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บทคัดยอ   

ยุคกระแสโลกาภิวัตนแพรกระจายไหลบาเพ่ิมมากขึ้น ทําใหมีการลดกฎเกณฑและอุปสรรคในการเขาสู
ตลาดระหวางประเทศ  สงผลใหการแขงขันทางการคาระหวางประเทศรุนแรงมากขึ้น รวมท้ังการไหลเลื่อนทาง
เงินทุน ความกดดันที่เกิดจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑที่ส้ันลง  การที่ธุรกิจจะรักษาการเจริญเติบโตในการดําเนิน
ธุรกิจอยางยั่งยืนไดนั้นคือการสรางนวัตกรรมใหเกิดขึ้นภายในองคกร มิฉะนั้น ธุรกิจก็จะถูกครอบครองสวนแบง
ตลาดจากธุรกิจคูแขง ดังนั้น นวัตกรรมมีความจําเปนอยางมากที่จะกอใหเกิดความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว  
รวมท้ังความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน        
 ทั้งนี้  ผูประกอบการไทยสามารถสรางบรรยากาศใหเกิดวัฒนธรรมภายในเพื่อใหสรางสรรคนวัตกรรม
ใหมๆ โดยเนนการคนหาวิธีการในการทํางานใหมหรือปรับปรุงวิธีการทํางาน การสรางวิสัยทัศนขององคกรที่
มุงเนนการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ผูประกอบการไทยจะตองทราบถึงความสามารถของตนเองวาจะสามารถ
สรางสรรคนวัตกรรมอยางไร รูปแบบใดบาง เพ่ือสรางความแตกตางในธุรกิจซึ่งจะทําใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบรโิภคไดอยางสมบูรณและจะกอใหเกิดความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจคูแขง    

คําสําคัญ: นวัตกรรม  

Abstract    

Current era of globalization spread more affluent. Make the rules and reduce barriers to 
access international markets. Result in international competition more severe. The flow of capital 
pressure caused by the product life cycle shorter. The business will keep growing and sustainable, it is 
the innovation that occurs within the organization, otherwise business will be occupied a market share 
of business competitors, so innovation is much needed to cause stability of long-term business as  well 
as a sustainable competitive advantage.            
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The Thai entrepreneurs to create the cultural atmosphere in order to create innovations. 
Emphasis on trade for new methods of work or improve how they work. Creating  a  vision of  an  
organization  that   focuses  on  the  changes  also Thai entrepreneurs must know the capabilities of 
their own will to innovate how variations do to make a difference in the business, enabling consumers 
needs. have complete and will cause the ability to compete with business rivals.  

Keywords : Innovation 

บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมเปนปจจัยสําคัญที่เรงใหเกิดการสรางสรรความรูใหมๆ 

ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตนมีการแพรกระจายไหลบาเขามาเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีการลดกฎเกณฑและอุปสรรค
ในการเขาสูตลาดระหวางประเทศ  สงผลใหการแขงขันทางการคาระหวางประเทศรุนแรงมากขึ้น รวมท้ังการไหล
เล่ือนทางเงินทุน ความกดดันที่เกิดจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑที่ส้ันลง  รวมทั้งรสนิยมของผูบริโภค ระดับ
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือใหธุรกิจดํารงอยูและมีความสามารถในการแขงขันใน
สถานการณที่มีการพลวัตอยางมากใหไดนั้น  นวัตกรรมจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 

ทั้งนี้ ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในเวทีการคาโลกตกอยูในสภาวะที่เรียกวา”กลืนไม
เขาคายไมออก” (stuck in the middle) กลาวคือประเทศไทยไมมีความสามารถในการแขงขันกับผลิตภัณฑที่
ผลิตจากประเทศที่เนนแรงงานเปนปจจัยการผลิตหลัก (Labour Intensive Countries) ซึ่งประเทศในกลุม
ดังกลาว เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเวียดนาม เปนตน จะมีสมรรถนะหลัก(Core Competency) 
ในดานคาแรงที่มีระดับต่ํากวาประเทศไทยอยางมากสงผลใหแยงชิงสวนแบงตลาดในประเทศอื่น รวมทั้งยังเขา
มาตีตลาดภายในประเทศไทยเองอีกดวย ตัวอยาง เชน ขาว ผัก ผลไมประเภทตางๆ เปนตน ขณะเดียวกัน 
ประเทศไทยก็ไมสามารถแขงขันกับผลิตภัณฑที่ผลิตจากประเทศที่เนนเงินทุนเปนปจจัยการผลิตหลัก (Capital 
Intensive Countries) ประเทศในกลุมดังกลาว เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เปนตน จะมีสมรรถนะหลักใน
ดานความรูใหมๆ รวมท้ังระดับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑของตนเองได
เปนอยางมาก 

แนวทางหนึ่งในการรักษาการเจริญเติบโตในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนไดนั้น ก็คือ การที่
ผูประกอบการไทยจําเปนตองสรางนวัตกรรมใหเกิดขึ้นภายในองคกร มิฉะนั้นธุรกิจจะถูกครอบครองสวนแบง
ตลาดจากธุรกิจคูแขง (Johne, 1999: Higgins, 1996) อยางไรก็ตาม นวัตกรรมนับเปนส่ิงใหมสําหรับ
ผูประกอบการไทย และเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งสําหรับการแขงขันในตลาดโลก ดังนั้น ผูประกอบการ
จําเปนตองศึกษาเรียนรูปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดนวัตกรรมภายในองคกร พรอมทั้งอบรมบุคลากรของตนใหเกิด
ความคิดสรางสรรค ซึ่งจะทําใหผูประกอบการสามารถนํานวัตกรรมดังกลาวที่เกิดขึ้นไปใชประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจในปจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะประเด็นสําคัญคือ ผูประกอบการไทยจะทําอยางไรจึงจะสราง
นวัตกรรมดังกลาวใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิผลสามารถนําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันไดจริง และคุมคา
กับการลงทุนในการพัฒนาดังกลาวไดอยางยั่งยืน   
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ความหมายของนวัตกรรม       
 Zaltman (1973) กลาวถึงนวัตกรรมวา ความคิดตางๆ  แนวทางการปฏิบัติหรือวัตถุหรือส่ิงตางๆที่ผลิต
หรือประดิษฐขึ้นแลวมีความแปลกใหมเกิดขึ้นจากการนําไปบริโภคของผูบริโภคตอไป   
 ทั้งนี้ Tinnesand (1973) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับนิยามของนวัตกรรมโดยสอบถาม
กลุมตัวอยางจํานวน ๑๘๘ คน ซึ่งมีผลการวิจัย ดังนี้      
 - การแนะนําความคิดใหมๆ สูตลาด รอยละ ๕๒      
 - การแนะนําส่ิงประดิษฐใหมๆ รอยละ ๑๔      
 - ความคิดใหมที่มีความแตกตางจากแนวความคิดเดิม รอยละ ๑๔    
 - การแนะนําความคิดใหมๆ ที่กอใหเกิดพฤติกรรมหลากหลายมากขึ้น รอยละ ๑๑  
 - ส่ิงประดิษฐทั่วๆไป รอยละ ๙      
 Drucker (1985) ใหคํานิยามของนวัตกรรมวา นวัตกรรมคือกิจกรรมที่มีความสําคัญอยางมากสําหรับ
ธุรกิจที่จะกอใหเกิดความสามารถในการแขงขันพรอมทั้งรักษาความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน
ตลอดไป นอกจากนี้ ยังอธิบายเพ่ิมเติมวานวัตกรรมนับเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับความเปนผูประกอบการ
ของธุรกิจ          
 Kuhn (1985) และ Badawy (1988)  กลาวถึงนวัตกรรมวา รูปแบบของความคิดสรางสรรคที่เกิดขึ้น
จากนามธรรมแลวสามารถนําไปสรางสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นและสามารถนําส่ิงนั้นไปใชประโยชนได  
 Urabe (1988) และ Twiss (1992)  กลาวไววา นวัตกรรมประกอบดวยกระบวนการในการสรางสรรค
ความคิดใหมๆ เพ่ือนําไปสูผลิตภัณฑหรือบริการใหม ส่ิงประดิษฐ กระบวนการใหม ที่ประสบความสําเร็จในการ
นําสูตลาด และกอใหเกิดกําไร ความพอใจของลูกคา รวมทั้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ อัตราการจาง
งานควบคูไปกับอัตรากําไรที่เพ่ิมสูงขึ้นของธุรกิจ       
 Udwadia (1990) นิยามวา ความคิดสรางสรรคที่ไดรับการยอมรับแลวนําไปพัฒนากลายเปนผลิตภัณฑ 
กระบวนการหรือบริการตอไป       
 Damanpour (1991) นิยามวา การสรางสรรคส่ิงใหมๆ (generation) การพัฒนา (development) การ
ปรับตัว (adaptation) ของแนวความคิดแปลกใหมที่เกิดขึ้นภายในสวนใดสวนหนึ่งของธุรกิจ  
 Nohria and Gulati (1996) ไดใหคํานิยามเพ่ิมเติมถึงนวัตกรรมวา นวัตกรรมยังครอบคลุมถึงนโยบาย
ทางธุรกิจ โครงสรางขององคกรและวิธีการหรือกระบวนการตางๆ รวมทั้งโอกาสทางการตลาดที่ทาง
ผูประกอบการพยายามสรางสรรคขึ้นมาใหม         
 Jon-Arild Johannessen, Bjørn Olsen และ G.T. Lumpkin Innovation (2001) ไดแสดงนัยของ
นวัตกรรมวาเปนส่ิงแปลกใหม โดยการกําหนดวาส่ิงใดจะเปนนวัตกรรมที่ดีไดนั้นจะสามารถหาคํานิยามไดจาก
มาตรวัดในสามมิติ ไดแก  ส่ิงแปลกใหมนั้นคืออะไร ส่ิงแปลกใหมนั้นมีวิธีการดําเนินงานหรือวิธีใชอยางไร และ
ส่ิงแปลกใหมนั้นนําเสนอตอใคร        
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รวมทั้งนักวิชาการชาวไทย คือ วิรัช สงวนวงศวาน (อางใน ร็อบบินส, สตีเฟนส พี.:๒๕๕๐) ไดใหคํา
นิยามของนวัตกรรมวาเปนกระบวนการนําความคิดสรางสรรค มาแปลงใหเปนสินคา บริการหรือวิธีการทํางาน
ใหมๆ ที่เปนประโยชนหรือทําใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นมาได  ทั้งนี้ ความคิดสรางสรรคที่กลาวถึงหมายความ
รวมถึง ความสามารถในการประสานความคิดหลายๆความคิดไปในทางที่กอใหเกิดความคิดใหมๆ 
 และสุดทาย ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช (อางในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม:๒๕๔๙) ไดนิยามไววา นวัตกรรมคือ ส่ิงที่มีการคิดหรือทําขึ้นใหม ซึ่งการคิดหรือทําขึ้นใหมนี้ อาจ
เปนการตอยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยูแลว หรือเปนการคิดขึ้นใหม หรือสรางทําขึ้นใหมโดยไมมีฐานเดิมก็ได ซึ่งสวน
ใหญแลวนวัตกรรมจะเปนประเภทที่มีการตอยอดหรือหาสวนผสมที่เหมาะสมมากกวา ซึ่งก็ตองมีประโยชนและ
กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม นวัตกรรมไมจําเปนวาตองเปนเรื่องของเทคโนโลยีในทางวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยี
เทานั้น แตอาจเปนเรื่องของวิถีชีวิต การทํางานหรือทางสังคมก็ได ยกตัวอยาง เชน ตมยํา ที่เปนนวัตกรรมจาก
การรวบรวมขิง ขา ตะไคร ใบมะกรูด มะนาว พริกขี้หนู  เขาดวยกัน เปนตน      
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคํานิยามทําใหเราทราบวานวัตกรรมประกอบดวยปจจัยที่จับตอง
ได ยกตัวอยางเชน ผลิตภัณฑ โครงสรางองคกร ระดับเทคโนโลยี และในขณะเดียวกันก็ประกอบดวยปจจัยที่
จับตองไมได ยกตัวอยาง เชน กระบวนการทางการจัดการ นโยบายในการดําเนินธุรกิจ ทักษะในการ
ประสานงาน เปนตน  

ความสําคัญของนวัตกรรม        
 Jacobson (1992) กลาวถึงประโยชนของนวัตกรรมวา ถาหากธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องใน
ดานการผลิต รวมทั้งตองเผชิญกับสถานการณที่ไมแนนอนตลอดเวลา รวมทั้งโอกาสในการไดกําไรของธุรกิจ  
เพราะฉะนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงของสถานการณจะสามารถเพิ่มความกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันระดับโลก   
 ทั้งนี้ การจัดทํานวัตกรรมภายในองคกรจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของหลายๆภาคสวนในองคกร 
นับตั้งแตผลิตภัณฑหรือบริการใหม  โครงสรางองคกรรูปแบบใหม  ระบบการบริหารจัดการ กระบวนการทาง
เทคโนโลยีใหมๆ  รวมถึงแผนงานใหมๆที่มีความเกี่ยวของกับบุคลากรภายในองคกรดวย (Damanpour, 1996) 
 ธุรกิจสวนใหญมักถกเถียงเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสําคัญของ"การทํานวัตกรรม”และก็มีหลายธุรกิจ
ที่พยายามจะทํานวัตกรรมอยางจริงจัง แตปรากฏวามีธุรกิจเพียงไมกี่แหงเทานั้นที่ประสบความสําเร็จในการทํา
นวัตกรรมอยางแทจริง ซึ่งในความเปนจริงแลว นวัตกรรมมักจะหลอกหลอนผูบริหารในองคกรอยูเสมอ 
เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงอยางหลีกเล่ียงไมได  แมวาธุรกิจหลายแหงจะพยายามวาด
ภาพถึงขอดีและผลประโยชนของนวัตกรรมอยางมากมายก็ตาม  แตธุรกิจก็ยังไมอยากที่ลงทุนจํานวนมากแมวา
จะตองการใหเกิดนวัตกรรมภายในองคกรซึ่งถือวาเปนเสนเลือดหลอเล้ียงใหองคกรก็ตาม(Ahmed ,1998)
 นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Open University Business School เสนอวา ธุรกิจในประเทศอังกฤษ
จํานวนมากตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรมเพื่อการแขงขันยังคงความสามารถในการแขงขันอยู แต
ผลการวิจัยพบวาหลายองคกรเหลานี้ไมมีแนวทางที่ชัดเจนเพียงพอในการจัดการนวัตกรรมใหเหมาะสมลงตัว
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เพ่ือใชกําหนดเปนกลยุทธทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติผลงานวันตอวันขององคกรของตน ของ
หลักสูตรนี้อาจเปนหนึ่งในอุปสรรคสําคัญในการสงเสริมนวัตกรรม     ย่ิงไปกวานั้น นวัตกรรมมีความจําเปน
อยางมากที่จะกอใหเกิดความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว (long-term stability) การเจริญเติบโตของอัตราผล
กําไร (growth) ผลตอบแทนสําหรับผูถือหุน (shareholder returns) และความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 
รวมทั้งความสามารถในการรักษาตําแหนงของผูเลนที่สําคัญในอุตสาหกรรมได และในขณะเดียวกันการ
สรางสรรคนวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑหรือบริการนับเปนการสรางรายไดใหแกธุรกิจ พรอมทั้งยังสงผลใหคุณภาพ
ของผลิตภัณฑและบริการดีขึ้นและทําใหตนทุนการผลิตลดลง (Hart, 1996; Davis and Moe, 1997; Cook, 
1998; Doyle, 1999;)    

รูปแบบของนวัตกรรม         
 รูปแบบของนวัตกรรมที่ธุรกิจนิยมในการแขงขันทางธุรกิจเพ่ือใหประสบผลสําเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไว 
สามารถแบงออกไดเปน ๓ ประเภทที่สําคัญ (Johne, 1999) ไดแก นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการ 
(Product and Service innovation) นวัตกรรมดานกระบวนการ (Process innovation) และ นวัตกรรมดาน
การตลาด (Market innovation)         
 ๑. นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการ     
 นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการ นับเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในแงการสรางรายไดใหแก
ธุรกิจ โดยนวัตกรรมดานดังกลาวจะคุมครองรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพใหคงที่และในขณะเดียวกันก็จะทําใหธุรกิจ
ประหยัดคาใชจาย  ทั้งนี้ การปรับปรุงเปล่ียนแปลงดานผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจอยางถอนรากถอนโคน 
นับเปนความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว (Hart, 1996)   
 ทั้งนี้ อํานาจของนวัตกรรมในดานดังกลาว จะสงผลชวยใหผูประกอบการสามารถรักษาและเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของตําแหนงทางการตลาดไดอยางไมตองสงสัย โดยผูประกอบการจะตองสามารถ
วิเคราะหถึงความแตกตางในอรรถประโยชนหลัก สาลักษณ (Features) ในการใชงานตางๆของตัวผลิตภัณฑ
หรือบริการเปนประจําและตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหผูประกอบการสามารถสรางความแตกตางของผลิตภัณฑหรือ
บริการในสายตาของผูบริโภคและกอใหเกิดความตองการในลูกคาเฉพาะกลุมไดในภายหลัง   
 นอกจากนี้  ผูประกอบการอาจจะสามารถตั้งราคาขายผลิตภัณฑหรือบริการในราคาที่สูงกวาปกติ 
(Premium price) ก็ได เพ่ือนํารายไดสวนที่เพ่ิมขึ้นมาใชในการสรางนวัตกรรมใหผลิตภัณฑหรือบริการใน
ภายหลังตอไป (Storey และ Easingwood, 1998)  และในขณะเดียวกันผูบริโภคอาจไดรับการตอบสนองจาก
ธุรกิจในรูปแบบใหมๆ  ยกตัวอยาง  เชน ความสําเร็จทางธุรกิจของธนาคาร First Direct ซึ่งเปนบริษัทในเครือ
ของธนาคาร Midland ที่สหราชอาณาจักร ซึ่งนับเปนธนาคารคาปลีก (Retail Bank) ที่เติบโตเร็วที่สุดธนาคาร
หนึ่ง  โดยธนาคาร First Direct จะใหบริการลูกคาทางโทรศัพทเทานั้น ซึ่งจากวิธีการใหมดังกลาวนี้กอใหเกิด
ความสนใจกับกลุมลูกคาเปาหมายที่ยังเปนคนหนุมสาว มีความมั่นใจในตัวเองสูงและชอบความเปนสวนตัวโดย
นอกจากจะเสนอผลิตภัณฑและบริการหลักที่ธนาคารอื่นทั่วๆไปมีอยูแลว ยังมีบริการใหคําแนะนําตลอด ๒๔ 
ชั่วโมงอีกดวย ซึ่งสะดวกสบายกวาการไปติดตอดวยตนเอง (Face to face)ที่ตองไปรอแถวยาวในระหวางเวลา
ทําการ วิธีใหมของการใหบริการลูกคานี้นับเปนการปฏิวัติตลาด     
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 ๒. นวัตกรรมกระบวนการ       
 นวัตกรรมกระบวนการนับเปนการรวบรวมคุณภาพของรูปแบบการใชงานที่มีอยูรวมทั้งการปรับรื้อ
กระบวนการทางธุรกิจ (Cumming, 1998) รูปแบบดังกลาวนับวาไมใชเรื่องงาย แตหากผูประกอบการมี
จุดมุงหมายที่แนชัดและแนวแนแลว นวัตกรรมกระบวนการจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตของธุรกิจ ซึ่งจะ
สงผลใหตนทุนในการผลิตลดลงและผูบริโภคก็จะไดผลิตภัณฑหรือบริการที่มีราคาลดต่ําลงหรืออาจจะไดรับ
ผลิตภัณฑหรือบริการที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นแตราคาคงเดิม     
 ๓. นวัตกรรมการตลาด        
 รูปแบบของนวัตกรรมเกี่ยวของกับการปรับปรุงสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในกลุม
ลูกคาเปาหมายและการกําหนดวาจะเลือกแนะนําผลิตภัณฑหรือบริการในตลาดใดที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้
นวัตกรรมตลาดมีจุดมุงหมายที่สําคัญ ๒ ประการ ไดแก (Johne, 1999)    
 ๓.๑ การกําหนดตลาดใหมที่มีศักยภาพรวมถึงรูปแบบใหมในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ และ
วิธีการเขาสูตลาด ทั้งนี้ ผูประกอบการตองมีทักษะและประสบการณในการกําหนดสวนแบงตลาดที่เปนกลุม
ลูกคาเปาหมายใหชัดเจนมากที่สุดเทาที่จะทําได เพราะยิ่งผูประกอบการสามารถแบงสวนตลาดใหเล็กลงมาก
เทาไร ก็จะงายตอการบริหารจัดการลูกคาไดมากเทานั้น และจะสงใหธุรกิจไดรับผลกําไรอยางเต็มที่ ใน
ขณะเดียวกัน ถาหากผูประกอบการไมสามารถแบงสวนตลาดกลุมเปาหมายไดชัดเจนแลวก็จะทําใหธุรกิจไดรับ
ผลกําไรนอยกวาที่ควรจะเปน โดยในระยะเวลาที่ผานมาไมกี่ป นักการตลาดหลายทานไดนํา ”ผลประโยชนจาก
การแบงสวนตลาด” (Market Share Benefit ) มาใชและไดรับความนิยมอยางกวางขวาง โดยนักการตลาดจะ
ศึกษาจากทัศนคติของผูบริโภคเปนหลักเกณฑสําคัญในการแบงสวนตลาดรวมถึงโอกาสในการใชผลิตภัณฑหรือ
บริการ (Usage Occasions) ซึ่งจะทําใหนักการตลาดทราบโอกาสทางการตลาดที่มีความเปนไปไดสูงในอนาคต
 ๓.๒ วัตถุประสงคที่สองของนวัตกรรมตลาดเกี่ยวของกับการที่ผูประกอบการจะตองสามารถคัดเลือก
ตลาดในการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการแกลูกคากลุมเปาหมายใหดีย่ิงขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้ ผูประกอบการจะตอง
อาศัยการตีความหรือแปลคาอยางถูกตองชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของ”ความพึงพอใจในการซื้อของลูกคา
กลุมเปาหมาย” ซึ่งถาหากผูประกอบการสามารถเขาใจถึงรายละเอียดของ”ความพึงพอใจในการซื้อของลูกคา
กลุมเปาหมาย”อยางถองแทแลว ก็จะทําใหลูกคายินดีและมีแนวโนมที่จะจายคาราคาผลิตภัณฑหรือบริการที่สูง
กวาธุรกิจคูแขง           
 ทั้งนี้ Mathur และ Kenyon (1997) ไดกลาวถึงความพึงพอใจของผูบริโภคนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง 
โดยในบางครั้งอรรถประโยชนหลักในผลิตภัณฑเดียวกัน ผูบริโภคอาจจะมีความตองการในการบริโภครวมทั้ง
มุมมองในการตัดสินซื้อที่แตกตางกันก็ได โดยนักการตลาดไดแบงผูบริโภคออกเปน 4 ประเภทสําคัญ ดังนี้  

- ผูบริโภคที่เนนผลิตภัณฑ (Commodity-buy mode) จะเปนผูบริโภคที่มีความรูหรือไดแสวงหาความรู
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือบริการเปนอยางดีแลว ผูบริโภคกลุมนี้จะใชระดับราคาเปนปจจัยหลักที่
สําคัญที่สุดเพียงอยางเดียวในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ    
 - ผูบริโภคที่เนนการใชงาน (Product-buy mode) จะเปนผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑหรือบริการอยางดีเชนกัน แตมีการแสวงหาในขอมูลความรูเกี่ยวกับการใชงานพิเศษที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ใชงานพ้ืนฐาน  และยินดีที่จะพรอมจายคาราคาสวนเพ่ิม (premium price)    
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 - ผูบริโภคที่เนนระบบ (System-buy mode) จะเปนผูบริโภคที่มีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
ผลิตภัณฑหรือบริการบางเล็กนอย และพรอมที่จะตัดสินใจซื้อเมื่อมีการแนะนําขอมูลเพ่ิมเติมจากผูขาย 
 - ผูบริโภคที่เนนคําปรึกษา (Consulting-buy mode) จะเปนผูบริโภคที่ตองการเพียงคําแนะนําในการ
บริโภคผลิตภัณฑหรือบริการจากผูขายและจะทําใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจซื้อไดทันที                    
 จากรูปที่ ๑ จะเห็นไดวาปจจัยหลักที่สําคัญในการตัดสินใจของผูบริโภคในแตละกลุมนั้น ไดแกความ
แตกตางในสายตาของผูบริโภคเกี่ยวกับคุณสมบัติพ้ืนฐานของผลิตภัณฑหรือบริการรวมทั้งขอมูลที่ผูบริโภคมี
หรือไดรับจากธุรกิจ เพราะฉะนั้น ผูประกอบการจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางภาพลักษณใหกับผลิตภัณฑหรือ
บริการของตนใหโดดเดนจากธุรกิจคูแขงและในขณะเดียวกันตองสามารถที่จะส่ือสารขอมูลที่จําเปนใหผูบริโภค
กลุมเปาหมายไดรับทราบ 

การบริโภคเนนระบบ 
(System-buy)

การบริโภค
เนนการใชงาน

(Product-buy)

Consulting-buy Commodity-buy

คุณสมบัติพ้ืนฐานของ   
ผลิตภัณฑหรือบริการ

มีความแตกตางใน     
สายตาของผูบริโภค

ไมมีความแตกตาง        
ในสายตาของผูบริโภค

มีความแตกตาง               
ในสายตาของผูบริโภค

ไมมีความแตกตาง             
ในสายตาของผูบริโภค

ปจจัยสนบัสนนุในการตัดสินใจซื้อ              
(การใหคําปรึกษาในการประเมินคุณสมบัติพื้นฐาน )

ที่มา: ปรับปรุงจาก Mathur&Kenyon (1997)

การบริโภค
เนนระบบ

(System-buy)

การบริโภค
เนนคําปรึกษา

(Consulting-buy)

การบริโภค
เนนผลิตภณัฑ

(Commodity-buy)

 

                    รูปที่ ๑ แสดงแนวทางในการเลือกซื้อของผูบริโภคกลุมตางๆ   

องคกรนวัตกรรม           
 ผูประกอบการสามารถสรางบรรยากาศใหเกิดวัฒนธรรมภายในเพื่อใหเกิดสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 
โดยเนนการคาหาวิธีการในการทํางานใหมหรือปรับปรุงวิธีการทํางาน การสรางวิสัยทัศนขององคกรที่มุงเนนการ
เปล่ียนแปลงและสรางทัศนคติที่ดีแกบุคลากรตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Arad et al., 1997; 
Tushman and O’Reilly, 1997). ยกตัวอยาง เชน ธุรกิจจะตองมีการกําหนดเปนวาระประจําปและมีการประเมิน
ตามรอบเวลาวาแผนการดําเนินงานเปนไปตามที่วางแผนไวหรือไม    ทั้งนี้ วิธีการหนึ่งที่จะบรรลุการรักษาการ
เจริญเติบโตและความสามารถในการแขงขันไดนั้นก็คือการใหการสนับสนุน กระตุนการสรางความคิดสรางสรรค
และแนวทางการปฏิบัติในการสรางนวัตกรรมภายในองคกร  ซึ่งจะตองมีการมอบหมายจากผูบริหารระดับสูง
เพ่ือที่จะอํานวยความสะดวกในบรรยากาศการทํางาน (Ahmed and Abdalla (1999). อางใน Cottam A. et al., (2001))        

นอกจากนี้ ผูประกอบการการจะตองตระหนักวาการที่องคกรจะมีนวัตกรรมเกิดขึ้นไดนั้น จําเปนตอง
เอาชนะอุปสรรค ๒ ประการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของสังคมที่มีความพลวัตตลอดเวลา
(Giddens, 1984; Sztompka, 1991). กลาวคือ อุปสรรคประการแรกที่องคกรจะเผชิญก็คือ องคกรจะตอง
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พยายามสรางสมดุลระหวางโครงสรางองคกรที่จะปรับเปล่ียนใหมกับงบประมาณและกําหนดระยะเวลาในการ
เปล่ียนแปลง เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนเพียงพอที่จะใหธุรกิจสามารถสรางสรรผลิตภัณฑหรือบริการใหตรงตาม
ความตองการของตลาดไดอยางถูกตอง (Brown and Eisenhardt, 1998)    
 อุปสรรคอันที่สอง การที่จะตองพบกับการตอตานของบุคลากรในการเปลี่ยนแปลง หรือส่ิงแปลกใหม ที่
เกิดขึ้นในองคกร เนื่องจากบุคลากรสวนใหญเคยชินกับสภาพแวดลอมเดิม (Sztompka, 1991).  
 ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีลักษณะเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง และกระบวนการ
ดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นเปนระยะเวลายาวนานหรือเกิดขึ้นในระยะสั้นๆ ก็ได เพราะฉะนั้น ผูประกอบการจะตอง
ศึกษาและทําความเขาใจสาเหตุและขั้นตอนของการเปล่ียนแปลง  พรอมทั้งเขาใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวา
มีการเริ่มตน การดําเนินการ และการสิ้นสุด ตลอดจนโอกาสที่จะเกิดปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน
อยางไร เพ่ือใหสามารถวางแผนการดําเนินงาน การควบคุม การแกไขปญหา และการลดแรงตอตานการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสมตามรูปแบบจําลองระบบการเปล่ียนแปลงของเลวิน ที่ไดใหขอเสนอแนะถึง
ความพยายามที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร  จะประกอบดวยกระบวนการที่แตกตางกัน ๓ 
ขั้นตอน ไดแก ขั้นละลายพฤติกรรม (Unfreezing) ขั้นการเปลี่ยนแปลง (Change) และ ขั้นการหลอหลอม
พฤติกรรมใหม (Refreezing) (ณัฏฐพันธ  เขจรนันท, ๒๕๕๑) 

 ข้ันละลายพฤติกรรม         

 เปนขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการยกเลิกพฤติกรรมและทัศนคติหรือ
ความเชื่อดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีต โดยการสรางความรูสึกถึงความจําเปนที่จะตองมีการเปล่ียนแปลงไปสู
ส่ิงใหมๆที่มีผลประโยชนมากกวา         
 ทั้งนี้ การดําเนินการในขั้นละลายพฤติกรรมจะกระทําไดงายหรือยากนั้น จะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน 
 - แรงกดดันของสภาพแวดลอมภายนอกตางๆ ที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง เชน สภาพการแขงขัน 
สภาพเศรษฐกิจ เปนตน           
 - ผลการปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิภาพในอดีต       
 - การระลึกถึงปญหาตางๆ ของสถานการณในปจจุบัน       
 - การรับรูถึงผลลัพธที่ดีในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับองคกรจากการเปลี่ยนแปลง   
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้สวนใหญมักจะถูกตอตานจากบุคคลตางๆ ในแตละฝายแตละระดับภายใน
องคกรที่มีปฏิกิริยาตอบโตอยางฉับพลัน จึงทําใหการเปล่ียนแปลงภายในองคกรมักไมประสบความสําเร็จ 
ดังเชน ปฏิกิริยาของกบที่ถูกตมในน้ําเดือด ซึ่งมาจากการทดลองพิสูจนทางกายภาพโดยการนํากบลงไปในน้ําที่
กําลังเดือดจัด ผลปรากฏวากบจะกระโดดขึ้นมาทันทีทันใดเลย แตถาเปล่ียนวิธีการใหมโดยการนํากบลงไปอยูใน
น้ําธรรมดากอนแลวจึงคอยเพ่ิมความรอนชาๆ กบก็ยังคงอยูในน้ําไมกระโดดออกมา จนกระท่ังน้ําเดือดจัดแลว 
กบก็จะตายไปในที่สุด ซึ่งเปรียบไดกับองคกรธุรกิจ ถาหากผูประกอบการไมสามารถโนมนาวใหบุคลากรใน
องคกรทราบถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงหรือปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแลว องคกรก็จะตองเผชิญกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นอยางชาๆ และในที่สุดก็จะสูญเสียความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ  
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เพราะฉะนั้น ผูประกอบการหรือผูที่มีสวนรับผิดชอบเกี่ยวของในการเปล่ียนแปลงจะตองใหความสนใจ
หรือเอาใจใสตอบุคลากรในองคกร โดยทําใหพวกเขาเหลานั้นรับรูถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหนา และทําให
พวกเขาเขาใจถึงความสําคัญของขั้นตอนในการละลายพฤติกรรม 

   ข้ันการเปลี่ยนแปลง  

การเปล่ียนแปลงเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการละลายพฤติกรรม โดยผูประกอบการหรือผูที่มีสวน
รับผิดชอบเกี่ยวของในการเปลี่ยนแปลงจะตองดําเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรภายในองคกร 
วิธีการทํางาน โครงสรางขององคกร หรือระดับเทคโนโลยีในการดําเนินงาน ใหเปนไปตามนโยบายหรือ
วัตถุประสงคที่องคกรตั้งไว โดยอาศัยวิธีการตางๆ เขามาชวย เชน การประชาสัมพันธ การจูงใจ การฝกอบรม 
เปนตน เพ่ือใหการเปล่ียนแปลงดําเนินไปอยางราบรื่นตรงตามความตองการ     

ข้ันหลอหลอมพฤติกรรมใหม 

การหลอหลอมพฤติกรรมใหมเปนขั้นตอนสุดทายในกระบวนการ ซึ่งจะเริ่มตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
กับองคกร โดยผูบริหารองคกรจะมีการดําเนินงานใหการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถดําเนินตอไปไดเรื่อยๆ 
และใหบุคลากรมีความเคยชินกับการเปลี่ยนแปลงจนรูสึกเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของ
กิจวัตรประจําวัน  ทั้งนี้ขั้นตอนของการหลอหลอมพฤติกรรมใหมจะเปนขั้นตอนที่รับรองวาผลของการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น  จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจและไดรับผลประโยชนอยาง
เต็มที่ นอกจากนี้ ขั้นตอนการหลอหลอมพฤติกรรมใหมนี้นับเปนขั้นตอนทีมีความสําคัญในการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากถาผูบริหารในองคกรเปล่ียนแปลงระบบจากสถานะเดิมเขาสูสถานะใหมแลว โดยมิไดมีการ
เตรียมพรอมแลวและไมไดพิจารณาถึงโอกาสที่เกิดขึ้นในอนาคต อาจจะสงผลใหการเปลี่ยนแปลงดังกลาวถอย
หลังกลับเขาสูสถานะเดิม เนื่องจากจะมีการตอตานจากพนักงานในองคกรที่เคยชินกับพฤติกรรมเดิมที่เคย
ปฏิบัติกันมาหรือที่เรียกวาแรงเฉื่อย ทั้งนี้ ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงทั้ง ๓ ขั้นตอนจะดําเนินตอเนื่องกัน ซึ่ง
ยากที่จะแยกขั้นตอนในแตละขั้นตอนออกจากกันอยางเด็ดขาด ดังนั้น ผูประกอบการ ผูบริหารในองคกรจึงควร
จะตองศึกษารายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนอยางละเอียด ตลอดจนทําความเขาใจถึงการ
ตอตานที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม      
 จากรูปที่ ๒ จะเห็นไดวาขั้นละลายพฤติกรรมมีทั้งการสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงหรือแรงผลักดันและ
ในขณะเดียวกันก็มีการคัดคานหรือขอจํากัด ซึ่งถาหากในองคกรนั้นมีแรงผลักดันมากกวาขอจํากัดแลว ก็จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในองคกรและนําไปสูการหลอหลอมพฤติกรรมใหมตอไป เพราะฉะนั้นผูประกอบการจึงมี
ความจําเปนที่จะตองผลักดัน จูงใจใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง โดยในชวงระยะแรก (t+1) 
จะมีทั้งแรงผลักดันที่พยายามจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรและขอจํากัดที่ตอตานการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว และในชวงระยะเวลาตอมา (t+2) การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นภายในองคกร 
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ขอจํากัด 
(Restraining

Forces)

แรงผลักดัน    
(Driving Forces)
ขั้นละลาย   
พฤติกรรม 

ขั้นการ
เปลี่ยนแปลง

ขั้นการหลอหลอม     
พฤติกรรมใหม 

สถานภาพดั้งเดิม       
(Status Quo)

สถานภาพที่ตองการ   
(Desired State)

.t+1 .t+2

.t

ที่มา: ปรับปรุงจากณัฐพันธ  ขจรนันท, ๒๕๕๑     

     รูปที่ ๒ แสดงแบบจําลองระบบการเปลี่ยนแปลงของเลวิน 

 นอกจากนี้  Shepherd and Ahmed (2000). Barret (1997)และ Robbins (1996)     ยังไดกลาว
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการแกไขและการปรับปรุงองคกรตางๆ ไดแก  ธุรกิจควรจะใหรางวัลหรือผลตอบแทน
โดยมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณตลอดเวลาเพื่อกอใหเกิดการกระตุนการสรางนวัตกรรมในองคกร มีการ
สนับสนุนใหมีวัฒนธรรมทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองคกรระหวางกันอยางเปดเผย เปดกวางและ
โปรงใสซึ่งจะทําใหบุคลากรทุกคนภายในองคกรสามารถตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง และนําไปใชกับกิจกรรม
หลักภายในองคกรรวมทั้งกอใหเกิดสรางสรรคไดในที่สุด     
 นอกเหนือจากปจจัยตางๆที่ผูประกอบการจะตองตระหนักถึงแลว ผูประกอบจําเปนตองใหความสําคัญ
กับตัวบุคลากรภายในองคกรเองดวย เนื่องจากจะเปนกลไกที่สําคัญกลไกหนึ่งที่จะขับเคล่ือนใหเกิดนวัตกรรม
ภายในองคกร ซึ่งวิธีการสรรหาและการรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพนับวาเปนสวนสําคัญอยางมากในการ
สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของวัฒนธรรมองคกรในการสรางนวัตกรรมขึ้น รวมท้ังการกระจายอํานาจในการ
บริหารทําใหเกิดการกระตุนอยางมากที่จะกอใหเกิดความคิดและกระบวนการตางๆ ในการสรางนวัตกรรม  
(Bresnahan, 1997; Gardenswartz and Rowe, 1998).      
 ในขณะเดียวกัน เดชา  เดชะวัฒน (อางในจุฬาลงกรณ: ๒๕๕๑) ไดกลาววาปจจัยที่กอใหเกิดความ
สรางสรรคของบุคคลจะประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ ๓ ประการ ไดแก    
 ความรูความชํานาญ หมายถึง ความเขาใจในกระบวนการทํางานตลอดจนภูมิปญญาที่ส่ังสมมาของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง         
 ทักษะการคิดสรางสรรค หมายถึง วิธีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งใชในการแกปญหา ซึ่งทักษะดังกลาวมักเกิด
จากกระบวนการคิด บุคลิกภาพ และวิธีการทํางานของแตละบุคคล    
 แรงจูงใจ หมายถึง ความปรารถนาอันแรงกลาหรือความสนใจในสิ่งใดส่ิงหนึ่งของบุคคลที่จะขับเคล่ือน
ใหเกิดกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ       
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 ทั้งนี้ จากการศึกษาของ Valérie (2004) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคกรและนวัตกรรมโดยเลือก
กลุมตัวอยางจากบุคลากรที่เคยทํางานรวมกันมากอนในชวงเวลาที่กําหนด พบวา ปจจัยที่สําคัญที่จะทําให
นวัตกรรมเกิดขึ้นภายในองคกรไดนั้นเกิดจากกระบวนการเรียนรูของบุคลากรภายในองคกร ๒ ระดับ ไดแก 
กระบวนการเรียนรูระดับภายในโครงการ และกระบวนการเรียนรูระดับระหวางโครงการ   
 ๑. กระบวนการเรียนรูระดับภายในโครงการ      
 กระบวนการเรียนรูที่มีการทํางานรวมกันภายในองคกรที่มีบุคลากรทํางานในสายงานที่แตกตางกันไม
วาจะเปนดานการวิจัยและพัฒนา การตลาด การผลิต เปนตน โดยผลลัพธที่เกิดขึ้นก็จะมีการเรียนรู ประสานงาน
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณที่แตละคนไดส่ังสมมาซึ่งกันและกันระหวางผูปฏิบัติงานเอง รวมท้ัง
ความคิดสรางสรรคใหมๆสวนใหญมักจะเกิดขึ้นภายในกลุมงานดังกลาว    
 ๒. กระบวนการเรียนรูระดับระหวางโครงการ      
 กระบวนการเรียนรูดังกลาวจะใชกฎระเบียบและทรัพยากรภายในองคกร รวมทั้งการสรางกฎระเบียบ
ใหมๆและการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานในแตละสายงาน ซึ่งจะกอใหเกิดแรงขับเคล่ือนในการ
สรางสรรคความคิดใหมๆ ขึ้นภายในองคกร            

กลยุทธเพื่อนวัตกรรม         
 จากสภาพการแขงขันในทางธุรกิจที่มีความรุนแรงมากขึ้น  (D’Aveni, 1994) ทําใหธุรกิจจํานวนมาก
จําเปนที่จะตองการกําหนดกลยุทธใหมๆ และรูปแบบโครงสรางองคกรใหมๆ เพ่ือนําไปสูการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ในการดําเนินธุรกิจที่ย่ังยืนมากขึ้น (Eisenhardt, 1989; Brown and Eisenhardt, 1998) รวมท้ังจะตองมี
กระบวนการในการทดลองอยางเปนระบบสม่ําเสมอเพื่อใหองคกรมีนวัตกรรมอยางตอเนื่อง (Hamel, 2000).
 กลยุทธในการสรางนวัตกรรมนับเปนกลยุทธที่สงเสริมการพัฒนา      และการใชงานผลิตภัณฑและ
บริการใหม (Robbins, 1996; Covey, 1993) อางวาที่มาของความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมอยูในวิสัยทัศน
และพันธกิจรวมกันที่จะมุงเนนอนาคต  นอกจากวิสัยทัศนและ  พันธกิจขององคกรความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรมยังลูกคาและตลาดเชิง เนนการแกปญหาของลูกคาในสิ่ งอื่นๆ  (CIMA, 1996) 
 ทั้งนี้ กลยุทธในการสรางนวัตกรรมที่ธุรกิจนิยมกระทํามีอยู ๓ วิธี ดังนี้ 

๑. การปรับปรุงผลิตภัณฑหรือบริการบางสวนหรือทั้งหมด (Adaptation)    
 ๒. การสรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑหรือบริการหลัก (Value added)    
 ๓. การกําหนดตําแหนงทางการตลาดใหม (Repositioning)    

 ๑. ความสําคัญของนวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจนั้น ธุรกิจจําเปนตองทราบถึงความแตกตางในตัว
ผลิตภัณฑหรือบริการ เพ่ือที่จะสามารถตัดสินใจไดวาธุรกิจจะตองทําการปรับปรุงบางสวนหรือจะตองปรับปรุง
ทั้งหมด ซึ่งจะมีผลตอตนทุนที่เพ่ิมขึ้น และในขณะเดียวกันถาหากธุรกิจสามารถหาวิธีการลดตนทุนในการผลิต
ใหตํ่าลง หรือกระทําทั้งสองอยางพรอมกันเลย ก็จะสงผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จ   
 ๒.  ธุรกิจทั้งหลายควรสรางมูลคาเพ่ิมในสายตาผูบริโภค โดยธุรกิจขนาดใหญจํานวนมาก ยกตัวอยาง 
เชน IBM  Texas Instruments  Siemens Nixdorf  Xerox  และ Fujitsu เปนตน  ธุรกิจดังกลาวเคยเนนในเรื่อง
การพัฒนาตัวผลิตภัณฑเพียงอยางเดียว แตในปจจุบันนี้ กําไรในการดําเนินธุรกิจลดนอยลง เชนเดียวกับวงจร
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ชีวิตผลิตภัณฑลดส้ันลง และเทคโนโลยีก็ลาสมัยเร็วขึ้น การเพิ่มอรรถประโยชนในตัวผลิตภัณฑหรือบริการ
เพ่ือใหมีมูลคาในสายตาผูบริโภคเพิ่มมากขึ้นและมีความแตกตางจากธุรกิจคูแขง (Shepherd and Ahmed, 2000).  

 ๓. การรับรูของผูบริโภคถึงความแปลกใหมเปนส่ิงที่จําเปนอยางมากในกระบวนการสรางนวัตกรรม
สําหรับผูประกอบการ Slappendel (1996) เพราะฉะนั้น ธุรกิจหลายๆ แหงจําเปนที่จะตองกําหนดตําแหนง
ทางการตลาดใหมในสายตาผูบริโภคกลุมเปาหมายเดิมหรือจะเปนผูบริโภคกลุมเปาหมายใหมก็เปนไปได
มากกวาที่จะอาศัยการปรับปรุงวิธีการผลิตอยางเดียว   ซึ่งนับวาเปนการชดเชยจุดแข็งของธุรกิจที่จะเกิดจาก
การพัฒนาตัวผลิตภัณฑเพียงอยางเดียวเทานั้น  ในขณะเดียวกันผูประกอบการอาจจะนําเสนอบริการเสริมที่มี
ผลกําไรหนวยสุดทายมากขึ้นประกอบการใชผลิตภัณฑของผูบริโภคไปดวย (Shepherd and Ahmed, 2000). 

  

 การปรับตัวของผูประกอบการไทยในการสรางนวัตกรรม      
 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมประกอบดวยปจจัยที่จับตองได ยกตัวอยางเชน ผลิตภัณฑ 
โครงสรางองคกร ระดับเทคโนโลยี และในขณะเดียวกันนวัตกรรมก็เปนปจจัยที่จับตองไมได ยกตัวอยาง เชน 
กระบวนการทางการจัดการ นโยบายในการดําเนินธุรกิจ เปนตน      
 แนวทางในการเสริมสรางความแข็งแกรงดานนวัตกรรมใหแกผูประกอบการไทยนั้น ภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะตองรวมสรางสังคมผูประกอบการ (Smart Entrepreneur Society) ใหเกิดขึ้นในภาคธุรกิจใหได  
โดยสังคมผูประกอบการที่เกิดขึ้นนั้นจะมีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการไทย แนวทางในการสรางนวัตกรรมของผูประกอบการไทยนั้น จะตองมีปจจัยที่
สําคัญอยางยิ่ง ๒ ประการ ไดแก ความตองการในการสรางนวัตกรรมและศักยภาพในการสรางนวัตกรรม ซึ่งจะ
ทําใหผูประกอบการไทยกาวลวงพนเขต Innovation Threshold ซึ่งจะทําใหผูประกอบการสามารถสรางสรร
นวัตกรรมใหเกิดขึ้นไดภายในองคกรของธุรกิจตนเองได       
 ทั้งนี้ รายละเอียดของแนวทางการสรางสังคมผูประกอบการในธุรกิจไทย จะประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ 
๒ ประการ ไดแก ความตองการในการสรางนวัตกรรม (Propensity to Innovate) และศักยภาพในการสราง
นวัตกรรม (Capability to Innovate)          
 ๑. ความตองการในการสรางนวัตกรรม         
 ภาครัฐและภาคเอกชนจะตองรวมกันหาแนวทางเพื่อใหผูประกอบการมีความตองการที่อยากจะ
สรางสรรคนวัตกรรมดวย “การตอยอดทางนวัตกรรม” เนื่องจากการที่ผูประกอบการจะลงทุนทางดานวิจัยและ
พัฒนาเพื่อผลิตสินคาหรือบริการใหมนั้น จําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมากและใชระยะเวลาคอนขางนานกวา 
ทั้งนี้  การตอยอดทางนวัตกรรมนั้นมีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ๒ ประการ กลาวคือ ทําใหธุรกิจสามารถลด
คาใชจายในการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาและในขณะเดียวกันก็ทําใหธุรกิจสามารถรนระยะเวลาในการวิจัยและ
พัฒนา              
 ซึ่งจากความสําคัญทั้ง ๒ ประการจะสงผลใหธุรกิจสามารถสรางเสริมความไดเปรียบในการแขงขันได
ในระยะเวลาอันส้ัน ทั้งนี้ การตอยอดทางนวัตกรรม สามารถแบงออกไดเปน ๒ ประเภทที่สําคัญ ไดแก การตอ
ยอดนวัตกรรมทางตนน้ําและการตอยอดนวัตกรรมทางปลายน้ํา 
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- การตอยอดนวัตกรรมทางตนน้ํา         
 การตอยอดนวัตกรรมทางตนน้ํานั้น จะเปนกระบวนการทางธุรกิจที่ธุรกิจนําเทคโนโลยีต้ังแต ๒ 
ประเภทขึ้นไป   มาประกอบรวมกันแลวผลิตออกเปน สินคาหรือบริการใหมที่มีเอกลักษณ การใชงานที่แตกตาง
ไปจากเดิม ยกตัวอยาง เชน การรวมเทคโนโลยีทางดาน Optic, Mechanics และ Electronics เขาดวยกัน 
เรียกวา Optomechatonic ซึ่งไมใชเทคโนโลยีใหม หากแตเปนการบูรณาการของทั้ง ๓ เทคโนโลยีรวมเขาไว
ดวยกัน  

- การตอยอดนวัตกรรมทางปลายน้ํา         
 การตอยอดนวัตกรรมทางปลายน้ํานั้น  จะเปนกระบวนการทางธุรกิจที่ธุรกิจจะนําสินคาสําเร็จรูปหรือ
บริการตั้งแต ๒ ชนิดขึ้นไปมารวมกัน ซึ่งทําใหเกิดเปนสินคาหรือบริการที่มีอรรถประโยชนในการบริโภคเพิ่ม
มากขึ้นหรือแตกตางไปจากสินคาหรือบริการเดิม ยกตัวอยาง เชน แชมพูแบบทูอินวัน หรือเครื่องดื่มชงประเภท
ตางๆ แบบทรีอินวัน เปนตน  

๒. ศักยภาพในการสรางนวัตกรรม         
 ในปจจุบัน การตลาดไดเปล่ียนมาสูยุคที่ไมมีคนใดคนหนึ่งระหวางผูผลิตหรือผูบริโภคเปนผูนําทาง
การตลาดแลว   แตทั้งคูจะรวมกันเปน Co creation ซึ่งเปนการตลาดที่ผสมผสานกันระหวางผูผลิต ผูคาวัตถุดิบ
และผูบริโภค ดังนั้น ผูประกอบการสามารถเสริมสรางศักยภาพในการสรางนวัตกรรมไดโดยการสรางเครือขาย
ความรวมมือกันระหวางผูประกอบการและคูคาทางธุรกิจตางๆ ที่อยูในหวงโซอุปทาน ซึ่งไดแก  ผูคาวัตถุดิบ 
ผูผลิต ผูกระจายสินคา  ผูคาสงและผูคาปลีก และในขณะเดียวกัน ผูประกอบการควรจะตองคํานึงการ
ประสานงานในเรื่องของการเลื่อนไหลของขอมูลที่มีความสําคัญทางธุรกจิ ไมวาจะเปน ขอมูลทางดานความ
ตองการของลูกคาที่ผูประกอบการจะตองสามารถตอบสนองความตองการหรือรสนิยมที่เปล่ียนแปลงไป รวมท้ัง
สถานการณการแขงขัน  กฎระเบียบที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ เปนตน ซึ่งจะทําใหธุรกิจและหนวยธุรกิจตางๆท่ี
เปนคูคาทางธุรกิจสามารถกระทําการตัดสินใจรวมกันไดอยางถูกตอง 

สรุป                  
 นวัตกรรมนับเปนส่ิงสําคัญไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ หรือไมวาจะเปนธุรกิจที่จําหนาย
ผลิตภัณฑและบริการที่เนนเทคโนโลยีหรือไมเนนก็ตาม  ธุรกิจทั้งหลายก็จําเปนตองใชนวัตกรรมในการดําเนิน
ธุรกิจทั้งนั้น  เพราะฉะนั้น ผูประกอบการไทยจะตองทราบถึงความสามารถของตนเองวาจะสามารถสรางสรรค
นวัตกรรมอยางไร รูปแบบใดบาง เพ่ือสรางความแตกตางในธุรกิจซึ่งจะทําใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดอยางสมบูรณและจะกอใหเกิดความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจคูแขง    
 การแขงขันในปจจุบันนี้ ผูประกอบการจําเปนตองสรางความไดเปรียบจากความแตกตางอยางมี
เอกลักษณซึ่งเปนส่ิงที่ทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งในการสรางความแตกตาง
ที่โดดเดน ลํ้าสมัยแตกตางไปจากธุรกิจคูแขงขันโดยการที่ธุรกิจสามารถคิดคนนวัตกรรมเพื่อนําไปบรรจุใน
ผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
การคิดคนนวัตกรรมนี้นับเปนส่ิงที่มีความจําเปนมากขึ้น และเปนปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจ ณ ปจจุบัน ซึ่ง
ผูบริหารทุกทานควรจะตองตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรม ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 
และกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีขั้นตอนยุงยากในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรภายในองคกร 
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