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การน าเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีให้เกิดการยอมรับของตลาดไม่ใช่เรื่องง่าย  
เราสามารถดูได้จากหลากหลายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จได้ว่า กว่าที่จะได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางนั้น ใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น MP3 ใช้เวลา 10 ปี Google Search ใช้เวลา 9 ปี หรือ USB 

Drive ใช้เวลา 8 ปี เป็นต้น 

นวัตกรรมเทคโนโลยีนั้นจะมีพัฒนาการในลักษณะของ S-Curve ที่ประกอบด้วย 3 ช่วงเวลา ช่วงแรกคือช่วงเริ่มต้น
พัฒนา ที่ประสิทธิภาพหรือการใช้ประโยชน์ยังเกิดขึ้นอย่างจ ากัด ด้วยความเข้าใจของผู้พัฒนาเอง ที่อาจยังไม่มาก
นัก จึงต้องใช้ความพยายามและทรัพยากรในการพัฒนาต่อเนื่อง ช่วงที่สองคือ ช่วงเร่งตัวของการพัฒนา  
เม่ือผู้พัฒนามีการสะสมความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง รวมท้ังมีผู้สนใจท่ีมากข้ึนเข้ามาร่วมพัฒนา เกิดการ
แพร่หลายในการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และสุดท้ายคือช่วงถดถอย ซ่ึงเป็นปลายสุดของ S-Curve เมื่อ
เทคโนโลยีพัฒนามาถึงจุดอิ่มตัว การพัฒนาต่อจะต้องใช้การลงทุนที่สูงมากขึ้น แต่ประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ส่วนเพ่ิมน้ันมีจ ากัด จนไม่มีแรงจูงใจใดๆ ในการพัฒนาต่อ ท าให้เทคโนโลยีน้ันล้าสมัยในท่ีสุด ท้ังน้ีระยะเวลาในแต่ละ
ช่วงหรือในภาพรวมของพัฒนาการนั้น ยากต่อการคาดการณ์ได้อย่างแม่นย า ด้วยการมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย 
โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ส่ิงท่ีธุรกิจควรท าก็คือ การติดตาม
ข้อมูลลูกค้าหรือผู้ใช้งานในแต่ละระยะเพ่ือประเมินว่านวัตกรรมนั้นๆ ก าลังอยู่ในช่วงใด และควรจะวางกลยุทธ์อย่างไร
ให้เหมาะสม 

 

เมื่ อ พิจารณาในมิติของก ลุ่ม ลูกค้ า 
แ น ว คิ ด  Diffusion of Innovation 

หรือการแพร่กระจายของนวัตกรรม ถือ
เป็นแนวคิดส าคัญส าหรับผู้บริหารในการ
ท าความเข้าใจกับการน าเสนอนวัตกรรม
ให้เกิดความยอมรับของตลาดได้ โดยได้
อธิบายลักษณะพฤติกรรมของกลุ่ม
บุคคลในการยอมรับนวัตกรรม แบ่ง
อ อ ก เ ป็ น  5 ก ลุ่ ม ต า ม ช่ ว ง เ ว ล า
พัฒนาการของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
นั้น ซ่ึงได้แก่ หน่ึง กลุ่มล ้าสมัยหรือ 
Innovators คือกลุ่มผู้ช่ืนชอบความใหม่ 
ชอบทดลอง และต้องการเป็นกลุ่มน า 
สอง กลุ่มน าสมัยหรือ Early Adopters 

คือกลุ่มผู้เปิดรับ สนใจในนวัตกรรม และ
ต้องการบ่งบอกถึงการมีเอกลักษณ์ สาม กลุ่มทันสมัยหรือ Early Majority คือกลุ่มผู้เปิดกว้างในการยอมรับ
นวัตกรรมหลังจากที่สังเกตเห็นถึงการมีผู้ใช้มากขึ้น ส่ี กลุ่มตามสมัยหรือ Late Majority คือกลุ่มผู้ร่วมใช้งาน  
ที่สังเกตเห็นถึงการที่นวัตกรรมได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่แล้ว และสุดท้าย กลุ่มปลายสมัยหรือ Laggard คือ
กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มสุดท้ายที่พร้อมยอมรับนวัตกรรม แต่จะมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจากปัจจัยด้านราคาหรือความ
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ซับซ้อนของนวัตกรรมนั้นในช่วงแรก ทั้งนี้หากนวัตกรรมได้ถูกยอมรับครอบคลุมไปถึงกลุ่ม Late Majority ได้แล้ว 
ก็ถือได้ว่าบรรลุเป้าหมายในการเข้าสู่ตลาดหลักหรือ Mainstream ได้ส าเร็จน่ันเอง 

จากการศึกษาวิจัยต่อเนื่องมานั้น Geoffrey Moore ได้น าเสนอแนวคิด Crossing the Chasm ที่ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมจะต้องเผชิญความท้าทายในการสร้างการยอมรับให้กับผู้บริโภค โดยหุบเหวที่อาจท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่
สามารถไปต่อได้ในตลาดหลัก ไม่ว่าจะเป็นไปด้วยเหตุผลทางเทคนิค การใช้ประโยชน์ หรือความคุ้มค่า (ราคา) นั้น  
ก็เป็นส่ิงท่ีจะผู้บริหารจะต้องพยายามสังเกตสัญญาณต่างๆ เพ่ือปรับปรุงหรือแก้ไขให้นวัตกรรมน้ันได้รับการยอมรับ 
ซ่ึงหุบเหวดังกล่าวนี ้เป็นช่วงการแพร่กระจายในกลุ่ม Early Adopters หรือเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่าง Early Market 

กับ Mainstream Market โดยหากสามารถสร้างการยอมรับในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างกว้างขวางและท่วมท้นใน
กลุ่ม Early Adopters แล้ว ก็จะเป็นโมเมนตัมส าคัญในการผลักดันการยอมรับผลิตภัณฑ์สู่การเป็นผู้ชนะในตลาด
หลักได้ในท่ีสุด 

การน าเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเข้าสู่ตลาดในช่วงแรกน้ัน มีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องติดตามข้อมูลการ
ใช้ของลูกค้ากลุ่มแรกๆ หรือ Early Adopters และปรับปรุงตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วให้เป็นที่ช่ืนชอบ 
จนสามารถก้าวข้าม “หุบเหว” ไปสู่การยอมรับใน Mainstream Market ได้ในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีกลุ่ม Early 

Adopters นั้นมักจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการสร้างกระแสนิยม และมักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสารทาง
การตลาดท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการยอมรับในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในปัจจุบัน 

 

YouGov บริษัทวิจัยช้ันน าได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดในปี 2020 ที่ผ่านมา ซ่ึงได้ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของตลาดผู้บริโภคใน 25 ประเทศ ได้ให้นิยามของ Early Adopters เป็น 2 กลุ่มย่อยคือ 
Dedicated Followers กลุ่มผู้เฝ้าติดตามผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจริงจัง และ First Wave กลุ่มผู้กระตือรือร้นต่อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้าสู่ตลาด โดยผลการศึกษาภาพรวมพบว่า Early Adopters มีจ านวนรวมอยู่ที่ 18% ของตลาด 
(แบ่งเป็น Dedicated Followers 9% และ First Wave 9%) และเป็นที่น่าสนใจว่าภูมิภาคเอเชียมีจ านวนเป็น 28% 

สูงกว่าทั้งอเมริกาและยุโรปมากกว่า 10% เลยทีเดียว นอกจากนั้นข้อมูลยังช้ีให้เห็นถึงโปรไฟล์ของ Early Adopters 

ว่าเป็นกลุ่มเพศชาย อายุระหว่าง 18-34 ปี และมีรายได้สูง (แน่นอนว่าต้องสูงเพียงพอที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่
มีราคาสูงกว่าปกติได้)  

ส าหรับประเทศไทยนั้น ผลการส ารวจมีกลุ่ม Early Adopters อยู่ที่ 28% โดยแบ่งเป็น Dedicated Followers 17% 

และ First Wave 11% 
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