
การออกแบบบริการ: จากกรณีศึกษาการออกแบบบริการด้านสุขภาพสู่พิธีกรรมทางฟตุบอล 
TED MATTHEWS, The Oslo School of Architecture and Design (AHO) 
วนัที่ 8 พฤศจกิายน 2560 เวลา 18.00-20.00  ณ หอ้งประชุมอาจารยน์ารถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
บทน าสู่การออกแบบบริการ (Service Design) 

การเปลีย่นแปลงทางกระบวนทศัน์ไดเ้กดิขึน้แลว้ อุตสากรรมกรรมการผลติทัว่โลกไดก้า้วผ่านยคุแห่ง
ก า ร 
ผลติสนิคา้มาสูอุ่ตสาหกรรมที่เน้นผูบ้รโิภคและการบรกิาร ดงัแสดงใหเ้หน็จากแนวโน้มการเตบิโตของสว่นแบ่ง
การตลาดภาคบรกิารในประเทศสหรฐัอเมรกิา ปัจจบุนั สงัคมของเราไมไ่ดข้บัเคลือ่นดว้ยอุตสาหกรรมที่ใชส้นิคา้
เป็นตวัน าอกีต่อไป เราก าลงักา้วเขาสูย่คุเศรษฐกจิการบรกิาร (service economy) อยา่งเตม็รูปแบบ 

ความส าคญัที่เพิ่มขึ้นของภาคบริการไดก่้อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ ต่อกระบวนการคิดของ
ผูป้ระกอบการในการน าเสนอสนิคา้ การบรกิารแตกต่างจากสนิคา้ในเรื่องคณุคา่ของการบรโิภค (value in use)  
ในอดีต กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการผลิตสนิคา้หรือบริการมกักล่าวถึงแนวคดิเรื่อง “ห่วงโซ่คุณค่า” (value 
chain)1 โดยคุณค่าของผลติภณัฑ์หน่ึงสามารถวดัไดจ้ากมูลค่าที่ผู้บริโภคไดร้บัและยอมจา่ยเงนิเพื่อซื้อสนิคา้
หรือบริการนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม แนวคิดดงักล่าวไม่ได้ให้ความส าคัญต่อคุณค่าจากการรับรู้ของผู้บริโภค 
(perceived value) เท่าใดนัก ปัจจุบัน เราจงึหนัมาใหค้วามสนใจกบัแนวคดิเรื่องการสร้าง “เครือข่ายคุณค่า” 
(value network)2 โดยระบบเครือข่ายคุณค่าเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ใหบ้ริการและผู้ซื้อเพื่อสร้าง
คณุคา่ของการบรโิภคแก่ลกูคา้ในระยะยาว 

 

ภาพท่ี 1 ความแตกต่างระหว่างแนวคดิเรือ่งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และ เครอืขา่ยคุณค่า (Value Network) 

การออกแบบการบรกิารท าใหธ้รุกจิสามารถสร้างคุณคา่ของการบรโิภคใหก้บัผลติภณัฑ์ไดด้ว้ยการท า
ความเขา้ใจกบัความตอ้งการของผู้ใช ้ผู้ผลติสนิคา้ในปัจจบุนัพยายามสานสมัพนัธร์ะยะยาวกบัลกูคา้มากขึน้ให ้
พรอ้มทัง้พัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ ใหเ้หมาะสมกบัความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกคา้ โดยเป็นมากกว่าการมุ่งขาย
หรือน าเสนอตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น  โครงการ TotalCare บริการเครื่องยนต์ส าหรับ
                                                           
1 Value Chain หรือทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า คือ ทฤษฎีที่คิดค้นขึ้นโดย Michael Porter (ไมเคิล พอร์เตอร์) ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยหลักการน้ีถูกเขียนลงในหนังสือที่ชื่ อว่า Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance ในปี 1985 ซึ่งแนวคิดห่วงโซ่แห่งคุณค่านัน้ สามารถวดัไดจ้ากคุณค่าที่ลูกคา้ได้รบัและยอมจ่ายเงนิเพื่อซือ้สินค้าหรือบริการ
ของบรษิทัมากน้อยเพยีงใด 
2 Value Network หรอื เครอืข่ายคุณค่า คอื ระบบในการสรา้งมลูค่าใหเ้กดิแก่สนิคา้หรอืบรกิารจากการมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดเ้สยี 



เ ค รื่ อ ง บิ น แ บ บ ค ร บ ว ร จ ร 
ของบริษทั Rolls-Royce ที่ปรบัโฉมธุรกิจเครื่องยนต์ใหก้ลายเป็นธรุกิจบริการระบบสนับสนุนสนิคา้อย่างเต็ม
รูปแบบ 

สเกลการให้บริการเชิงประสบการณ์ (Experiential Service Scale)    

แนวคดิเรื่องการออกแบบการบรกิารไดร้บัการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง ในช่วงเริม่ตน้ การออกแบบการ
บรกิารมลีกัษณะแนวคดิแบบประโยชน์นิยม (Utilitarian) โดยเป็นการมุง่เน้นเรื่องคุณสมบตั ิและออกแบบตาม
การกระบวนการใช้งาน จากนัน้  ผู้ให้บริการจึงเริ่มมีความก้าวหน้าในการปรับปรุงบริการ โดยหันมาให้
ความส าคญัและท างานใกลช้ิดกบัลูกคา้มากขึ้น มกีารพิจารณาบริการและสนิคา้ต่างๆผ่านมุมมองของผู้ใช ้
(user’s perspective) ลกัษณะแนวคดิในการออกแบบการบรกิารจงึคอ่ยๆเปลีย่นไป จากเดมิที่เป็นแนวคดิแบบ
ป ร ะ โ ย ช น์ นิ ย ม  ไ ป สู ่
การออกแบบบริการแบบลูกคา้เป็นศูนย์กลาง (customer-centric) จนมาถึงปัจจุบนัที่เป็นการให้บริการแบบ
ประสบการณ์ของผูซ้ื้อบรกิารเป็นศูนยก์ลาง (experience centric) 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแนวคดิด้านการออกแบบบริการยงัไม่หยุดอยู่แต่เพียงเท่านัน้ เพื่อสร้าง
ความสมัพันธ์ระยะยาวระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายใหเ้กิดขึ้น ผู้ออกแบบบริการจงึเริ่มให้ความสนใจในประเด็นที่มี
ความส าคญัต่อลูกคา้ เพื่อใหก้ารเขา้รบับรกิารนัน้ ๆ มคีวามหมายส าหรบัลกูคา้มากยิง่ขึ้น เราก าลงักา้วผ่านยุค
ของการออกแบบบริการแบบเน้นประสบการณ์เป็นศูนย์กลาง ไปสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ( transformation) 
ซึ่งเริ่มมองไปถึงประเดน็เกี่ยวกบัเปลี่ยนแปลงความรู้สกึหรือความแตกต่างดา้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อที่
ผู้บรโิภคไดร้บัสนิคา้และการบริการนัน้ ๆ พฒันาการดา้นแนวคดิในการออกแบบบริการสามารถสรุปไดเ้ป็น
แผนภาพ สเกลการใหบ้รกิารเชงิประสบการณ์ดงัแสดงในภาพที่ 2  

 

ภาพท่ี 2 สเกลการใหบ้รกิารเชงิประสบการณ์ (Experiential Service Scale) 

การออกแบบบริการคืออะไร  

การออกแบบบริการ (service design) สามารถนิยามได้ว่า คือ “Designed offerings to provide 
experiences that happen over time and across different touch points” หรือ “ข้อเสนอ ที่ออกแบบมา
เพื่อมอบ ประสบการณ์ ที่เกดิขึน้ใน ช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยผ่านทาง จดุสมัผสับริการ ต่างๆ" 

แนวคดิของการออกแบบบรกิาร มพีื้นฐานมาจากแนวคดิในการออกแบบเชิงปฏิสมัพนัธ์ (interactive 
design) ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะการมปีฎิสมัพนัธซ์ึ่งหน้าแบบคนต่อคน หรอืเป็นการเชื่อมต่อผ่านตวัประสานที่
เรยีกว่า อินเตอร์เฟส (interface) ระหว่างคนกบัเทคโนโลย ี พื้นฐานของบรกิารคอืการ "ขอ้เสนอ" หรือขอ้ตกลง
ที่เป็นที่ร ับรู้บางอย่างถึงสิง่ที่ประสบการณ์หน่ึงจะสามารถเป็นไปได้ เราออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ที่
แตกต่าง อยา่งไรกต็าม นักออกแบบมกัถูกทา้ทายดว้ยขอ้เทจ็จรงิที่ว่า ในชัว่ขณะเดยีวกนันัน้ มคีวามเป็นไปได้
อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยรอบ ซึ่งมผีลต่อประสบการณ์ที่เราออกแบบไว้ ขณะที่เราก าลงัออกแบบประสบการณ์ เรา
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจสิง่ที่เกดิขึน้และบรบิทโดยรอบแบบองคร์วม  กลา่วไดว้่า นักแบบบรกิารมคีวามจ าเป็นที่จะตอ้ง
เขา้ใจถึง "ภาพรวมของประสบการณ์ทัง้หมด" (whole experience) ดว้ยเหตุน้ี เราจงึเริ่มขยายมุมมองในการ

Utilitarian

Customer-centric

Experience-centric

Transformation



ออกแบบบริการไปสู่แนวคดิเรื่อง "จุดสมัผสับริการ” (touchpoints) หรือช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคจะสามารถ
การเขา้ถงึบรกิาร จากเดมิที่ใหค้วามส าคญักบัจดุที่ผูบ้รโิภคเขา้รบับรกิารเพยีงจดุเดยีวเท่านัน้ 

แนวคดิเรื่องจุดสมัผัสบริการ หรือ touchpoints เป็นส่วนส าคญัอย่างหน่ึงของการออกแบบบริการ 
เพื่อเชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่างผู้ใหบ้รกิารและลกูคา้ โดยลกูคา้อาจมกีารใช้งานจดุสมัผสับรกิารที่หลายหลาย
ระหว่างการเข้ารับบริการ จุดส ัมผัสเหล่าน้ีประกอบขึ้นเป็นเส้นทางการเข้ารับบริการ หรือภาพรวมของ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทั ้ ง ห ม ด 
ที่ลกูคา้มตี่อบรกิารนัน้ ตัง้แต่แรกพบไปจนถงึการซื้อสนิคา้หรือบรกิาร ภาพรวมของการเดนิทางของผูบ้รโิภคน้ี
เรยีกว่า customer journey  

นอกจากทัง้หมดที่ไดก้ลา่วไปแลว้ อกีประการหน่ึงที่ตอ้งตระหนักถงึในการออกแบบบริการ คอื "เวลา"  
การบริการเกิดขึ้นในชัว่ระยะเวลาหน่ึงเสมอ และดว้ยเหตุน้ี เวลาจงึกลายเป็นอีกหน่ึงปัจจยัหลกัที่ต้องน ามา
พจิารณาในการออกแบบบรกิาร  

 

ภาพท่ี 3 ตวัอย่างแผนทีก่ารเดนิทางเขา้รบับรกิารของลกูคา้ (Customer Journey Touchpoint Map) ของธนาคารแห่งหนึง่ใน
ประเทศเยอรมณี แสดงช่องทางหรอืจุดสมัผสับรกิารต่าง ๆ ทีผู่บ้รโิภคตอ้งพบ รวมถงึอารมณ์และความรูส้กึทีเ่กดิข ึน้ 

ในระหว่างเสน้ทางการเขา้รบับรกิาร  

Trygg fra A to Å  

บริการเป็นสิง่ที่จบัตอ้งไม่ได ้สิง่ที่ลูกคา้ได้รบัจากบริการคอืประสบการณ์ที่เกิดขึน้ระหว่างเสน้ทางใน
การเขา้รบับริการนัน้ เพื่อให ้customer journey เป็นไปอยา่งราบรื่น จงึเป็นเรื่องส าคญัที่จะตอ้งระบุจุดซึ่งอาจ
น าไปสู่ความผิดพลาดในเสน้ทางการเขา้รบับริการของลูกคา้ ทัง้น้ี บริการหน่ึง ๆ อาจไดร้บัการออกแบบมา
อ ย่ า ง ดี ใ น เ ชิ ง 
อรรถประโยชน์ แต่ลม้เหลวในการใช้งานจรงิเมือ่ลูกคา้ไม่สามารถสรา้งการตดัสนิใจที่ดไีด ้จุดน้ีคอืส่วนที่การ
ออกแบบบรกิารจะสามารถเขา้มาช่วยใหล้กูคา้สามารถตดัสนิใจไดด้ขีึน้หรอืมขีอ้มลูในการตดัสนิใจมากขึน้ได ้

ตวัอย่างโครงการปรบัปรุงการออกแบบบริการเพื่อพฒันาเสน้ทางการเขา้รบับริการของลูกคา้ ไดแ้ก่ 
โครงการ "Trygg fra A to Å" ของ Oslo School of Architecture and Design (AHO) ซึ่งร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ออกแบบ Zoot ของประเทศนอร์เวย ์Trygg fra A to Å มคีวามหมายว่า ปลอดภยัตัง้แต่ต้นจนจบ เป็นโครงการ
เกี่ยวกบัการแกปั้ญหาในการออกแบบบรกิารดา้นสุขภาพจากความท้าทายที่โรงพยาบาลแห่งหน่ึงในประเทศ



นอร์เวย์ต้องเผชิญ จดัท าขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพในการบริหารจดัการผู้ป่วยภายใน
โรงพยาบาล 

 

ภาพท่ี 4 ตวัอย่างการแกปั้ญหาดว้ยออกแบบบรกิารในโครงการ Trygg fra A to Å 
(ซา้ย) พยาบาลประจ าจุดแทนทีเ่ครือ่งจดัควิอตัโนมตัเิพือ่จ าแนกประเภทผูป่้วยอย่างถกูตอ้งตามอาการ  

(ขวา) ระบบแทก็ถกูน ามาใชเ้พือ่ความสะดวกในการคดัแยกและใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วย 

ภายใต้โครงการดงักล่าว ทีมออกแบบได้ท างานกับผู้ใช้บริการอย่างใกลช้ิดเพื่อท าความเข้าใจกับ
เส้นทางการเข้ารับบริการของผู้ป่วยแต่ละประเภท พวกเขาได้ท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
โรงพยาบาลเพื่อพิจารณาข้อจ ากัดในการท างานของกลุ่มผู้ให้บริการในส่วนต่าง ๆ วิธีการดงักล่าวซึ่งให้
ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย จ า ก 
หลายฝ่ายในลักษณะ multi-stakeholder approach ช่วยให้ทีมออกแบบเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้นในภาพรวม 
ภายหลงัจากการศึกษาทดลองผ่านโครงการน าร่องและการทดสอบ ทีมงานจงึคน้พบวิธแีก้ไขปัญหาที่ท าให้
ประสบการณ์ในการเขา้บริการดา้นสุขภาพกบัโรงพยาบาลแหง่น้ีดยีิง่ขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากความเขา้ใจผู้มี
สว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายอยา่งเป็นที่น่าพงึพอใจ  

ก่อนโครงการปรบัปรุงบริการ โรงพยาบาลแห่งดังกล่าวใช้ระบบบตัรควิผ่านเครื่องจดัคิวอตัโนมตั ิ
เพื่อจดัการคนที่มารอเขา้รบับรกิารและแยกประเภทผูป่้วย อยา่งไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลพบว่าในหลายครัง้ ผู้
เขา้รบับรกิารไม่สามารถระบุสถานะความเจบ็ป่วยของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท าใหส้บัสน มกีารท างานซ ้าซอ้น 
และเกิดความล่าช้า จากการส ารวจและท าความเขา้ใจกบัพฤติกรรมของผูใ้ช้งาน ทางโรงพยาบาลจงึตดัสนิใจ
ยกเลกิเครื่องออกบตัร และจดัใหม้พียาบาลประจ าจุดแทนที่เพื่อคดักรองผู้ป่วยอย่างมปีระสทิธภิาพตามระดบั
ความฉุกเฉิน นอกจากน้ียงัน าระบบป้ายแท็กมาใช ้เพื่อแยกกลุ่มผูป่้วยและสือ่สารขอ้มูลเกี่ยวกบัเวลาในการรอ 
บรเิวณที่พกัคอย และขัน้ตอนที่เกี่ยวขอ้งโดยสงัเขป นอกจากน้ี ทางโรงพยาบาลไดจ้ดัท าเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่
ขอ้มูลและให้ความรู้เกี่ยวกบัชนิดของอาการ เพื่อให้ผู้เข้ารบับริการสามารถประเมนิตนเองดีขึ้นว่าพวกเขา
จ าเป็นตอ้งไปโรงพยาบาลหรอืไม ่การแก้ปัญหาดงักล่าวเป็นผลมาจากการออกแบบบริการที่มพีื้นฐานมาจาก
ความเขา้ใจในภาพรวมทัง้หมด ท าใหเ้กดิความชดัเจนและเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร  

มูลค่าบริการแบบประสบการณ์เป็นศูนย์กลาง – กรณีศึกษารถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานประเทศ
นอรเ์วย์ 



อีกตัวอย่างหน่ึงของการออกแบบบริการที่แสดงให้เหน็ถึงคุณค่าของบริการแบบประสบการณ์เป็น
ศูนยก์ลาง ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน Flytoget, Norwegian Airport Express เมือ่ประมาณ 15 ปีก่อน 
บรษิทั Flytoget ไดถู้กจดัตัง้ขึน้เพื่อใหบ้รกิารรถไฟความเรว็สูงระหว่างเมอืงออสโลและสนามบินหลกัของเมอืง 
บรกิารหลกั (core service offering) ของ Flytoget คอืการใหบ้รกิารขนสง่ที่ปลอดภยัและตรงต่อเวลา ทัง้ไปและ
กลบัจากสนามบิน ทัง้น้ี ผูบ้รหิารของบรษิทัเลง็เหน็โอกาสในการใชก้ารออกแบบบรกิารเพื่อช่วยใหล้กูคา้ไดร้บั
ประสบการณ์ที่ดทีี่สุด ในการด าเนินการดงักล่าว บริษทัจงึตดัสนิใจที่จะออกแบบจดุสมัผสัทัง้หมดร่วมกนั เพื่อ
มอบประสบการณ์ “แบบท่าอากาศยาน” ใหก้บัลกูคา้ก่อนถงึสนามบนิ 

ในโครงการน้ี ทีมออกแบบไดผ้สมผสานการเดนิทางแบบคลาสสกิเขา้กบัจุดสมัผสัที่แตกต่าง เพื่อให้
เกดิประสบการณ์แบบต่อเน่ือง ตัง้แต่ก้าวแรกไปจนถึงหอ้งรบัรองผู้โดยสารขาออก ขอ้มูลการต่าง ๆ เอกสารที่
แจกภายในตวัเครื่องบนิ หรอืแมก้ระทัง่พนักงาน ไดร้บัการออกแบบเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่อนคลายใน
แบบฉบบัของนอร์เวย ์ซึ่งเป็นการสรา้งความแตกต่างจากประสบการณ์ในการใช้บรกิารของการรถไฟแหง่ชาต ิ
การออกแบบประสบการณ์เกลา่น้ีท าให ้Flytoget ประสบความส าเรจ็เป็นอยา่งมากในการใหบ้รกิาร 

 

ภาพที ่5 สือ่โฆษณาของ Flytoget เพือ่รณรงคใ์หผู้โ้ดยสารตรวจสอบตัว๋ก่อนการเดนิทาง  
“Check you have a ticket before we do!” 

 

 

การออกแบบประสบการณ์ของการบริการเพ่ือการแสดงออกและความหมาย: ความศกัด์ิสิทธ์ิและ
พิ ธี ก ร ร ม 
ในฐานะเคร่ืองมือในการออกแบบ (Sacred Service –  Designing for Expressive and Meaningful 
Service Experience: the Sacred and Rituals as Materials in Service Design) 

 Experience eccentricity หรอืแนวคดิแบบเน้นประสบการณ์เป็นศูนย์กลาง เป็นหน่ึงในการเคลื่อนไหว
ที่ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในสาขาการออกแบบบรกิาร โดยแนวคดิในการบรโิภคประสบการณ์ได้
กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจทุกวนัน้ี อยา่งไรก็ตาม ผูค้นยคุใหมไ่มไ่ดห้ยุดความพงึพอใจไว้เพียง
เท่านัน้ 



ผู้บรโิภคในปัจจุบนัเริม่แสวงหาความหมายและคุณค่าในการบริโภค พวกเขามองหาผลติภณัฑ์หรือ
บรกิารที่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง สะทอ้นตวัตน หรอืแสดงออกถงึวธิคีดิบางอยา่ง การออกแบบบรกิารในยคุน้ี
จงึจ าเป็นต้องพิจารณาความตอ้งการอื่น ๆ ของลูกคา้ในเสน้ทางการเขา้รบับริการที่มากไปกว่าปัจจยัพื้นฐาน 
เพื่อสรา้งประสบการณ์ที่พเิศษน้ี Ted Matthews จากมหาวทิยาลยัสถาปัตยกรรมและการออกแบบแหง่ออสโลว์ 
(AHO) ไดท้ าการศึกษาการสรา้งประสบการณ์การใหบ้รกิารที่มคีวามหมายในวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขา 
ใ น หั ว ข้ อ  " Sacred Services  
การออกแบบประสบการณ์ของการบริการเพื่อการแสดงออกและความหมาย: ความศกัดิส์ทิธิแ์ละพิธกีรรม ใน
ฐานะเครื่องมอืในการออกแบบ" 

Ted Matthews กล่าวถึงวิธกีารที่แบรนด์และผลติภณัฑ์ในปัจจุบนัดูเหมอืนจะมอบ "ประสบการณ์อนั
ศกัดิส์ทิธิ"์ (sacred experience) ใหแ้ก่ลกูคา้ ในปี 2005 Russell W. Belk ไดต้ีพิมพ์บทความชื่อ The Cult of 
Macintosh เพื่อเล่าถงึการแนวโน้มการบูชาการบรโิภคในสงัคมสมยัใหม ่บทความดงักล่าวอา้งถึงปรากฏการณ์
ที่ผูค้นแสดงออกถงึการไดร้บัประสบการณ์เชงิศาสนาในการซื้อผลติภณัฑข์อง Apple โดยเปรยีบพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคเหลา่น้ีกบัพธิปีฏบิตัทิางศาสนา ประสบการณ์ดงักลา่วสรา้งความจงรกัภกัดแีละเพิม่มลูคา่ใหก้บัแบรนด์ 
โดยเพิ่มมิติด้านประสบการณ์ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ บทความดังกล่าวมุ่งเสนอแนวคิดที่ว่า "การบริโภคได้
กลายเป็นเครื่องมือในการประสบความศักดิส์ทิธิ"์ โดย "การสร้างพิธีกรรมเชิงบริโภค แสดงออกถึงความ
ตอ้งการในการเขา้ถงึประสบการณ์อนัศกัดิส์ทิธทิี่หยัง่ลกึอยูใ่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค" 

  Ted Matthews มองว่าประสบการณ์ศกัดิส์ทิธิ ์หรือ sacred experience สร้างประสบการณ์เชิงบวก
และเป็นที่น่าจดจ า โดยเราสามารถออกแบบส าหรบัประสบการณ์เหลา่น้ีใหเ้กิดขึ้นได ้เขาไดพ้ฒันาและเสนอ
วธิกีารวจิยัเพื่ออธบิายถงึวธิกีารที่ sacred experience ถูกสรา้งขึน้โดยพธิกีรรม ต านาน และชุมชนนัน้ ๆ กลา่ว
ไ ด้ ว่ า  
การออกแบบบริการกับทฤษฎีศักดิส์ ิทธิ ์(sacred theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีเชิงส ังคมนั ้นมีรูปแบบแนวคิดที่
คลา้ยคลงึกนั การศึกษาเรื่องความศกัดิส์ทิธิซ์ึ่งมเีน้ือหาที่หลากหลายและแตกต่างจงึสามารถน ามาใชเ้พื่อพฒันา
เน้ือหาของการออกแบบบริการ และการน าไปสู่การปฏิบตัิจริงได ้ทัง้น้ี Matthews มองเหน็ความเป็นไปไดใ้น
การน าทฤษฎีอนัศกัดิส์ทิธิม์าประยกุต์ใชแ้ละต่อยอดเพื่อเป็นเครื่องมอืในการออกแบบบรกิารต่อไปในอนาคต 

 



 

ภาพท่ี 6 แนวคดิเรือ่งคุณค่าทีว่ดัได ้(measured value) และ คุณค่าทีรู่ส้กึ (expressed value)  
แสดงออกโดยเปรยีบเทยีบมมุมองดา้นคุณค่าเชงิประสบการณ์ของเดก็ชายทีเ่ขา้ชมการแขง่ขนัฟุตบอล ภาพบนแสดงถงึคุณค่าที่
วดัไดใ้นขณะทีภ่าพล่างแสดงถงึคุณค่าทีรู่ส้กึ บ่อยครัง้ทีก่ารออกแบบบรกิารมุง่เน้นไปทีป่ระสทิธภิาพเชงิคุณภาพ อย่างไรกต็าม
ไมใ่ช่ทุกกรณีสามารถออกแบบในลกัษณะนี้ได ้มมุมองการใหคุ้ณค่าต่อประสบการณ์เป็นเรือ่งส่วนตวั ซึง่เป็นผลมาจากชุมชน

และค่านยิม  
ค าถามคอื วธิกีารออกแบบบรกิารในปัจจุบนัเอื้ออ านวยใหเ้กดิการสรา้งประสบการณ์เช่นนี้หรอืไม ่

การออกแบบช่วงเวลาท่ีมีความหมาย - กรณีศึกษาฟตุบอลทีมชาติประเทศนอรเ์วย์ 

พธิกีรรมและประเพณีต่าง ๆ เป็นสิง่ที่สามารถออกแบบได ้ตวัอยา่งประเพณีที่ไดร้บัการประดษิฐข์ึน้มา 
ที่เราคุน้เคยกนัด ีไดแ้ก่ พระราชพธิขีองพระราชวงศ์ในราชอาณาจกัรต่าง ๆ กระบวนการออกแบบพธิกีรรมและ
ประเพณีดงักล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการผสมผสานกนัของรูปแบบการออกแบบและทฤษฎีอันศักดิส์ทิธิ ์ทัง้น้ี  
ในการศกึษาการออกแบบบรกิารเพื่อสรา้งช่วงเวลาที่มคีวามหมาย จงึไดย้กตวัอยา่งทมีฟุตบอลประเทศนอร์เวย์
ขึน้มาเป็นกรณีศกึษา 

การแขง่ขนัฟุตบอลระดบัชาตถิอืเป็นพธิกีรรมของชุมชน เป็นภาพสะทอ้นและการแสดงออกถงึอารมณ์
ค่านิยม และเอกลกัษณ์ประจ าชาติของประเทศนั ้น ๆ ประสบการณ์ฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ภายในสนามเพียงอย่างเดยีว แต่ยงัเกี่ยวเน่ืองกบัความเขา้ใจในบริบทของช่วงเวลา ความรูส้กึถึง
ความเป็นตวัของตวัเองในสถานที่นัน้ ตลอดจนความรู้สกึเป็นส่วนร่วมกบัเหตุการณ์หรือชุมชนดงักล่าว ซึ่ง
ปัจจยัเหลา่น้ีสามารถน าไปสูก่ารสรา้งช่วงเวลาที่เตม็ไปดว้ยอารมณ์และมคีวามหมายได ้

ในปี 2015 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศนอร์เวย์ได้จ ัดท าโครงการวิจ ัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
สถาปัตยกรรมและการออกแบบแห่งออสโลว์ (AHO) เพื่อเพิม่ประสบการณ์การชมฟุตบอลใหก้บัแฟนบอลที่เขา้
ร่วมชมการแขง่ขนัของฟุตบอลทมีชาตทิี่สนามกฬีาแห่งชาต ิการวจิยัดงักลา่วประยกุต์ใช้วธิวีจิยัโดยองิแนวคดิ
ม า จ า ก  " ท ฤ ษ ฎี ศั ก ดิ ์ สิ ท ธิ ์ "  
ซึ่งเป็นทฤษฎีทางสาขาสงัคมและมานุษยวิทยาที่กล่าวถงึการสร้างต านานและพิธกีรรมมาใช้เป็นรูปแบบของ
การออกแบบบริการแบบใหม่ โดยมวีตัถุประสงค์ในการรงัสรรค์ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในวนัแข่งขนั เพื่อสร้าง
ความทรงจ าและความหมาย ใหเ้ป็นประสบการณ์ที่ผู้ชมจะระลกึถึงและมองยอ้นกลบัไปมากกว่าเป็นเพียงแค่
การแขง่ฟุตบอล 



 

 

 

ภาพท่ี 7 ปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง สญัลกัษณ์ ความเชือ่ และพธิกีรรม 

 

 

ภาพท่ี 8 เสน้ทางของโครงสรา้งเชงิพธิกีรรม (Three paths of ritual structure) 
 
 

 

กลยุทธท์ี่เกิดขึ้นน้ี ใช้ประโยชน์จากการสรา้งต านานที่น่าสนใจโดยอิงจากบริบทเพื่อสะท้อนถึงความ
เป็นจริงของฟุตบอลทีมชาต ิด าเนินการเรื่องเล่าผ่านต านาน (myth) โครงสร้างเชิงพิธกีรรม (ritual structure) 
และการมีส่วนร่วมในพิธกีรรม เพื่อดงึดูดแฟน ๆ และผู้เล่น ทัง้ในช่วงเวลาที่น าไปสู่การแข่งขนั ช่วงระหว่าง 
และช่วงหลงัเกมการแข่งขนั  การสร้างความสมัพนัธ์กบับริบท ผนวกกบัองค์ประกอบทางการละครเพื่อโหม
ส ร้ า ง อ า ร ม ณ์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น น้ี  ฅ 
จะสามารถน าพาเหล่าแฟนบอลไปสู่สถานะของ “ความกระตือรือร้นร่วม” (Collective Effervescence) ให้
เกดิขึน้ได ้
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ภาพท่ี 9 Call to Adventure  
ก่อนการแขง่ขนั แฟนบอลจะไดร้บัอเีมลแ์ละแพคเกจกล่องปิดผนกึพรอ้มจดหมายและเสือ้ยดืจากสมาคมฟุตบอลนอรเ์วย์ 

ทีส่่งสาสน์มายงัพวกเขาใหผ้นกึก าลงัในการเขา้ร่วมเชยีร์ใหก้บัประเทศชาต ิ 
ทัง้นี้ ทมีออกแบบเลอืกใชใ้ชก้ารต์นูเพือ่แสดงออกถงึอารมณ์ทีพ่วกเขาตอ้งการสรา้งใหเ้กดิแก่บรกิาร 

ทีมงานไดท้ าการออกแบบสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ อาทิ ตราสญัลกัษณ์ประจ าทีมฟุตบอล และ
ผลติภณัฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นการแสดงออกถงึความภาคภูมใิจ ความสามคัค ีและความดบิเถื่อนในแบบ
ฉบับของประเทศนอร์เวย์ พวกเขาสร้างบทประพันธ์เชิงพิธีกรรมโดยการเปรียบทีมฟุตบอลนอร์เวย์กับ
ภาพลกัษณ์คลาสสกิของดาวดิกบัยกัษ์โกลอิทั โดยเลน่บทของ "มวยรองผู้ทา้ทายคูต่่อสูท้ี่น่าเกรงขาม” ทมีงาน
ว า ง แ ผ น ก า ร อ อ ก แ บ บ เ ส้ น ท า ง ก า ร เ ติ บ โ ต 
สู่ความส าเร็จของทีมฟุตบอลนอร์เวย์ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาถึง 6 ปี เพื่อภาพลกัษร์แบรนด์ของทีมฟุตบอล
ขึน้มาใหม่ พวกเขาไมม่องว่าผลติภณัฑ์คอืการแขง่ขนัฟุตบอลเพียงแมทช์เดยีวอีกต่อไป แต่เป็นโครงเรื่องยาว 
6 ปีที่คอ่ย ๆ ทะยอยถูกตพีมิพ์ออกมาทลีะตอน 

การน ารูปแบบดงักลา่วมาใช ้ท าใหเ้กดิสนุทรยีะรูปแบบใหมข่ึน้ในวนัแขง่ขนั นอกจากองคป์ระกอบที่ได้
กลา่วไปแลว้นัน้ ทมีออกแบบยงัไดส้อดแทรกองคป์ระกอบอื่น ๆ เขา้ไปภายในสนามกฬีา อาท ิการตกแต่งสเต
เ ดี ย ม  
การสร้างความน่าสนใจในขณะที่ผู้เล่นมาถึงสนาม การใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของสนามกีฬาในการเล่าเรื่อง
ประวตัิความเป็นมาและความภาคภูมใิจของชุมชนที่เคยเกดิขึน้ในอดตี ตลอดจนพิธเีปิดการแขง่ขนัที่น่าตื่นตา
ตื่ น ใ จ    
ทีมออกแบบไดส้รา้งบริบทที่แขง็แกร่ง ใหก้ลายเป็น“ต านานของบริการ” (service mythology) โดยใช้แนวคดิ
เดียวกับการสร้างพิธกีรรมทางศาสนาในการออกแบบและให้ความหมายแก่จุดสมัผัสบริการเหล่าน้ี ผลการ
ทดลองแสดงใหเ้หน็ว่า การจดัประสบการณ์ในลกัษณะดงักล่าวท าใหเ้กิดนวตักรรมในการออกแบบผ่านการ
วางแผนประสบการณ์ร่วม ตลอดจนสนุทรยีศาสตร์รูปแบบใหมท่ี่กดิขิน้ที่เพิม่มติใิหแ้ก่การแขง่ขนัฟุตบอล 



 

ภาพท่ี 10 Quest of the Underdog 
ภาพของดาวดิกบัโกลอิทัถูกน ามาใชใ้นการเปรยีบเปรยถงึการต่อสูข้องทมีฟุตบอลนอรเ์วยก์บัคู่ต่อสูท้ี่มคีวามสามารถมากกว่า 

โดยการสรา้งโครงเรื่องและกระตุน้ความรูส้กึรว่มใหแ้ก่แฟนบอล 
"แมว้่านอรเ์วยจ์ะพ่ายแพ ้แต่เราจะมาเชยีร ์เพราะคุณเป็นส่วนหน่ึงของพวกเรา”

 

ภาพท่ี 11 แผนภาพการเดนิทางเขา้สู่บรกิาร 5 ล าดบั (Five Act Service Journey) 
ใชแ้นวคดิในการออกแบบช่วงเวลาทีม่คีวามหมายดว้ยการผกูจุดสมัผสัต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเพือ่สรา้งอารมณ์ความรูส้กึ 

 

บทสรปุ 

แนวความคดิในการผสมผสานทฤษฎีศกัดิส์ทิธ ิ(sacred theory) ในการออกแบบบริการนัน้ยงัคงเป็น
เรื่องใหม่ อย่างไรก็ตาม แนวคดิดงักล่าวไดน้ าเสนอโครงสร้างใหม่ ๆ เรื่องมิติดา้นเวลา และมุมมองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษยซ์ึ่งอาจเป็นส่วนผสมที่น่าสนใจในการออกแบบบริการ เป็นหวัขอ้ที่น่าสนใจในการศึกษา
คน้ควา้ ทัง้น้ี การน าไปประยุกต์ใช้จ าเป็นต้องมกีารวิจยัเพิ่มเติมเพื่อสรรหาวิธกีารที่ดทีี่สุดในการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีดงักลา่วร่วมกบัการออกแบบบรกิาร 
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