทเดียวกันมีผู้ประกอบการ
หลายราย ทํ า ให้ ผู้ ป ระกอบการไม่ ส ามารถใช้ วิ ธี ก าร
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ให้บริการแบบเดิม ๆ โดยผู้ป ระกอบการจะต้องมีค วามรู้
เกีย่ วกับการบริการหรือธุรกิจทีท่ าํ เป็ นอย่างดี

การจัดการนวัตกรรมการบริ การ

เศรษฐกิจโลกในยุคปั จจุบนั เป็ นเศรษฐกิจทีพ่ ง่ึ พิง
ภาคบริการเป็ นหลัก กว่าร้อยละ 60 ของประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้ว มีสดั ส่วน GDP ของประเทศมาจากภาคบริการ (กิตติ
ยา กุลวัฒนาพร, 2552) เมื่อภาคบริการมีความสําคัญต่ อ
เศรษฐกิจโลก จึงเป็ นที่มาของกระแสการแข่งขันแย่งชิง
ลูกค้า และเป็ นที่มาของกระแสนวัตกรรมบริการ ซึง่ ก็คอื
การนํ า แนวคิด นวัต กรรมมาใช้ ใ นการหาแนวทางการ
ดําเนินงานทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า
การจัด การนวัต กรรมได้ร วมเอาศาสตร์ ห ลาย
แขนงมาไว้ ด้ ว ยกั น ไม่ ว่ า จะเป็ นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม สั ง คมศาสตร์ ศิ ล ปศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการตลาด ด้วยเหตุน้ี การ
จัดการนวัต กรรมจึงถือ ได้ว่ าเป็ น การจัดการศักยภาพใน
หลายแขนงเพื่อให้ได้มาและรักษาศักยภาพในการแข่งขัน
และสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ความรู้ แนวปฏิ บ ั ติ และ
กระบวนการใหม่ทด่ี ขี น้ึ
เมื่อพิจารณาในด้านกิจกรรม จะพบว่าสิง่ สําคัญ
ทีส่ ดุ คือ การปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shifts) เพื่อให้
เกิดมุมมองใหม่ในการบริหารทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่สามารถจับต้อง
ได้ โดยผู้ท่มี คี วามสําคัญทีส่ ุดในการปรับกระบวนทัศน์คอื
ผู้ประกอบการหรือนักนวัตกรรม โดยกิจกรรมหลัก ที่นัก
นวั ต กรรมจะต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ ได้ แ ก่ 1) กลยุ ท ธ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3)
พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ 4) การปฏิ บ ั ติ ง านและการผลิ ต 5)
กระบวนการเชิง พาณิ ช ย์ 6) การวิจ ัย และพัฒ นา โดยมี
ปั จ จัย ภายนอกหลัก 4 ด้ า น เป็ นตัว กํ า หนดการปรับ
กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ใ นการจั ด การนวั ต กรรม ได้ แ ก่
1) การเปลีย่ นแปลงรูปแบบนวัตกรรม 2) การเปลีย่ นแปลง
รูปแบบอุตสาหกรรม 3) ระบบธุรกิจและนวัตกรรม 4) โลกา
ภิวตั น์ (พันธุอ์ าจ ชัยรัตน์, 2549: 17-18)
มาโคโตะ ยู ซู อิ (2555) กล่ า วว่ า การจัด การ
นวัตกรรมการบริการให้ประสบความสําเร็จจะต้องคํานึงถึง
ปั จจัย 4 ประการ คือ
1. ใช้ แ นวคิ ด ที่ มี ผู้ด ํา รงชี วิ ต (ลู ก ค้ า ) เป็ น
จุดเริ่ มต้ น เช่น การให้บริการสินค้าที่สร้างความสะดวก
ให้กบั ลูก ค้า หรือ การเก็บ ข้อ มูล ความต้อ งการจากลูกค้า

จะต้องสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง แล้วนําความต้องการนัน้ มา
ตอบสนองอย่างละเอียดและพิถีพถิ นั อาจใช้ไอที (IT) มา
วิเคราะห์ความต้องการและรูปแบบการบริโภคของลูกค้า
นอกจากนี้อาจใช้วธิ กี ารดึงดูดลูกค้าโดยใช้การ์ดสะสมแต้ม
ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า ( Customer
Relationship Management: CRM) หรือการให้บริการ Ecommerce, One-to-One Service เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่มา
จากแนวคิดทีม่ ผี ดู้ าํ รงชีวติ เป็ นจุดเริม่ ต้นทัง้ สิน้
2. การปฏิ รปู กรอบที่มีอยูเ่ ดิ ม คิดค้นการบริการ
ใหม่ทเ่ี กิดจากการเชื่อมประสานธุรกิจ ซึง่ ถือว่าเป็ นบริการ
ที่ก้าวข้ามกรอบเดิมของธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ท่กี ้าวข้ามกรอบของธุรกิจเดิม เช่น บริษทั Navitime
ใช้เทคโนโลยีเดิมของตัวเองและระบบ GPS เป็ นฐานใน
การเชื่อมประสานข้อมูลด้านสถานที่ การจัดการแสดง โรง
ภาพยนตร์ การท่ อ งเที่ย ว ฯลฯ ทํ า ให้ บ ริษั ท สามารถ
ให้บริการเนวิเกชันและให้บริการแนะนําส่วนตัวหรือแนะนํา
ข้อ มูล ของบริษัท ต่ อ ผู้บ ริโ ภคได้ด้ว ย ซึ่ง สิ่ง นี้ ถือ ว่ า เป็ น
บริการใหม่ทก่ี า้ วข้ามกรอบเดิมของธุรกิจ
3. การสร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ ป็ นแบบ
แพลตฟอร์มที่ เหมาะกับธุรกิ จบริ การ แพลตฟอร์ม ใน
ที่น้ีหมายถึง การทํางานร่วมกันในหลายระบบปฏิบตั ิการ
ถือว่าเป็ นการตอบสนองความต้องการในยุคใหม่ เช่น การ
สาธารณสุขมีการแบ่งงานออกเป็ น การรักษาพยาบาล การ
ดูแลผู้ป่ วยและผู้สูงอายุ การประกัน สัง คมและสวัสดิการ
สังคม การสร้า งแพลตฟอร์มขึ้น มาเพื่อให้กิจกรรมต่ างๆ
สามารถดําเนินร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับว่ามี
ประโยชน์อย่างมาก ปกติแล้วในธุรกิจบริการจะมีลกั ษณะ
การให้ บ ริ ก ารที่ เ ข้ ม ข้ น ต่ อ หน้ า ลู ก ค้ า คุ ณ ภาพการ
ให้บริการหรือคุณภาพบริการหลังการขายขึน้ อยู่กบั การวาง
โครงสร้ า งพื้ น ฐานในการสนั บ สนุ นการทํ า งาน ใน
ความหมายดังกล่ าวนี้ ทํา ให้ร้านอาหารที่ต้องการรักษา
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารหรือการที่บ ริษัท
ต้ อ งกา รลดต้ น ทุ น ใ นการ ประก อบกา ร ต้ อ งสร้ า ง
แพลตฟอร์มในการดําเนินการขึน้ มา แม้กระทังร้
่ านค้าปลีก
อย่างเซเว่น อีเลฟเว่น ก็จําเป็ นจะต้องสร้างแพลตฟอร์ม
ของการบริการขึน้ มาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ
4. บริ การที่ มีลกั ษณะของการมี ส่วนร่วม คือ
การคิด ร่ ว มและอยู่ร่ ว มกัน ของบริษัท กับ ลูก ค้า หรือ การ
ยอมรับความคิดเห็น บางครัง้ ลูกค้าก็ต้องการมีส่วนร่วมใน
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การสร้างสรรค์บริการใหม่ขน้ึ มา ความต้องการมีส่วนร่วมนี้
มีแ นวโน้ ม เพิ่ม มากขึ้น เช่ น การใช้วิธีก ารตัง้ ราคาแบบ
EDLP (Everyday Low Price) ซึง่ ต้องเป็ นราคาทีถ่ ูกทีส่ ุด
ในพืน้ ทีน่ นั ้ ในทุกๆ วัน ผูซ้ อ้ื จึงไม่จําเป็ นต้องแวะเวียนไปดู
ราคาตามร้า นอื่น นอกจากนี้ ย ังมีก ารออกบัตรซื่อสัต ย์ท่ี
อธิบายคุณสมบัตขิ องสินค้า และการแสดงราคาและส่วนลด
ของสิน ค้า ที่เ ป็ น ที่ย อมรับ ของผู้ซ้ือ การให้ข้อ มูล หรือ ใช้
ข้อมูลร่วมกับลูกค้าเป็ นแนวทางพื้นฐานที่ใช้ในการสร้าง
ความไว้วางใจจากลูกค้า การคิดร่วมจากลูกค้านี้จงึ เป็ นการ
ทํ า ให้บ ริก ารมีก ารปรับ ปรุ ง ที่ต รงกับ ความต้ อ งการ ใน
ขณะเดี ย วกัน ก็ เ ป็ นการเพิ่ม ผลิต ภาพของร้ า นค้ า ด้ ว ย
แนวคิดเรื่องการคิดร่วมนี้ นอกจากจะทําให้ความสัมพันธ์
ระหว่างผูป้ ระกอบการกับลูกค้าดีขน้ึ แล้ว ยังทําให้เกิดความ
พึงพอใจในเหล่าพนักงานทีร่ ่วมให้บริการนัน้ อีกด้วย

บทสรุป

หลายองค์การประสบความสําเร็จและอยู่รอดได้
เพราะการสร้างนวัตกรรม การทีอ่ งค์การรวบรวมความรูท้ าง
เทคโนโลยี และประสบการณ์ ต่างๆ ในการสร้างสรรค์ และ
นําเสนอสิง่ แปลกใหม่ในสินค้าและบริการ รวมถึงการส่งมอบ
ให้ถงึ มือลูกค้า ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อองค์การเท่านัน้ แต่
ยังทําให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตตามไปด้วย
นวัตกรรมช่วยทําให้ผปู้ ระกอบการค่อยๆ ก้าวนํา
คู่แข่งออกไปทีละน้อย ซึง่ หากองค์การใดไม่สามารถคิดค้น
นวั ต กรรมได้ ในขณะที่ อ งค์ ก ารอื่ น ๆ มี ก ารคิ ด ค้ น
เปลีย่ นแปลงและปรับปรุงกระบวนการดําเนินการต่างๆ อยู่
ตลอดเวลา จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่ อผลการดําเนินงาน
ขององค์การได้ ผูป้ ระกอบการจึงพยายามนําเอานวัตกรรม

และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อธุรกิจ
นวัตกรรมการบริการเป็ นแนวคิดทีต่ ่อยอดมาจาก
เรื่องโซ่คุณค่า (Value Chain) หรือกระบวนการส่งต่อสินค้า
และบริการให้ถงึ มือลูกค้าอย่างราบรื่น เพียงแต่ได้เพิม่ เรื่อง
การสร้างสรรค์ บรรจุภัณฑ์ บริการ การตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างทันที (Real-time) ระบบการส่ง
มอบสินค้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และการใช้อนิ เทอร์เน็ตหรือ
ระบบดิจติ อลมาให้บริการแก่ลูกค้า การบริการยุคใหม่จงึ มี
ความจําเป็ นอย่างสูงที่จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยําใน
เรื่องความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อการ
ใช้บริการ และมีแนวโน้มการพัฒนาบริการด้วยการเชื่อมต่อ
กับลูกค้า ขยายบริษัทจัดหา ซึ่งผู้จดั หาการบริการก็ต้อง
ติดตามผลความพึงพอใจ ประสบการณ์ และพฤติกรรมของ
ลูกค้า เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาบริการและแข่งขันกับ
คู่แข่ง จุดเด่นของภาคบริการจึงอยู่ท่กี ารเร่งหาความคิด
ใหม่ๆ ช่วงชิงความต้องการบริโภคสินค้าในวิธกี ารทีแ่ ข่งกับ
เวลาและเพิ่ม แนวทางการจัด หาสิน ค้ า สู่ ผู้ บ ริโ ภคด้ ว ย
คุณภาพ ราคา ตําแหน่งคุณค่าของสินค้าและความสัมพันธ์
กับ คู่ แ ข่ ง นวัต กรรมการบริก ารสามารถเริ่ม ขึ้น ตั ง้ แต่
กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตจําเป็ นต้องควบรวม
การผลิตเข้ากับการบริการ โดยบริษัท ต่ างๆ จะเน้ น การ
สร้างทักษะความสามารถในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ภายในม ากกว่ า ก ารจ้ า ง เอาต์ ซ อ ร์ ส (Out Source)
ส่งเสริมพนักงานให้มีความ สามารถในการใช้นวัตกรรม
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การเพิม่ คุณค่าผลิตภัณฑ์ดว้ ย
การสร้างภาพลักษณ์ทท่ี นั สมัย ประหยัดพลังงาน เป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
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