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1-1 

บทที่ 1 

แนวคิดของการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ 
(Mindset of Entrepreneurial Education) 

 “Have the courage to follow your heart and intuition.  
They somehow know what you truly want to become.” 

--Steve Jobs. 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักคิดถึงคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ  
3. เข้าใจกระบวนการทางความคิด (Mindset) และพัฒนากระบวนการทางความคิดให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
4. ประยุกต์ใช้กระบวนการทางความคิดในการเป็นผู้ประกอบการมาเป็นแผนงานในการด าเนินงานทาง

ธุรกิจได้  

หัวข้อ 

1. กระบวนการทางความคิด (Mindset) 
2. ความจริงเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ (The truths about entrepreneurship) 
3. ประเภทของผู้ประกอบการ (Types of Entrepreneurs) 
4. กระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการ (The Mindset of Entrepreneurship) 
5. การน ากระบวนการทางความคิดสู่แนวทางปฏิบัติ (The Mindset as the pathway to action) 

1.1 กระบวนการทางความคิด (Mindset) 

การด าเนินการทางธุรกิจมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากในอดีตมาก การมีกระบวนการทางความคิดท่ีดีจะมี
ผลต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมาก จะท าให้เกิดการเริ่มต้นทางธุรกิจ และการด าเนินงานอย่างมีแบบแผนได้ เป็น
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า Mindset หรือกระบวนการทางความคิด มีความส าคัญต่อความส าเร็จทั้งในชีวิต
และธุรกิจอย่างมาก โดยค าว่า Mindset หลากหลายผู้รู้ได้ให้ค าแปลไว้อย่างน่าสนใจว่า คือ  “ความเชื่อที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรม” มีค าเหมือนก็คือ Attitude (ทัศนคติ) และ Belief (ความเชื่อ) ดังนั้นจะกล่าวได้ว่า Mindset 
(กระบวนการทางความคิด) จะมีองค์ประกอบทั้งมาจากด้านทัศนคติด้านต่างๆ และความเชื่อในการด าเนินชีวิต
นั่นเอง  
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1.2 ความจริงเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ (The truths about entrepreneurship) 
เมื่อกล่าวถึงค าว่า “ผู้ประกอบการ” หลายคนอาจจะนึกถึง Steve Jobs (Apple), Bill Gates 

(Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), Elon Musk (Tesla), Travis Kalanick (Uber) เนื่องจาก
บุคคลเหล่านี้เป็นที่พบเห็นอย่างแพร่หลายในสื่อต่างๆ ทั่วโลก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเก่ียวกับความเป็นผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้  

ประการที่ 1 ความเป็นผู้ประกอบการไม่จ าเป็นต้องเป็น startups แต่ startup เป็นรูปแบบหนึ่งของ
ผู้ประกอบการ โดยหมายถึง องค์กรชั่วคราวที่แสวงหาการขยายโมเดลธุรกิจ  

ประการที่ 2 ผู้ประกอบการไม่ได้เป็นผู้มีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากผู้อ่ืน แต่สิ่งที่ส าคัญคือ การ
พิจารณาว่าผู้ประกอบการมีวิธีคิดและลงมือท าอย่างไร เมื่อพบแล้ว ทุกคนที่ฝึกฝนก็สามารถเป็นมีคนที่คิด
และลงมือท าแบบผู้ประกอบการได้ 

ประการที่ 3 ความเป็นผู้ประกอบการสามารถสอนกันได้ เป็นสิ่งที่ต้องการการฝึกฝน 

ประการที่ 4 ผู้ประกอบการไม่ใช่นักล่าความเสี่ยงแบบสุดโต่ง อันที่จริงแล้ว ผู้ประกอบการก็กล้าเสี่ยง แต่
อยู่บนการประเมินว่ายอมรับความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอนได้เพียงใด และลงมือปฏิบัติและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและท าซ้ า บนแนวคิด ท า-เรียนรู้-สร้าง หรือ cycle ที่เรียกว่า Act – Learn – Build ดังรูป 1.1 

 

 
รูปที่ 1.1 Act – Learn – Build 

ที่มา Heidi et al. (2018) 
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ประการที่ 5 ผู้ประกอบการใช้ความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับการแบ่งปัน
ประสบการณ์และต้องการที่จะเรียนรู้จากผู้อ่ืนที่ประสบกับความท้าทายที่คล้ายกัน บางครั้งเรียกว่ามี
ทัศนคติแบบ “pay it forward” หรือท างานร่วมกันเพื่อสิ่งที่ดียิ่งกว่า ผู้ประกอบการไม่เพียงแต่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการด้วยกันเองเท่านั้น แต่ยังร่วมมือกับลูกค้าในการทดสอบแนวคิดใหม่ๆ ร่วมมือกับผู้ลงทุนใน
การสร้างความเชื่อมั่น กับเพ่ือนและครอบครัวในการส่งเสริมสนับสนุน หรือแม้แต่ร่วมมือกับคู่แข่ง ดัง
ตัวอย่างของ Steve Jobs กับ Bill Gates ในการสรรสร้าง Apple Mac ดังนั้น การสร้างความร่วมมือกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น เกิดแนวคิดใหม่ เกิดความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

ประการที่ 6 ผู้ประกอบการลงมือปฏิบัติมากกว่าวางแผน  

ประการที่ 7 ความเป็นผู้ประกอบการคือทักษะชีวิต ไม่ได้หมายเพียงการประกอบการหรือท าธุรกิจเท่านั้น 
ดังนั้นคนที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ (คิดและท า) อาจไม่จ าเป็นต้องท าธุรกิจเสมอไป แต่เป็นผู้ที่คิด
และท าอย่างผู้ประกอบการ 

 

1.3 ประเภทของความเป็นผู้ประกอบการ (Types of Entrepreneurs) 
ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ความเป็นผู้ประกอบการไม่จะเป็นต้องเป็น startups เสมอไป แต่สามารถเป็นได้

ในหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงถึงตัวอย่างของผู้ประกอบการรูปแบบต่างๆ ที่พบเห็นได้ทั่วไป 

Corporate Entrepreneurship หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Intrapreneurship หมายถึงกระบวนการใน
การสร้างสินค้า การลงทุน กระบวนการใหม่ ที่อยู่ภายในองค์กรขนาดใหญ่ โดยปกติมักเกิดจากพนักงานที่อยู่
ในหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยเฉพาะจากองค์กร แล้วน าสิ่งที่สร้างขึ้นมากลับไปเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น เพ่ือ
ขยายความสามารถในการแข่งขัน และสร้างก าไรให้กับองค์กร 

Entrepreneurs Inside ประกอบด้วยพนักงานในองค์กรที่คิดและท าอย่างผู้ประกอบการ ซึ่งถึงแม้ดู
เหมือนจะมีความคล้ายคลึงกับ corporate entrepreneur แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ entrepreneurs inside 
สามารถอยู่และท างานอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้ เป็นองค์ภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร มูลนิธิ 
องค์กรทางศาสนา หรือบริษัทก็ได้ โดยทั่วไปผู้ประกอบการประเภทนี้จะต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ภายในองค์กร หรือจากเพ่ือนร่วมงานเพ่ือการสร้างสรรค์แนวคิด ซึ่งหากวัฒนธรรมภายในขององค์กรไม่
สนับสนุนหรือส่งเสริมการคิดที่แตกต่างก็จะเป็นตัวขัดขวางการสร้างผู้ประกอบการประเภทนี้ 
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รูปที่ 1.2 ตัวอย่างของร้านค้าในฝรั่งเศสที่ขายผักที่รูปร่างไม่สมบูรณ์ เพ่ือลดการสูญเสีย (food waste) 

ที่มา Heidi et al. (2018) 
 

Buying a Franchise ซึ่งเป็นรูปแบบของการเช่าซื้อสิทธิในการประกอบธุรกิจของผู้เช่าซื้อจาก
เจ้าของธุรกิจ ที่อนุญาตให้ผู้เช่าซื้อสามารถท าการค้าได้ภายใต้ชื่อของธุรกิจนั้น โดยมีการจ่ายค่าซื้อสิทธิในการ
ประกอบการ และการจ่ายค่า royalties ซึ่งเป็นส่วนแบ่งที่คิดจากผลประกอบการที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการบาง
คนใช้วิธีนี้ในการด าเนินธุรกิจ เพราะไม่ต้องเริ่มจากการท าตลาด การสร้างแบรนด์ พัฒนากระบวนการ หรือ
จัดหาสินค้า 

Buying a small business ผู้ประกอบการบางรายเข้าสู่การท าธุรกิจจากการเข้าซื้อบริษัทขนาดเล็ก 
อาจเพื่อลดความเสี่ยงในการสร้างทุกอย่างตั้งแต่ต้น  

Social Entrepreneurship หรือผู้ประกอบการสังคม เป็นอีกประเภทหนึ่งของผู้ประกอบการ     
แต่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ธุรกิจบางประเภทท าเพ่ือแสวงหาผลก าไรเพียงอย่างเดียว      
แต่ผู้ประกอบการสังคม ประกอบกิจการเพ่ือแก้ปัญหาสังคมโดยมีผลประกอบการเพ่ือความยั่งยืนทางการเงิน
แต่ไม่ได้เป็นเป้าหมายสูงสุด ตัวอย่างของผู้ประกอบการทางสังคมที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก คือ Muhammad 
Yunus ผู้ก่อตั้ง Grameen Bank ในประเทศบังคลาเทศ 
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รูปที่ 1.3 Muhammad Yunus 

ที่มา Heidi et al. (2018) 
 

Family Enterprising คือหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของและจัดการโดยสมาชิกในครอบครัว ซึ่งโดยทั่วไป
จะมีมากกว่า 1 รุ่น โดยการสืบต่อธุรกิจของสมาชิกรุ่นใหม่มักจะน าพาองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ข้างหน้าพบสิ่งใหม่ๆ รูป 1.4 แสดงสัดส่วนของธุรกิจประเภทครอบครัวในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 
 

 
รูปที่ 1.4 Percentage of family-owned business 

ที่มา Heidi et al. (2018) 
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Serial Entrepreneurs หรือ Habitual Entrepreneurs หมายถึงคนที่เริ่มหลายธุรกิจ อาจจะเริ่ม
พร้อมๆ กันหรือท าทีละธุรกิจ ตัวอย่างเช่น CP เริ่มจากธุรกิจอาหารสัตว์ ต่อมาขยายเป็นธุรกิจอาหาร ธุรกิจ
สื่อสาร และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

1.4 กระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการ (The Mindset of Entrepreneurship) 

Neck, et. al. (2018) ได้ให้นิยามของ Mindset อย่างเป็นทางการ คือ ชุดของทัศนคติที่ได้รับการ
กลั่นกรองแล้วจากคนหนึ่งคนใด (The Established set of Attitudes held by Someone) โดยจะเน้นให้
เห็นถึงองค์ประกอบด้านทัศนคติที่กลั่นกรองแล้ว สร้างเป็นกระบวนการคิดในการด าเนินชีวิต และธุรกิจ 
นั่นเอง ซึ่งกระบวนการทางความคิดนั้นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ Fixed mindset และ Growth mindset 

Fixed Mindset หรือกระบวนความคิดแบบยึดติด เป็นกระบวนความคิดที่เชื่อว่า บุคคลจะตีกรอบ
ความสามารถและศักยภาพของตนเองไว้ โดยพวกเค้าเหล่านั้นจะเชื่อในสมอง (ความรู้) และศักยภาพ 
(ความสามารถ) ที่ตนเองมีว่าจะสามารถสร้างความส าเร็จ หรือเดินหน้าในการด าเนินชีวิตได้ในระดับใด บุคคล
ที่มีกระบวนความคิดดังกล่าว มักมีความแนวความคิดแบบ Constructive criticism ในความสามารถของตน 
และเชื่อว่าความส าเร็จของบุคคลอื่นมากความโชคดี หรือผลประโยชน์ที่ได้รับมาแบบไม่ยุติธรรม โดยคนเหล่านี้
จะเชื่อว่าตนเองไม่ได้มีความเก่งกาจ หรือไม่สามารถท าอะไรได้ จึงมักที่จะหลี กเลี่ยงความท้าทาย           
ความล้มเหลว หรือมักท าตนเองให้ดูไม่มีคุณค่า 

ในขณะที่ Growth Mindset หรือกระบวนความคิดแบบเติบโต เป็นกระบวนการความคิดที่เชื่อว่า 
ความสามารถของบุคคลจะสามารถพัฒนาไปได้ ตามความพยายาม (Dedication) ความมุ่งมั่น (Effort) และ
การท างานที่ทุ่มเท (Hard Work) พวกเขาจะเชื่อว่า สมอง (ความรู้) และศักยภาพ (ความสามารถ) ที่ตนเองมี
ไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญ ที่สร้างความส าเร็จในระยะยาว แต่เป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีในการด าเนินการสิ่งต่างๆ โดย
บุคคลเหล่านี้จะกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) การพัฒนาตนเอง 
(Training) และการฝึกฝน (Practice) จะมีมุมมองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง และจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดดังกล่าว 
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รูปที่ 1.5 Fixed Mindset vs Growth Mindset 

ที่มา Heidi et al. (2018) 

ตัวอย่างของ Fixed mindset และ Growth mindset อย่างเช่น การเล่นเกมของเด็ก เด็กที่มี
กระบวนความคิดแบบ Fixed Mindset เมื่อเล่นเกมชนะเกมแรก มักจะเลือกเล่นเกมถัดไปที่มีความยากเท่ากับ
เกมแรก เพ่ือรักษาระดับความเชื่อในความสามารถของตนไว้ ในขณะเด็กที่มีกระบวนความคิดแบบ Growth 
Mindset จะเลือกเกมที่มีความยากสูงขึ้น หลังจากที่ชนะในเกมแรก เพ่ือเรียนรู้ และหากไม่สามารถชนะได้ ก็
จะพยายามวิเคราะห์บทเรียนจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือส าหรับการท าธุรกิจ ความคิดแบบยึดติดจะมอง
ว่าต้องมีทักษะด้านการเงิน ต้องเก่งคณิตศาสตร์ จึงจะท าได้ดี ส่วนความคิดแบบเติบโตจะมองว่าถึงเราไม่เก่งแต่
แรกแต่เรียนรู้ได้ เวลาเกิดความผิดพลาด คนที่มีความคิดแบบตายตัวจะพุ่งเป้ามาที่ตนเองว่าเป็นความผิดตน
หรือมองว่าคนจะหัวเราะเยาะ ส่วนคนที่มีความคิดแบบเติบโตจะมองว่าไม่มีใครไม่เคยล้มเหลวหรือท าผิดพลาด
แต่จะท าอย่างไรไม่ให้ผิดพลาดอีก 

โดยทั่วไปแล้ว คนเราจะมี mindset แบบใดแบบหนึ่ง และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ นั่นคือ หากบุคคล
มีลักษณะเป็น Fixed mindset พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น Growth Mindset ได้ โดยการค านึงถึง 
“เสียง” ที่ดังในสมองถึงค าถามในด้านศักยภาพของตัวตน และความท้าทายที่จะเกิดขึ้น การน าเสียงจากสมอง
มาวิเคราะห์แล้วท าตามจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ 

 Growth Mindset เป็นกระบวนการทางความคิดที่จ าเป็นมากของผู้ประกอบการ เนื่องด้วยจะเป็น
การหาโอกาสที่จะพัฒนา/เติบโตในโลกยุคปัจจุบัน โดย Neck, et. al. (2018) ได้ให้ค านิยามของกระบวนการ
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ทางความคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ไว้ว่าคือ ความสามารถในการตอบสนอง 
(Quickly sense) การน าไปปฏิบัติ (take action) และการสร้างกระบวนการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่
ไม่แน่นอน (Get organized under uncertain condition) เสมือนการสร้างความมุ่งมั่น พยายาม ยอมรับ 
และการเรียนรู้จากความผิดพลาดได้  

ผู้ประกอบการมักมีกลยุทธ์ในการบวนการรับรู้ (Cognitive Strategy) เพ่ือการหาโอกาสทางธุรกิจ 
การตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ และน าไปปฏิบัติ ซึ่งมักจะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน จึงมีการคิดหา
ค าตอบ (Thinking) และน ากลับมาคิดใหม่อีกครั้ง (Rethinking) การประยุกต์ใช้ (Adaptability) และการ
ตัดสินใจ (Self-regulation) เพ่ือให้สามารถความคุมทั้งอารมณ์ และสิ่งกระตุ้นได้ 

ในกระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการ แรงบันดาลใจ (Passion) เป็นสิ่งที่ได้รับการกล่าวถึง
มากที่สุด โดยในอดีตนักวิชาการเชื่อว่า แรงบันดาลใจเป็นส่วนส าคัญให้ผู้ประกอบการยอมรับความเสี่ยงในการ
ด าเนินการ ทุ่มเทไปยังจุดหมาย และมุ่งมันในการผลักดันให้เกิดขึ้น โดยตัวอย่างของผู้ประกอบการที่มีแรง
บันดาลใจจนประสบความส าเร็จ ได้แก่ Mark Zuckerberg (Facebook founder) Jeff Bezos (Amazon 
founder) และPierre Omidyar (eBay founder) 

 

 

 

รูปที่ 1.6 ตัวอย่างผู้ที่มี Entrepreneurial Mindset จาก Passion 

ที่มา Heidi et al. (2018) 

อย่างไรก็ตาม แรงบันดาลใจ (Passion) อาจกล่าวได้ว่า เป็นแรงขับเคลื่อนทางอารมณ์ด้านบวก ที่จะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจที่มีความหมาย และสนับสนุนให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรค และยัง
สามารถทุ่มเทไปยังจุดหมายได้ โดยแรงบันดาลใจจะสามารถสร้างกิจกรรมที่ดีขึ้น และให้ผลลัพธ์ที่มี
ความหมายในการท างาน โดยแรงบันดาลใจจะเป็นสิ่งที่ เป็นผลกระทบทางบวก ได้แก่ ความเข้มแข็ง 
(strength) ความกล้าหาญ (Courage) แรงกระตุ้น (Motivation) พลังงาน (Energy) แรงขับเคลื่อน (Drive) 
ความดื้อรั้น (tenacity) การเริ่มต้นที่เข้มแข็ง (Strong initiative) ความยืดหยุ่น (resilience) ความรัก (love) 
ความภูมิใจ (pride) แรงผลักดัน (Pleasure) ความกระตือรือร้น (enthusiasm) และความสนุกสนาน (joy) ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้อยู่ในกระบวนการความเป็นผู้ประกอบการนั่นเอง 
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แต่แรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวก็มิได้เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความส าเร็จในงาน แนวความคิดเชิงบวก 
(Positive Thinking) จะช่วยให้ผู้ประกอบการคงอยู่ หรือร่วมในหน้าที่และกิจกรรมต่างๆ ที่จะผลักดันให้เกิด
อารมณ์ร่วมที่ดีในการด าเนินงานต่อไป 

นิสัย (Habit) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้เกิดกระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการ โดยจะ
เป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นการกระท าอย่างสม่ าเสมอหรือเป็นประจ า นิสัยที่ดี จะ
เกิดขึ้นในลักษณะเป็นประจ า ที่เรียกว่า “Habit loop” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการด าเนินกิจกรรมซ้ าๆ และ
เป็นประจ า ให้เกิดการด าเนินงานที่ครบถ้วนและสม่ าเสมอได้ โดยนิสัยที่ส าคัญของผู้ประกอบการจะมีด้วยกัน 
3 ประการ ได้แก่  

1) ความเป็นผู้น าในตนเอง (The Self-leadership Habit)  
2) นิสัยเชิงสร้างสรรค์ (The Creative Habit) 
3) ความมีไหวพริบ (The Improvisation Habit) 

สามารถอธิบายได้ดังนี้   

1) ความเป็นผู้น าในตนเอง (The Self-leadership Habit)  

เมื่อกล่าวถึงนิสัยที่ส าคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการแล้ว ความเป็นผู้น าในตนเอง (Self-leadership) 
เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องด้วยเป็นนิสัยที่มีอิทธิพลในการควบคุมพฤติกรรม การกระท า  และความคิด เพ่ือก าหนด
ทิศทาง และสร้างแรงกระตุ้นที่จ าเป็นในการสร้างและด าเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้การเป็น
ผู้น าด้วยตนเอง การจัดการในด้านระเบียบ การตอบสนอง ต าหนิ รวมทั้งให้รางวัลตนเองในการด าเนินธุรกิจ 
ซึ่งประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ 

1. Behavior focused strategies จะช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้สามารถท า
กิจกรรมที่จ าเป็นภายใต้ความไม่ชื่นชอบได้ ท าได้โดยการสังเกตด้วยตนเอง (ถึงสิ่งที่ต้องท า) การ
ตั้งเป้าหมาย การให้รางวัล การลงโทษ และการก าหนดบทบาทของตน 

2. Natural reward strategies การให้รางวัลจะช่วยผลักดันให้เกิดความต้องการท าต่อเนื่อง และ
เป็นสัญญาณให้เราท าสิ่งนั้นต่อไป โดยรางวัลจะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ประกอบการรู้สึกดี และมองภาพ
ของผลตอบแทน/กิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ในทางท่ีดี 

3. Constructive thought patterns strategies แบบแผนความคิดแบบสร้างสรรค์จะช่วยให้
ผู้ประกอบการมีรูปแบบแนวคิดที่ดีส่งผลต่อศักยภาพในการด าเนินงาน พฤติกรรมส่วนมากจะ
เป็นไปตามทางที่เราคิด และวิเคราะห์ตามสมมุติฐานและความเชื่อส่วนบุคคล 
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ความเป็นผู้น าในตนเอง จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดึงความส าเร็จ ที่เกิดจากพฤติกรรมเชิงบวก 
รวมทั้งก าจัดแนวความคิดที่เป็นอุปสรรคออกจากการด าเนินการได้ โดยการเป็นผู้น าตนเองที่ดีย่อมเกิดมาจาก
การมองโลกในแง่ดี ความตระหนักรู้ ความฉลาดทางอารมณ์  

2) นิสัยเชิงสร้างสรรค์ (The Creative Habit) 

 นิสัยเชิงสร้างสรรค์ เป็นศักยภาพในการคิดค้นสิ่งใหม่ การมองอย่างชาญฉลาด การสร้างสิ่งใหม่ 
รวมทั้งขบวนการในการด าเนินกิจกรรม ที่เน้นถึงความมีเอกลักษณ์ (unique) ความมีประโยชน์ (useful) และ
มีคุณค่าต่อคนอ่ืนๆ ซึ่งนิสัยเชิงสร้างสรรค์มิได้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด แต่จะมีการพัฒนาทักษะให้เกิดขึ้น 
โดยกระบวนการที่ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จะมีดังนี้ 

1. Background or knowledge accumulation จะเกิดขึ้นจากพ้ืนฐานและองค์ความรู้ของบุคล
นั้นที่จะท าให้เกิดการดัดแปลง หรือแนวคิดใหม่ต่อรูปแบบธุรกิจ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการได้ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีนิสัยเชิงสร้างสรรค์จากประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานของตน การศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงสิ่งที่ผู้ประกอบการสนใจ 

2. The incubation process การบ่มเพาะให้เกิดนิสัยเชิงสร้างสรรค์ จะให้เกิดความรู้สึก และการ
วัดถึงความส าเร็จของนิสัยเชิงสร้างสรรค์นั้น โดยปกติแล้วไม่ใช่ผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือแนวคิด
ใดๆ ได้เป็นคนแรก จะเป็นผู้ชนะในการด าเนินธุรกิจ แต่มักจะเป็นการคิดควบคู่ระหว่าง
แนวความคิดแรกกับแนวความคิดต่างๆที่ตามมา โดยกระบวนการบ่มเพาะจะเกิดขึ้นหลายครั้ง 
รวมทั้งการวัดผลที่ได้จากกระบวนการด้วย 

3. The idea experience ประสบการณ์เป็นภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานิสัยเชิงสร้างสรรค์
จากความล้มเหลวในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เกิดการแก้ไข และปรับปรุงอย่างเหมาะสม 

4. Evaluation and implementation การวัดผลและด าเนินการผลักดันนิสัยเชิงสร้างสรรค์ออก
สู่ตลาด จะช่วยให้การด าเนินธุรกิจทราบถึงความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการรังสรรค์ความคิดในอนาคตได้ด้วย 

ผู้ประกอบการหลายรายประสบความส าเร็จจากการมีความคิดสร้างสรรค์ในหลายๆด้าน รวมทั้งนิสัยในการมี
ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 ปัจจัยแห่งความกลัว (Fear Factors) เป็นอารมณ์ที่ท าให้เกิดการขวางกั้นในการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ได้ โดย Professor Jame L. Adams ได้กล่าวอ้างถึงปัจจัยแห่งความกลัวของการรังสรรค์ความคิด
ดังนี้ 

1. ความกลัว (Fear) 
2. การหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก (No appetite for chaos) 
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3. พอใจในการตัดสินใจในไอเดีย มากกว่าการน าเสนอไอเดีย (Preference for judging over 
generating idea) 

4. ไม่ชอบแนวความคิดที่ได้รับการบ่มเพาะ (Dislike for incubator idea) 
5. ขาดความท้าทาย (Perceived lack of challenge)  
6. ไม่สามารถแยกการด าเนินการจริงและจินตนาการได้ (Inability to distinguish reality from 

fantasy) 

ปัจจัยแห่งความกลัวจะท าให้ผู้ประกอบการเกิดความไม่แน่ใจในตนเอง รู้สึกไม่ปลอดภัย และรู้สึกไม่สามารถ
เริ่มต้นกระบวนการในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ 

 ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Mind) จากการที่สมองซีกซ้ายอันเป็นส่วนที่ใช้แนวความคิดเชิง
ตรรกะ และสมองซีกขวาใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์นั้น ส่งผลให้กระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการมี
การเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตนักวิชาการให้ความเชื่อมั่นกับแนวคิดเชิงตรรกะที่มาจากสมองซีกซ้ายมากกว่าซีก
ขวา แต่ ณ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่า ความคิดเชิงตรรกะจะถูกแทนด้วยอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี อาทิ 
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ความส าคัญของความคิดเชิงสร้างสรรค์จากสมองซีกขวา มีความจ าเป็นมากขึ้น และการ
ให้น้ าหนักของความคิดสร้างสรรค์จากสมองซีกขวา ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ความ
ต้องการในสินค้าและบริการจึงมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 

 

รูปที่ 1.7 Left & Right Brain Function 

ที่มา: Auger & Rich, 2007 

การให้น้ าหนักของความคิดจากสองซีกซ้ายและสมอง จะก าหนดบุคลิกภาพของตัวบุคคล จากงานวิจัย
หลากหลายชิ้นได้สรุปว่า แม้การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมตลาดจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ผู้ประกอบการยังคง
ต้องใช้แนวความคิดจากสมองทั้งสองส่วนเพื่อด าเนินธุรกิจ และยังต้องให้ความส าคัญต่อสถานการณ์เพ่ือที่จะใช้
ความคิดจากสมองอย่างเหมาะสมด้วย 
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3) ความมีไหวพริบ (The Improvisation Habit) 

 ในบางครั้งผู้ประกอบการจะพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเตรียมตัวได้ ความมีไหวพริบจะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถโต้ตอบกับเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งการเปลี่ยนทิศทางของผลกระทบนั้นได้
อย่างรวดเร็ว 

 อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ ทรัพยากร การ
เปลี่ยนแปลงของตลาด ความขัดแย้งในทีมงาน จะเป็นข้อจ ากัดทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการควรระมัดระวัง ดังนั้น
ในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม หรือการคิดค านวณทางแก้ไข รวมทั้งการสร้างแผนการด าเนินงานใหม่ เพ่ือ
ตอบสนองเป้าหมายขององค์กรเดิม จะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการเพ่ือผลักดันความส าเร็จดังกล่าวให้เกิดขึ้น
ได ้

1.5 การน ากระบวนการทางความคิดสู่แนวทางปฏิบัติ (The Mindset as the pathway to action) 

จากกระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการข้างต้น จะเป็นการน ารูปแบบของความคิดไปสู่การ
สร้างแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ไม่มีความโน้มเอียงเข้าข้างตนเอง การด าเนินการดังกล่าวย่อมต้องใช้ความ
เชื่อมั่น (Confidence) และความเชื่อ (Belief) ในศักยภาพของผู้ประกอบการ ที่เรียกว่าความมีประสิทธิภาพ
ในตนเอง (Self-efficacy)   

ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพในตนเอง (Entrepreneurial Self-efficacy: ESE) เป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการ ที่แสดงถึงศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ หรือกล่าวได้ว่า เป็น
ดัชนีที่เหมาะสมในการวัดความตั้งใจในการผลักดันแนวความคิดไปสู่การด าเนินการ หรือเป็นสัญญาณให้
ผู้ประกอบการสามารถรู้ได้ว่า ตนเองมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะด าเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได ้

ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ มักจะต้องใช้ความพยายามมาก รวมทั้งการพิจารณา
ทางด้านการ มั่นคงในแนวคิด และมีความมุมานะในการด าเนินการ นักวิชาการจึงมีการสร้างการประเมินความ
พร้อมของผู้ประกอบการในการด าเนินการจริง โดยใช้การประเมินที่เรียกว่า The General Self-efficacy 
Scale: GSES เป็นการวัดความเชื่อมั่นในความพยายาม และความอยากในการด าเนินงาน เพ่ือที่จะสามารถ
บรรลุเป้าหมาย หรือปรับตัวเมื่อเกิดความล้มเหลวได้ 

ตาราง 1.1 The General Self-efficacy Scale: GSES 

1 ฉันสามารถจัดการปัญหาที่ยุ่งยากได้แน่นอน ถ้าฉันพยายามมากพอ 
2 แม้มีใคร/สิ่งใดขัดขวาง ฉันสามารถค้นหาหนทางหรือวิธีการเพ่ือที่จะได้สิ่งที่ฉันต้องการ 
3 การมุ่งมั่นในจุดหมายและการด าเนินการให้ส าเร็จ เป็นเรื่องง่ายส าหรับฉัน 
4 ฉันมีความม่ันใจในการแก้ปัญหาและอุปสรรค ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน 



1-13 

5 ฉันมีทรัพยากรด้านต่างๆ ที่พร้อมเพียง เพ่ือให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ 
6 ฉันสามารถแก้ปัญหาในทุกด้านได้ หากฉันใช้ความทุ่มเทที่มากเพียงพอ 
7 ฉันมีความใจเย็นเมื่อเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากฉันเชื่อในความสามารถของตนเอง 
8 เมื่อฉันเผชิญหน้ากับปัญหา ฉันสามารถหาทางแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีการ 
9 แม้ในช่วงที่ชั้นเผชิญกับความยากล าบาก ฉันสามารถคิดถึงทางแก้ปัญหาได้ 
10 ฉันสามารถจัดการสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาในการด าเนินการได้ 
รูปแบบในการตอบ 
1=ไม่จริง, 2=จริงต้องบางส่วน, 3=ค่อนข้างจริง, 4=จริงอย่างแน่นอน 

หมายเหตุ: แปลจาก Schwarzer and Jerusalem (1995) อ้างใน  Neck, et. al. (2018) 

ความมีประสิทธิภาพในตนเอง มักมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการ/บุคคลที่เผชิญ 
และเม่ือมีการฝึกฝนที่เพ่ิมมากข้ึน  ความมีประสิทธิภาพในตนเองก็จะเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 

จะเห็นได้ว่า การมีกระบวนการทางความคิดที่ดีของผู้ประกอบการ มีความส าคัญมากและเป็นขั้นตอน
ที่สามารถได้รับการพัฒนาตามองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 1)ความเป็นผู้น าในตนเอง (The Self-leadership 
Habit) 2)นิสัยเชิงสร้างสรรค์ (The Creative Habit) 3)ความมีไหวพริบ (The Improvisation Habit) รวมทั้ง
สามารถน าไปสู่แนวทางการด าเนินงานจริงได้  

นอกเหนือจากกระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการแล้ว การค้นหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจก็
เป็นทักษะที่ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้วย กระบวนการทางความคิดที่เข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการ จะส่งไปยังการค้นหาโอกาสที่ดีทางธุรกิจ น าไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่ อีกทั้งจะส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ รูปแบบธุรกิจ รวมทั้งการน าความคิดไปสู่การด าเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น
ความส าเร็จของผู้ประกอบการด้วย 

สรุปท้ายบท 

● Mindset หรือกระบวนการทางความคิด มีความส าคัญต่อความส าเร็จทั้งในชีวิตและธุรกิจ อัน
ประกอบด้วย Attitude (ทัศนคติ) และ Belief (ความเชื่อ) โดยมีนิยามคือ ชุดของทัศนคติที่ได้รับการ
กลั่นกรองแล้วจากคนหนึ่งคนใด (The Established set of Attitudes held by Someone) โดยจะ
เน้นให้เห็นถึงองค์ประกอบด้านทัศนคติที่กลั่นกรองแล้ว สร้างเป็นกระบวนการคิดในการด าเนินชีวิต 
และธุรกิจ  

● กระบวนการทางความคิดนั้นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ Fixed Mindset เป็นกระบวนความคิดที่เชื่อว่า 
บุคคลจะตีกรอบความสามารถและศักยภาพของตนเองไว้ ในขณะที่ Growth Mindset เป็น
กระบวนการความคิดที่เชื่อว่า ความสามารถของบุคลจะสามารถพัฒนาไปได้ ตามความพยายาม 
(Dedication) ความมุ่งม่ัน (Effort) และการท างานที่ทุ่มเท (Hard Work)  
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● Growth Mindset เป็นกระบวนการทางความคิดที่จ าเป็นมากของผู้ประกอบการ ในกระบวนการทาง
ความคิดของผู้ประกอบการจะมีที่มาจาก แรงบันดาลใจ (Passion) และ นิสัย (Habit) ของ
ผู้ประกอบการเป็นส าคัญ 

● นิสัยที่ส าคัญของผู้ประกอบการจะมีด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ 1) ความเป็นผู้น าในตนเอง (The Self-
leadership Habit) 2) นิสัยเชิงสร้างสรรค์ (The Creative Habit) 3) ความมีไหวพริบ (The 
Improvisation Habit) 

● ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพในตนเอง (Entrepreneurial Self-efficacy: ESE) จะแสดงถึง
ศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ เป็นสัญญาณให้ผู้ประกอบการสามารถรู้ได้ว่า ตนเองมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะด าเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 

 
กิจกรรม 1.1  “Mindshift” 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

● ความคิดของคุณเป็นอย่างไร What Does Your Mindset Say About You? 
เวลาที่ใช้ ประมาณ 15-20 นาท ี
อุปกรณ์  

● กระดาษ  

● ปากกา/ดินสอ 
ขั้นตอนกิจกรรม 

1. พาตัวเองไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย เช่น สวนสาธารณะ หรือที่ไหนในมหาวิทยาลัยที่เรายังไม่เคยไป 
เช่น ร้านอาหารแห่งใหม่ โดยน ากระดาษและปากกาติดไปด้วย (เน้นว่าให้ใช้กระดาษจริงๆ ) 

2. มองไปรอบๆและเขียนบรรยายในสิ่งที่เราเห็น ในขณะที่ท าการบันทึกสิ่งที่สังเกต ให้มั่นใจว่าเราใช้
ค าคุณศัพท์ (adjective) ในการบรรยายสิ่งที่เห็นด้วยเสมอ เช่น ถ้าเห็นชิงช้าในสวนสาธารณะ ควร
บรรยายถึงสภาพของชิงช้าที่เห็น เช่น เป็นสนิม มีความเงางาม น่านั่ง ว่างเปล่า มีความเสียหาย เป็น
ต้น โดยให้บันทึกโดยการเขียนลงไปในกระดาษ และใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี

3. หลังจากที่ผ่านไป 10 นาทีแล้ว ให้นั่งลงและพิจารณาสิ่งที่เราได้เขียนไป ให้วงกลมค าที่มีความหมาย
เชิงบวก จากตัวอย่างชิงช้าในสวนสาธารณะข้างต้น ค าท่ีมีความหมายในทางบวกได้แก่ มีความเงางาม 
น่านั่ง และให้เขียนสี่เหลี่ยมล้อมรอบค าที่มีความหมายเชิงลบ เช่น เป็นสนิม ว่างเปล่า มีความเสียหาย 
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สรุปการเรียนรู้จากกิจกรรม 

อะไรคือวัตถุประสงค์ของการท าสิ่งเหล่านี้ บ่อยครั้งการมองสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดเรา

จากภายใน ถ้าสิ่งที่เรามองเห็นในโลกนี้ส่วนมากเป็นไปในทางลบ นั่นหมายถึงความคิดส าหรับการเป็น

ผู้ประกอบการของเราต้องการการพัฒนามากข้ึน แต่ถ้าสิ่งที่เรามองเห็นในโลกนี้ส่วนมากเป็นไปในทางบวก นั่น

หมายถึงเป็นการง่ายในการระบุโอกาสและสร้างความแตกต่าง 

ค าถามเชิงวิเคราะห์จากกิจกรรม 

● อะไรที่แบบฝึกหัด 10 นาทีนี้ยืนยันเกี่ยวกับความเชื่อของเราในการมองโลก In what ways did this 
10-minute observation exercise confirm your existing assumptions and beliefs about 
your way of looking at the world? In what ways did it change them? 

● เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเองที่เป็นสิ่งใหม่หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อน  

● อะไรที่จะเกิดขึ้นถ้าเราท ากิจกรรมนี้ซ้ าๆในสถานที่ที่ต่างออกไป 
 

กิจกรรม 1.2: Sailboat 
รูปแบบ: กิจกรรมเดี่ยว  
จุดประสงค์: เป็น warm-up exercise ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ mindset ของการเป็นผู้ประกอบการ 
อุปกรณ:์ กระดาษ A4 สี ส าหรับผู้เรียนทุกคน 
ระยะเวลา: 10 นาท ี
ขั้นตอน: 
แจกกระดาษให้กับผู้เรียนทุกคน และให้พับกระดาษเป็นรูปเรือ 
 

● ผู้สอนเชิญให้ทุกคนล่องเรือ ชวนกลุ่มให้เลือกทะเลและท่าท่ีจะเดินทางไป โดยผู้สอนอาจเป็นคนน าท า
ท่าทางและส่งเสียงเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีความสนุกสนานและเป็นการสร้างบรรยากาศ 

● ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนท าท่าล่องเรือไปเรื่อยๆ และระหว่างการล่องเรือประสบพายุทั้งหมด 3 ครั้ง การ
ประสบกับพายุแต่ละครั้งท าให้เรือถูกท าลายด้านหน้า ด้านหลัง และด้านบนของเรือ ซึ่งเรือถูกท าลาย
โดยให้ผู้เรียนฉีกเรือของตน ด้านซ้าย ด้านขวา และยอดเรือ 

● ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนคลี่กระดาษออกมา ซึ่งจะกลายเป็นรูปเสื้อยืด (ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนฉีกเรือ
กระดาษแค่ไหน) 
 
 
 



1-16 

ท้ายกิจกรรม ผู้สอนชวนให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด ว่าการเดินเรือดังกล่าวเหมือนกับการประกอบการอย่างไร 
การประเมินผู้เรียน: ค าตอบจากขั้นตอน reflect ท้ายกิจกรรม ผู้เรียนที่มีแนวคิดผู้ประกอบการ ควรตอบใน
แนวทางดังนี้ 

● การประกอบการเริ่มจากเป้าหมายและความฝัน เช่นเดียวกับการเดินเรือ 

● การประกอบการจะประสบกับอุปสรรค 

● จุดหมายสุดท้ายอาจจะต่างกับจุดเริ่มต้นที่คาดหวัง แต่ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อลูกค้า เหมือนการ
ประกอบการ ที่อาจจะเกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่างทาง 

ค าถามท้ายบท 

1. ให้ยกตัวอย่างองค์กรหรือผู้ประกอบการที่แสดงถึงผู้ประกอบการประเภทต่างๆที่อธิบายในเนื้อหา 
2. เนื่องจากในบทนี้เน้นทักษะและทัศนคติ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนท ากิจกรรมแล้วใช้การสะท้อนค าถามเชิง

วิเคราะห์เพ่ือให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม โดยให้เกิดการ
แชร์กันระหว่างผู้เรียนด้วยเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในความคิดและการยอมรับในมุมมองที่แตกต่าง
กัน 
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บทที่ 2 
การฝึกฝนความคิดและการลงมือท าอย่างผู้ประกอบการ  

(Practicing Entrepreneurial Thought and Action) 
 

“Entrepreneurship is neither science nor art. 
 It is a practice.” 
 --Peter Drucker. 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างระหว่างแนวคิดแบบผู้จัดการ (Managerial mindset) และแนวคิด

แบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) 

2. เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวทางแบบคาดการณ์ (prediction 

approach) และแนวทางแบบการสร้าง (creation approach) ส าหรับความเป็นผู้ประกอบการ 

3. เข้าใจทักษะที่ส าคัญห้าประการส าหรับการฝึกฝนเพ่ือความเป็นผู้ประกอบการ 
4. เข้าใจองค์ประกอบเพื่อการพัฒนาความคิดของความเป็นผู้ประกอบการ 

 
หัวข้อการเรียนรู้ 

1. แนวทางแบบคาดการณ์ (prediction approach) และแนวทางแบบการสร้าง (creation approach) 
2. ทักษะที่ส าคัญห้าประการส าหรับการฝึกฝนเพื่อความเป็นผู้ประกอบการ 
3. การฝึกฝนของความเป็นผู้ประกอบการ (Practice of Entrepreneurship) 
4. การพัฒนาความคิดความเป็นผู้ประกอบการ (Developing an Entrepreneurial Mindset) 

 
บทน า 

ในบทที่ 1 ได้อธิบายถึงแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) ความจริง
เกี่ยวกับผู้ประกอบการ และประเภทของผู้ประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นผู้ประกอบการ ในบทนี้จะกล่าวถึงสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวทางแบบคาดการณ์และแนวทางแบบคิด
สร้าง ทักษะที่ส าคัญส าหรับการฝึกฝนเพ่ือความเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบต่างๆของความเป็นผู้ประกอบการ 
ขั้นตอนการฝึกฝนส าหรับความเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาความคิดความเป็นผู้ประกอบการ 
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2.1 แนวทางแบบคาดการณ์ (Prediction approach) และแนวทางแบบสร้างสรรค์ (Creation 
approach) เพื่อความเป็นผู้ประกอบการ 

มุมมองเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ แบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ แบบคาดการณ์ 
(Predictive) ซึ่งเป็นมุมมองแบบดั้งเดิม มักถูกใช้ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีความแน่นอน มุมมองแบบนี้
ต้องการการคิดและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีเพ่ือการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดในอนาคต เหมาะกับการมองภาพ
อนาคตจากอดีต ในขณะที่ความคิดแบบสร้างสรรค์ (Creation) เน้นการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ือ
สร้างอนาคต ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ลักษณะของทั้งสองแนวทางสามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบลักษณะของแนวคิดแบบคาดการณ์และแนวคิดแบบสร้างสรรค์ (ดัดแปลงจาก Heidi 
et al., 2018) 

แนวทางแบบคาดการณ์ 
(Prediction approach) 

แนวทางแบบการสร้าง 
(Creation approach) 

วางแผนใหญ่ ลงมือปฏิบัติทีละน้อย 
รอจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการ เริ่มจากสิ่งที่มี 
คาดหวังผลตอบแทน ยอมรับความสูญเสีย 
เป็นเส้นตรง ท าซ้ า 
ค าตอบที่ดีที่สุด การทดลอง 
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ใช้ประโยชน์จากความผิดพลาด 
การแข่งขัน ความร่วมมือ 
คาดการณ์ได ้ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
เราสามารถคาดการณ์อนาคต เราสามารถควบคุมได้ เราสามารถสร้างอนาคต เราไม่จ าเป็นต้องคาดการณ์มัน 
 
2.2 ทักษะส าคัญ 5 ประการของการฝึกฝนความเป็นผู้ประกอบการ (Five skills to the practice of 
entrepreneurship) 

● ทักษะการเล่น (Skill of play)  
หมายถึง มีความสนุก เพลิดเพลิน เป็นการเปิดจินตนาการ เปิดใจที่จะรับโอกาสและความเป็นไปได้ซึ่ง

จะช่วยเสริมความมีนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ในมิติของความเป็นผู้ประกอบการ การเล่นยังหมายรวมถึงการใช้
เกม เป็นการกระตุ้นหรือสร้างความท้าทายให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่ างผู้ประกอบการ 
ยกตัวอย่างเช่น การจ าลองสถานการณ์การเรียนรู้ (ผู้สอนสามารถเปิดคลิปต่อไปนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
มากยิ่งขึ้น  www.ted.com/talks/steven_johnson_how_play_leads_to_great_inventions) 
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● ทักษะการทดลอง (Skill of experimentation)  
หมายถึงการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การลองท าบางอย่าง เรียนรู้จากความพยายาม และน า

การเรียนรู้ไปสู่การท าซ้ า โดยในมิติของความเป็นผู้ประกอบการ การทดลองหมายถึงการลงมือปฏิบัติ เช่น 
การออกไปเก็บข้อมูลจริงเพ่ือทดสอบแนวคิดมากกว่าการนั่งค้นหาข้อมูลสนับสนุนในห้องสี่เหลี่ยม        
การออกไปหาข้อมูลจริงท าให้เราได้ตั้งค าถาม การทดสอบสมมติฐาน การไม่เข้าข้างตัวเอง 

● ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Skill of empathy)  
หมายถึง การเข้าใจอารมณ์ สถานการณ์ เจตนา ความคิด และความต้องการของผู้อ่ืน การเข้าใจเป็น

ความสามารถในการเชื่อมถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนอาจเพราะเราได้เคยผ่านสถานการณ์แบบนั้นมาก่อน เช่น 
เราเข้าใจความรู้สึกเพ่ือนที่สูญเสียสุนัขอันเป็นที่รัก เพราะเราเคยผ่านการสูญเสียนั้นมาก่อน นักโภชนาการ
เข้าใจความรู้สึกสับสนและล าบากของคนที่อยากลดน้ าหนักที่พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คนที่เคยสูบ
บุหรี่เข้าใจความรู้สึกของคนท่ีก าลังพยายามเลิกบุหรี่  

การเข้าใจผู้อ่ืนเป็นทักษะที่ส าคัญของความเป็นผู้ประกอบการ การฝึกสัมภาษณ์เป็นวิธีฝึกฝนการ
พัฒนาความเข้าใจผู้อื่น หัดให้เราลองมองในมุมผู้อื่น พิจารณาว่าถ้าเราจะท าอย่างไรหากอยู่ในสถานการณ์
เดียวกันนั้น นอกจากนี้ การเข้าใจผู้อ่ืนยังช่วยให้เราเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีความหมาย เช่น 
ช่วยระบุความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งเป็นโอกาสจะน าไปสู่การสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ๆ 

● ทักษะการมีความคิดสร้างสรรค์ (Skill of creativity)  
เป็นทักษะที่ต้องการการเปิดกว้างเพ่ือรับสิ่งต่างๆ เพ่ือท าให้เกิดการสร้างหรือค้นพบโอกาสใหม่ๆ การ
จะสร้างโอกาส ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความอยากเรียนรู้ ความสงสัยใคร่รู้ และพลังที่จะน าความคิด (idea) 
ไปสู่ลงมือปฏิบัติมากน้อยเพียงใด เพราะจริงๆ แล้ว ทุกคนมีความคิด แต่ไม่ส าคัญว่าความคิดนั้น
ยิ่งใหญ่เพียงใด นอกจากการท าให้ความคิดนั้นไปสู่การปฏิบัติ  

การสร้างโอกาส ยังขึ้นกับว่าเรามีทรัพยากรเพียงใด ความสามารถในการสร้างความร่วมมือมากกว่า
การแข่งขัน ความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการยอมรับความล้มเหลว ความ
ยินยอมในการใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดหรือล้มเหลวกลับมาเป็นความรู้ 

● ทักษะการสะท้อน (Skill of reflection)  
การสะท้อนเป็นการช่วยให้เราได้พินิจพิจารณาถึงความรู้สึกภายใน ช่วยให้เกิดความตระหนักถึงความ
คับข้อง ความรู้ที่เรามี ให้เกิดมุมมองใหม่ ประเมินผลลัพธ์และหาข้อสรุป การสะท้อน สามารถแบ่งได้
เป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ 

o การสะท้อนแบบเล่าเรื่อง (Narrative reflection) เพ่ืออธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นจากการ
บรรยายสถานที่ บทสนทนา และผู้เกี่ยวข้อง (ใคร พูด/ท าอะไร ที่ไหน) 
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o การสะท้อนแบบอารมณ์ (Emotional reflection) จะเน้นการถ่ายทอดความรู้สึกและจัดการ
กับความรู้สึกหรืออารมณ์นั้นอย่างไร 

o การสะท้อนจากมุมมอง (Perceptive reflection) เน้นการสะท้อนจากความคิด ทัศนคติ 
หรือความชอบของเราที่ส่งผลต่อประสบการณ์ 

o การสะท้อนเชิงวิเคราะห์ (Analytical reflection)  
o การสะท้อนเชิงประเมิน (Evaluative reflection)  
o การสะท้อนเชิงวิพากษ์ (Critical reflection)  

 

 

รูปที่ 2.1 ทักษะที่ส าคัญเพ่ือการฝึกฝนของความเป็นผู้ประกอบการ 
ที่มา: Heidi et al. (2018) 

 
การรู้คิด (Metacognition) หมายถึง หนทางที่เราท าความเข้าใจตัวเรา หรือกระบวนการคิดเกี่ยวกับ

ความคิด ดังแสดงใน รูปที่ 2.2 เช่น หากเราก าลังอ่านบทความด้านกฎหมายที่มีความซับซ้อน เราอาจสังเกต
ตนเองได้ว่าเราไม่ได้เข้าใจเนื้อหาของสิ่งที่อ่าน เราอาจย้อนกลับไปอ่านใหม่ หยุดเพ่ือคิดวิเคราะห์ แล้วพบว่า
บางส่วนของเนื้อหาไม่มีเหตุผลเพียงพอในความคิดของเรา เราอาจจะกลับมาอ่านทบทวนส่วนที่ยังไม่เข้าใจใน
ภายหลังหรืออาจจะไม่กลับมาอ่านมันอีกเลย เหล่านี้เป็นการใช้ทักษะเกี่ยวการรู้คิดในการเฝ้ามองความเข้าใจ
ของเราต่อสิ่งที่อ่าน มากกว่าการแค่เปิดหนังสือผ่านๆ โดยไม่เกิดความเข้าใจใดๆ เลย 
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โดยปกติผู้ประกอบการจะใช้กระบวนการการรู้คิดเพ่ือการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆโดย
การคิดหาหนทางหรือทางเลือกใหม่ๆ ในการลงมือท าและก าหนดกลยุทธ์บนทางเลือกที่มีเหล่านั้น การ
ตระหนักถึงการรู้คิด เป็นส่วนหนึ่งของความคิด และไม่ได้เป็นสิ่งที่มีติดตัวมาแต่เกิด หากแต่เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้น
ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 

รูปที่ 2.2 การรู้คิด (Metacognition) 
ที่มา Heidi et al. (2018) 
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2.3 องค์ประกอบ 8 ประการของวิธีการฝึกฝนของความเป็นผู้ประกอบการ 
ความเป็นผู้ประกอบการ เป็นวิธีการ (method) มากกว่าเป็นกระบวนการ (process) สองมุมมองนี้มีความ
แตกต่างกัน เช่น 

ความเป็นผู้ประกอบการ แบบวิธีการ  ความเป็นผู้ประกอบการ แบบกระบวนการ 

ชุดของการฝึกฝน     ทราบปัจจัยน าเข้า และสิ่งที่ได้ 

ขั้นตอนของการเรียนรู้    ขั้นตอนอย่างเป็นล าดับจนจบ 

ท าซ้ า      เป็นเส้นตรง 

สร้างสรรค ์     คาดการณ ์

เน้นการลงมือท า     เน้นการวางแผน 

ลงทุนเพื่อการเรียนรู้    คาดหวังผลลัพธ์ 

การร่วมมือ     การแข่งขัน 

วิธีการฝึกฝนความเป็นผู้ประกอบการ มีดังนี้ 

1. ระบุถึงผลกระทบที่เราต้องการสร้างให้เกิดบนโลกใบนี้ (Identify your desired impact on the 
world) เป็นประโยคง่ายๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจ แรงขับดันภายใน และแรงจูงใจของเรา 
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ กลยุทธ์ใหม่ สินค้าใหม่  ย่อมต้องมาจากความ
ต้องการที่แรงกล้าในการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเอง ผลประกอบการ หรือความเติบโต มั่ง
คั่งขององค์กร เป็นเพียงองค์ประกอบเบื้องต้นในการด าเนินธุรกิจ แต่เหตุผลที่ท าไมคนจึงด าเนินธุรกิจ
มีอะไรที่มีความหมายลึกซึ้งมากกว่านั้น บางคนท าในสิ่งที่ รัก บางคนให้คุณค่ากับความอิสระและ
สามารถในการควบคุมประสบการณ์ท างาน บางคนเชื่อมั่นในการสร้างสิ่งใหม่ๆสู่ตลาด ดังนั้น
เป้าหมายในการมีผลก าไรจากการท าธุรกิจจึงไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนในระยะยาว เพราะความเป็น
ผู้ประกอบการนั้นเป็นงานหนักและต้องการความพอใจและปรารถนาที่ขับเคลื่อนมาจากภายใน 

2. เริ่มต้นจากสิ่งที่มี (Start with means at hand) หมายถึง เริ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันที่
สามารถน ามาใช้ในการลงมือปฏิบัติได้ทันที การหาสิ่งที่เรามี อาจท าได้โดยการตอบค าถามต่อไปนี้   
เราคือใคร? เรารู้อะไร? เรารู้จักใคร? เพราะค าถามเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงฐานทรัพยากรที่เรามี 

3. อธิบายความคิดปัจจุบัน (Describe the idea today) เป็นความคิดที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของวิธี
ของเรากับผลกระทบที่เราอยากสร้างให้เกิด อะไรที่เราสามารถเริ่มท าได้วันนี้จากสิ่งที่เรามีอยู่ 
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4. ประมาณการความเสียหายที่ยอมรับได้ (Calculate affordable loss) การออกจากพ้ืนที่ปลอดภัย
ของแต่ละคนมักถูกมองว่าเป็นความเสี่ยง สิ่งที่พิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงสูงต่อคนคนหนึ่งอาจไม่ได้
หมายความเช่นเดียวกันต่ออีกคนหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากในการค านวณความเสี่ยงและใช้
ในเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ดังนั้นเราอาจพิจารณาจากอีกด้านหนึ่งคือ อะไรที่เรายอมรับที่จะสูญเสีย
ได้ อะไรคือสิ่งที่เรายอมที่จะสละได้ ในรูปแบบของตัวเงิน เวลา ชื่อเสียง และค่าสูญเสียโอกาส การ
ตอบค าถามเหล่านี้เป็นการท าให้ตัวเราเป็นผู้ควบคุมมากกว่าท าให้ตัวเราตกเป็นผู้ถูกควบคุมจากความ
เสี่ยงหรือความล้มเหลวที่อาจเกิดข้ึนได้ 

5. ลงมือท าทีละน้อย (Take small action) ค่อยๆ ท าตามทรัพยากรที่มีอยู่และความเสี่ยงที่ยอมรับและ
รับมือได้  

6. สร้างเครือข่ายและดึงผู้อ่ืนเข้ามาร่วมในเส้นทางของเรา (Network and enroll others in your 
journey) ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าความเป็นผู้ประกอบการ ให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกัน 
ไม่ใช่การแข่งขัน ดังนั้น การสร้างเครือข่ายและร่วมมือกับผู้อ่ืน เป็นทั้งการเพ่ิมทรัพยากร การขยาย
ความรู้ และการทดสอบแนวความคิด 

7. สร้างจากสิ่งที่เรียนรู้ (Build on what you learn) ประเมินสิ่งที่เกิดจากการลงมือท า พึงระลึกว่า  
การประเมินนี้ไม่ใช่เพ่ือให้ล้มเลิกแนวคิด แต่เพ่ือท าให้แนวคิดนั้นดียิ่งขึ้น ไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิดใน
ขั้นตอนนี้ 

8. สะท้อนและซื่อสัตย์ต่อตัวเอง (Reflect and be honest with yourself) ค าถามหนึ่งที่มักเกิดขึ้นคือ 
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่จะต้องหยุดหรือเดินหน้าต่อ ค าตอบง่ายๆคือ หยุดเมื่อไม่มีความต้องการ
นั้นอยู่ในผลลัพธ์ที่เราอยากจะสร้างอีกต่อไปแล้ว หรือเมื่อเกิดความสูญเสียเกินกว่าระดับที่เรารับได้ 
ไม่เช่นนั้น สิ่งที่เราต้องตอบตัวเองคือ แล้วจะท าอะไรต่อไป 
 
ในขณะที่เราด าเนินการฝึกปฏิบัติความเป็นผู้ประกอบการ จะพบว่าระดับความสูญเสียที่ยอมรับได้มี

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยปกติจะเพ่ิมข้ึน นั่นเป็นเพราะความคิดของเราได้รับการตรวจสอบมากขึ้นเรื่อยๆ เราได้
มีความรู้ที่ชัดเจนและเติบโตขึ้น มีคนเข้ามาร่วมในทีมมากขึ้น ความมั่นใจในความสามารถและการลงมือปฏิบัติ
ได้เพ่ิมข้ึน การฝึกปฏิบัติได้ช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะจัดการในการรับมือกับความไม่แน่นอน รู้จักควบคุม และใช้มัน
ในการสร้างสิ่งที่คนอ่ืนไม่สามารถท าได้ 
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รูปที่ 2.3 วิธีการฝึกฝนแห่งความเป็นผู้ประกอบการ (The Practice of Entrepreneurship) 
ที่มา Heidi et al. (2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2-9 

กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ 
กิจกรรม 2.1 “Mindshift” 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพ่ือให้แนวคิดของเราสะท้อนความเป็นตัวเรา 
เวลาที่ใช้  

● ประมาณ 15-20 นาที 
อุปกรณ์  

● กระดาษ  

● ปากกา/ดินสอ 
ขั้นตอนกิจกรรม 

1. พาตัวเองไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย เช่น สวนสาธารณะ หรือที่ไหนในมหาวิทยาลัยที่เรายังไม่เคยไป 
เช่น ร้านอาหารแห่งใหม่ โดยน ากระดาษและปากกาติดไปด้วย (เน้นว่าให้ใช้กระดาษจริงๆ) 

2. มองไปรอบๆและเขียนบรรยายในสิ่งที่เราเห็น ในขณะที่ท าการบันทึกสิ่งที่สังเกต ให้มั่นใจว่าเราใช้
ค าคุณศัพท์ (adjective) ในการบรรยายสิ่งที่เห็นด้วยเสมอ เช่น ถ้าเห็นชิงช้าในสวนสาธารณะ ควร
บรรยายถึงสภาพของชิงช้าที่เห็น เช่น เป็นสนิม มีความเงางาม น่านั่ง ว่างเปล่า มีความเสียหาย เป็น
ต้น โดยให้บันทึกโดยการเขียนลงไปในกระดาษ และใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี

3. หลังจากที่ผ่านไป 10 นาทีแล้ว ให้นั่งลงและพิจารณาสิ่งที่เราได้เขียนไป ให้วงกลมค าที่มีความหมาย
เชิงบวก จากตัวอย่างชิงช้าในสวนสาธารณะข้างต้น ค าท่ีมีความหมายในทางบวกได้แก่ มีความเงางาม 
น่านั่ง และให้เขียนสี่เหลี่ยมล้อมรอบค าที่มีความหมายเชิงลบ เช่น เป็นสนิม ว่างเปล่า มีความเสียหาย 

 
สรุปการเรียนรู้จากกิจกรรม 

อะไรคือวัตถุประสงค์ของการท าสิ่งเหล่านี้ บ่อยครั้งการมองสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดเราจากภายใน 
ถ้าสิ่งที่เรามองเห็นในโลกนี้ส่วนมากเป็นไปในทางลบ นั่นหมายถึงความคิดส าหรับการเป็นผู้ประกอบการของ
เราต้องการการพัฒนามากขึ้น แต่ถ้าสิ่งที่เรามองเห็นในโลกนี้ส่วนมากเป็นไปในทางบวก นั่นหมายถึงเป็นการ
ง่ายในการระบุโอกาสและสร้างความแตกต่าง 

ค าถามเชิงวิเคราะห์จากกิจกรรม 

● อะไรที่แบบฝึกหัด 10 นาทีนี้ยืนยันเกี่ยวกับความเชื่อของเราในการมองโลก In what ways did this 
10-minute observation exercise confirm your existing assumptions and beliefs about 
your way of looking at the world? In what ways did it change them? 

● เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเองที่เป็นสิ่งใหม่หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อน  

● อะไรที่จะเกิดขึ้นถ้าเราท ากิจกรรมนี้ซ้ าๆ ในสถานที่ที่ต่างออกไป 
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กิจกรรม 2.2 Jigsaw and Quilt 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมนี้ช่วยสะท้อนท าให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างระหว่างแนวคิดแบบผู้จัดการ (Managerial 
Thinking) กับแนวคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Thinking) 
รูปแบบ: กิจกรรมกลุ่ม 
อุปกรณ:์ 

- เกม Jig Saw (ประมาณ 300-500 ชิ้น) จ านวน 1 กล่อง 

- เศษผ้ากลุ่มละไม่น้อยกว่า 40 ชิ้น  

ระยะเวลา: 20-30 นาท ี
ขั้นตอน: 

- ให้ผู้เรียนในกลุ่มต่อจิ๊กซอว์ ใช้เวลา 10 นาท ี

- ให้ผู้เรียนในกลุ่มท าชิ้นงานอะไรก็ได้จากเศษผ้าที่มี ใช้เวลา 10 นาท ี

- ให้ผู้เรียนสะท้อนความรู้สึกในการท ากิจกรรมทั้งสองอย่าง โดยเริ่มจากให้สะท้อนกันเองภายในกลุ่ม

ประมาณ 5 นาที แล้วค่อยแชร์กับกลุ่มใหญ่  

- จากนั้นผู้สอนชวนคิดเพ่ือให้เห็นถึงประเด็นส าคัญ ได้แก่ เป้าหมายของแต่ละกิจกรรม และขั้นตอนที่

แต่ละกลุ่มปฏิบัติคืออะไร เพ่ือน าไปสู่การสะท้อนความคิดต่อไปนี้ 

o เป้าหมายของการต่อจิ๊กซอว์ คือ ต้องต่อทุกชิ้นจนออกมาเป็นดังภาพตัวอย่างที่แสดงบน

กล่อง โดยผู้สอนสะท้อนให้เห็นว่าเป้าหมายถูกก าหนดขึ้นและสามารถระบุได้แต่ต้น 

 
 

o เมื่อทราบเป้าหมายแล้วก็หาทรัพยากรและวางแผน หรือก าหนดกลยุทธ์ โดยสมาชิกในกลุ่ม

อาจมีการแบ่งหน้าที่ บางคนรับผิดชอบต่อกรอบ บางคนต่อส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ เพ่ือให้เอา

งานของแต่ละคนมาประกอบกัน 
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o หลังจากวางแผนแล้ว แต่ละคนลงมือปฏิบัติ เช่น หยิบชิ้นส่วนตามที่ตัวเองรับผิดชอบ ต่อให้

ได้ภาพตามท่ีต้องการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

     

     
 

o ในส่วนของการประดิษฐ์ของจากเศษผ้าให้ผู้เรียนสะท้อนว่าเป้าหมายและกระบวนการมี

ความเหมือนหรือแตกต่างจากการต่อจิ๊กซอว์อย่างไร  
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สรุปให้ผู้เรียนเห็นว่า การต่อจิ๊กซอว์ คือตัวอย่างสะท้อนการคิดและการลงมือท า (Thought and 
action) แบบผู้จัดการ (Managerial mindset) ส่วนการประดิษฐ์ของจากเศษผ้า คือตัวอย่างสะท้อนการคิด
และการลงมือท าแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) แนวคิดและการลงมือท าแบบผู้จัดการ คือ
การมี end goal ที่ชัดเจน และใช้การจัดการเป็นขั้นตอนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย ส่วนแนวคิดและการลงมือท า
แบบผู้ประกอบการคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ใช้กระบวนการทดลอง และเรียนรู้จากความผิดพลาด  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. ให้ค้นหาข้อมูลของผู้ประกอบการต่อไปนี้ เพ่ืออธิบายถึง practice of entrepreneurship ตามแนวทางที่
ได้อธิบายไปในเนื้อหาข้างต้น  
1.1 Bigbelly solar-powered trash compactor (http://bigbelly.com) 

 
http://blog.bigbelly.com/bigbelly-bins-solve-love-lane-problems-success-in-quintessential-

long-island-new-york-community 
 
1.2 Vera Bradley  
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บทที่ 3 
ฝึกฝนการสังเกต 

(Practicing Observation) 
 

“Entrepreneurs have a knack for looking at the usual and seeing the unusual, at the 
ordinary and seeing the extraordinary. Consequently, they can spot opportunities that turn 

the commonplace into the unique and unexpected.”  

—D. G. Mitton 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความเชื่อมโยงของความคิดของความเป็นผู้ประกอบการและการมองเห็นโอกาส 
2. สามารถอธิบายความแตกต่างและอธิบายการประยุกต์ใช้การสังเกตตามประเภทและมิติต่างๆได้ 
3. สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการสร้างไอเดียเพื่อน าไปสู่การสร้างโอกาส 
4. ประยุกต์ใช้เส้นทางทั้งสองประเภทในการระบุโอกาส 

 
ประเด็นการเรียนรู้ 

1. แนวคิดแบบผู้ประกอบการและการมองเห็นโอกาส (The Entrepreneurial Mindset and 
Opportunity Recognition) 

2. ประเภทและมิติของการสังเกต 
3. โอกาสเริ่มจากแนวคิดนับพัน (Opportunities Start with Thousands of Ideas) 
4. สองเส้นทางในการระบุโอกาส (Two Pathways to Opportunity Identification) 
5. จากการสร้างแนวคิดสู่การมองเห็นโอกาส (From Idea Generation to Opportunity 

Recognition) 
 

บทน า  

1.1 แนวคิดแบบผู้ประกอบการและการมองเห็นโอกาส 

โอกาส (opportunity) ในบริบทของวิชานี้ หมายถึงสิ่งที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ศักยภาพใน
การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีความใหม่ และตอบความต้องการ ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ พบโอกาสใน
การสร้างธุรกิจใหม่จากสิ่งที่อยากได้แต่สินค้าและบริการท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์นั้นได้ นี่คือปฏิสัมพันธ์
แรกท่ีเราสามารถท าได้กับลูกค้า ซึ่งก็คือตัวเราเอง แต่เพื่อยืนยันสิ่งที่เราคิด จ าเป็นต้องออกไปทดสอบว่าผู้อ่ืนก็
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มีความต้องการแบบเดียวกับเราหรือไม่ มีตัวอย่างของบริษัทชื่อ IDEO ที่ใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภค
จนน ามาสู่การออกแบบนวัตกรรมใหม่  
(ผู้สอนสามารถค้นหาจากค าส าคัญ ABC Nightline - IDEO Shopping Cart หรือ เปิดคลิปต่อไปนี้เพ่ือ
ประกอบการบรรยายได้ https://www.youtube.com/watch?v=M66ZU2PCIcM)  

ซึ่งทีมงานของ IDEO ได้ออกไปสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าในการซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ เพ่ือท าความ
เข้าใจว่าลูกค้าท าการเลือกซื้อของอย่างไร โดยเฉพาะการใช้รถเข็น หน้าที่ของทีมในการเก็บข้อมูลคือ ท าการ
สังเกต ถามค าถาม และบันทึกข้อมูล การถามค าถามจะไม่มีการถามน าเพ่ือเอาความคิดของตัวเองไปให้ลูกค้า
แสดงความเห็น แต่เป็นการถามค าถามปลายเปิดที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบัน เพราะเราอยากรู้ว่า
การใช้รถเข็นซื้อของในปัจจุบันของลูกค้ามีประเด็นอะไรที่ยังติดขัดหรือยังไม่ตอบโจทย์ แล้วลูกค้าท าอย่างไร
เพ่ือหาทางออก  

 
 

รูป 3.1 การสังเกตของ IDEO 
ที่มา: http://rebelmediaproductions.com/ideo/ 

หลังจากได้ข้อมูลจากการสังเกตแล้ว ทีมงานน าข้อมูลทั้งหมดมาระดมสมองเพ่ือหาทางปรับปรุงให้
ดีกว่าทางออกที่มีอยู่ หรือการสร้างแนวคิด (idea generation) สิ่งหนึ่งที่ทีมใช้ คือการใช้ประโยค “Yes, and 
…” เพ่ือให้เกิดบรรยากาศเชิงบวกและเอ้ือให้สมาชิกคนอ่ืนต่อยอดความคิด แทนการพูดว่า “That won’t 
work because ….” เพราะการพูดแบบนี้จะก่อให้เกิดการโต้แย้งกันและปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์  
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รูป 3.2 การ brainstorming ของ IDEO 

ที่มา: http://rebelmediaproductions.com/ideo/ 
 

 
รูป 3.3 New designed shopping card ของ IDEO 
ที่มา: http://rebelmediaproductions.com/ideo/ 
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3.2 ประเภทและมิติของการสังเกต 
ประเภทของการสังเกต 

- Active participant observation การสังเกตแบบมีส่วนเชิงรุก หมายถึงผู้ศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วม
แบบเต็มตัวในส่วนของการศึกษา สามารถประพฤติหรือกระท าแบบที่คนอ่ืนๆท า ยกตัวอย่างเช่น ผู้
ศึกษาเลือกท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความยากจนและคนไร้บ้าน ก็ปฏิบัติตนแบบนั้น  

- Moderate participant observation การสังเกตแบบมีส่วนร่วมปานกลาง หมายถึงผู้ศึกษารักษา
สมดุลระหว่างการเป็นผู้สังเกตและท าสถานการณ์นั้น เช่น ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคนเล่น poker อาจเข้าไป
ร่วมในการแข่งขันในฐานะผู้ชม แต่ไม่เข้าไปเป็นผู้เล่นเกมนั้น  

- Passive participant observation การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเชิงตั้งรับ หมายถึง ผู้ศึกษาปรากฎตัว
อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับบุคคลหรือกิจกรรม เช่น ผู้ศึกษาคิดอยากจะเปิดร้านกาแฟ ก็
เลยเข้าไปนั่งในร้านกาแฟแห่งหนึ่งเพื่อนับจ านวนลูกค้า สิ่งที่ซื้อ การใช้พื้นท่ีร้านกาแฟ  

- Observation only (no participation) สังเกตเพียงอย่างเดียว ไม่มีการมีส่วนร่วม ผู้ศึกษาไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับคนหรือกิจกรรมที่ท าการศึกษา ไม่เข้าไปปรากฏในเหตุการณ์ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ศึกษาดู
ละครเวทีเพ่ือที่จะศึกษาบทบาทการแสดงของตัวละคร 
 

มิติที่ควรสังเกต 

มิติ  ค าอธิบาย 

พ้ืนที ่  สถานที่ 
คน  คนที่เก่ียวข้อง 
 
กิจกรรม การกระท าที่เก่ียวข้อง 
วัตถ ุ  สิ่งที่มองเห็น 
แสดง  การกระท าต่างๆ ของคน 
เหตุการณ ์ สิ่งที่คนแสดงออกมา 
เวลา  ล าดับของสิ่งที่เกิดข้ึน 
เป้าหมาย สิ่งที่คนพยายามท าให้ส าเร็จ 
ความรู้สึก อารมณ์ท่ีรู้สึกและแสดงออกมา 
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3.3 โอกาสเริ่มจากแนวคิดนับพัน (Opportunities Start with Thousands of Ideas) 
เมื่อไอเดียใหม่เกิดขึ้นแล้ว จะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีหรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากระดับความใหม่ (degree of 
novelty)  ซึ่งหมายถึงความใหม่ หรือความจ าเพาะของไอเดียนั้น และคุณประโยชน์ (value and 
usefulness) ซ่ึงหมายถึงว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้รับการยอมรับ และมีจะมีคนซื้อ ดัง
แสดงในรูปที่ 3.4  
 

 
รูปที่ 3.4 การจัดกลุ่มไอเดีย 
ที่มา Heidi et al. (2018) 

 
- นวัตกรรม  (Innovation) หมายถึง ไอเดียของสินค้าหรือบริการที่มีความใหม่ และคุณประโยชน์อยู่ใน

ระดับสูง นั่นหมายถึงการมีตลาด 
- สิ่งประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ไอเดียของสินค้าหรือบริการที่มีความใหม่ แต่ตลาดหรือการใช้งาน

ยังไม่อยู่ในวงกว้าง 
ผลิตภัณฑ์น้ ายาลบค าผิดเป็นตัวอย่างของไอเดียที่ระยะเริ่มแรกเป็นสิ่งประดิษฐ์ เกิดขึ้นในปี 1956 (ตอนแรก
ภายใต้ชื่อ Mistake Out Company แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็น Liquid Paper แต่ภายใน 10 ปี เกิดเป็นธุรกิจ
มูลค่าระดับพันล้านเหรียญสหรัฐ ตอนขายกิจการ มีมูลค่าถึง 47.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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รูปที่ 3.5 น้ ายาลบค าผิด 

ที่มา Neck (2018) 
- ปรับปรุง (Improvement) ไอเดียส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทนี้ เช่น ยาสี

ฟันที่เพ่ิมสารฟอกขาว กระเป๋าเดินทางที่เพ่ิม security กล้องถ่ายรูปที่ถูกเพ่ิมเข้าไปในโทรศัพท์มือถือ 
ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ก่อนแล้วทั้งสิ้น และได้รับการยอมรับจากตลาด 

- ไม่เก่ียวข้อง (Irrelevant) หมายถึง ไอเดียที่ไม่มีความใหม่และไม่ได้สร้างคุณค่าหรือคุณประโยชน์ เช่น 
โค้กรสชาติใหม่ หรือ กาแฟสกัดพร้อมดื่มบรรจุกล่อง  

 
รูปที่ 3.6 Maxwell pre-brewed coffee 

ทีม่า: Sandie Glass (2012) 

 อย่างไรก็ตาม การจะทราบว่าไอเดียนั้นตกอยู่ในประเภทใด ไม่ใช่สิ่งที่พยาการณ์ได้ล่วงหน้าและยัง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ยกตัวอย่างเช่น “Pet Rock” ในช่วงแรกถือว่าอยู่ในประเภท Irrelevant แต่ภายใน
หกเดือนหลังจากเปิดตัว กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงมากในปีนั้น  
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รูปที่ 3.7 The pet rock (2018) 

การจัดประเภทของแนวคิดช่วยท าให้ผู้เรียนเห็นว่า โอกาสในการท าธุรกิจต้องแสดงถึงระดับของความใหม่และ
การสร้างคุณค่า เพราะโอกาสทางธุรกิจมาจากไอเดีย แต่ทุกไอเดียไม่อาจสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ แต่เราจะ
ทราบได้อย่างไรว่าเรามีโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม ขั้นตอนแรกส าหรับการระบุโอกาส จึงมาจากการสร้าง
ไอเดียให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ต่อไปนี้คือกลยุทธ์ 7 ประการในการสร้างไอเดีย 

1. Analytical strategies หมายถึง การแยกส่วนของปัญหาเป็นประเด็นย่อยๆ แล้วค่อยๆคิดเพ่ือหา
ไอเดียใหม่  

2. Search strategies การใช้ความทรงจ าเพ่ือช่วยในการรับข้อมูลส าหรับสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข 

3. Imagination-based strategies การคิดโดยไม่ยึดติดกับกรอบหรือเงื่อนไข ไม่จ าเป็นต้องค านึง
ว่าสมจริงหรือไม่ องค์กรที่ใช้กลยุทธ์นี้ค่อนข้างสูงคือ NASA ในการออกแบบเครื่องมือ ชุดอวกาศ 
หรือของใช้ส่วนตัว จนต่อมาน ามาสู่การประดิษฐ์ของใช้หลายๆ อย่างในโลกปัจจุบัน ดังรูป 3.8 
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รูปที่ 3.8 การใช้ Imagination-based strategies ในการสร้างไอเดียของ NASA 
ที่มา Neck (2018) 

4. Habit-breaking strategies เป็นเทคนิคที่ช่วยในการออกจากกรอบความคิด ความเชื่อที่ยึดถือ 
หรือความเคยชิน วิธีนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆจากสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตหรือ
มองข้าม 

5. Relationship-seeking strategies คือการพยายามหาความเชื่อมโยงจากสิ่งที่ในทางปกติแล้ว
อาจจะไม่เก่ียวข้องกัน 

6. Development strategies คือการพยายามปรับหรือต่อยอดแนวคิดที่มีอยู่เดิมเพ่ือสร้าง
ทางเลือกท่ีดีกว่าหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆ  

7. Interpersonal strategies เป็นการร่วมมือกันคิดหรือปรับปรุงไอเดียจากกลุ่มคน ซึ่งเกิดจาก 
การแลกเปลี่ยนหรือต่อยอดความคิดระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  
 

3.4 สองเส้นทางในการระบุโอกาส (Two Pathways to Opportunity Identification) 

หาโอกาสหรือสร้างโอกาส (Finding opportunities or building opportunities) ในบางต าราอาจจ าแนก
แนวทางการหาโอกาสจากการค้นหาและการตื่นตัว 
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ตาราง 3.1 โอกาสจากการมองหา หรือการสร้าง  
 การหาโอกาสหรือการค้นหา การสร้างโอกาสหรือการตื่นตัว 
จุดตั้งต้นของโอกาส การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ตล าด  ร สนิ ย มขอ งผู้ บ ริ โ ภ ค 
กฎระเบียบภาครัฐ กลุ่มผู้บริโภค 

ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสม
มา 

สมมติฐาน โอกาสมีอยู่แล้วและรอการค้นพบ โอกาสไม่ได้มีรออยู่จนกว่าจะถูก
สร้างข้ึน 

วิธีในการระบุโอกาส ค้นหาและติดตามจากสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่าย 
บทบาทของผู้ประกอบการ ตื่นตั ว ในการ เปลี่ ยนแปลงใน

สภาพแวดล้อม 
ลงมือปฏิบัติ  เรียนรู้และท าซ้ า
อย่างต่อเนื่อง 

การตัดสินใจ มองว่าเป็นความเสี่ยง มองว่าเป็นความไม่แน่นอน 

 

3.5 กระบวนการเชื่อมโยงจากการสร้างแนวคิดสู่การมองเห็นโอกาส 

การสร้างแนวคิดสู่การมองเห็นโอกาส ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างแนวคิดหรือไอเดีย            
การสร้างสรรค์ และการมองเห็นโอกาส  

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแนวคิดหรือไอเดีย (Idea generation) หมายถึง การสร้างแนวคิดเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่     
ซึ่งเน้นที่ปริมาณของแนวคิดหรือไอเดียใหม่ๆ โดยยังไม่ได้มองถึงความเป็นไปได้ต่างๆ  

ขั้นตอนที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง การสร้างแนวคิดเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีศักยภาพในการ
ใช้ประโยชน์ จากแนวคิดที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 เราต้องท าการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความใหม่และความเป็น
ประโยชน์ ในทางปฏิบัติ การสร้างความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ท้าทาย เพราะเรามักติดกับสิ่งที่รู้หรือความเคย
ชิน แต่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ต้องการการมองออกนอกกรอบ ซึ่งเทคนิคในการฝึกฝนเพ่ือสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ที่เรียกว่า SEEC Model ได้แก่  

- Securing หมายถึง ความสามารถในการโฟกัสและประคับประคองแนวคิดให้ด าเนินต่อได้ 

- Expanding หมายถึง การขยายหรือเพ่ิมพูนทักษะใหม่ที่ช่วยให้สามารถสร้างไอเดียใหม่และแบ่งปัน
ความรู้ 

- Exposing หมายถึง ทักษะในการน าพาตัวเองไปสู่เหตุการณ์ที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือช่วยฝึกฝนให้เรามีความสามารถในการท างานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนหรือไม่ชัดเจน 

- Challenging หมายถึง กระบวนการของการสร้างใหม่จากบทเรียนหรือความผิดพลาดในอดีต 
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ขั้นตอนที่ 3 การมองเห็นโอกาส (Opportunity recognition) การตระหนักหรือรับรู้ได้ว่าแนวคิดไม่ได้เพียงแต่
เป็นสิ่งใหม่และมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงมีศักยภาพในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ด้วย 

ตัวอย่างของแนวคิดใหม่ที่สะท้อนถึงโอกาส คือ ธุรกิจ food truck เพราะสะท้อนถึงการมีคุณค่า มีประโยชน์ 
และสร้างผลประกอบการด้วย บางคนอาจมองว่าการขายอาหารจากรถบรรทุกในราคาประหยัด แต่ยังประสบ
ความส าเร็จในการเข้าถึงกลุ่มตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วย  

 
รูปที่ 3.9 Food truck 

ที่มา Neck (2018) 
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กิจกรรม 3.1 Idea Generation 
วัตถุประสงค ์เพ่ือฝึกการสร้างระดมสมอง และการสร้างไอเดียใหม่ 
อุปกรณ์ 
กระดาษ 
ปากกาหรือดินสอส าหรับเขียน 
ดินสอ หรือรูปของดินสอ 
นาฬิกาจับเวลา 
วิธีการ 

- จับกลุ่มๆละ 5 คนข้ึนไป (ยิ่งมีจ านวนคนในกลุ่มมากยิ่งสามารถฝึกกระบวนการนี้ได้มาก) 

- ในเวลา 5 นาที แต่ละคนในกลุ่มคิดการใช้ประโยชน์จากดินสอ คิดให้ได้มากที่สุดโดยยังไม่ต้องค านึงว่าจะ
เป็นไอเดียที่ดี หรือท าได้จริงหรือไม่  

- หลังจาก 5 นาทีแล้ว ให้หยุดคิดแล้วนับจ านวนไอเดียที่เกิดขึ้น หาคนที่คิดไอเดียได้มากท่ีสุด  

- ผู้ที่คิดไอเดียได้มากที่สุดระบุไอเดียล าดับแรกๆ แล้วถามสมาชิกในกลุ่มที่เหลือให้ยกมือหากว่ามีคนที่คิด
เหมือนกัน (โดยปกติมักจะคิดได้เหมือนๆกันในไอเดียแรกๆ) 

- ให้ผู้ที่คิดไอเดียได้มากที่สุดระบุไอเดียที่อยู่ล าดับท้ายๆ แล้วถามสมาชิกในกลุ่มอีกครั้งให้ยกมือหากคิดได้
เหมือนกัน (โดยปกติมักจะไม่ค่อยมีซ้ า ซึ่งนับเป็นการสร้างไอเดียใหม่)  
การคิดแบบนี้ นอกจากเป็นการฝึกสร้างไอเดียใหม่ๆแล้ว ยังเป็นการฝึกการใช้พลัง เพราะผู้ท ากิจกรรมต้อง
คิดออกนอกกรอบหรือความเคยชินเดิมๆ เพ่ือผลักดันให้ได้สิ่งใหม่ 

 
 
การถอดบทเรียนจากกิจกรรม 
ผู้สอนอาจใช้ค าถามต่อไปนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดของตัวเอง 

- เห็นด้วยหรือไม่ว่าเราควรมองหาแนวคิดและทางออกใหม่ๆอยู่เสมอถึงแม้จะมีทางออกอยู่แล้วในปัจจุบัน 
ให้ยกตัวอย่างสนับสนุนความเห็นดังกล่าว 

- กิจกรรมที่ได้ท าไป มีอะไรที่เป็นความท้าทายหรือแตกต่างจากความคิดเราบ้าง ได้เรียนรู้อะไรใหม่จาก
กิจกรรมนี้บ้าง 
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กิจกรรม 3.2 Connect the dots 
วัตถุประสงค ์เพ่ือฝึกการคิดนอกกรอบ 
รูปแบบ กิจกรรมเดี่ยว 
อุปกรณ์ 
กระดาษ 
ดินสอ 
วิธีการ 

1. จากภาพด้านล่าง ให้ผู้เรียนวาดจุดเก้าจุดลงบนกระดาษของตนเอง 
2. ให้วาดเส้นตรงไม่เกิน 4 เส้นโดยไม่ยกดินสอ เพ่ือเชื่อมทั้งเก้าจุดให้ต่อกัน 

 
 

 
 
การถอดบทเรียนจากกิจกรรม 
ผู้สอนอาจชวนให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดจากกิจกรรมว่ากิจกรรมนี้ได้ใช้กลยุทธ์การใดบ้างในการแก้ปัญหา  
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ค าถาม/แบบฝึกหัดท้ายบท 
ให้ผู้เรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า Snuggie และ Doggles (ดังรูป) แล้วให้ประเมินว่าไอเดียนี้จัดอยู่ในกลุ่มใด  
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บทที่ 4 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

 “Design Thinking is a human centered approach to innovation  
that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people,  

the possibilities of technology, and the requirement for business 
success.” 

--Tim Brown, IDEO. 

วัตถุประสงค ์

1. เข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และเรียนรู้การคิดเชิงออกท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการของการคิดเชิงออกแบบในการด าเนินงานทางธุรกิจได้  

หัวข้อ 

1. บทน า (Introduction) 
2. การคิดออกแบบที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Design thinking as a human-centered process) 
3. กระบวนการคิดออกแบบ (Design Thinking process) 
4. แนวทางในการสังเกตและค้นหาข้อมูลเชิงลึก (Pathways toward observation and insight) 
5. เทคนิคการสัมภาษณ์เพ่ือระบุความต้องการ (Interviewing as a useful technique for identify needs) 

4.1 บทน า (Introduction) 

เมื่อมีผู้กล่าวถึงค าว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คนส่วนมากจะเป็นการคิดถึง
การออกแบบเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้ กล่าวได้ว่า ค านิยามในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คือ นักออกแบบมีหน้าที่พัฒนาสินค้าและ
บริการให้มีความน่ารัก และแสดงความมีตัวตนของผู้ประกอบการ/แบรนด์ ก่อนน าสินค้า/บริการเข้าสู่ตลาด 
ซึ่งส่วนมากจะเป็นการด าเนินการในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจ าหน่ายสินค้า/บริการแก่ผู้บริโภค 

ในขณะที่ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรม และกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้
เกิดนวัตกรรม มากกว่าความคิดสมัยเก่า กล่าวคือ ธุรกิจก าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ ในการสร้างสรรค์
สินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนมากกว่าการออกแบบสินค้า/
บริการตอบสนองตลาดปัจจุบัน และมีคุณค่าน้อยในสายตาผู้บริโภค 
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 เมื่อผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงโอกาส และแนวทางในการน าส่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค และ
การค้าหาความคิดที่เป็นจริงได้ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการตลาด
ต่อไป ดังนั้น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือ กระบวนการคิดของนักออกแบบเพ่ือ
การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน แสดงแนวทางเพ่ืออธิบายการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมใหม่แก่โลก
ปัจจุบัน 

ความต้องการ (Need) ของกลุ่มลูกค้า จะเป็นการแสดงให้เห็นถึง อารมณ์ของบุคคล หรือความ
ต้องการที่ยังไม่สามารถตอบสนองได้ ด้วยรูปลักษณ์ หรือการออกแบบสอนค้า ณ ปัจจุบัน ดังนั้นหากบริษัทใด
ก็ตาม สามารถสร้าง กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพ่ือระบุความต้องการดังกล่าวของผู้บริ โภคได้ 
ผู้ประกอบการนั้นจะสามารถได้เปรียบในการแข่งขันของตลาด 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายการด าเนินงาน และบุคคลทุกคน
สามารถเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ แม้จะมีประสบการณ์ด้านนี้ไม่มากก็ตาม เนื่องด้วยกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบจะเน้นการถ่ายทอดความคิด การสร้าง และลงมือท า โดยต้องเน้นการให้ความใส่ใจที่จะเรียนรู้ 
และจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้  

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ จะเน้นการทักษะส าคัญได้แก่ การเล่น (play) การให้ความใส่ใจ 
(empathy) การสะท้อนความคิด (reflection) การคิดอย่างสร้างสรรค์ (creation) และการทดสอบความคิด 
(experimentation) โดยจะเน้นการน าการฝึกฝนออกสู่การปฏิบัติจริง 

อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่สามารถน าความคิดออกสู่การปฏิบัติจริงได้แก่ การกลัวความล้มเหลว อาทิ 
อะไรจะเกิดขึ้นถ้าไอเดียไม่สามารถผลิตได้? อะไรจะเกิดขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ไม่มีรูปลักษณ์
หรือการท างานเป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ ดังนั้นในการด าเนินการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ จะค้นพบความ
ล้มเหลว เพื่อสร้างการเรียนรู้และการแก้ไขในอนาคตได้ “Fail Early to succeed sooner”  

อย่างไรก็ดี กระบวนการคิดเชิงออกแบบจะเป็นวิธีการที่เน้นการสังเกต (observation)การสังเคราะห์ 
(synthesis) การสืบหาและระบุทางเลือกใหม่(searching & generating alternatives) การคิดเชิงวิพากษ์ 
(critical thinking) การให้ข้อเสนอแนะ (feedback) การแสดงภาพ (visual representation) การสร้างสรรค์ 
(creativity) การแก้ไขปัญหา (problem solving) และการสร้างคุณค่าให้สินค้า/บริการ (value creation) 
ผู้ประกอบการสามารถใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือบรรลุโอกาสทางการตลาด แก้ไขปัญหา และสร้าง
คุณค่าให้กับตัวสินค้าได้ 
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ตัวอย่างที่ 4.1 การคิดออกแบบ Invisible Bicycle Helmet made by Hövding  

 

 

 

 

 

 

4.2 การคิดออกแบบท่ีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Design thinking as a human-centered process) 

 การคิดออกแบบที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์งาน ณ ปัจจุบัน  ซึ่งค าถาม
ส าคัญในการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ในสินค้าและบริการคือ ลูกค้า (มนุษย์) มีความต้องการอะไร? ซึ่งเป็น
การแสดงให้เห็นว่า สินค้า/บริการสามารถตอบโจทย์/แก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าได้อย่างไร 

 กระบวนการในการคิดออกแบบนั้นจะเริ่มต้นจากการทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มลูกค้า อาทิ 
ปัญหาดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร หรือการแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร หลังจากนั้นจะท าการ
วิเคราะห์ถึงวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวที่มีความเป็นไปได้ พร้อมทั้งสรุปว่าวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวมีสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ สุดท้ายจะเป็นการอธิบายกระบวนการในการแก้ปัญหากังกล่าวแก่กลุ่มลูกค้า 

 นักออกแบบแนวความคิดที่ดีนั้น จะรับรู้ถึงข้อจ ากัด และเปลี่ยนมุมมองดังกล่าวเป็นโอกาส เพ่ือจะ
สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในสินค้า/บริการของตน แนวความคิดที่ดีนั้นจะเป็นการให้น้ าหนักความส าคัญทั้งสามด้าน 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบ Invisible Bicycle Helmet ของผู้ประกอบการ
Hövding ที่เน้นการคิดออกแบบเพื่อความปลอดภยั 
ผสมผสานกบัความีสไตล์ของการใสห่มวกกนัน็อคที่ไมท่ าให้
ผมเสยีทรง Haupt และ Alstin ผู้คิดค้น ท าการส ารวจการ
เกิดอบุตัเิหตบุนท้องถนนกวา่ 8 ปีและการทดลองประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพือ่สร้างเป็นสนิค้าที่ตอบโจทย์
ผู้บริโภค และจะมีการตอ่ยอดผลติภณัฑ์ดงักลา่วให้มีความ
เป็นแฟชัน่นิยมในสนิค้าตอ่ไป 

 

 

ภาพที่ 4.1 สนิค้า Invisible Bicycle Helmet made 

ที่มา: Hövding (2018) 
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ภาพที่ 4.2 Human centered design 

ที่มา: IDEO อ้างใน Neck, et. al., 2018 

➢ ความเป็นไปได้ (Feasibility) เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่เป็นไปได้ในอนาคต เพ่ือออกแบบสินค้า/

บริการที่เหมาะสม 

➢ การน าไปปฏิบัติได้ (Viability) เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการน าแนวความคิดการออกแบบ

ไปสู่การปฏิบัติจริงในอนาคต 

➢ ความต้องการ (Desirability) เป็นการวิเคราะห์ว่าผู้บริโภคกลุ่มใดที่ต้องการซื้อสินค้าและบริการใน

อนาคต 

การคิดออกแบบที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางนั้น จะเริ่มต้นการวิเคราะห์ในส่วนความต้องการ หรือสิ่งที่

ผู้บริโภคมีความต้องการ โดยในบางครั้งอาจมิใช่การออกแบบสินค้า/บริการในรูปแบบใหม่ แต่เป็นการให้

ความส าคัญกับความต้องการของผู้บริโภค และสร้างสรรค์สิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ 

ตัวอย่างที่ 4.1 การคิดออกแบบท่ีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของ Nintendo  

 

 

 

 

 

 

 Feasibilit
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 Desirabil
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 Viability 

START HERE 

Final Solutions should be at the interaction 

 

 Nintendo เป็นผู้ประกอบการท่ีสามารถให้น า้หนกั
ของมิตด้ิานการคดิออกแบบที่มนษุย์เป็นศนูย์กลางได้อยา่ง
เหมาะสม นอกเหนือจากการแขง่ขนักบับริษัทเกมอื่นๆใน
ตลาด ที่มุง่หมายพฒันากราฟฟิคและแทน่บงัคบั (console) 
แล้ว  Nintendo ยงัให้ความส าคญักบัการพฒันาเทคโนโลยี
แบบ Wil เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ในการเลม่เกม
แบบเสมือนจริง สามารถสร้างผลก าไร และความนิยมใน
กลุม่ผู้บริโภคได้อยา่งชดัเจน 

 

 

ภาพที่ 4.3 รูปลกัษณ์ของสนิค้า Nintendo 

ที่มา: Nintendo official website (2018) 
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ดังจะกล่าวได้ว่า การคิดออกแบบที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการคิดค านึงว่าผู้บริโภคมี
ความต้องการอย่างไรเพียงประเด็นเดียว แต่ยังต้องเป็นการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า สอบถามความเห็นใน
รูปแบบสินค้า/บริการในอนาคต และมุ่งเน้นสนใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้า/บริการ นั่นคือ การให้
ความส าคัญกับอารมณ์ (Emotional) และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต (Culture) เพ่ือที่จะให้สามารถแสดง
ผลลัพธ์ที่ดี และคุณค่าที่แท้จริงของสินค้า/บริการ 

4.3 กระบวนการคิดออกแบบ (Design Thinking process)  

ส าหรับกระบวนการคิดออกแบบที่มีประสิทธิภาพนั้น จะเป็นการด าเนินการที่มีการเกี่ยวเนื่องในแต่ละ
ขั้นตอน (Phase) ซึ่งมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนหลักได้แก่ แรงบันดาลใจ (inspiration) ไอเดีย (ideation) และการ
น าไปปฏิบัติ (implementation) โดยกระบวนการคิดออกแบบนั้นจะมีรูปแบบความคิดใน 2 รูปแบบด้วยกัน
ได้แก่ 

1. Divergence thinking เป็นรูปแบบความคิดที่พยายามขยายความคิดออกไปให้มากที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ โดยไม่ต้องกังวลกับความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในโลกความ
เป็นจริง เป็นการใช้จินตนาการ การเปิดโลกทัศน์ เพ่ือหาโอกาสที่เป็นไปได้ให้มากท่ีสุด 

2. Convergence thinking เป็นรูปแบบความคิดที่พยายามปรับไปเดียที่เกิดขึ้นเพ่ือพิจารณา
ทางเลือกท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุด เพ่ือที่จะเข้าใจสิ่งที่ส าคัญ และน าไปสู่การปฏิบัติจริงได ้

จากข้ันตอนหลักทั้ง 3 ขั้นตอน และรูปแบบความคิดท้ัง 2 รูปแบบ สามารถอธิบายกระบวนการคิดออกแบบได้

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 กระบวนการคิดออกแบบ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Rikke Dam and Teo Siang (2018) 

 แรงบันดาลใจ (Inspiration) คือ การมองเห็นโอกาสในการสร้างผลลัพธ์ที่สามารถแก้ปัญหาได้ โดย

จะเริ่มต้นจากการพิจารณาปัญหาอย่างกว้าง หรือความท้าทายที่น าไปสู่การออกแบบสินค้า/บริการ ซึ่งต้องใช้

 

INSPIRATION IDEATION IMPLEMENTATION 

Divergence thinking Convergence thinking 
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การจินตนาการแบบมีขอบเขตเพ่ือที่จะสามารถระบุถึงวิธีการจัดการได้ ยกตัวอย่างเช่น ในห้างสรรพสินค้ามี

ผู้หญิงแก่คนหนึ่ง ต้องการหยิบสินค้าบนชั้นวางที่อยู่สูงที่สุด นักออกแบบจะเห็นว่า หญิงแก่ต้องการบันได แต่

จะเป็นเพียงบันไดหรือไม่ นักออกแบบสามารถจินตนาการถึงวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้หญิงแก่สามารถหยิบ

ของบนชั้นวางของที่สูงสุดได้ อาทิ หุ่นยนต์ บันไดเลื่อนขนาดเล็ก หรือชั้นวางของที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งเป็นสินค้า

นวัตกรรมมากกว่าบันไดปกติ  

 ดังนั้น แรงบันดาลใจ จะเกิดจากการที่นักออกแบบศึกษาพฤติกรรมจริงของผู้คน และระบุได้ว่าอะไร

คือความต้องการหลักของพวกเขา ซึ่งจะเป็นการมองภาพโอกาสจากการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน (empathy) 

พร้อมทั้งจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่จะสามารถตอบโจทย์ของผู้คนเหล่านั้นได้ 

 การสร้างแนวความคิดออกมาให้เป็นรูปร่าง (Ideation) เป็นการระบุแนวความคิดที่เป็นไปได้จาก

การสังเกต (observations) พฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงที่เกิดการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ เพ่ือสรุปได้ถึง

ความต้องการที่ซ่อนเร้น (latent need) ตัวอย่างเช่น ผู้น าความคิดสร้างสรรค์ Steve Jobs ที่ได้สังเกต

พฤติกรรมของผู้บริโภค แล้วสรุปเป็นความต้องการที่ซ่อนเร้นของผู้บริโภคในเครื่องมือสื่อสารที่มีการท างานที่

หลากหลาย ได้แก่ iPad นั่นเอง  

 ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างแนวความคิดออกมาให้เป็นรูปร่าง โดยผู้ประกอบการ

จ าเป็นต้องมีโลกทัศน์ที่กว้าง และให้ความส าคัญกับการคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ โดยส่วนมาก

แนวความคิดท่ีเกิดข้ึนจะมาจากกลุ่มผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันแต่มีความต้องการร่วมกัน การระดมสมอง (Brain 

storming) เป็นวิธีการที่ส าคัญในกระบวนการสร้างแนวความคิดออกมาเป็นรูปร่าง โดยการระดมสมองนั้นจะ

เป็นการเปิดเผยซึ่งจินตนาการในการแก้ปัญหาได้ โดยมีกฎในการระดมสมองจ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 

1. อย่ารีบตัดสินใจ (Suspending all judgement) 

2. เปิดใจกว้างเพ่ือรับฟังข้อแนะน า (Being open to wild suggestions) 

3. สร้างไอเดียที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด (Generating as many idea as possible) 

4. เลือกสรรไอเดียร่วมกัน และพัฒนาจากไอเดียเหล่านั้น (Putting ideas together and improving 

on them) 
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การใช้การระดมสมองจะช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ไปเดียให้มีความหลากหลายได้ 

 เมื่อสามารถเลือกสรรไอเดียที่มีศักยภาพมากที่สุดแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะได้แก่ การน าไปปฏิบัติ 

(implementation) ซึ่งเป็นการทดสอบสมมุติฐานของไอเดียเหล่านั้น และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับโอกาส

การใช้งานจริง โดยจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปร่างของไปเดียออกมาเป็นสินค้า/บริการ  

สิ่งที่ส าคัญในการทดสอบ คือ ต้นทุนการทดสอบที่ไม่มากเกินไป เพ่ือจะน าไปท าสินค้าต้นแบบ 

(Prototype) เพ่ือเป็นโมเดลต้นแบบในสินค้าและบริการ โดยการทดสอบนั้นจะต้องค้นหาทั้งจุดแข็ง 

(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) และปรับปรุงจนกระทั้งสินค้าพัฒนาจากขั้นตอนในห้องทดลองสู่ตลาด

จริง โดยสินค้าต้นแบบจะต้องไม่ต้องเหมือนจริงมาก และราคาไม่แพง 

ในขั้นตอนการน าไอเดียไปปฏิบัติจริงนั้น จะเน้นการด าเนินงานช่วงเริ่มต้น (early) รวดเร็ว (fast) ใช้

การทดสอบที่ราคาไม่แพง (cheap testing) ในจุดแข็งของไอเดีย และเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับทีมออกแบบ

ว่าได้ด าเนินการมาตรงความต้องการของลูกค้าได้ 

นอกเหนือจากข้ันตอนหลักทั้ง 3 ขั้นตอน ในกระบวนการคิดเชิงออกแบบแล้ว นักวิชาการบางสถาบัน

ได้แบ่งขั้นตอนย่อยลงไปเพ่ิมเติม เพ่ือให้เห็นแนวทางแนวทางในการออกแบบที่ชัดเจนมากขึ้น อาทิ 

กระบวนการออกแบบของ Stanford Design School ที่ได้แบ่งข้ันตอนออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังตาราง 

 ตาราง 4.2 Stanford Design School Five Phases of Design Thinking 

Empathy คือ การพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง 
Define คือ การระบุปัญหาจากการพูดคุยกับลูกค้า 
Ideate คือ การระดมสมองเพ่ือหาไอเดียที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ปัญหาได้ 
Prototype คือ การสร้างสินค้าต้นแบบ เพ่ือใช้ในการทดสอบกับกลุ่มลูกค้า 
Test คือ การออกไปทดสอบจริงกับกลุ่มลูกค้า 

 จะเห็นได้ว่า แม้จะมีขั้นตอนย่อยที่เพ่ิมเติมขึ้นมา แต่แนวความคิดหลักก็มิได้ต่างกัน โดยจะเป็นการ
มุ่งเน้นไปยังมนุษย์ ความต้องการของพวกเขา และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเข้าใจผู้บริโภค และให้ความส าคัญ
กับความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา ก่อนที่จะหาผลลัพธ์ ประดิษฐ์ของตนแบบ และทดสอบกับผู้บริโภค เป็น
การพัฒนาให้ไอเดียมีความแข็งแกร่งมากขึ้น 
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4.4 แนวทางในการสังเกตและค้นหาข้อมูลเชิงลึก (Pathways toward observation and insight) 

 การสังเกต (observation) และค้นหาข้อมูลเชิงลึก (insight) เป็นเทคนิคที่ส าคัญในขั้นตอนการสร้าง
แรงบันดาลใจ โดยการสังเกต (observation) จะเป็นการเฝ้ามองพฤติกรรมหรือกิจกรรมของกลุ่มลูกค้า
มุ่งหวัง ภายใต้สภาพแวดล้อมของพวกเขา ซึ่งจะใช้การมอง (seeing) การพูดคุย (talking) กับคนเหล่านั้นโดย
ที่พวกเขาไม่รู้ตัว เพ่ือให้รับทราบถึงการกระท าที่แท้จริง การสังเกตจะเป็นการเก็บข้อมูลจริง (raw data) จาก
การเห็นหรือได้ยิน โดยไม่ได้มีการแปลผลแต่อย่างใด และมุ่งหมายสนใจกับข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้นระหว่างการ
สังเกตได ้

 ดังนั้น การค้นหาข้อมูลเชิงลึก (insight) จะมาหลังจากการสังเกต และคัดกรองในพฤติกรรมหรือ
ข้อมูลที่น่าสนใจ เพ่ือวิเคราะห์เป็นโอกาสของผู้ประกอบการได้ โดยการค้นหาข้อมูลเชิงลึกยังไม่ใช่ไอเดีย แต่
เป็นสถานการณ์ที่อธิบายว่าท าไมผู้บริโภคถึงมีความต้องการอย่างนั้น หรืออาจกล่าวได้ ว่าการค้นหาข้อมูลเชิง
ลึกเป็นการแปลผลข้อมูลจากการสังเกต และท าให้ผู้ประกอบการทราบถึงความเข้าใจใหม่ในพฤติกรรมของ
กลุ่มผู้บริโภค หรือทัศนคติในการกระท านั้นๆได้ 

 แม้การค้นหาข้อมูลเชิงลึกจะยังไม่ใช่ไอเดีย แต่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างไอเดียทาง
นวัตกรรมได้ โดยเฉพาะกับสินค้า/บริการที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

 AEIOU framework (Activities, Environments, Interactions, Objects, and Users 
Framework) เป็นวิธีการที่จะใช้ข้อมูลจากการสังเกตเปลี่ยนมาเป็นการค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้ โดยจะเป็นการ
เก็บข้อมูลจากการลงภาคสนาม ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้แนวความคิดด้านการสังเกต 9 ด้าน (ได้แก่ Space, 
Actor, Activity, Object, Act, Event, Time, Goal, Feeling) มาสรุปเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือง่ายในการเก็บข้อมูล
และการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

ตาราง 4.2 AEIOU framework 

มิติ อธิบาย ค าถาม 
Activities แสดงชุดกิจกรรมเป้าหมาย หรือเป็นแนวทางของ

สินค้า/บริการที่ผู้บริโภคใช้เพ่ือท ากิจกรรม 
คนเหล่านั้นก าลังท าอะไร? 

Environments แสดงให้เห็นพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม และฟังก์ชั่นใน
ลักษณะเฉพาะบุคคล แชร์ร่วมกัน หรือใช้ร่วมกันทุก
คน  

คนเหล่ านั้นใช้ พ้ืนที่ท าอะไร ? 
และอะไรเป็นบริบทส าคัญของ
พ้ืนที?่ 

Interactions แสดงตัวกลาง หรือสิ่งของ หรือบุคคล ที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มคน  

อะไรเป็นตัวกลาง/สิ่งของ/บุคคล 
ที่อยู่ระหว่างคนเหล่านั้น? 

Objects แสดงสิ่งของทางกายภาพที่บุคคลมีความเชื่อมโยง อะไรคือสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นใช้
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หรือสิ่งของ/เครื่องมือที่คนเหล่านั้นใช้งาน และ
สิ่งของนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับกิจกรรม 

หรือไม่ใช้?  

Users แสดงถึงคนที่แสดงพฤติกรรม ความต้องการ หรือ
เป็นบุคคลที่เราก าลังสังเกตอยู่ โดยค้นหาไปยัง
เป้าหมาย คุณค่า แรงจูงใจ บทบาท ผลกระทบ และ
ความสัมพันธ์ของบุคคลนั้น 

ใครคือคนที่คุณก าลั งสั ง เกต ? 
บทบาทของพวกเขาเป็นอย่างไร? 
มีความเป็นผู้บริโภคแบบสุดโต่ง
หรือไม?่ 

 

กิจกรรมที่ 4.1 Observation and Insight (AEIOU Framework)  

จุดประสงค์: ผู้เรียนสามารถเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตตาม AEIOU Framework ได ้

ขั้นตอน/เวลา: ให้ผู้เรียนทุกคนจ าลองสถานการณ์การซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ต พร้อมพิจารณาลักษณะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มลูกค้า ท าการสังเกต และระบุรายละเอียดการสังเกตลงในตารางด้านล่าง 
[กิจกรรมนอกสถานที่ สังเกตในสถานการณ์จริง และอภิปรายผลให้เพื่อนในห้องเรียนฟังครั้งถัดไป] 

อธิบายสถานการณ์การซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ต:......................................................................................... 

 

ตาราง 4.3 รายละเอียดการสังเกตของลูกค้าที่ซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
มิติ ค าถาม รายละเอียด 

Activities คนเหล่านั้นก าลังท าอะไร?  
Environments คนเหล่านั้นใช้พ้ืนที่ท าอะไร? และอะไรเป็นบริบท

ส าคัญของพ้ืนที่? 
 

Interactions อะไรเป็นตัวกลาง/สิ่งของ/บุคคล ที่อยู่ระหว่างคน
เหล่านั้น? 

 

Objects อะไรคือสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นใช้หรือไม่ใช้?   
Users ใครคือคนที่คุณก าลังสังเกต? บทบาทของพวกเขา

เป็นอย่างไร? มีความเป็นผู้บริโภคแบบสุดโต่ง
หรือไม่? 
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การอภิปรายให้เน้นการแปลผล เพ่ือถอดเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการสังเกต พร้อมให้เพ่ือนในกลุ่มให้
ข้อเสนอแนะ 

4.5 เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อระบุความต้องการ (Interviewing as a useful technique for identify 

needs) 

การสัมภาษณ์เป็นวิธีการส าคัญในขั้นตอนการหาแรงบันดาลใจ เนื่องด้วยเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการระบุ และเข้าใจ ความต้องการของผู้บริโภค สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ และค้นหาโอกาสได้ ซึ่ง
การสัมภาษณ์นี้สามารถใช้เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเก็บข้อมูล หรือด าเนินการควบคู่ กับการสังเกต โดย
ผู้ด าเนินการสัมภาษณ์จ าเป็นต้องมีทักษะในการเปิดกว้างของแนวความคิด มีความยืดหยุ่น รู้จักอดทน ช่าง
สังเกต และเป็นผู้ฟังที่ดี  

ผู้ประกอบการบางรายใช้การสัมภาษณ์เพ่ือทราบถึงการใช้สินค้า/บริการของผู้บริโภค (Feedback) 
โดยอาจจ าเป็นต้องมีการวางแผนถึงเป้าหมายจากการสัมภาษณ์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ การทดสอบ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งการเรียนรู้ในทัศนคติและการด าเนินชีวิตของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย 

การเตรียมข้อค าถาม (Preparing for an interview) ก็เป็นสิ่งส าคัญ โดยต้องมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากผู้ถูกสัมภาษณ์ หรือคนที่เราจะสัมภาษณ์ โดยสามารถใช้ได้ทั้งข้อค าถามแบบถูก/ผิด หรือข้อ
ค าถามปลายเปิดได้ ระหว่างการด าเนินงานสัมภาษณ์สามารถรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ถูกสัมภาษณ์ อาทิ 
เพศ อาชีพ อายุ การนับถือศาสนา และฐานะทางการเงิน  

วิธีการที่น่าสนใจในการตั้งค าถามของการสัมภาษณ์ คือการใช้วิธี Peel the Onion ที่เป็นการแบ่ง
ปัญหาออกเป็นตามช่วงระยะเวลา โดยเริ่มจากเกี่ยวกับความท้าทายเบื้องต้น และวิเคราะห์ลึกลงไปสู่แก่นของ
ปัญหา โดยอาจใช้ค าถามว่าท าไม (Why) หรือให้มีการเล่าเรื่อง (Tell me more about____) จะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจเชิงลึกมากขึ้น 
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ภาพที่ 4.5 Peel the onion for deep understanding 

ที่มา: Joyce Hostyn (2009) 

การด าเนินการสัมภาษณ์ (Conducting the interview) เป็นการอธิบายวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ ท าการจดหรืออัดเสียงโดยการขออนุญาตล่วงหน้า ผู้สัมภาษณ์ต้องตระหนักถึงว่า ข้อค าถามที่ร่างไว้
เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น การควบคุมน้ าเสียงและบรรยากาศผ่อนคลาย แต่ตรงประเด็นค าถาม เป็นสิ่งส าคัญ 
การสัมภาษณ์ไม่ควรมุ่งมั่นจะซักถามตามข้อค าถาม แต่ควรรับฟัง และไม่ควรขัดจังหวะในการพูด หรือมุ่งเน้น
ถามค าถามถัดไป ควรให้เวลาผู้ถูกสัมภาษณ์ได้คิดค าตอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

การสัมภาษณ์ควรเริ่มจากการรับทราบถึงปัญหา และประสบการณ์ รวมทั้งวิธีการในการแก้ปัญหา 
โดยผู้สัมภาษณ์อาจมีการซักถามเพ่ิมเติม หากค าตอบนั้นมีความไม่ชัดเจน ข้อควรระวังในการสัมภาษณ์คือ 
อย่าพิสูจน์ความถูกต้องของไอเดีย เพราะยังคงเป็นช่วงเริ่มต้นในการพัฒนาไปเอีย จึงอาจยังไม่สามารถรวบรัด
ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นชอบหรือเห็นต่างได้ แต่ควรท าความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ อาจมีการขอให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แนะน าผู้ที่ควรสัมภาษณ์เพ่ิมเติมได้ 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการวิจัย รวมทั้งการขอบคุณที่เสียสละเวลาสัมภาษณ์ โดยอาจท าการส่ง
จดหมายหรืออีเมลล์เพ่ือแสดงความขอบคุณ รวมทั้งให้ช่องทางการติดต่อ เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความ
คิดเห็นต่อเนื่องได ้

ภายหลังการสัมภาษณ์ (After interview) เมื่อจบการสัมภาษณ์ ควรให้เวลาในการทบทวนเนื้อหา
ที่ได้จด รวมทั้งเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนในขณะที่ยังมีความจ าที่ครบถ้วน รวมทั้งใส่ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการ
แสดงท่าทาง อารมณ์ รูปแบบของผู้ถูกสัมภาษณ์หลังจากได้ยินค าถาม รวมทั้งพัฒนาสะท้อนมุมอง (reflection 
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skill) ถึงความรู้สึก ความรู้ที่ได้รับ รวมทั้งการพัฒนาข้อค าถาม เพ่ือให้ได้ค าตอบ หรือโอกาสในการขยาย
ขอบเขตการศึกษาครั้งถัดไป 

วิธีการที่น่าสนใจในการบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ The Empathy Map เป็นการแสดง
ความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพ่ือมุ่งหาข้อมูลเชิงลึกที่ถูกซ่อนไว้ ช่วยให้ทราบ
ความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนอง หรือสาเหตุของความไม่พอใจในสินค้า/บริการ หรือค้นหาแนวทางในการ
ปรับปรุง หรือส ารวจความคิดเห็นใหม่ในตัวสินค้า/บริการ โดย The Empathy Map จะประกอบด้วย 4 ส่วน
หลัก เพ่ือที่จะช่วยเรียบเรียงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

1. Say รวบรวมข้อมูลสิ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์กล่าวถึง ระบุเนื้อหาส่วนที่ส าคัญจากค าพูด อีกทั้งบันทึก
ข้อความอ้างอิงที่น่าสนใจด้วย 

2. Do รวบรวมการกระท า หรือพฤติกรรมที่แสดงออกโดยผู้ถูกสัมภาษณ์ ระบุภาษากายที่ส าคัญที่
สังเกตได้ 

3. Think รวบรวมความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์ ระบุความเชื่อและทัศนคติที่เก่ียวข้อง 
4. Feel รวบรวมอารมณ์จากประสบการณ์ของผู้ถูกสัมภาษณ ์

 

 

ภาพที่ 4.6 The Empathy Map 

ที่มา: Lisette Davis (2013) 
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กิจกรรมที่ 4.2 Interview consumer need (The Empathy Map)  

จุดประสงค์: ผู้เรียนสามารถเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และใส่ข้อมูลลงใน The Empathy Map ได้ 

ขั้นตอน/เวลา: ให้ผู้เรียนทุกคนสัมภาษณ์ลูกค้าที่ซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 2-3 ท่าน พร้อมท า
กระบวนการสัมภาษณ์ ตั้งแต่การเตรียมค าถาม การด าเนินการสัมภาษณ์ และสรุปผลหลังการสัมภาษณ์ และ
ใส่ลงใน The Empathy Map ด้านล่าง [กิจกรรมนอกสถานที่ สัมภาษณ์ลูกค้า และอภิปรายผลให้เพื่อนใน
ห้องเรียนฟังครั้งถัดไป] 

สัมภาษณ์ลูกค้าคนที่:..................................................................................................  

ภาพที่ 4.7 The Empathy Map for consumer in supermarket 

การอภิปรายให้เน้นการแปลผล เพ่ือถอดเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการสังเกต พร้อมให้เพ่ือนในกลุ่มให้
ข้อเสนอแนะ 

การคิดเชิงออกแบบสามารถใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนาองค์กร ออกแบบกล
ยุทธ์ ปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือที่สรรหาคุณค่าและน าส่งคุณค่าเหล่านั้นอย่างมีความหมายแก่ลูกค้า โดยพลัง
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ของการคิดเชิงออกแบบจะสามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน และให้ความส าคัญกับความเข้าใจในตัวผู้บริโภค 
การสังเกต และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้เกิดการออกแบบที่ส าเร็จได้ 

สรุปท้ายบท 

● กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือ กระบวนการคิดของนักออกแบบเพ่ือการ
แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน แสดงแนวทางเพ่ืออธิบายการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมใหม่แก่
โลกปัจจุบัน 

● กระบวนการคิดเชิงออกแบบ จะเน้นการทักษะส าคัญได้แก่ การเล่น (play) การให้ความใส่ใจ 
(empathy) การสะท้อนความคิด (reflection) การคิดอย่างสร้างสรรค์ (creation) และการทดสอบ
ความคิด (experimentation) โดยจะเน้นการน าการฝึกฝนออกสู่การปฏิบัติจริง 

● การคิดออกแบบที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง จะให้ความส าคัญกับการส ารวจความต้องการที่แท้จริงของ
ลูกค้า (มนุษย์) ซึ่งเน้นการให้น้ าหนักที่เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็นไปได้ (Feasibility) 2) 
การน าไปปฏิบัติได้ (Viability) 3) ความต้องการ (Desirability)  

● กระบวนการคิดออกแบบที่มีประสิทธิภาพนั้น จะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนหลักได้แก่ แรงบันดาลใจ 
(inspiration) ไอเดีย (ideation) และการน าไปปฏิบัติ (implementation)  

● รูปแบบความคิดในกระบวนการออกแบบ 2 รูปแบบด้วยกันได้แก่ 
o Divergence thinking เป็นรูปแบบความคิดที่พยายามขยายความคิดออกไปให้มากที่สุด

เท่าท่ีเป็นไปได้ โดยไม่ต้องกังวลกับความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นใน
โลกความเป็นจริง เป็นการใช้จินตนาการ การเปิดโลกทัศน์ เพ่ือหาโอกาสที่เป็นไปได้ให้มาก
ที่สุด 

o Convergence thinking เป็นรูปแบบความคิดที่พยายามปรับไปเดียที่เกิดขึ้นเพ่ือพิจารณา
ทางเลือกท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุด เพ่ือที่จะเข้าใจสิ่งที่ส าคัญ และน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 

● การสังเกต (observation) จะเป็นการเฝ้ามองพฤติกรรมหรือกิจกรรมของกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง ภายใต้
สภาพแวดล้อมของพวกเขา ซึ่งจะใช้การมอง (seeing) การพูดคุย (talking) เพ่ือเก็บข้อมูลจริง (raw 
data) โดยไม่ได้มีการแปลผลแต่อย่างใด  

● การค้นหาข้อมูลเชิงลึก (insight) เป็นการคัดกรองในพฤติกรรมหรือข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อวิเคราะห์เป็น
โอกาสของผู้ประกอบการได้ โดยการค้นหาข้อมูลเชิงลึกยังไม่ใช่ไอเดีย แต่เป็นสถานการณ์ที่อธิบายว่า
ท าไมผู้บริโภคถึงมีความต้องการอย่างนั้น  

● การสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการส าคัญในกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือทราบถึงการใช้สินค้า /
บริการของผู้บริโภค (Feedback) ต้องมีการเป้าหมาย คาดการณ์ผลลัพธ์ ทดสอบสมุติฐานที่ตั้งไว้ 
รวมทั้งการเรียนรู้ในทัศนคติและการด าเนินชีวิตของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย 
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ค าถามท้ายบท 

4.1 จงอธิบายกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่าละเอียด รวมทั้งเชื่อมโยงรูปแบบความคิดที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
ด้วย? 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

4.2 จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ ในกิจกรรมที่ 4.1 และ 4.2 ตามความเห็นของท่านคิดว่า กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบควรพัฒนาเป็นสินค้า/บริการแบบใด ที่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนที่สุด? เพราะเหตุใด? 

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... ...... 
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บทที่ 5 
การประเมินแนวคิด และการวิเคราะห์โอกาส 

(Idea Assessment and Opportunity Analysis) 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. ประเมินผลลัพธ์และความเป็นไปได้ของแนวคิดเพ่ือการพัฒนาแนวคิดให้ดียิ่งขึ้น 
2. วิเคราะห์ 5 องค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือการประเมินว่าไอเดียเป็นโอกาสที่ดีหรือไม่ 
3. เข้าใจ 9 ขั้นตอนของ opportunity analysis   
4. สามารถใช้ Opportunity analysis canvas ในการวิเคราะห์โอกาสธุรกิจ เพ่ือน าไปสู่การสร้างโมเดล

ธุรกิจต่อไปได ้
 

ประเด็นการเรียนรู้ 

1. การประเมินแนวคิด 
2. การประเมินโอกาส 
3. การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ 

 
บทน า 

ในบทที่ 4 ได้น าเสนอกระบวนการออกแบบเชิงความคิด เพ่ือน าไปสู่การสร้างแนวคิดหรือโอกาสทาง
ธุรกิจ ในบทนี้เป็นการน าเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแนวคิดและโอกาส ในส่วนของการประเมินแนวคิด 
จะใช้เครื่องมือชื่อ Really big value idea sketch pad โดยประเมินแนวคิดจากสองมิติ คือ ผลลัพธ์ และ
ความเป็นไปได้ ในส่วนของการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ ใช้เครื่องมือชื่อ opportunity analysis canvas โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 การประเมินแนวคิด (Idea Assessment)  

5.1.1 การประเมินผลลัพธ์ (Impact) และความเป็นไปได้ (Feasibility) ของแนวคิด  

ในส่วนนี้น าเสนอเครื่องมือในการประเมินว่าแนวคิดเรา เป็นแนวคิดที่ดีจริงๆ หรือไม่ โดยมองจากมิติ
ของผลลัพธ์ และความเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือนี้ เพ่ือให้ผู้ประกอบการท าการประเมินและ
ปรับปรุงซ้ าหลายๆ รอบจนกว่าแนวคิดของเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ big value zone ดังรูปที่ 5.1 

หลักการของการประเมิน คือ จะแบ่งค่าผลลัพธ์ และความเป็นไปได้ ออกเป็นสองช่วง คือ สูง (high) 
และ ต่ า (low) แนวคิดที่มีผลลัพธ์สูงมาก และความเป็นไปได้สูงมาก โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในการให้
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ความเห็นด้วย เป็นแนวคิดที่ผู้ประกอบการสามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าจะสามารถน าไปสู่ความส าเร็จได้ 
ในส่วนต่อไปจะอธิบายในรายละเอียดว่า จะประเมินค่าผลลัพธ์ และค่าความเป็นไปได้อย่างไร 

 

 
 

รูปที่ 5.1 Really big value idea sketch pad 
ที่มา Babson College (2017) 

 
การประเมินผลลัพธ์ของแนวคิด (Assessing the impact of your idea) 
การประเมินผลลัพธ์ของแนวคิด พิจารณาจาก  
 
ผลลัพธ์ (Impact) = ลูกค้า (Customer: C) x คุณค่าท่ีส่งมอบ (Value proposition: VP) 
หรือ  impact  = C x VP 
 
โดย 

ลูกค้า หรือ Customer (C) หมายถึง เราคิดว่ากลุ่มลูกค้าที่เรามุ่งเป้าจะเป็นกลุ่มที่สร้างคุณค่าทางธุรกิจ
ให้กับเราในระดับใด ในสเกล 1 (น้อยที่สุด) ถึง 10 (มากที่สุด) 

คุณค่าท่ีส่งมอบ หรือ Value proposition (VP) หมายถึง เราเชื่อว่าคุณค่าที่เราส่งมอบจะสร้างคุณค่าทาง
ธุรกิจให้กับเราในระดับใด ในสเกล 1 (น้อยทีสุ่ด) ถึง 10 (มากที่สุด) 
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ตัวอย่าง สมมติคะแนนของ C และ VP เท่ากับ 8 จาก 10 ดังนั้น impact = 0.8 x 0.8 = 0.64 หรือ 64% 
ของระดับ impact  
 
การประเมินความเป็นไปได้ของแนวคิด (Assessing the feasibility of your idea) 
การประเมินความเป็นไปได้ของแนวคิด พิจารณาจาก  
 
ความเป็นไปได้ (Feasibility)  = สิ่งที่น าเสนอและความสามารถ (OCC) x คนหรือทีม (People: P) 
หรือ  feasibility  = OCC x P 
 
โดย 

สิ่งที่น าเสนอและความสามารถ หรือ Offering and core competencies (OCC) หมายถึง เราคิดว่าสิ่งที่
เราน าเสนอนั้นตอบโจทย์ตลาดและมีความโดดเด่น ยากต่อการลอกเลียนแบบหรือท าสิ่งอ่ืนมาทดแทน และ
ความสามารถหลักของสิ่งที่น าเสนอ เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ นั้นมีจุดเด่นและสามารถแสดงศักยภาพแก่ผู้ใช้งานได้ 
ในระดับใด ในสเกล 1 (น้อยที่สุด) ถึง 10 (มากที่สุด) 

คนหรือทีม People (P) หมายถึง ทีมงานทุกคนสามารถสร้างคุณค่าให้กับงาน มีประสบการณ์และความรู้
ความสามารถที่เก่ียวข้อง สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนด ในระดับใด ในสเกล 1 (น้อย
ที่สุด) ถึง 10 (มากที่สุด) 
 
ตัวอย่าง สมมติคะแนนของ OCC เท่ากับ 8 จาก 10 และ P เท่ากับ 7 จาก 10 ดังนั้น feasibility = 0.8 x 0.7 
= 0.56 หรือ 56% ของระดับ feasibility 
 
เมื่อน าระดับคะแนนของ impact และ feasibility ไปพล็อตลงบนกราฟก็จะพบว่าแนวคิดนี้ยังไม่อยู่ really 
big value zone ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นแนวคิดท่ีไม่ดี แต่อาจจะยังท าให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ โดยการพัฒนาต่อ
เพ่ือเพ่ิมคะแนนในมิติที่ได้ประเมินไปในข้างต้น ดังนั้นก็ควรท าการปรับปรุงมิติดังกล่าวไปเรื่อยๆจนกว่าแนวคิด
จะไปอยู่ใน really big value zone 

5.1.2 การใช้ really big value idea sketch pad 

1. น าเสนอแนวคิดกับผู้มีส่วนได้เสีย 
2. ให้ผู้มีส่วนได้เสียท าการประเมินแนวคิดของเรา โดยให้คะแนนค่า C, VP, OCC, P 
3. ให้ผู้มีส่วนได้วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิด 
4. ค านวณค่า impact และ feasibility ตามแนวทางที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น 
5. ท าข้ันตอนที่ 1-4 ซ้ าจนกว่าแนวคิดจะเลื่อนระดับไปอยู่ในพื้นที่ really big value 
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รูปที่ 5.2 worksheet ประกอบการท า Really big idea sketch pad 

ที่มา http://theinnographer.com/ 
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5.2 จะรู้ได้อย่างไรว่าแนวคิดนั้นเป็นโอกาส 

ในขณะที่กระบวนการสร้างแนวคิดในบทที่ 4 ช่วยให้เราสร้างแนวคิดให้ชัดเจน แต่ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
กระบวนการทั้งหมด ความแตกต่างระหว่างผู้ประสบความส าเร็จในการลงทุนและผู้ล้มเหลวคือ แนวคิดนั้นเป็น
โอกาสที่แท้จริงหรือไม่ ก่อนจะทุ่มทรัพยากรตามแนวคิดที่สร้างขึ้นมา เราควรใช้เวลาอีกซักนิดเพ่ือศึกษาถึง
ความเป็นไปได้ในตลาดของแนวคิดนั้น (viability) ซึ่งมีอยู่ 5 องค์ประกอบที่เราควรท าความเข้าใจก่อนจะเอา
แนวคิดไปลงมือปฏิบัติ 

 
รูปที่ 5.3 Opportunity Space 

ที่มา William and Andrew (2010) 
 
1. ลูกค้า (Customers) ค าถามแรกที่เราต้องตอบให้ได้ และมักเป็นปัญหากับหลายๆคนคือ การระบุว่าลูกค้า

คือใคร ตัวอย่างง่ายๆเช่น ถ้าเราอยากจะเปิดร้านอาหาร เราอาจคิดว่าลูกค้าของเราคือ “คนที่อยากทาน
อาหารในร้าน” ซึ่งการระบุแบบนี้กว้างมาก จริงๆแล้วเราควรต้องก าหนดให้เฉพาะเจาะจงว่าลักษณะของ
ลูกค้าเราเป็นกลุ่มที่มีพ้ืนฐานอย่างไร เพ่ือให้เราสามารถก าหนดรูปแบบที่ส าคัญและที่ดีที่สุดในการ
ตอบสนองลูกค้า ดังนั้น เราควรระบุว่าใครคือลูกค้าหลักของเรา เพ่ือที่จะช่วยให้เรามุ่งเป้าในการทุ่ม
ทรัพยากรเพ่ือให้ตอบสนองลูกค้าได้ เราสามารถระบุกลุ่มลูกค้าได้เป็น 3 ประเภท คือ  

● กลุ่มเป้าหมายขั้นต้น (Primary target audience: PTA) 

● กลุ่มเป้าหมายล าดับที่สอง (Secondary target audience: STA) 

● กลุ่มเป้าหมายล าดับที่สาม (Tertiary target audience: TTA) 
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ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เราต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกคือ กลุ่ม PTA ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีความเป็นไปได้มาก
ที่สุดที่จะมาซื้อสินค้าและสร้างก าไรให้กับเราด้วยความถี่สูงและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากตัวอย่าง
ร้านอาหารในข้างต้น สมมติเราอยากเปิดร้านอาหารไทยสไตล์สบายๆในต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่นิยมแม้ในภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา เนื่องจากผู้บริโภคยังอยากทานอาหารที่ราคาไม่สูงแต่มีคุณภาพ ร้านอาหารแบบ casual 
โดยทั่วไปจะใช้พ้ืนที่มากกว่าร้านอาหารแบบ fast-food หรือฟู้ดคอร์ท (food court) ทั่วไป ดังนั้นเราต้องการ
ลูกค้าที่ยินดีจ่ายสูงกว่าลูกค้ากลุ่มอาหาร fast-food เพ่ือให้ได้คุณภาพอาหารที่สูงกว่า การเลือกสถานที่ตั้งที่
เหมาะสมควรจะเป็นย่านศูนย์การค้าที่ดึงดูดกลุ่มคนมีรายได้ระดับปานกลางหรือค่อนข้างสูง กลุ่ม PTA ใน
สถานการณ์นี้อาจจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน อายุประมาณ 30-45 ปีที่มีรายรับต่อปีประมาณ 1,500,000 บาทขึ้นไป 
เพราะกลุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะจับจ่ายใช้สอยและเลือกรับประทานอาหารสัญชาติต่างๆ  

ในช่วงของการเก็บข้อมูล (investigating phase) เราควรมุ่งเป้าในการท าความเข้าใจลูกค้ากลุ่ม PTA 
เช่น ความถี่ในการจับจ่ายใช้สอย ความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้าน อาหารประเภทใดที่กลุ่มเหล่านี้
นิยมรับประทานนอกบ้าน กิจกรรมอ่ืนใดที่ท านอกจากการซื้อของและรับประทานอาหาร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
หมายถึงการเข้าใจถึงรายรับ พื้นฐาน บุคลิก ค่านิยมของกลุ่มลูกค้าซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการออกแบบและ
เจาะกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการของเรา 

ในช่วงของการเริ่มเปิดตัว (launching phase) เราควรออกแบบการตกแต่งให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้า PTA 
มากที่สุด รวมไปถึงการคิดรายการอาหารที่ตอบโจทย์ทางโภชนาการที่กลุ่มนี้ให้ความส าคัญและมีการจัดแต่ง
จานที่เหมาะสม  

ในระหว่างการด าเนินการ (operating phase) เราก็ควรท าการคลาดกับกลุ่ม PTA อย่างต่อเนื่อง ให้
การอบรมกับพนักงานในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

ลูกค้ากลุ่ม PTA ควรเป็นกลุ่มที่มาใช้บริการและมีความซื่อสัตย์กับเรามากที่สุด ในขณะเดียวกันนั้น 
ลูกค้ากลุ่ม STA ก็ควรได้รับความสนใจเช่นกัน เพ่ือช่วยให้รายรับกระเตื้องเพ่ิมขึ้น ส าหรับตัวอย่างร้านอาหาร
ไทย กลุ่มลูกค้า STA อาจเป็นลูกค้าผู้ชายที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม PTA คู่สามีภรรยาที่ใกล้เกษียณแต่ยัง
ชอบท ากิจกรรมนอกบ้าน หรือกลุ่มที่เพ่ิงจบมหาวิทยาลัยและท างานในสาย professional เนื่องจากกลุ่ม
เหล่านี้อาจจะพบว่าร้านอาหารของเรามีความดึงดูด อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเปลี่ยนจากกลุ่มหนึ่งเป็นอีก
กลุ่มหนึ่งได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราต้องวิเคราะห์และจับตาดูแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของกลุ่ม
ผู้บริโภคด้วย โดยควรพิจารณาทั้งแนวโน้มในภาพใหญ่และแนวโน้มในภาพเล็ก  

 นอกจากลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่เราต้องระบุให้ได้อย่างชัดเจนแล้ว องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่มีความ
เชื่อมโยงกับลูกค้าที่เราควรระบุ ได้แก่ แนวโน้มของลูกค้า (Trend) ขนาดของตลาด (How big is the 
market?, Market size today and into the future) ความถี่ในการซื้อและราคา (Frequency and Price) 
ก าไรต่อหน่วย (Margins) ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Reaching the customer) 
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2. คู่แข่ง (Competitors) ว่าที่ผู้ประกอบการมักจะเข้าใจว่าตนมีแนวคิดที่เจ๋งและสิ่งที่ดีท่ีสุดคือ ยังไม่มีใครท า
มาก่อน การระบุคู่แข่งสามารถท าได้โดยเริ่มจากพิจารณาว่าลูกค้าของเรามีวิธีการท าอย่างไรเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตน หรืออะไรคือสิ่งที่เราอยากเติมเต็มให้กับลูกค้า โดยต้องท าการระบุทั้งคู่แข่งทางตรง 
คู่แข่งทางอ้อม และสิ่งทดแทน จ านวนและศักยภาพของคู่แข่งเป็นตัวสะท้อนโครงสร้างตลาด ในตลาด
แบบ mature ก าลังของคู่แข่งที่มีอยู่แล้วในตลาดจะค่อนข้างเข้มแข็งและเจ้าตลาดมักจะเป็นผู้ครองช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายหลักแก่ผู้บริโภค 

3. คู่ค้าและผู้ส่งมอบ (Suppliers and vendors) การรู้จักลูกค้าและคู่แข่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นในการตัดสินว่า
แนวคิดของเราถือเป็นโอกาสหรือไม่ แต่ก็ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ควรพิจารณาอีก ได้แก่ ผู้ส่งมอบหรือคู่ค้า โดย
ประเด็นที่ส าคัญได้แก่ ก าลัง (power) ของคู่ค้าหรือผู้ส่งมอบในตลาดนั้น เพราะจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การก าหนดราคา การต่อรองต่างๆในการด าเนินธุรกิจ 

4. รัฐ (Government) การสนับสนุนและมีบทบาทในการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการของภาครัฐ เช่น 
ภาษี ระยะเวลาในการลงทะเบียนธุรกิจ หรือระดับความเข้มข้นของกฎระเบียบ นับเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญ 
ดังนั้นว่าที่ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงปัจจัยเหล่านี้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ ถ้ ากฎระเบียบมีความ
ยุ่งยากและศักยภาพในการท าผลก าไรนั้นไม่สูงมาก อาจจะพิจารณาว่าแนวคิดนั้นยังไม่ใช่โอกาสที่ดี 

5. ปัจจัยแวดล้อมของโลก (Broader global environment) การประกอบธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไป ทั้งในมิติลูกค้า คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ กฎระเบียบต่างๆ หากแต่เป็นตลาดสากล 
ท่ามกลางภาวการณ์การเชื่อมโยงของโลกในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมองให้ไกลกว่าขอบเขตของ
ประเทศตัวเองเพ่ือดูความเป็นไปได้ในการขยายโอกาสและปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบ ถึงแม้การเข้า
สู่ตลาดและด าเนินธุรกิจในประเทศที่ไม่คุ้นเคยเป็นสิ่งที่ยาก แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
การค้าในปัจจุบันก็ท าให้ช่องว่างเหล่านี้ลดลง ทั้งนี้รูปแบบของการเข้าสู่ตลาดสากล มีอยู่ 8 ประเภท  

1. Technology transfer หรือ joint venture 
2. Technology licensing 
3. Outsourcing 
4. Exporting 
5. Foreign direct investment (FDI) 
6. Franchising 
7. Venture financing 
8. Mergers and acquisitions (M&A)  
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ตารางต่อไปนี้ได้สรุปแนวทางในการประเมินองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านเพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการวิเคราะห์ได้ว่า
แนวคิดท่ีมีนั้นเป็นโอกาสทางธุรกิจมากน้อยเพียงใด (ที่มา William and Andrew, 2010) 

 Better Opportunities Weaker Opportunities 
Customer   
  Identifiable PTA (Primary Target 

Audience) 
STA (Secondary Target 
Audience) 

  Demographics Clearly defined and focused Fuzzy definition and 
unfocused 

  Psychographics Clearly defined and focused Fuzzy definition and 
unfocused 

Trends   
  Macro market Multiple and converging Few and disparate 
  Target market Multiple and converging Few and disparate 
  Window of opportunity Opening Closing 
  Market structure Emerging/Fragmented Mature/Decline 
Market size   
  How many PTA STA 
  Demand Greater than supply Less than supply 
Market growth   
  Rate 20% or greater Less than 20% 
Price/Frequency/Value   
  Price Gross margin > 40% Gross margin < 40% 
  Frequency Often and repeated One time 
  Value Fully reflected in price Penetration pricing 
  Operating expenses Low and variable Large and fixed 
  NI Margin >10% <10% 
  Volume Very High Moderate 
Distribution   
  Where are you in value 

chain? 
High margin, high power Low margin, low power 

Competition   
  Market structure Emerging Mature 
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  Number of direct 
competitors 

Few Many 

  Number of indirect 
competitors 

Few  Many 

  Number of substitutes Few  Many 
  Stealth competitors Unlikely Likely 
Key Success Factors     
  Relative Position Strong Weak 
Vendors   
  Relative power Weak Strong 
  Gross margins they 

control in value chain 
Low High 

Government   
  Regulations Low High 
  Taxes Low  High 
Global Environment   
  Customers Interested and accessible Not interested or accessible 
  Competition Existing and strong Nonexistent or weak 
  Vendors Eager  Unavailable 

 
5.3 การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ (Opportunity analysis) 

แนวทางในการวิเคราะห์โอกาสที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงมาจากหนังสือ The Opportunity Analysis 
Canvas โดย James V. Green ซึ่งได้น าเสนอแนวทางการวิเคราะห์โอกาสไว้ 9 ขั้นตอน ดังรูป 5.2 โดยทั้ง 9 
ขั้นตอน ได้ถูกจัดกลุ่มออกเป็น 3 มิติ ได้แก่  

- Thinking entrepreneurially ประกอบด้วย  
o Entrepreneurial mindset 
o Entrepreneurial motivation 
o Entrepreneurial behavior 

- Seeing entrepreneurially ประกอบด้วย 
o Industry condition 
o Industry status 
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o Macroeconomic change 
o Competition  

- Acting entrepreneurially ประกอบด้วย 
o Value innovation 
o Opportunity identification 

 

 
 

รูปที่ 5.2 Opportunity analysis canvas 
ที่มา: James V. Green (2013) 
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5.3.1 Thinking entrepreneurially ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ที่เน้นตัวผู้ประกอบการ ได้แก่ แนวคิด 
แรงจูงใจ และพฤติกรรม 
 

 
รูปที่ 5.3 Thinking entrepreneurially 

ที่มา: James V. Green (2013) 
 
 ขั้นตอนที่ 1 Entrepreneurial mindset หรือแนวคิดผู้ประกอบการ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะห้า
ประการ ดังรูป 5.4 คือ  

 
รูปที่ 5.4 Entrepreneurial mindset 

ที่มา: James V. Green (2013) 
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1. Achievement หรือ มีความกระหายในการบรรลุเป้าหมายขั้นสูง ซึ่งสะท้อนถึงการมองหาสิ่งท้าทาย 
การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท า หรือมีแรงขับดันในการท าให้ส าเร็จ โดยทั่วไป ปัจจัยส าคัญ
ส าหรับสะท้อนบุคคลที่มีคุณลักษณะนี้ ได้แก่ 

- Personal goal setting หมายถึง การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทาย และเก่ียวข้อง 
- Mental practice หมายถึง การวางแผนถึงสิ่งที่อาจจะเกิดในอนาคต เพ่ือหาทางไว้ป้องกัน

หรือรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 
- Designing natural rewards หมายถึง ท าให้งานหรือหน้าที่มีความน่าสนใจ 
- Self-monitoring หมายถึง การติดตามความก้าวหน้าของงานกับเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึง

การวัดผลความส าเร็จด้วย 
- Self-reinforcement หมายถึง การให้รางวัลตนเองหลังจากท างานส าเร็จ 
- Cueing strategies หมายถึง ความสามารถในการก าหนด ควบคุม หรือบ าบัดพฤติกรรม

ตัวเอง 
- Self-leadership หมายถึง การน าตัวเองให้ก าหนดทิศทางและแรงจูงใจในการท าหน้าที่ 

 
ทั้งนี้ พฤติกรรมที่สะท้อนความกลัว ซึ่งเป็นตัวขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ ซึ่งหากเรามีข้อ
เหล่านี้ ก็เป็นสัญญาณให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

- การหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ยาก 
- มีความล าบากในการมอบหมายงาน 
- เลือกเฉพาะทางเลือกท่ีปลอดภัย 
- รู้สึกผิด 
- มองหาเสียงสะท้อน 
- ไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างสิ่งที่เร่งด่วนกับสิ่งที่ส าคัญ 
- ภาวะทางอารมณ์แปรปรวน 
- ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายบนทั้งหมดที่มีอยู่ 

 
2. Individualism หมายถึง คนที่ไม่จ าเป็นต้องรอการได้รับการสนับสนุนหรือการอนุมัติจากผู้อ่ืน 

สามารถก าหนดความต้องการและเป้าหมายเองได้  
3. Control หมายถึง คนที่เชื่อว่าสามารถจัดการหรือรับมือกับสถานการณ์หรือประสบการณ์ที่มี

ผลกระทบต่อชีวิตตนเองได้ 
4. Focus หมายถึง คนที่สามารถให้ความใส่ใจงานใดงานหนึ่งจนส าเร็จได้ 
5. Optimism หมายถึง คนที่ผู้อ่ืนมองว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดี 
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ตัวอย่างค าถามเพื่อการประเมินมิติของ Entrepreneurial mindset 

- บทบาทใดที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายในความคิดของคุณ 
- เพ่ือนและครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณเพียงใด  
- คุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องการควบคุมจากปัจจัยภายใน หรือการควบคุมจากปัจจัยภายนอก 
- คุณใช้วิธีใดในการ focus กับเวลาและทรัพยากร 
- คุณพัฒนาการมองโลกในแง่ดีอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 2 Entrepreneurial motivation หรือแรงจูงใจผู้ประกอบการ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 3 
ประการ ดังรูป 5.5 คือ  

 
รูปที่ 5.5 Entrepreneurial motivation 

ที่มา: James V. Green (2013) 
 

1. Self-efficacy หมายถึงความเชื่อม่ันในความสามารถของตนในการท างานให้ลุล่วง 
2. Cognitive motivation หมายถึง กระบวนการสร้างแรงจูงใจ  
3. Tolerance for ambiguity หมายถึง มีทัศนคติในการรับรู้ความไม่ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ต้องเจอ และ

ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเสมอไป 
 
ตัวอย่างค าถามเพื่อการประเมินมิติของ Entrepreneurial motivation 

- คุณเชื่อหรือไม่ว่าคุณมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จได้ 
- คุณสนุกกับการรวบรวมข้อมูลและสอบถาม insight จากผู้รู้ก่อนท าการตัดสินใจหรือไม่ 
- คุณจะมีวิธีการอย่างไรในการเพ่ิมระดับความรู้สึกมั่นใจหรือปลอดภัยในการตัดสินใจระดับกลยุทธ์ที่มี

ความส าคัญในระยะเวลาอันสั้นบนข้อมูลที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
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ขั้นตอนที่ 3 Entrepreneurial behavior หรือพฤติกรรมของประกอบการ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 
4 ประการ ดังรูป 5.6 คือ  

 
รูปที่ 5.6 Entrepreneurial behavior 

ที่มา: James V. Green (2013) 
 

1. Confidence หมายถึง การมีความม่ันใจหรือเชื่อมั่นในการตัดสินใจหรือแสดงความเห็นที่แตกต่างจาก
มุมมองของผู้อื่น แต่ไม่ได้หมายถึงไม่รับฟังใคร  

2. Risk tolerance เนื่องจากการตัดสินใจของผู้ประกอบการมีความเสี่ยงต่อการที่ผลลัพธ์จะไม่ได้น ามา
ซึ่งการประสบความส าเร็จตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีพฤติกรรมที่สามารถพร้อมรับมือกับ
ความเสี่ยงได้ 

3. Interpersonal relationship skills หมายถึงทักษะที่จะช่วยในการพบปะ ท าความรู้จักกับผู้คนหรือ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลใหม่ๆ 

4. Social capital หมายถึงทุนทางสังคมหรือทรัพยากรที่มีอยู่จากการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจหรือ
ส่วนตัว ทุนทางสังคมขึ้นอยู่กับบุคคลที่เรารู้จัก คุณภาพของความสัมพันธ์ และความหลากหลาย แต่
สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างคือ เครือข่ายที่เขาเหล่านั้นรู้จักด้วย ที่จะเป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ให้ขยายวง
กว้างออกไปอีก  
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สิ่งท่ีควรค านึงถึงหรือระมัดระวังส าหรับการพัฒนา entrepreneurial behavior คือ 

- Overconfidence หรือการมั่นใจในความสามารถ ความรู้ หรือทักษะของตัวเองมากจนเกินไป 
ถึงแม้ว่าความมั่นใจจะมีส่วนช่วยในการก้าวข้ามความท้าทายในอนาคตส าหรับผู้ประกอบการ แต่การ
มั่นใจจนเกินไปจะท าให้ผู้ประกอบการรายใหม่มองโลกในแง่ดีเกินไปจนประมาท ซึ่งอาจจะท าให้เกิด
ความล้มเหลวหรือผิดพลาดอันเนื่องมาจากความประมาทนั้น 

- Representativeness หมายถึงการตัดสินใจหรือด่วนสรุป บนข้อมูลเพียงบางส่วน ซึ่งอาจน าไปสู่การ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากสภาพความเป็นจริง 

- Counterfactual thinking หมายถึงแนวโน้มในการคิดว่า “ถ้าเพียงแต่เรามี…” หรือ “อะไรจะเกิด
ถ้า…” ซึ่งเป็นการคิดในเชิงลบที่แสดงถึงความผิดหวังจากการพลาดโอกาส ซึ่งอาจจะน าไปสู่ความกลัว
ที่จะท าต่อในอนาคตเพราะกลัวความผิดพลาด  
 

ตัวอย่างค าถามเพื่อการประเมินมิติของ Entrepreneurial behavior 

- คุณจะพัฒนาระดับความเชื่อมั่นให้สูงขึ้นและให้มีความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงอย่างไร 
- ทรัพยากรใดท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อปรับปรุงทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
- คุณจะมีวิธีการในการเพิ่มต้นทุนทางสังคมอย่างไร 
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5.2.2 Seeing entrepreneurially ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เป็นการมองในมุมใหญ่นอกตัวผู้ประกอบการ 
ได้แก่ การรับรู้และเข้าใจแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับแนวคิดเรา ปัจจัยทางอุตสาหกรรมและ
คู่แข่งท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต  

ขั้นตอนที่ 4 Industry condition หรือสภาวะของอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 2 ประการ 
ดังรูป 5.7 คือ  

 
รูปที่ 5.7 Industry condition 
ที่มา: James V. Green (2013) 

 
1. Knowledge conditions หมายถึง ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือประกอบการสร้างและส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการในอุตสาหกรรมนั้นๆ หรือเพ่ือเข้าใจสภาพการแข่งขัน เช่น ต้องการผู้รู้หรือ
ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ ต าแหน่งที่ตั้งมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด หรือสถานะทางการเงิน เป็นต้น 

2. Demand conditions หมายถึง ความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าโดยศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในตลาด 
เพ่ือท าการเปรียบเทียบและหาโอกาสเพ่ิมเติมที่จะท าให้ดียิ่งขึ้นในต้นทุนและราคาท่ีแข่งขันได้ 

ตัวอย่างค าถามเพื่อการประเมินมิติของ Industry condition 

- ความรู้อะไรบ้างคุณมีที่สามารถจะตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 
- ความต้องการของตลาดที่คุณทราบมีอะไรบ้าง 
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ขั้นตอนที่ 5 Industry status หรือสถานะของอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 2 ประการ ดังรูป 
5.8 คือ  

 
รูปที่ 5.8 Industry status 

ที่มา: James V. Green (2013) 
 

1. Industry life cycle เป็นการพิจารณาถึงสถานะของการพัฒนาในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปแบ่ง
ออกได้เป็นสามช่วง คือ (1) young & emerging คือก าลังเริ่มต้นและเติบโต (2) middle-aged, 
level, and predictable, ช่วงกลางที่ค่อนข้างเสถียร (3) old and declining หรือช่วงปลายที่เริ่ม
ตกลง การพิจารณาสถานะดังกล่าวมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจใหม่ที่เข้าสู่
ตลาด เช่น ต้นทุนในการเข้าแข่งขัน เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว การเข้าสู่ตลาดในช่วง young & 
emerging จะง่ายและมีประสิทธิภาพเชิงต้นทุนมากกว่า ส าหรับช่วง middle-aged หรืออ่ิมตัวแล้ว
ส่วนมากจะมีเจ้าตลาดอยู่แล้ว  

2. Industry structure หมายถึง สภาพโดยธรรมชาติของธุรกิจนั้นๆ เช่น ระดับเงินทุนที่ต้องมี ระดับ
การโฆษณาเพ่ือการเข้าสู่ตลาดให้เป็นที่รู้จัก ขนาดของบริษัท (เงินทุนและจ านวนพนักงาน เป็นต้น) 
จ านวนคู่แข่งในธุรกิจนั้น  

โดยทั่วไปแล้ว ส าหรับธุรกิจใหม่หรือผู้ประกอบการรายใหม่ มักจะประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรมใหม่ 
เพราะมีคู่แข่งไม่มากนักเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่อยู่มานานแล้ว ที่ลักษณะของโครงสร้างธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมยังมีการเติบโตได้อีก  
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ตัวอย่างค าถามเพื่อการประเมินมิติของ Industry status 

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่คุณสนใจ ตอนนี้อยู่ในช่วงวัฏจักรชีวิตใด 
- ความหนาแน่นของทุน ความหนาแน่นของบริษัท และขนาดเฉลี่ยของบริษัทในอุตสาหกรรมเป็น

อย่างไร 

ขั้นตอนที่ 6 Macroeconomic change หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาค โดยพิจารณาจาก
คุณลักษณะ 6 ประการ ดังรูป 5.9 คือ  

 
รูปที่ 5.9 Macroeconomic change 

ที่มา: James V. Green (2013) 
1. Demographic change หมายถึง การทราบถึงสถานะภาพประชากรและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

เช่น อายุ สัญชาติ เชื่อชาติ สถานะทางสังคม เป็นต้น การทราบแนวโน้มความชอบหรือความท้าทาย
ของกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มจะช่วยในการสร้างโอกาสทางธุรกิจได้  

2. Psychographic change หมายถึง ทัศนคติ คุณค่า ค่านิยม ความเชื่อ ความสนใจ ของกลุ่มประชากร  
3. Technical change หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก ขนาด

ของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสามารถสร้างตลาดใหม่ได้ เช่น การเปลี่ยนจากเทปคลาสเซต มา
เป็น CD player ต่อมาเปลี่ยนเป็น portable MP3 จนมาถึงโทรศัพท์มือถือที่ใช้ฟังเพลงได้ 

4. Societal change หมายถึง ทัศนะหรือความเชื่อทางสังคม จริยธรรม ที่ปรับเปลี่ยนไป  
5. Political change หมายถึงการปรับเปลี่ยนในภาครัฐ ซึ่งจะมีผลต่อภาษี ความร่วมมือทางการค้าทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความร่วมมือในระดับต่างๆ รวมไปถึงข้อก าหนดทางสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อม การปกป้องสิทธิผู้บริโภค เป็นต้น 
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6. Regulatory change หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ทั้งด้าน
เทคโนโลยี ความปลอดภัย การก าหนดราคา เป็นต้น 

ตัวอย่างค าถามเพื่อการประเมินมิติของ Macroeconomic change 

- การเปลี่ยนแปลงทาง demographic และ psychographic อะไรบ้างที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้นัก
ลงทุนรายใหม่ 

- เราจะสามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างไร 
 

ขั้นตอนที่ 7 Competition หรือคู่แข่งโดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 4 ประการ ดังรูป 5.10 คือ  

 
รูปที่ 5.10 Competition 

ที่มา: James V. Green (2013) 
 

1. Learning curve หมายถึงความรวดเร็วในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้เดิมที่มี ความสนใจ 
ความมุ่งม่ัน และทรัพยากรที่มีในการเรียนรู้เพ่ิมเติมในอนาคต ยิ่งสามารถเรียนรู้ได้เร็ว ย่อมเป็นโอกาส
ในการพัฒนาปรับปรุงไปสู่ความส าเร็จได้ 

2. Capital requirements หมายถึงระดับของทุนที่ต้องการ 
3. Complimentary assets หมายถึงสินทรัพย์ทางกายภาพ เช่น เงินทุน อุปกรณ์ ที่ดิน และสินทรัพย์ที่

จับต้องไม่ได้ เช่น ความสัมพันธ์ สิทธิบัตร แบรนด์ เป็นต้น  
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4. Reputation effects หมายถึงการเป็นที่รู้จักหรือยอมรับ หรือชื่อเสียงที่สั่งสมมา เพราะลูกค้ามักจะ
ซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือโดยอาจอ้างจากเพ่ือน คนรู้จัก หรือแบรนด์ของ
บริษัทนั้นๆ 

ตัวอย่างค าถามเพื่อการประเมินมิติของ Competition  

- อะไรคือ learning curve ในอุตสาหกรรมและตลาดที่คุณสนใจ 
- สินทรัพย์อะไรที่ส าคัญที่สุดส าหรับอุตสาหกรรมและตลาดที่คุณสนใจ 
- คุณท าอย่างไรให้ชื่อเสียงของคู่แข่งไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

5.2.3 Acting entrepreneurially ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน หลังจากที่ได้พัฒนาความสามารถในการคิด 
(think) และมองเห็น (see) แล้ว ในส่วนนี้เป็นการลงมือ (act) เพ่ือท าให้แนวคิดของผู้ประกอบการน าไปสู่การ
ปฏิบัติ (idea to action) 

ขั้นตอนที่ 8 Value innovation หรือคุณค่าของนวัตกรรม โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 4 ประการ ดังรูป 
5.11 คือ  

 
รูปที่ 5.11 Competition 

ที่มา: James V. Green (2013) 
 

1. Eliminate หมายถึง ปัจจัยใดในสินค้าหรือบริการของคู่แข่งที่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย 
หากเราสามารถระบุได้ นั่นหมายถึงสิ่งที่เราไม่จ าเป็นต้องมี ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนและ
เวลาลงได้ 

2. Reduce หมายถึงปัจจัยที่ยังจ าเป็นต้องมีแต่สามารถลดระดับลงได้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลของตัวผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น 

3. Raise หมายถึง ปัจจัยที่ควรต้องเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับลูกค้าเป้าหมายหรือเพ่ือสร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่ง  

4. Create หมายถึง ปัจจัยที่เกิดขึ้นใหม่เพ่ือตอบความต้องการในรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้า 



5-21 

ตัวอย่างค าถามเพื่อการประเมินมิติของ Value innovation 
- มีปัจจัยอะไรบ้างที่คู่แข่งมีซึ่งเราสามารถก าจัดหรือลดโดยไม่ท าให้คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าลดลง 
- มีปัจจัยอะไรบ้างที่เราสามารถท าให้เกิดความคาดหวังของลูกค้า 
- มีปัจจัยใหม่ๆ อะไรบ้างที่เราสามารถสร้างได้เพ่ือส่งมอบคุณค่าใหม่ๆ ในหนทางใหม่ๆ สู่ลูกค้า 

ขั้นตอนที่ 9 Opportunity identification หรือการระบุโอกาส โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 4 ประการ 
ดังรูป 5.12 คือ  

 
รูปที่ 5.12 Opportunity identification 

ที่มา: James V. Green (2013) 
 

1. Problem หมายถึงการเข้าใจและเข้าถึงปัญหาของลูกค้าเป้าหมาย และสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่ยังไม่ได้
รับการตอบสนอง 

2. Solution หมายถึง สามารถระบุคุณค่าหลักของสิ่งที่เราส่งมอบให้ลูกค้าเป้าหมายได้ว่าคืออะไร 
3. Advantage หมายถึง เราทราบถึงข้อได้เปรียบของเราที่ต่างจากคู่แข่ง ซึ่งจะน าไปสู่ความยั่งยืนของ

การประกอบการในอนาคตได้ 
4. Team หมายถึง การรู้จักศักยภาพของทีมงาน ความสามารถในการแสดงบทบาทเพ่ือเสริมก าลังกันใน

ทีม เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งรวมไปถึงคู่ค้าหรือพันธมิตรด้วย 
 

ตัวอย่างค าถามเพื่อการประเมินมิติของ Opportunity identification 

- อะไรเป็นหลักฐานที่คุณสามารถบอกได้ว่าปัญหาที่น าเสนอมีความเฉพาะเจาะจงและส าคัญมาก 
- อะไรคือคุณค่าหลักต่อลูกค้าท่ีคุณส่งมอบ 
- คุณจะท าอย่างไรให้องค์กรและสินค้าของคุณดียิ่งขึ้นและยั่งยืน 
- คุณจะมีขั้นตอนอะไรบ้างในการสร้างทีมที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม 
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เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ทั้ง 9 ขั้นตอนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ น าสิ่งที่วิเคราะห์ได้ทั้งหมดไปเป็นฐานในการสร้าง
โมเดลธุรกิจ ซึ่งจะได้อธิบายในเนื้อหาของบทถัดไป 

 

 
รูปที่ 5.13 สรุปภาพรวมของการวิเคราะห์โอกาส 

ที่มา: James V. Green (2013) 
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กิจกรรม/แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มให้รับบทบาทเป็นผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

แตกต่างกัน แล้วให้ทดลองใช้เทคนิค Really big value idea sketch pad เพ่ือให้ผู้ประกอบการน าเสนอ
ไอเดียแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนสามารถน าความเห็นและข้อแนะน ามาพัฒนาจนไอเดียนั้นขยับไปอยู่ใน
พ้ืนที่ Really big value zone ได ้

2. ผู้สอนอาจยกตัวอย่างของบริษัทที่เป็นที่รู้จัก เช่น Amazon.com,  Skype,  Grab Taxi, Kindle เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ทดลองใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์โอกาสทั้ง 9 ขั้นตอน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มน า
สิ่งที่วิเคราะห์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
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บทที่ 6 
การทดสอบตลาด 

(Testing and Experimenting in Markets) 
 

“Experiments are key to innovation because they rarely turn out as you 
expect, and you learn so much.” 

--Jeff Bezos, Amazon.com Founder and CEO. 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับการทดลองข้ันตอนของการทดลอง 
2. ขั้นตอนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
3. แสดงการทดสอบสมมติฐานและระบุกลุ่มลูกค้า 
4. การใช้ storyboarding เพ่ือเป็นต้นแบบและพ้ืนฐานของการทดลองตลาด 

 
ประเด็นการเรียนรู้ 

1. การทดลองคืออะไร 
2. กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
3. การตั้งสมมติฐานและการระบุกลุ่มลูกค้า 
4. ชนิดของการทดลอง 
5. Storyboarding 

 
6.1 การทดลองคืออะไร 

ในบทที่ 4 ได้อธิบายถึงกระบวนการออกแบบเชิงแนวคิด (Design thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่
สามารถช่วยน าทางไปสู่การออกแบบค าตอบส าหรับปัญหาที่มีความซับซ้อน และในบทที่ 5 ได้น าเสนอเทคนิค
การประเมินผลลัพธ์และความเป็นไปได้ของแนวคิด และการวิเคราะห์โอกาส ส าหรับบทนี้ จ ะกล่าวถึง
รายละเอียดที่อยู่ในกระบวนการลงมือปฏิบัติ (implementation) ซึ่งส่วนที่จะเน้นในบทนี้ เรียกว่า การ
ทดลอง (experiment) โดยมีเป้าหมายในการทดสอบไอเดียกับตลาด โดยเป็นการทดลองที่น าได้แต่เนิ่นๆ ท า
ได้รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายน้อย เพ่ือเป็นการทดสอบว่าไอเดียดังกล่าวเดินมาถูกทิศทางในการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับลูกค้า ความต้องการของตลาด และ
คู่แข่ง 
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะของการทดสอบตลาด (Market experiment skills) เป็นส่วนหนึ่ง
ของการฝึกฝนเพ่ือความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบไปด้วย การลงมือท า ลองสิ่งใหม่ สร้างการเรียนรู้เพ่ือ
น าไปสู่การทดลองรอบใหม่ โดยการทดลองในเนื้อหาของความเป็นผู้ประกอบการนี้ หมายถึง การออกไปจาก
ห้องสี่เหลี่ยม และเก็บข้อมูลจากโลกความเป็นจริงจากการสอบถาม การทดสอบสมมติฐาน และประมวลผล
จากความจริงที่ได้รับ  

6.2 การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific experiment) 
เมื่อพูดถึงการทดลอง (experiment) หลายคนอาจจะจินตนาการถึงนักวิทยาศาสตร์ที่สวมชุดกาวน์สี

ขาว มีห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ แต่การทดลองในบริบทของความเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง การใช้
กระบวนการทดสอบสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) ในการเริ่มธุรกิจใหม่ การทดลองจึง
อาจหมายถึง การสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้ห้องสมุด พฤติกรรมพนักงานในการท างานเป็นทีม พฤติกรรมของลูกค้า
ในการเลือกซ้ือสินค้าในร้าน หรือการคิดสูตรผลิตภัณฑ์และทดสอบความพึงพอใจกับกลุ่มลูกค้า ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่า วิถีของการเป็นผู้ประกอบการ มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์อยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งกระบวนการทดลองหรือทดสอบ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การตั้งค าถาม 
2. การศึกษางานที่เก่ียวข้อง 
3. การตั้งสมมติฐาน 
4. การทดสอบสมมติฐานโดยการทดลอง 
5. การวิเคราะห์ผล และ 
6. การประเมินผล 
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รูปที่ 6.1 ขั้นตอนการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ที่มา: Heidi et al. (2018) 
 

เราสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 ขั้นตอนส าหรับการทดลองตลาด 
(market experiments) ส าหรับผู้ประกอบการได้ โดยสรุปเป็นกระบวนการดังภาพ 6.2 
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รูปที่ 6.2 กระบวนการทดสอบตลาด 

ที่มา Babson College (2017) 
 

ตัวอย่างของผู้ประการที่ใช้กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ คือ Jeff Bezos ซึ่งเป็น CEO ของ 
Amazon.com ในขณะที่ท างานอยู่สถาบันการเงิน Wall Street ในปี 1994 เขาได้สังเกตและเห็นสถิติที่
น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่สูงขึ้นถึง 2300% ต่อปี จึงท าให้เกิดความคิดว่าน่าจะมีโอกาสของ
ธุรกิจออนไลน์ แต่ค าถามต่อไปคือ แล้วควรจะเป็นธุรกิจประเภทใดถึงจะเหมาะ  

 ในตอนแรกเขาจึงตั้งค าถามกับตัวเองว่า สินค้าอะไรที่คนจะซื้อแบบออนไลน์ สินค้าอะไรที่คนจะนิยม
สั่งทางไปรษณีย์มากกว่าการไปซื้อที่ร้าน และเพ่ือตอบค าถามเหล่านั้น 

 
6.3 การทดสอบสมมติฐานและการระบุกลุ่มลูกค้า 
6.3.1 การทดสอบสมมติฐาน 

การตั้งสมมติฐาน (Falsifiable hypotheses) เพ่ือการทดสอบตลาด ควรค านึงถึงประเด็นต่อไปนี้  
- ใครคือผู้ตอบค าถาม (ผู้ถูกทดสอบ) Who is the subject? 
- อะไรคือสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเกิดขึ้น What is the belief? 
- จะวัดจากอะไร What will you measure? 
- ท าไมเราถึงเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้น Why do you believe this to be true? 

ตัวอย่าง   
We predict that (a subject) will (do some quantifiable action) 

because for the following reason(s).  
เราคาดว่า (ผู้ถูกทดสอบ) จะ (ท าบางอย่างที่เราวัดหรือประเมินได้) เพราะ 

(เหตุผลต่อไปนี้) 
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We predict that seniors (60 to 65 years old) will try our product at 
least once during a trial period of 30 days because they are willing spend 
extra money during their leisure travel. 
 เราคาดว่า ผู้สูงวัย (อายุ 60-65 ปี) จะ ลองสินค้าของเราอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
ระยะเวลา 30 วันที่ทดลองตลาด เพราะ ผู้สูงวัยมีแนวโน้มจะใช้จ่ายเงินทองในระหว่างการ
เดินทางเพ่ือพักผ่อน  

 
จากตัวอย่างด้านบน จะเห็นว่า 

- Subject คือ ผู้สูงวัย อายุระหว่าง 60-65 ปี 
- Belief คือ จะทดลองสินค้า 
- Measure คือ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาทดลองตลาด 30 วัน 
- Why คือ เพราะผู้สูงวัยมีแนวโน้มจะใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางเพ่ือพักผ่อน 

 
6.3.2 ประเภทของลูกค้า (Types of customer) 

ผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจต่อลักษณะและความเก่ียวข้องของลูกค้าต่อการประกอบการ เพ่ือ
เป็นข้อมูลเชิงลึกในการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนให้มีประสิทธิภาพ ในที่นี่จ าแนกลูกค้าออกเป็น 6 
ประเภท ดังนี้ 

- ผู้ใช้ (user) เช่น วัยรุ่นที่ใช้เครื่องส าอาง 
- ผู้มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน (influencer) เช่น นักแสดงที่โฆษณาเครื่องส าอางนั้น กลุ่มลูกค้าประเภทนี้ จะมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ในการท าให้สินค้าหรือบริการนั้นได้รับความนิยม เกิดความสนใจ 
หรือมีชื่อเสียง เกิดยอดขายที่เพ่ิมข้ึน 

- ผู้แนะน า (recommender) เช่น blogger ที่เขียนรีวิวในเชิงบวกต่อเครื่องส าอางนั้นลงบนสื่อ กลุ่ม
ลูกค้าประเภทนี้ จะมีอิทธิพลในการท าให้สินค้าหรือบริการนั้นได้รับความนิยม หรือมีชื่อเสียง เกิด
ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน  

- ผู้ซื้อเพ่ือธุรกิจ (economic buyer) เช่น คนที่ซื้อเครื่องส าอางเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ กลุ่มลูกค้า
ประเภทนี้คือคนที่มีความสามารถในการซื้อสินค้าหรือบริการ 

- ผู้ตัดสินใจ (decision maker) เช่น เจ้าของธุรกิจเครื่องส าอางที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือสูตรจากคน
ออกแบบหรือคิดค้นสูตรเครื่องส าอาง กลุ่มลูกค้าประเภทนี้คือคนที่มีความสามารถในการซื้อสินค้า
หรือบริการเช่นเดียวกับลูกค้าประเภท economic buyer 

- ผู้ยับยั้ง (saboteur) เช่น ผู้ปกครองที่ไม่อนุญาตให้ลูกหลายซื้อเครื่องส าอาง กลุ่มลูกค้าประเภทนี้ จะ
มีอิทธิพลในการท าให้การตัดสินใจซื้อถูกระงับหรือชะลอตัวลง  
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6.4 การหาข้อมูลและกฎของการทดสอบ 
6.4.1 ทดสอบอะไร 

สิ่งที่ควรท าการทดสอบ ได้แก่ 
- สิ่งที่จ ากัดฟังก์ชันการท างานของผลิตภัณฑ์ (Constrain product functionality) 
- สิ่งที่จ ากัดความสามารถในการใช้งาน (Constrain operational capability) 
- ข้อจ ากัดของลูกค้า (Constrain customer sets) 

 
6.4.2 การหาข้อมูล (Data generation) 

วิธีการแบบดั้งเดิมที่หลายองค์กรคุ้นชินเพ่ือให้ทราบความชอบหรือความเห็นของลูกค้าต่อสินค้าหรือ
บริการ จากการใช้อีเมล์ การโฆษณา หรือแบบส ารวจ แต่วิธีเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราได้สังเกตหรือเก็บเสียง
สะท้อนจากลูกค้าได้โดยตรง จึงน ามาสู่การทดลองตลาด (Entrepreneurial experiment) เพ่ือเป็นการหา
ข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ อาจมีความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลลูกค้าและใช้ 
big data เข้ามาช่วยในการประมวลและวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญในการบริหารจัดการธุรกิจ แต่ส าหรับ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจ ากัด จะเก็บข้อมูลได้อย่างไร โดยไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวน
มากแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่การทดสอบตลาด สิ่งที่เป็นเป้าหมายของการทดสอบตลาด ไม่ใช้เพ่ือการ
ทดสอบหรือการได้ผลการทดลองที่สมบูรณ์แบบ แต่เพ่ือใช้เป็นโอกาสส าหรับการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้
ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น การทดสอบที่ล้มเหลวก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะถ้าไม่เกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลว ก็ไม่มี
การเรียนรู้  

 
6.4.3 กฎของการทดสอบ 

- ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่เก่ียวข้อง เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ตั้งค าถาม เพ่ือช่วยให้การทดสอบแนวคิดครอบคลุมประเด็นที่จะเกี่ยวข้องให้มากท่ีสุด 
- คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ หมายถึง ช่างสงสัย ตั้งข้อสังเกต คิดว่าจะทดสอบอะไร จะทดสอบอย่างไร 

แต่ก็ไม่ยึดติดกับกรอบ หรือเน้นความแม่นย าจนเกินไป  
- สร้างการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การลงมือท าใหม่ ใช้ข้อมูลหรือผลที่ได้ ทั้งเชิงบวกและลบ เพ่ือน าไปสู่การ

ท าให้ดีขึ้น 
- ติดตามผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
- ท าให้การทดสอบเร็วและประหยัดที่สุด เพราะเราต้องการใช้ผลการทดสอบในการปรับแนวคิดให้

ชัดเจนและดีขึ้น 
- พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือรับรู้ถึงปฏิกิริยา ความคิด อารมณ์ของผู้อื่น  
- อย่าละเลยข้อมูลเพียงเพราะเราไม่ชอบในสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบอกมา  
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6.5 ประเภทของการทดสอบ (Types of Experiments) 
การทดสอบไอเดียธุรกิจที่นิยมใช้ มีอยู่ 3 ประเภท ดังแสดงในรูปที่ 6.3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

 
รูปที่ 6.3 ประเภทของการทดลอง 

ที่มา: Heidi et al. (2018) 
 
ประเภทท่ี 1 การลองสิ่งใหม่ (Trying out new experiences) ยกตัวอย่างเช่น ลองไปประเทศใหม่ๆ ลอง
ท างานในธุรกิจประเภทต่างๆ หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพราะให้ตัวเราได้ออกไปเจอกับสิ่งใหม่ๆ เป็นการขยาย
พรมแดนความคิดของเราให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัวและ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อไปได้ โดยทั่วไปวิธีนี้มักจะใช้เพ่ือการสร้างแนวคิดธุรกิจใหม่ ตัวอย่างเช่น Steve Jobs 
เข้าเรียนวิชา calligraphy ซึ่งในภายหลังได้น ามาใช้ประโยชน์กับการออกแบบ Macintosh  

ประเภทท่ี 2  การแยกชิ้นส่วนงานหรือกระบวนการ (Taking apart products, processes, and ideas) 
ยกตัวอย่างเช่น การแยกชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ แล้วประกอบกลับใหม่ เพ่ือเป็นการเรียนรู้ว่าสิ่งๆนี้เกิดขึ้นได้
อย่างไร แล้วลองคิดว่าจะท าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไร  

ประเภทท่ี 3 ทดสอบจากตัวอย่างหรือต้นแบบ (Testing ideas through pilots and prototypes) 
หมายถึงการจ าลองแนวคิดธุรกิจหรือสร้างแบบทดสอบขนาดเล็กเพ่ือดูว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คิดไว้ มีความ
เป็นไปได้หรือไม่ หลักการที่ส าคัญคือ เราไม่จ าเป็นต้องท าธุรกิจจริงเพ่ือทดลองตลาด แต่ทดสอบจากตัวอย่างที่
ประกอบด้วยหน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ยังเพียงพอที่จะรับ feedback 
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จากกลุ่มผู้ใช้เพ่ือน ากลับมาปรับปรุงก่อนปล่อยผลิตภัณฑ์หรือบริการจริง รูปแบบของการใช้ต้นแบบเพ่ือ
ทดสอบแนวคิดท าได้หลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น  

- ท าตัวอย่างจริงในจ านวนจ ากัดเพ่ือรับรู้ปฏิกิริยาจากตลาด เช่น กางเกงส าหรับม้า ผู้อ่านสามารถดูได้จาก 
youtube โดยค้นหาจากค าว่า pitch horse pants on shark tank ซึ่งต่อมาน ามาสู่ธุรกิจชุดนอนของม้า  

 

 
รูปที่ 6.4 pitch horse pants on shark tank 

ที่มา (https://www.youtube.com/watch?v=opNiKBP7hQo) 
 
- การท าตัวอย่างสินค้าจากอุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายๆ เช่น กระดาษ  

 
รูปที่ 6.5 paper prototype 

ที่มา Babson College 
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- การใช้ 3D Printing 
 

 
รูปที่ 6.6 3D Printing Prototype 

ที่มา Babson College 
- การใช้ video เช่น dropbox.com 
 

 
รูปที่ 6.7 Video prototype 

ที่มา Babson College 
 
 



6-10 

- การใช้ storyboard ซึ่งในหัวข้อถัดไปจะได้อธิบายถึงต้นแบบประเภท storyboard ซึ่งเป็นต้นแบบที่ท าได้
รวดเร็ว ประหยัด และนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน 

 

 
รูปที่ 6.8 Storyboard 
ที่มา Babson College 

 
 

6.6 Storyboarding 
วิธีหนึ่งในการท าต้นแบบและการทดลอง คือ การใช้ storyboard ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องเพ่ือสะท้อนและ

อธิบายให้เห็นถึงความคิดและแนวคิดอย่างเป็นล าดับ และยังลดความเสี่ยงในการท าผลิตภัณฑ์จริงเพ่ือการ
ทดสอบ ซึ่งคิดเป็นต้นทุนที่สูงมากอีกด้วย การสื่อสารจากแนวคิดที่มีสู่การปฏิบัติโดยการใช้ storyboard 
โดยทั่วไปจะแบ่งเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่ ส่วนของปัญหา ส่วนของทางออก ส่วนของ
กลไก และส่วนของประโยชน์หรือผลลัพธ์ ดังตัวอย่างในรูป  

 



6-11 

 
 

รูปที่ 6.9 ตัวอย่าง storyboard 
ที่มา: Heidi et al. (2018) 

 
ส่วนที่ 1 ภาพด้านซ้ายบน อธิบายปัญหาของการจัดห้องเรียนในปัจจุบัน เป็น lecture-based ผู้สอนเป็นผู้
พูดอยู่หน้าห้อง บรรยายถึงความเป็นผู้ประกอบการ ผู้เรียนเป็นผู้ฟัง ห้องเรียนในปัจจุบันที่ไม่กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ จะเห็นได้จากนักเรียนหลับในห้อง ไม่เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

ส่วนที่ 2 ภาพด้านขวาบน อธิบายถึงการใช้ competition เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน มี
การแบ่งนักเรียนออกเป็นทีม ให้ seed fund แต่ละทีม 

ส่วนที่ 3 ภาพด้านซ้ายล่าง อธิบายกระบวนการว่าผู้เรียนแต่ละทีมวางแผนงาน แบ่งหน้าที่และบทบาท ออก
ไอเดียธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการลูกค้า เพ่ือให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์จากกระบวนการท างานที่
เกิดข้ึน ทั้งในด้านความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ การเกิดปัญหา อุปสรรค ความผิดพลาด 

ส่วนที่ 4 ภาพด้านขวาล่าง อธิบายผลลัพธ์ เช่น หากเกิดก าไรจากผลประกอบการสามารถ นักศึกษาก็
สามารถจ่ายกลับคืนให้มหาวิทยาลัย บริจาคเป็นการกุศลได้ แต่ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียนทุกคนคือ ผู้เรียนรู้ได้มี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้มากกว่าการฟังบรรยายเพราะได้ลงมือท า ได้รับโอกาสในการท าจริง ฝึกความเป็น
ผู้ประกอบการ ได้ผ่านประสบการณ์จริง 
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กิจกรรม 6.1 เล่าเรื่องผ่าน storyboard  
วัตถุประสงค์ เพ่ือฝึกทักษะการสร้างต้นแบบ (prototype) โดยผ่านการเล่าเรื่อง  
อุปกรณ์ 
Flipped chart 
ปากกาสีต่างๆ 
รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม ไม่เกิน 5 คน 
เวลาที่ใช ้กิจกรรมนี้อาจใช้เวลานาน ในการระดมความคิดเพ่ือสร้าง storyboard ผู้สอนอาจมอบหมายให้การ
วาดภาพเป็นการบ้าน แต่ให้ผู้เรียนได้มีเวลาระดมความคิดเป็นกลุ่มและซักถามในห้องเรียน และน าเสนอให้
กลุ่มอ่ืนๆ ได้รับฟัง  
 
ขั้นตอน 

1. ให้แต่ละกลุ่มเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ และน าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา ผ่านการเล่าเรื่องโดยใช้ 
storyboard  

2. แตล่ะกลุ่มใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีในการน าเสนอ  
 

สรุปกิจกรรม 
1. ให้แต่ละกลุ่มสะท้อนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ storyboard ในการเล่าเรื่องและน าเสนอไอเดีย 

รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ storyboard  
 
ค าถาม/แบบฝึกหัดท้ายบท 
1. ให้ผู้เรียนพิจารณาว่าจะเลือกใช้ต้นแบบรูปแบบต่างๆที่ได้เรียนมา ในกรณีใดหรือกับงานลักษณะใดบ้าง 
2. ให้ผู้เรียนเลือกธุรกิจมา 2 อัน แล้วท าการค้นคว้าเพื่ออธิบายว่าธุรกิจดังกล่าวท าการทดลองตลาดด้วยวิธีใด 

และใช้การท าต้นแบบแบบใด เพราะเหตุใด คิดว่ามีวิธีอ่ืนที่ท าได้อีกหรือไม่ อย่างไร ให้ลองเสนอแนวคิด 
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บทที่ 7 

การท าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

2. เพ่ือใช้ประโยชน์จำกควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรใหม่ 

 

ประเด็นการเรียนรู้ 

1. สำมำรถเปลี่ยนควำมต้องกำรของลูกค้ำให้เป็นองค์ประกอบของสินค้ำ/บริกำรได้อย่ำงเหมำะสม 

 

บทน า 

ส ำหรับผู้ประกอบกำรในกำรด ำเนินธุรกิจนั้นจ ำเป็นเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องท ำควำมเข้ำใจลูกค้ำ และ

แปลงควำมเข้ำใจนั้นให้เป็นสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ และบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ ำ กระบวนกำร

เรียนรู้ควำมต้องกำรของลูกค้ำสำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนวิธีกำรขั้นตอนต่ำงๆ ได้หลำกหลำยวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะมี

ข้อดีที่แตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของกลุ่มธุรกิจสินค้ำ และกลุ่มลูกค้ำ ส ำหรับสินค้ำที่เป็นที่รับรู้กันอย่ำงทั่วไป

แล้วถึงคุณสมบัติของสินค้ำ กำรศึกษำลูกค้ำก็จะให้ประโยชน์เพ่ือเติมเต็ม หรือเสริมสิ่งที่ลูกค้ำได้แสดงออกถึง

ควำมต้องกำรหรือสิ่งที่ขำดหำยไป ในกำรท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำสำมำรถท ำได้หลำกหลำยวิธี 

ในอดีต วิธีกำรเช่นกำรฟังเสียงของลูกค้ำ (Voice of Customer) ก็ได้มีกำรใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย รวมไปถึง

กำรท ำงำนวิจัยทำงกำรตลำดในรูปแบบต่ำงๆเช่น กำรใช้แบบสอบถำม (Survey) กำรสัมภำษณ์(Interview) 

กำรศึกษำพฤติกรรมของกลุ่ม(Focus group) และกำรสังเกตกำรณ์ (Observation) แต่ในกรณีสินค้ำที่มี

นวัตกรรมมำกๆ นั้น ลูกค้ำอำจจะไม่ทรำบว่ำตนเองสนใจหรือต้องกำรอะไรจำกสินค้ำนั้น ท ำให้กำรสอบถำม

ลูกค้ำไม่สำมำรถที่จะช่วยผู้ประกอบกำรได้มำกนัก และในหลำยกรณีอำจจะกลำยเป็นอุปสรรคในกำร

สร้ำงสรรค์สินค้ำเสียด้วย อย่ำงไรก็ดีกำรท ำควำมเข้ำใจลูกค้ำยังนับเป็นบทบำทที่ส ำคัญในช่วงเริ่มต้นของกำร

พัฒนำสินค้ำ/บริกำร 

ในบทนี้ขอเสนอวิธีกำรในกำรท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำ 3 วิธีดังต่อไปนี้ 

7.1 Voice of Customer 

 กระบวนกำรหนึ่งที่ถูกใช้มำนำนในกำรท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำคือกระบวนกำรที่

เรียกว่ำ กำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ (Voice of Customer) ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่รวบรวมควำมคิดเห็นและ
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ควำมต้องกำรของลูกค้ำเกี่ยวกับสินค้ำหรือบริกำรที่ต้องกำร โดยมีขั้นตอนในกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำเป็น 4 

ขั้นตอนคือ 1) กำรรวบรวมเสียงของลูกค้ำ 2) กำรตีควำมแยกแยะควำมต้องกำรที่แท้จริง 3) กำรจัดรูปแบบ

ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 4) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้จะถูก

น ำไปใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำร 

 7.1.1 กำรรวบรวมเสียงของลูกค้ำ สำมำรถท ำได้ผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและปัจจัย

ของแต่ละกรณี โดยมีวิธีกำรที่ใช้ทั่วไปเช่น 1) กำรใช้แบบสอบถำม 2) กำรศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย (Focus 

group) 3) กำรสัมภำษณ์ 4) กำรสังเกตพฤติกรรมของลูกค้ำ 5) กำรศึกษำจำกค ำร้องเรียนของลูกค้ำ 

 7.1.2 กำรตีควำมแยกแยะควำมต้องกำรที่แท้จริง ในทำงปฏิบัติเสียงจำกลูกค้ำจะประกอบไปด้วย

ควำมต้องกำรที่สำมำรถอธิบำยได้ (Direct needs) ซึ่งมักจะปะปนไปด้วยค ำอธิบำยที่ยำกต่อกำรระบุและ

ตีควำม เช่น รูปแบบหรือสีสันสวยงำม หรือ ใช้งำนง่ำย ซึ่งผู้เก็บข้อมูลจ ำเป็นจะต้องตีควำมและแยกแยะเสียง

ของลูกค้ำให้อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรได้ชัดเจนมำกขึ้น เช่น รูปแบบที่

สวยงำมหมำยถึงมีขนำดเท่ำใด รูปทรงใดที่เห็นที่นิยม สีโทนใดที่เป็นที่นิยม เป็นต้น และควำมต้องกำรแฝง 

(Latent needs) ที่ลูกค้ำไม่สำมำรถบอกได้หรือแม้แต่ไม่รู้สึกถึงควำมต้องกำรนี้จนกว่ำจะได้รับค ำถำมเจำะลึก

หรือได้รับกำรสังเกตอย่ำงใกล้ชิด  

นอกจำกนี้ในควำมต้องกำรของลูกค้ำยังสำมำรถแยกแยะออกเป็นควำมต้องกำรพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น

ส ำหรับสินค้ำ/บริกำรนั้นๆ หรือควำมต้องกำรที่เพียงเพ่ือตอบสนองประเด็นเล็กๆน้อยๆที่เก่ียวกับสินค้ำ/บริกำร

นั้น แต่ควำมต้องกำรเล็กๆ น้อยๆ เหล่ำนี้อำจจะเป็นจุดที่สร้ำงควำมแตกต่ำงของสินค้ำ/บริกำรเมื่อเทียบกับ

สินค้ำ/บริกำรของคู่แข่งในตลำด 

 7.1.3 กำรจัดรูปแบบควำมต้องกำรของลูกค้ำ หลังจำกกำรตีควำมแยกแยะควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

ผู้ประกอบกำรอำจจะพบว่ำข้อมูลที่ได้มำยังไม่สำมำรถน ำมำใช้เพ่ือช่วยในกำรพัฒนำสินค้ำ /บริกำรได้ทันที 

ยังคงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดเรียบเรียงหมวดหมู่ของข้อมูลให้เหมำะสม เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจว่ำควำม

ต้องกำรใดบ้ำงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งประโยชน์จำกขั้นตอนนี่จะช่วยผู้ประกอบกำรให้สำมำรถเลือกประเด็น

และรูปแบบที่จะพัฒนำในตัวสินค้ำ/บริกำรได้อย่ำงเหมำะสม 

 7.1.4 กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรของลูกค้ำ จัดเป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกำรรับฟังเสียง

ของลูกค้ำ ซึ่งกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญจะช่วยผู้ประกอบกำรให้สำมำรถก ำหนดและจัดสรรทรัพยำกรที่มีในกำร

พัฒนำสินค้ำ/บริกำรได้อย่ำงเหมำะสมและตรงตำมควำมต้องกำรลูกค้ำ 

ตัวอย่ำงหนึ่งในกำรแยกแยะและจัดรูปแบบควำมต้องกำรของลูกค้ำคือกำรใช้ “ตำรำงกำรรับฟังเสียง

ของลูกค้ำ (Voice of the customer table)” โดยแยกแยะเสียงของลูกค้ำออกเป็นส่วนต่ำงๆ เช่น ลูกค้ำ
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ก ำลังท ำอะไร(จึงต้องกำรใช้สินค้ำ) ใช้งำนเมื่อโอกำสใด ใช้งำนที่ไหน ท ำไมต้องใช้ ใช้งำนอย่ำงไร และปัจจุบัน

ใช้สินค้ำ/บริกำรอะไรอยู่ 

ใครคือลูกค้ำ ลูกค้ำก ำลัง
ท ำอะไร 
(What) 

ใช้งำนเมื่อ
โอกำสใด 
(When) 

ใช้งำนที่ไหน 
(Where) 

ท ำไมต้องใช้ 
(Why) 

ใช้งำน
อย่ำงไร 
(How) 

ปัจจุบันใช้
สินค้ำ/

บริกำรอะไร
อยู่ (What) 

นำย ก เข้ำแคมป์ กลำงคืน ที่แคมป ์ เดินไปมำใน
แคมป ์

ถือไว้ในมือ ไฟฉำย 

นำย ข ใช้ในที่มืด กลำงคืน ในห้อง เก็บ
ของ 

ใช้หำของใน
ห้องเก็บของ 

ถือไว้ในมือ ไฟฉำย 

 

7.2 Value proposition canvas 

 หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับควำมนิยมในปัจจุบันในกำรออกแบบธุรกิจได้แก่ Business Model Canvas 

หรือแผนภำพโมเดลธุรกิจ ซึ่งน ำเสนอโดย Osterwalder et al. (2010) ซึ่งเครื่องมือนี้ได้แบ่งกิจกรรมทำง

ธุรกิจออกเป็นส่วนต่ำงๆทั้งหมด 9 ส่วนได้แก่ 1) ประเภทของลูกค้ำ Customer segments 2) คุณค่ำที่

น ำเสนอ Value proposition 3) ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ Customer relationship 4) ช่องทำงกำรจัด

จ ำหน่ำย Channels 5) กิจกรรมหลัก Key activities 6) ทรัพยำกรหลัก Key resources 7) คู่ค้ำหลัก Key 

partners 8) แหล่งที่มำของรำยได้ Revenue streams และ 9) โครงสร้ำงต้นทุน Cost structure ดังที่ได้

แสดงในรูปที่ 7.1 แผนภำพโมเดลธุรกิจที่ดีจะต้องผ่ำนกำรทดสอบใน 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับกำรแก้ปัญหำ

ของลูกค้ำ (Problem-solution fit) 2. ระดับกำรตอบรับของตลำด (Product-market fit) และ 3. ระดับ

ผลตอบแทนทำงกำรเงิน (Business model fit)  
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รูปที่ 7.1 Business Model Canvas 

ที่มำ: Osterwalder et al., Business Model Generation, Wiley (2010) 

 

หลังจำกท่ี Osterwalder ได้น ำเสนอ Business Model  Canvas เพ่ืออธิบำยกิจกรรมต่ำงๆ ในธุรกิจ

แล้วนั้น ประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องส ำคัญมำกของกำรที่จะท ำให้ Business Model Canvas ประสบควำมส ำเร็จ

คือกำรที่ Value Propositions สำมำรถตอบสนอง Customer Segments ได้ถูกต้อง ดังนั้น Osterwalder 

et al. (2014) จึงได้มีกำรพัฒนำเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่จะช่วยในกำรระดม และเรียบเรียงแนวคิดของสินค้ำ/

บริกำรใหม่ๆ โดยพยำยำมจับคู่ระหว่ำงสิ่งที่น ำเสนอและควำมต้องกำรของลูกค้ำนั้นมีกำรตอบสนองกันอย่ำง

ถูกต้องเหมำะสม โดยเครื่องมือนี้เรียกว่ำ Value Proposition Canvas 

 ประเด็นที่ส ำคัญของ Value Proposition  Canvas คือกำรท ำควำมเข้ำใจลูกค้ำเป็นอันดับแรก โดย

เริ่มจำกกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำ และเลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่จะท ำตลำดด้วย ซึ่งสินค้ำ/บริกำรอำจจะเจำะจงเป็น

สินค้ำเฉพำะกลุ่ม หรือสินค้ำที่เหมำะกับกลุ่มที่หลำกหลำยก็ได้ 
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รูปที่ 7.2 Value Proposition Design 

ที่มำ: Osterwalder et al., Value Proposition Design, Wiley (2014) 

 

 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 
กลุ่มของผู้บริโภค (Customer profile) 

อธิบำยคุณลักษณะของกลุ่มลูกค้ำที่เป็นเป้ำหมำย
ของสินค้ำ/บริกำรที่จะน ำเสนอ 

 
งำนที่ลูกค้ำต้องกำร (Customer jobs) 

อธิบำยควำมต้องกำรที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งใน
รูปแบบของควำมรู้สึกและในสิ่งที่สำมำรถวัดผลได้ 
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ควำมไม่พึงพอใจ (Customer pains) 

อธิบำยถึงประสบกำรณ์หรือควำมรู้สึกที่ไม่ดีของ
ลูกค้ำต่อสินค้ำ/บริกำรที่ลูกค้ำใช้อยู่ ในปัจจุบัน
เพ่ือให้ได”้งำน”ที่ต้องกำร 

  
ควำมต้องกำรเพิ่ม (Customer gains) 

อธิบำยถึงสิ่งที่ลูกค้ำต้องกำรเพ่ิมเติมจำกสินค้ำ/
บริกำรที่ลูกค้ำใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือให้ได้”งำน”ที่
ต้องกำรที่น่ำพึงพอใจมำกขึ้น 

  
แผนที่แสดงคุณค่ำ (Value map) 

อธิบำยคุณสมบัติหรือคุณค่ำของสินค้ำ/บริกำรที่จะ
น ำเสนอ 

 
สินค้ำ/บริกำรที่น ำเสนอ (Products/Services) 

อธิบำยชื่อหรือแนวคิดแนวทำงของสินค้ำ/บริกำรที่
จะน ำเสนอ 

 
กำรตอบสนองควำมต้องกำรเพิ่ม (Gain creators) 

อธิบำยว่ำสินค้ำ/บริกำรจะสร้ำงประโยชน์เพ่ิมในกับ
ลูกค้ำได้อย่ำงไร 

 
กำรลดควำมไม่พึงพอใจ (Pain relievers) 

อธิบำยว่ำสินค้ำ/บริกำรจะลดประสบกำรณ์ที่ไม่ดี
ของลูกค้ำต่อสินค้ำ/บริกำรที่ลูกค้ำได้รับในปัจจุบัน
ได้อย่ำงไร 
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วัตถุประสงค์หลักของ Value proposition canvas คือกำรที่จะท ำให้สินค้ำ/บริกำรที่น ำเสนอ 

(Products/Services)สำมำรถตอบสนองงำนที่ลูกค้ำต้องกำร (Customer jobs) ผ่ำนกำรตอบสนองควำม

ต้องกำรเพิ่ม (Gain creators) ในส่วนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรเพ่ิมของลูกค้ำ (Customer gains) และ/

หรือ กำรลดควำมไม่พึงพอใจ (Pain relievers) ของลูกค้ำในส่วนที่ลูกค้ำแสดงออกถึงควำมไม่พึงพอใจ 

(Customer pains) วิธีหนึ่งในกำรทดสอบว่ำ Value Propositions สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่ม

ลูกค้ำได้หรือไม่นั้นอำจจะใช้รูปแบบของกำรสร้ำงประโยคอธิบำยดังที่แสดงในรูป 7.3 

 

รูปที่ 7.3 Value proposition canvas 

ที่มำ: Osterwalder et al., Value Proposition Design, Wiley (2014) 

 

 

รูปที่ 7.4 กำรน ำ Value proposition canvas มำใช้ 

ที่มำ: Osterwalder et al., Value Proposition Design, Wiley (2014) 
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7.3 House of quality และ Quality Function Deployment: (QFD) 

 กำรเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญของกระบวนกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำร แต่

ส ำหรับผู้ประกอบกำรแล้วควำมต้องกำรเหล่ำนี้ควรจะต้องถูกถอดข้อมูลออกมำเพ่ือน ำเป็นผู้กำรปรับปรุงใน

องค์ประกอบของสินค้ำ และเทคโนโลยีบำงอย่ำงที่เก่ียวข้องกับกำรผลิต/ด ำเนินกำร ข้อควำมบำงอย่ำงจำกกำร

ท ำ Value Proposition Canvas เช่น “มีขนำดเหมำะสม” “ใช้งำนง่ำย” เป็นค ำจ ำกัดควำมท่ีไม่สำมำรถวัดได้

ในขั้นตอนกำรพัฒนำสินค้ำ ดังนั้นกำรเปลี่ยนควำมต้องกำรชองลูกค้ำ ให้เป็นคุณสมบัติที่วัดได้ของตัวสินค้ำ จะ

ช่วยให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถด ำเนินกำรในขั้นตอนกำรพัฒนำ ให้สำมำรถวัดคุณสมบัติต่ำงๆ ได้ง่ำยขึ้น และ

สำมำรถใช้ปัจจัยในกำรวัดเหล่ำนี้เพ่ือเปรียบเทียบกับสินค้ำและบริกำรอ่ืนๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือหำควำม

ได้เปรียบของสินค้ำ/บริกำรใหม่ที่น ำเสนอ 

 QFD พัฒนำโดย Dr. Yoji Akao จำกประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือกำรแปลงควำมต้องกำร

ของลูกค้ำ ให้เป็นองค์ประกอบที่ตอบสนองควำมต้องกำรนั้น ด้วยกำรใช้ตำรำงในกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก

รูปแบบของตำรำงที่ใช้นั้นมีรูปทรงคล้ำยรูปทรงของบ้ำน จึงมีชื่อเรียกของตำรำงแบบนี้ว่ำ House of Quality 

โดยแบ่งโครงสร้ำงของตำรำงเป็น 6 ส่วนดังรูปที่ 7.5 

 
 

รูปที่ 7.5 House of Quality 

ที่มำ: มณฑลี ศำสนนันท์ พ.ศ. 2550, กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อน

รอย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
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โดยส่วน (A) คือควำมต้องกำรของลูกค้ำซึ่งอำจจะได้รับมำจำกกำรับฟังเสียลงของลูกค้ำ หรือจำก 

Value Proposition Canvas (B) คือกำรเปรียบเทียบสินค้ำโดยมีคู่แข่งของสินค้ำในตลำดเป็นตัวเปรียบเทียบ 

(C) คือคุณลักษณะทำงคุณภำพหรือทำงวิศวกรรมที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ (D) เป็นกำร

ตรวจสอบควำมสัมพันธ์ว่ำทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำจะต้องน ำไปสู่คุณลักษณะทำงคุณภำพหรือทำงวิศวกรรม

ที่จะตอบสนองเสมอ (E) เป็นกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะทำงคุณภำพหรือทำงวิศวกรรมว่ำเป็นเชิง

เสริมกันหรือขัดแย้งกันในกำรพัฒนำ (F) เป็นกำรเปรียบเทียบคุณลักษณะทำงคุณภำพหรือทำงวิศวกรรมกับ

สินค้ำของคู่แข่งในตลำด และเป็นกำรก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยของคุณลักษณะทำงคุณภำพหรือ

ทำงวิศวกรรมที่จะพัฒนำ 

ขั้นตอนในกำรสร้ำงแผนภูมิ House of quality เริ่มจำก 

1) กำรหำควำมต้องกำรของลูกค้ำผ่ำนกระบวนกำรของ กำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ หรือจำก Value 

Proposition Canvas 

2) ระบุคุณลักษณะทำงคุณภำพหรือทำงวิศวกรรมที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยค ำนึงถึง

ควำมต้องกำรของลูกค้ำจำกข้อมูลที่ได้มำ 

3) เชื่อมโยงควำมต้องกำรของลูกค้ำกับคุณลักษณะทำงคุณภำพหรือทำงวิศวกรรม โดยทุกควำมต้องกำร

ของลูกค้ำจะต้องมีคุณลักษณะทำงคุณภำพหรือทำงวิศวกรรมอย่ำงน้อย 1 ประเด็น ซึ่งอำจจะมำกกว่ำ 

1 ประเด็นต่อ 1 ควำมต้องกำรก็ได ้

4) ก ำหนดตัวชี้วัดของคุณลักษณะทำงคุณภำพหรือทำงวิศวกรรมเพ่ือใช้เป็นเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ

สินค้ำ และอำจจะมีกำรเปรียบเทียบคุณลักษณะเหล่ำนี้กับสินค้ำของคู่แข่ง (ถ้ำมีสินค้ำที่จัดว่ำเป็น

คู่แข่งของสินค้ำที่จะพัฒนำ) 

5) พิจำรณำหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะทำงคุณภำพหรือทำงวิศวกรรมว่ำเป็นเชิงเสริมกันหรือ

ขัดแย้งกันในกำรพัฒนำ เพ่ือใช้ประกอบกำรวำงแผนโครงกำรของกำรพัฒนำสินค้ำ โดยคุณลักษณะที่

เสริมกันจะอยู่ในกลุ่มงำนเดียวกัน และคุณลักษณะที่ขัดแย้งกันจะเป็นประเด็นที่ส ำคัญในงำน

วิศวกรรมที่จะต้องด ำเนินกำร 

6) เปรียบเทียบภำพลักษณ์ของควำมต้องกำรของสินค้ำที่จะพัฒนำเทียบกับสินค้ำของคู่แข่งในตลำด (ถ้ำ

มีสินค้ำที่จัดว่ำเป็นคู่แข่งของสินค้ำที่จะพัฒนำ) 
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รูปที่ 7.6 สัญลักษณ์ของควำมสัมพันธ์ 

ที่มำ: มณฑลี ศำสนนันท์ พ.ศ. 2550, กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อน

รอย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 

 

 

รูปที่ 7.7 กำรระบุควำมสัมพันธ์ 

ที่มำ: มณฑลี ศำสนนันท์ พ.ศ. 2550, กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อน

รอย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
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รูปทึ่ 7.8 กำรระบุควำมสัมพันธ์ 

ที่มำ: มณฑลี ศำสนนันท์ พ.ศ. 2550, กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและ

วิศวกรรมย้อนรอย, ฉบับพิมพ์คครั้งที่ 2, ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 

 

รูปที่ 7.9 กำรระบุควำมสัมพันธ์ 

ที่มำ: มณฑลี ศำสนนันท์ พ.ศ. 2550, กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อน

รอย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
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กิจกรรมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและน าเสนอ 

กิจกรรม 1 กำรสร้ำง House of Quality  

ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม: 1 ชั่วโมง 

ประเภทของกิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนควำมต้องกำรของลูกค้ำให้เป็นองค์ประกอบของกำรพัฒนำ

สินค้ำ/บริกำร 

2. เพ่ือให้เข้ำใจควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบของสินค้ำ/บริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร

ของลูกค้ำ 

 

อุปกรณ์ 

1. กระดำษ A3 ที่ใช้ส ำหรับเขียน House of Quality 

2. ปำกกำเมจิก 

3. ไวทบ์อร์ดและที่หนีบกระดำษ 

4. โพสท์อิท 

5. ปำกกำส ำหรับเขียน 

6. เอกสำรน ำเสนอควำมเข้ำใจเรื่อง House of Quality 

7. แนวควำมคิดของสินค้ำ/บริกำรที่ต้องกำรพัฒนำ 

 

การด าเนินกิจกรรม 

1. ให้แจ้งโจทย์ของสินค้ำ/บริกำรใหม่ และพิจำรณำถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

2. ให้เสนอองค์ประกอบของสินค้ำ/บริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละ

ประเด็น 

3. เชื่อมโยงควำมต้องกำรของลูกค้ำเข้ำกับองค์ประกอบของสินค้ำ/บริกำรโดยต้องตรวจสอบว่ำทุก

ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มีกำรตอบสนองโดยองค์ประกอบของสินค้ำ/บริกำรครบถ้วนทุกควำม

ต้องกำร 

4. ก ำหนดตัวชี้วัดส ำหรับทุกองค์ประกอบของสินค้ำ/บริกำรเพื่อตั้งเป้ำหมำยส ำหรับกำรพัฒนำ 

5. ตรวจสอบควำมขัดแย้งที่อำจจะเกิดขึ้นจำกองค์ประกอบของสินค้ำที่ต้องพัฒนำ (ในส่วนที่เป็น

หลังคำของโมเดล House of Quality เพ่ือวำงแผนในกำรพัฒนำข้อจ ำกัดของสินค้ำที่เกิดข้ึน 
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6. ก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือเปรียบเทียบกับสินค้ำ/บริกำรของคู่แข่งที่มีอยู่ในตลำด 

7. น ำเสนอ House of Quality เพ่ือตรวจสอบควำมเหมำะสมของแผนงำน 

 

ค าถามท้ายบท 

1. ผู้ประกอบกำรจะเรียนรู้ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงไร 

2. ผู้ประกอบกำรจะสำมำรถเปลี่ยนควำมต้องกำรของลูกค้ำให้เป็นองค์ประกอบของสินค้ำได้อย่ำงไร 
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บทที่ 8 

การประเมินมูลค่าตลาดและความน่าสนใจในการลงทุนของธุรกิจ 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือท ำกำรประเมินมูลค่ำของตลำด 

2. เพ่ือวิเครำะห์ควำมน่ำสนใจในกำรลงทุน 

 

ประเด็นการเรียนรู้ 

1. สำมำรถประเมินควำมน่ำสนใจในกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรจำกขนำดของตลำดได้ 

 

บทน า 

ประเด็นส ำคัญเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบกำรต้องท ำกำรศึกษำคือกำรประเมินมูลค่ำของสินค้ำที่จะน ำเข้ำไปสู่ตลำด 

ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินนี้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุนในขั้นตอนต่อๆ ไปของธุรกิจ และมีผลต่อกำร

วำงแผนทำงกำรเงินที่จ ำเป็นต่อกำรลงทุนให้สอดคล้องกับแผนกำรเติบโตที่วำงไว้ โดยในบทนี้จะน ำเสนอวิธีกำร

ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

8.1 การประเมินขนาดของตลาด (A-T-A-R estimation) 

 ประเด็นหลักประเด็นหนึ่งในกำรตัดสินใจว่ำควรจะลงทุนในกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรหรือไม่นั้นคือ 

ผลตอบแทนจำกกำรขำยสินค้ำ/บริกำรนั้น ซึ่งกำรที่มีกำรประเมินเบื้องต้นจะสำมำรถช่วยผู้ประกอบกำรให้

สำมำรถตัดสินใจบนข้อมูลมำกกว่ำที่จะอำศัยเพียงควำมรู้สึกว่ำกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรจะคุ้มค่ำหรือไม่ วิธีกำร

ประเมินอย่ำงง่ำยๆวิธีกำรหนึ่งคือ A-T-A-R estimation (Crawford and Di Benedetto, 2008) ซึ่งปัจจัยที่

จะใช้ในกำรประเมินได้แก่ 

 A-Awareness คือ % กำรรับรู้จำกลูกค้ำถึงกำรมีอยู่ของสินค้ำ/บริกำร 

 T-Trialability คือ % โอกำสที่ลูกค้ำจะสำมำรถทดลองสินค้ำตัวอย่ำง 

 A-Availability คือ % ที่ผู้บริโภคสำมำรถหำซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยต่ำงได้ 

 R-Repeat คือ % โอกำสที่ลูกค้ำจะกลับมำซื้อสินค้ำ/บริกำรต่อไป 

กำรประเมินวิธีนี้เริ่มด้วยกำรระบุกลุ่มลูกค้ำที่เหมำะกับสินค้ำ/บริกำรที่น ำเสนอ เช่นจ ำนวนประชำกรชำยใน

พ้ืนที่เขตประเทศไทย เป็นต้น จำกนั้นจึงใช้ % ต่ำงๆของ A-T-A-R เพ่ือท ำกำรประเมินขนำดต่อไป ดังตัวอย่ำง 
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 บริษัท ก มีควำมต้องกำรที่จะผลิตอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์ A รุ่นล่ำสุด ซึ่งจำกข้อมูล

กำรตลำดพบว่ำยอดขำยของรุ่นก่อนหน้ำมีจ ำนวนยอดขำย 1 ล้ำนเครื่องในระยะเวลำ 1ปี ถ้ำบริษัท ก มีข้อมูล

ว่ำ บริษัทสำมำรถท ำโฆษณำผ่ำนช่องทำงของ Social media เข้ำถึง 70% (Awareness) ของผู้ใช้โทรศัพท์ A 

และสำมำรถดึงดูดในลูกค้ำที่เคยเห็นโฆษณำมำซื้อสินค้ำได้ประมำณ 15% (Trialability) โดยผ่ำนช่องทำงขำย

ที่เป็น eCommerce ทั้งหมด 100% (Availability) และมีโอกำสที่ลูกค้ำกลุ่มนี้จะซื้อสินค้ำเพ่ิมเติมหลังจำก

กำรเปลี่ยนรุ่นของ A ในอนำคตประมำณ 90% (Repeat) ของลูกค้ำที่เคยใช้งำน จำกข้อมูลนี้จะประมำณ

ยอดขำยของสินค้ำส ำหรับ A รุ่นที่ออกล่ำสุดได้ดังนี้ 

จ ำนวนประชำกร x Awareness x Trialability x Availability = ค่ำประมำณของจ ำนวนชิ้นที่จะขำย

ได้ 

1,000,000 x 0.7 x 0.15 x 1  = 105,000 ชิ้น 

หำกสินค้ำชิ้นนี้มีก ำไรชิ้นละ 100 บำท ก ำไรจำกกำรประมำณกำรคือ 10,500,000 บำท 

ซึ่งถ้ำยอดขำยของ A ในรุ่นถัดไปไม่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม จะประมำณกำรได้ว่ำโอกำสที่ลูกค้ำเดิมจะ

ซื้อสินค้ำจำกบริษัท ก โดยไม่มีกำรท ำกำรตลำดเพ่ิมเติมดังนี้ 

จ ำนวนประชำกร x Awareness x Trialability x Availability x Repeat = ค่ำประมำณของจ ำนวน

ชิ้นที่จะขายได้รุ่นถัดไป 

1,000,000 x 0.7 x 0.15 x 1 x 0.9 = 94,500 ชิ้น 

 

รูปที่ 8.1 กำรประเมินขนำดของตลำด 
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จำกตัวอย่ำงนี้จะช่วยประเมินควำมน่ำสนใจในกำรลงทุนพัฒนำสินค้ำเบื้องต้น ซึ่งถ้ำผู้ประกอบกำร

พบว่ำผลของกำรประเมินไม่เป็นที่น่ำพอใจก็อำจจะพิจำรณำว่ำสินค้ำยังขำดปัจจัยใดในกำรเพ่ิมค่ำประเมินเช่น 

มีค่ำ Awareness ที่ต่ ำ แสดงว่ำผู้ประกอบกำรจ ำเป็นต้องเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้น ถ้ำ Trialability 

ต่ ำหมำยควำมว่ำสินค้ำไม่มีควำมน่ำสนใจมำกพอส ำหรับลูกค้ำ ดังนั้นผู้ประกอบกำรจะต้องปรับเปลี่ยนตัว

สินค้ำหรือตั้งรำคำให้น่ำสนใจมำกขึ้น ถ้ำ Availability ต่ ำแสดงถึงช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยไม่ครอบคลุมมำก

เพียงพอที่จะอ ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำสำมำรถซื้อหำได้ ถ้ำ Repeat ต่ ำหมำยถึงลูกค้ำไม่ประทับใจในกำรใช้

สินค้ำชิ้นนั้น ดังนั้นผู้ประกอบกำรจ ำเป็นต้องปรับปรุงคุณภำพของสิ้นค้ำให้ดีขึ้น ซึ่งจ ำนวนร้อยละของกำรซื้อ

ซ้ ำของลูกค้ำอำจจะเกิน 100% ก็เป็นได้หำกลูกค้ำเดิมซื้อมำกขึ้นหรือมีจ ำนวนลูกค้ำใหม่มำซื้อสินค้ำ/บริกำร

เพ่ิมข้ึน ซึ่งแสดงถึงกำรเติบโตของธุรกิจ 

8.2 การตลาด 5 As 

 จำกหนังสือ Marketing 4.0 (Kotler et. al., 2017) ได้อธิบำยว่ำในกำรที่ลูกค้ำจะซื้อสินค้ำ/บริกำร

ต่ำงๆจะผ่ำนขั้นตอนกำรพิจำรณำและตัดสินใจในรูปแบบที่เรียกว่ำ Customer path ซึ่งแบ่งขั้นตอนออกเป็น 

5 ขั้นได้แก่ 

 Aware เริ่มต้นจำกกำรที่ลูกค้ำรับรู้ว่ำมีสินค้ำ/บริกำรนี้อยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ประกอบกำรที่

จะต้องสร้ำงกำรรับรู้นี้ให้เกิดข้ึนกับลูกค้ำ ผ่ำนกิจกรรมกำรโฆษณำและกำรสร้ำงตรำสินค้ำ 

 Appeal เนื่องจำกมีสินค้ำ/บริกำรเป็นจ ำนวนมำกในตลำดผู้ประกอบกำรจึงจ ำเป็นต้องน ำเสนอ 

สินค้ำ/บริกำร ให้มีควำมโดดเด่นน่ำสนใจมำกขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทั้งจำกกำรสร้ำงเนื้อหำที่น่ำสนใจใน

โฆษณำและกำรออกแบบรูปร่ำงสีสันของสินค้ำ กำรจัดวำงต ำแหน่งของสินค้ำ เป็นต้น 

Ask ในขั้นตอนนี้ ลุกค้ำเป้ำหมำยจะเริ่มสอบถำมหำข้อมูลของสินค้ำ/บริกำร จำกบุคคลอ่ืนทั้งจำกผู้ที่

เคยใช้โดยตรง จำกผู้ขำย/ตัวแทนจ ำหน่ำย จำกเครือข่ำยสังคม หรือจำกอินเตอร์เน็ท ซึ่งกำรกรจำยข้อมูลแบบ 

ปำกต่อปำก จะช่วยสร้ำงกระแสให้เกิดควำมสนใจในสินค้ำ/บริกำรให้มำกขึ้นได้ 

 Act หลังจำกที่ลูกค้ำได้รับข้อมูลจนถึงจุดที่ท ำให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อแล้วนั้น ทำงผู้ประกอบกำรยัง

จ ำเป็นที่จะต้องรักษำควำมรู้สึกในเชิงบวกต่อสินค้ำ/บริกำร ซึ่งอำจจะเป็นที่คุณภำพของสินค้ำเอง กำรบริกำร

หลังกำรขำย กำรดูแลลูกค้ำในวิธีกำรต่ำงๆ 

 Advocate ถ้ำหำกลูกค้ำเกิดประสบกำรณ์ที่ดีและมีควำมพึงพอใจ ลูกค้ำก็จะแนะน ำสินค้ำ/บริกำรนี้

ให้กับบุคลอื่นๆต่อไป และจะท ำตัวเปรียบเหมือนประชำสัมพันธ์ของสินค้ำ/บริกำรนั้นๆ 

ในกำรท ำกำรตลำดเพ่ือกระตุ้นลูกค้ำให้เกิดควำมสนใจ ตัดสินใจซื้อสินค้ำ และสร้ำงแบรนด์ให้กับสินค้ำนั้นจะ

เป็นไปตำมข้ันตอนของเส้นทำงของลูกค้ำ Customer path 
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8.3 การเพิ่มการเติบโตของธุรกิจ 

 โดยปกติผู้ประกอบกำรมักจะวำงแผนกำรเติบโตเป็นจ ำนวนร้อยละที่เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ และเขียน

แผนในกำรเติบโตไปตำมตัวเลขร้อยละที่ก ำหนด แต่ในทำงปฏิบัติ กำรเติบโตของธุรกิจจะไม่ได้เพ่ิมขึ้นใน

ลักษณะนั้น เนื่องจำกปัจจัยแวดล้อมไม่ได้ปรับเพ่ิมเป็นร้อยละในอัตรำที่คงที่ และกำรขยำยตัวของธุรกิจมักจะ

ไม่ได้มำจำกกำรรอให้ลูกค้ำซื้อในรำคำที่ปรับเพิ่มข้ึนได้มำกนัก 

ดังนั้นในกำรเพ่ิมกำรเติบโตของธุรกิจนั้นจัดเป็นกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบกำรจะต้อง

เตรียมกำรทั้งในแง่ของกำรลงทุน กำรพัฒนำบุคลำกร กำรเพ่ิมก ำลังกำรผลิต และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยกำรเติบโตของธุรกิจเกิดได้จำก 2 เส้นทำงหลักคือ 1) กำรขยำยฐำนลูกค้ำให้มีจ ำนวนลูกค้ำใหม่เพ่ิมขึ้น ซึ่ง

กำรเพ่ิมของลูกค้ำใหม่อำจจะมำจำกกำรเพ่ิมในพ้ืนที่กำรขำยเดิม แต่เปลี่ยนจ ำนวนประชำกรในพ้ืนที่นั้นให้มำ

เป็นลูกค้ำมำกขึ้น และกำรเพ่ิมไปสู่พ้ืนที่ใหม่ซึ่งจะต้องสร้ำงกำรรับรู้ในพ้ืนที่ใหม่ให้เกิดควำมสนใจในสินค้ำ /

บริกำรที่น ำเสนอ 2) กำรเพ่ิมยอดขำยจำกลูกค้ำปัจจุบัน ซึ่งสำมำรถท ำได้ด้วยกำรเพ่ิมสินค้ำที่ลูกค้ำปัจจุบันมี

โอกำสซื้อเพ่ิมมำกขึ้นโดยอำศัยแบรนด์เดิมของสินค้ำที่มีอยู่ในกำรสร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับสินค้ำใหม่ หรือขึ้น

รำคำสินค้ำ หรือลดต้นทุนในกำรผลิตของสินค้ำเดิมเพ่ือเพ่ิมกำรเติบโตทำงกำรเงินของธุรกิจ ไม่ว่ำจะเลือก

เส้นทำงใดก็ตำม ผู้ประกอบกำรจะต้องมีกำรเตรียมกำรทั้งในเรื่องของกำรลงทุนในกำรขยำยก ำลังกำรผลิต กำร

พัฒนำสินค้ำ/บริกำรใหม่ กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน หรือกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ 

อีกด้ำนหนึ่งในกำรขยำยตัวของธุรกิจอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรที่สินค้ำ/บริกำรได้รับควำมนิยมจำกกลุ่ม

ลูกค้ำ และสร้ำงกระแสควำมนิยมผ่ำนกลุ่มลูกค้ำปัจจุบันไปสู่กลุ่มลูกค้ำใหม่อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เกิดควำม

ต้องกำรสินค้ำ/บริกำรในปริมำณที่เพ่ิมขึ้นมำกกว่ำกำรเตรียมกำรของผู้ประกอบกำรก็สำมำรถกระทบแผนกำร

เงินและกำรลงทุน ในทำงกลับกันสินค้ำ/บริกำรบำงอย่ำงง่ำยต่อกำรถูกลอกเลียนแบบท ำให้เกิดคู่แข่งเข้ำมำ

อย่ำงรวดเร็วซึ่งก็มีผลกระทบที่ส ำคัญด้วยเช่นกัน 

ผู้ประกอบกำรจึงควรจะต้องศึกษำกำรจัดกำรวงจรชีวิตของสินค้ำ และติดตำมกำรเติบโตของสินค้ำ

อย่ำงใกล้ชิดเพ่ือสำมำรถวำงแผนตอบรบกำรเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่ำงเหมำะสม 
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รูปที่ 8.2 Product Life Cycle 

ที่มำ https://www.slideshare.net/anandsubramaniam/product-life-cycle-management 

 

จำกรูปที่ 8.2 จะเห็นว่ำกระแสเงินสดของธุรกิจจะติดลบในช่วงเริ่มต้นของกำรพัฒนำจนถึงกำรแนะน ำ 

(Introduction) สินค้ำ/บริกำรเข้ำสู่ตลำด จนเมื่อสำมำรถขำยสินค้ำ/บริกำรได้จนถึงจุดหนึ่งรำยได้จำกกำรขำย

จึงจะสำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดที่เป็นบวกได้ในช่วงของกำรเติบโต หลังจำกนั้นควำมนิยมของสินค้ำ/บริกำรก็

จะลดลงจะถึงจุดที่ท ำให้เกิดกำรขำดทุนของธุรกิจ  

Introduction: ลักษณะของสินค้ำ/บริกำรที่อยู่ในช่วงนี้คือ ผู้ประกอบกำรยังมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องลงทุนใน

ตัวสินค้ำ/บริกำรอยู่ไม่ว่ำจะเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องจักร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์ กำรติดต่อช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ในขณะที่สินค้ำ/บริกำรยังเพ่ิงจะเริ่มขำยได้

ในจ ำนวนเริ่มต้นที่น้อยมำกกระแสเงินสดยังเป็นช่วงที่มีกำรติดลบสูง 

Growth: เมื่อเข้ำสู่ช่วงที่ 2 คือช่วงของกำรเติบโต หำกสินค้ำ/บริกำรเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคจริง ได้รับกำร

ตอบรับที่ดีและมีกำรประชำสัมพันธ์ที่ดี ธุรกิจควรจะเห็นกำรเติบโตของยอดขำย พร้อมกับกำรลดลงของ

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำร กระแสเงินสดควรลดช่วงลบลงและเจ้ำสู่สถำนะกระแสเงินสด

เป็นบวกให้ได้ในช่วงนี้ ถ้ำหำกสินค้ำ/บริกำรที่น ำเสนอไม่ได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำ สินค้ำ/บริกำรก็จะไม่เกิด

ช่วงเติบโตเลย และสิ้นสุดวงจรชีวิตของสินค้ำ 
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Maturity: เมื่อสินค้ำ/บริกำรอยู่ในตลำดเป็นระยะเวลำหนึ่งจะเกิดภำวะที่ลูกค้ำเริ่มลดควำมสนใจในตัวสินค้ำ/

บริกำรลง และมีกำรแย่งส่วนแบ่งกำรตลำดจำกคู่แข่งหรือสินค้ำทดแทนต่ำงๆ มำกขึ้น ท ำให้กำรเพ่ิมขึ้นของ

ยอดขำยเป็นเรื่องที่ยำกขึ้นกว่ำช่วงก่อนหน้ำ หำกผู้ประกอบกำรได้มีกำรวำงแผนที่ดีก็อำจจะช่วยยืดเวลำของ

วงจรสินค้ำที่อยู่ในช่วงนี้ให้มีระยะเวลำที่ยำวนำนขึ้น หำกไม่มีกำรปรับตัวที่เหมำะสมกับกำรแข่งขัน สินค้ำ/

บริกำรก็จะสูญเสียส่วนแบ่งทำงกำรตลำดออกไปและท ำให้เกิดภำวะขำดทุนในท้ำยที่สุด 

Decline: ระยะสุดท้ำยของวงจรชีวิตของสินค้ำ/บริกำรคือภำวะที่กำรแข่งขันมีสูง คู่แข่งทกรำยพร้อมที่จะแข่ง

ด้วยรำคำที่ถูกลง ผู้บริโภคไม่ให้ควำมสนใจกับสินค้ำมำกนัก ท ำให้ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถสร้ำงก ำไรจำก

สินค้ำ/บริกำรได้ กำรกระตุ้นด้วยกลยุทธ์ทำงกำรตลำดไม่ได้ผลมำกนัก หรือได้ผลเพียงแค่ระยะเวลำสั้นๆ ณ 

สถำนกำรณ์เช่นนี้ ผู้ประกอบกำรจ ำเป็นต้องหำสินค้ำ/หรือบริกำรใหม่ๆมำทดแทนให้ได้เท่ำนั้น 
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กิจกรรมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและน าเสนอ 

กิจกรรม 1 กำรประเมินมูลค่ำตลำดด้วย A-T-A-R Estimation  

ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม: 1 ชั่วโมง 

ประเภทของกิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรประเมินขนำดตลำดของสินค้ำ/บริกำรที่จะน ำเสนอ 

2. เพ่ือเป็นองค์ประกอบในกำรตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนในกำรพัฒนำสินค้ำ /บริกำรที่จะให้

ผลตอบแทนทำงกำรเงินที่น่ำสนใจ 

 

อุปกรณ์ 

1. กระดำษ A3 ที่ใช้ส ำหรับกำรน ำเสนอ 

2. ปำกกำเมจิก 

3. ไวท์บอร์ดและที่หนีบกระดำษ 

4. โพสท์อิท 

5. ปำกกำส ำหรับเขียน 

6. เอกสำรน ำเสนอควำมเข้ำใจเรื่อง A-T-A-R Estimation 

7. แนวควำมคิดของสินค้ำ/บริกำรที่ต้องกำรพัฒนำ 

 

การด าเนินกิจกรรม 

1. ให้แจ้งโจทย์ของสินค้ำ/บริกำรใหม่ และพิจำรณำถึงจ ำนวนของลูกค้ำเป้ำหมำย 

2. หำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือเพ่ือระบุจ ำนวนประชำกรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยใน

เขตพ้ืนที่ที่ต้องกำรน ำเสนอขำยสินค้ำ 

3. ให้พิจำรณำปัจจัยต่ำงๆที่มีอยู่ใน A-T-A-R Estimation เพ่ือท ำกำรประเมิน 

4. พิจำรณำผลกำรประเมินว่ำน่ำลงทุนหรือไม่ 

5. ถ้ำผลกำรประเมินต่ ำกว่ำจุดที่น่ำลงทุนให้พิจำรณำข้อมูลจ ำนวนประชำกรของลูกค้ำเป้ำหมำยและ

ปัจจัยต่ำงๆของ A-T-A-R Estimation อีกครั้งหนึ่งเพ่ือพิจำรณำว่ำสำมำรถปรับปรุงเงื่อนไขของ

ปัจจัยต่ำงๆได้หรือไม่ 

6. น ำเสนอผลของ A-T-A-R Estimation เพ่ือตัดสินใจในกำรลงทุน 
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ค าถามท้ายบท 

1. ผู้ประกอบกำรจะประเมินควำมน่ำสนใจของโครงกำรกำรพัฒนำสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงไร 

2. ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของสินค้ำ/บริกำร ผู้ประกอบกำรควรจะวำงแผนในแต่ละช่วงอย่ำงไร 
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https://www.slideshare.net/anandsubramaniam/product-life-cycle-management 
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บทที่ 9 

การพัฒนาสินค้าต้นแบบ 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือเข้าใจรูปแบบของพัฒนาสินค้าต้นแบบ 

2. เพ่ือใช้สินค้าต้นแบบในการศึกษาการตอบรับของลูกค้า 

 

ประเด็นการเรียนรู้ 

1. กระบวนการในการพัฒนาและทดสอบสินค้าต้นแบบ 

 

บทน า 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในตัวสินค้าหรือบริการ การพัฒนาสินค้าต้นแบบจึงมีความจ าเป็นที่ใช้สื่อสารกับทีมงาน

และกลุ่มลูกค้าที่จะทดสอบสินค้า/บริการที่ถูกพัฒนาขึ้น หลักการที่แนะน าในยุคปัจจุบันนี้คือการพัฒนาสินค้า

ต้นแบบในช่วงแรกๆยังไม่จ าเป็นต้องใกล้เคียงกับสินค้าที่จะจัดจ าหน่ายจริงแม้แต่น้อย แต่ควรเป็นการทดสอบ

แนวคิดด้วยสินค้าต้นแบบที่ท าได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทีต่ าที่สุดเพ่ือให้มีโอกาสได้ลองแนวคิดให้

หลากหลาย และช่วยในการเลือกองค์ประกอบที่ส าคัญของสินค้า ขณะที่ในช่วงปลายของการพัฒนาสินค้านั้น

สินค้าต้นแบบจ าเป็นต้องมีความใกล้เคียงสินค้าที่จะจัดจ าหน่ายให้มากที่สุด เพ่ือที่จะให้ได้รับข้อมูลและ

ความเห็นของลูกค้าต่อสินค้าที่ก าลังจะจัดจ าหน่ายได้ดีที่สุดและจะลดการตอบรับในรูปแบบที่คาดไม่ถึงที่

อาจจะเกิดขึ้นถ้าสินค้าต้นแบบกับสินค้าที่จัดจ าหน่ายมีองค์ประกอบบางอย่างที่แตกต่างกัน 

9.1 Design Thinking prototyping 

 ในการท างานของผู้ประกอบการนอกจากจะต้องสร้างโมเดลธุรกิจแล้วจะต้องสร้างสินค้า/บริการที่จะ

ใช้ในการด าเนินการของโมเดลธุรกิจเพ่ือให้เกิดกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้ ในบทก่อนหน้านี้ได้มีการ

กล่าวถึงกระบวนการต่างๆที่ช่วยผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจในความต้องการ/พฤติกรรมของลูกค้า และใช้

ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการวางแผนโมเดลธุรกิจ ซึ่งหลักการคิดข้อหนึ่งของ Design Thinking ได้เสนอว่า

ในการพัฒนาสินค้า/บริการควรจะมีการทดลองสร้างตัวต้นแบบจ าลองอย่างง่ายๆที่ไม่จ าเป็นต้องมีต้นทุนและ

เวลาในการพัฒนามากนัก ซึ่งอาจจะเป็นเพียงภาพวาดในกระดาษเพ่ืออธิบายรูปร่างลักษณะหรือวิธีการท างาน

หรือขั้นตอนการให้บริการแก่ลูกค้า หรือการสร้างรูปทรงจากวัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวแทนภาพวาดในการสื่อสาร ซึ่ง

ตัวต้นแบบอย่างง่ายนี้จะต้องถูกใช้น าเสนอให้กับลูกค้าเ พ่ือจะได้รับฟังความเห็นจากลูกค้า และจะต้องน า
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ความเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงเพ่ือสร้างตัวต้นแบบใหม่ในรอบถัดไป การทดสอบตัวต้นแบบที่เป็น Design 

Thinking prototyping นี้จะใช้เพียงเพ่ือพิสูจน์และปรับปรุงแนวคิดของสินค้าเป็นหลัก และเนื่องจากการท า

ตัวต้นแบบด้วยวิธีนี้จะมีต้นทุนที่ต่ าและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เร็วจึงสามารถทดสอบแนวคิดได้หลายรอบ

จนกว่าจะได้ค าตอบที่ต้องการจากลูกค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะน าไปใช้ในการพัฒนาตัวต้นแบบระดับถัดไปได้

อย่างเหมาะสม 

 

รูปที่ 9.1 : การออกแบบ User Interfaces ส าหรับ Mobile Application 

ที่มา: https://www.flickr.com/photos/rosenfeldmedia/7171775806/ 

 

 

รูปที่ 9.2 : การท าแบบจ าลองต้นแบบ 

ที่มา: http://designthinking.co.nz/great-design-prototypes-are-low-fi-and-life-sized/ 9.2 Alpha 

testing 

 

 

https://www.flickr.com/photos/rosenfeldmedia/7171775806/
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9.2 Alpha testing 

หลังจากการทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับสินค้า/บริการผ่านกระบวนการของ Design Thinking 

prototyping แล้วนั้น ทางผู้ประกอบการที่พัฒนาสินค้า/บริการจ าเป็นต้องสร้างตัวต้นแบบที่สามารถท างานได้

จริงเพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติและการท างานต่างๆของสินค้า/บริการ ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการให้เห็น

จุดเด่นและจุดด้อยของตัวสินค้า/บริการได้มากข้ึน เช่นเรื่องคุณภาพ ความทนทาน ความถูกต้องแม่นย าในการ

ท างาน ความง่ายต่อการใช้งาน ประสิทธิภาพในการใช้งาน ความซับซ้อนในการให้บริการ เป็นต้น โดยผู้ท า

หน้าที่ทดสอบในระดับนี้มักจะเป็นตัวผู้ประกอบการและทีมงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากตัวสินค้าต้นแบบใน

ขั้นตอนของ Alpha testing อาจจะเป็นเพียงแค่องค์ประกอบย่อยของสินค้า/บริการก็เป็นได้ และ

ผู้ประกอบการอาจจ าเป็นต้องรักษาความลับเกี่ยวกับตัวสินค้า/บริการเพ่ือป้องกันการถูกลอกเลียนแบบจาก

คู่แข่ง 

 See slides about alpha testing. 

9.3 Beta testing 

 เมื่อผู้ประกอบการมีตัวสินค้าต้นแบบที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น ผู้ประกอบการอาจจะต้องท า       

การทดสอบตัวต้นแบบในขั้นตอนของ Beta testing คือการทดสอบกับกลุ่มลูกค้าจริง ซึ่งจะต่างกับช่วงที่เป็น

ขั้นตอนของ Design Thinking prototyping ที่เป็นการทดสอบแนวคิดเป็นหลัก แต่ในขั้นตอนนี้เป็น         

การทดสอบการตอบสนองของลูกค้าต่อสินค้า/บริการโดยตรง ซึ่งประสบการณ์ของลูกค้าในขั้นตอนนี้มี

ความส าคัญมากต่อการปรับปรุงในช่วงท้ายของกระบวนการพัฒนาสินค้า/บริการ เนื่องจากผู้ประกอบการได้มี

การลงทุนไปเป็นจ านวนมากในสินค้า/บริการนี้แล้ว โดยขั้นตอนที่จะตามต่อมาจากนี้คือการผลิตในจ านวนมาก

เพ่ือจ าหน่าย (ในกรณีของสินค้า) หรือการตกแต่งสถานที่หรือติดตั้งอุปกรณ์ที่จ าเป็น (ในกรณีของการบริการ) 

นั่นหมายถึงการลงทุนที่จะสูงขึ้นอีกมากและหากสินค้า/บริการไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจะสร้างความ

สูญเสียให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ประกอบการไม่ควรทดสอบสินค้าต้นแบบในช่วงของ Beta Testing เองภายในทีมงานที่ร่วมพัฒนา

สินค้า/บริการ เนื่องจากทีมงานจะมีความเข้าใจในตัวสินค้า/บริการอยู่แล้วและอาจจะมีทัศนคติในเชิง

บวกกับตัวสินค้า/บริการที่ก าลังด าเนินการท าให้มองไม่เห็นข้อบกพร่องของสินค้า/บริการ หรือความ

ต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 

2. การท าการทดสอบสินค้าต้นแบบในช่วงของ Beta Testing ควรจะต้องด าเนินการก่อนการผลิตใน

จ านวนมากพอสมควร เพ่ือเว้นระยะเวลาห่างที่เหมาะสมส าหรับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ
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องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่จะได้รับความเห็นจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ เข้าร่วมการทดสอบ ซึ่งถ้าการ

ทดสอบเกิดขึ้นหลังจากการผลิตจ านวนมากแล้วนั้น ผู้ประกอบการจะไม่สามารถแก้ไขได้และจะสร้าง

ความสูญเสียในการลงทุน ดังนั้น Beta Testing ควรจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องอยู่ในแผนการ

ด าเนินงานของโครงการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 

3. ผู้ประกอบการควรที่จะใส่ใจกับความเห็นที่ได้รับจากลูกค้าที่ร่วมท าการทดสอบสินค้ามากกว่าที่จะหา

ข้ออ้างที่จะปฏิเสธการปรับปรุงสินค้า/บริการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เพียงเพ่ือหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก

ที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจ าเป็นต้องแยกแยะความเห็นที่มีความหมายต่อ

ความส าเร็จของสินค้าออกจากความเห็นที่ไม่ส่งผลกระทบ เนื่องจากลูกค้าที่เข้าร่วมการทดสอบบาง

คนอาจจะมีความเห็นส่วนตัวที่ไม่สะท้อนคนกลุ่มใหญ่ก็เป็นได้ 

 

การทดสอบแบบ Beta Testing สามารถท าได้ในหลายรูปแบบดังนี้ 

1. Monadic Test เป็นการทดสอบสินค้า/บริการต้นแบบที่ก าลังพัฒนาอยู่กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพียง

ครั้งเดียวโดยไม่มีคู่เปรียบเทียบ 

2. Sequential Monadic Test เป็นการทดสอบสินค้า/บริการต้นแบบที่ก าลังพัฒนาอยู่กับกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายกลุ่มเดิมหลายรอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. Paired Comparison เป็นการทดสอบสินค้า/บริการต้นแบบที่ก าลังพัฒนาเทียบกับสินค้าของคู่แข่ง 

เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบความเห็นจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

4.  Triangular Comparison เป็นการทดสอบสินค้า/บริการต้นแบบที่ก าลังพัฒนาเทียบกับสินค้าของ

คู่แข่งอีก 2 ราย เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบความเห็นจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
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กิจกรรมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและน าเสนอ 

กิจกรรม 1 การทดสอบสินค้าต้นแบบด้วย Design Thinking Prototyping  

ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม: 1 ชั่วโมง 

ประเภทของกิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เรียนรู้การทดสอบแนวคิดของสินค้า/บริการที่จะน าเสนอผ่านการสร้างสินค้า/บริการ

ต้นแบบอย่างง่าย 

2. เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าต่อแนวคิดของสินค้า/บริการต้นแบบเพ่ือน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงต่อไป 

 

อุปกรณ์ 

1. กระดาษ A3 ที่ใช้ส าหรับการน าเสนอ 

2. ปากกาเมจิก 

3. ไวท์บอร์ดและที่หนีบกระดาษ 

4. โพสท์อิท 

5. ปากกาส าหรับเขียน 

6. กระดาษแข็ง 

7. ชิ้นส่วนเลโก้ 

8. เอกสารน าเสนอความเข้าใจเรื่อง Design Thinking Prototyping 

9. แนวความคิดของสินค้า/บริการที่ต้องการพัฒนา 

 

การด าเนินกิจกรรม 

1. ให้แจ้งโจทย์ของสินค้า/บริการใหม่ และพิจารณากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

2. หาวิธีการอธิบายแนวคิดของสินค้า/บริการ โดยอาจจะผ่านการวาดภาพ Story board หรือการ

สร้างตัวต่อเลโก้ หรือใช้กระดาษแข็งท าโครงสร้างขึ้น 

3. น าแนวคิดต้นแบบที่สร้างขึ้นไปใช้สื่อสารกับลูกค้าและสอบถามความเห็น 

4. น าความเห็นที่ได้มาปรับปรุงสินค้า/บริการ 

5. น าเสนอผลของการทดสอบแนวคิดต้นแบบ และข้อเสนอที่จะใช้ปรับปรุง 
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ค าถามท้ายบท 

1. การทดสอบสินค้า/บริการต้นแบบในช่วงของกระบวนการ Design Thinking Prototyping และ

ช่วง Beta testing ต่างกันอย่างไร 

2. หากไม่มีการทดสอบสินค้าต้นแบบเลย ผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไร

บ้าง 
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เอกสารอ้างอิง 

Crawford and Di Benedetto, “New Products Management,” Wiley, 2008 
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บทที่ 10 

การบริหารโครงการและทีมงาน 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือการบริหารบุคลากรที่เก่ียวข้องในการพัฒนาสินค้า/บริการ 

2. เพ่ือการบริหารโครงการการพัฒนาสินค้า/บริการให้ส าเร็จ 

 

ประเด็นการเรียนรู้ 

1. การบริหารโครงการพัฒนาสินค้า/บริการ 

 

บทน า 

การเป็นผู้ประกอบการที่จะด าเนินธุรกิจเป็นเรื่องยากที่จะด าเนินการทุก ๆ อย่างด้วยตัวคนเดียว 

โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการจะเติบโตด้วยแล้ว การเพ่ิมจ านวนบุคลากรยิ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา

ตามแผนของการเติบโต การเปลี่ยนสถานะจากธุรกิจที่เพ่ิงเริ่มก่อตั้งในลักษณะของ Startup ไปสู่วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก SME และขยับเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่จะมีรูปแบบในการบริหารบุคลากรที่แตกต่าง

กันไปตามโครงสร้างของธุรกิจที่ขยายตัวมากขึ้น อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ประกอบการมักจะขาดความรู้และทักษะ

คือการบริหารโครงการ ซึ่งผู้ประกอบการจ านวนมากมักจะด าเนินการของงานต่าง ๆ อย่างไม่มีแบบแผนและ

การจัดเก็บแบ่งปันข้อมูลของงานอย่างเป็นระบบ การจัดการโครงการที่ดีนั้นจะช่วยให้งานต่างๆด าเนินไปได้

ราบรื่นมากขึ้น 

10.1 Project management 

 ไม่ว่าการพัฒนาสินค้า/บริการจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของธุรกิจ (Startup, SME หรือ Enterprise) ก็

ตาม การด าเนินงานในส่วนของการพัฒนาสินค้า/บริการก็ควรจะจัดการด้วยการบริหารโครงการเสมอ 

เนื่องจากหลักการส าคัญของการบริหารโครงการคือการท าให้การพัฒนาส าเร็จในระยะเวลา และงบประมาณที่

ก าหนด โดยที่รายละเอียดและวิธีการด าเนินการของโครงการอาจจะต่างกันไปตามทรัพยากรที่มีของแต่ละ

โครงการ 

 วัฏจักรของการบริหารโครงการเริ่มต้นด้วย 1) การก าหนดโครงการ (Concept) ซึ่งในที่นี้หมายถึง 

การพัฒนาสินค้า/บริการ ตั้งแต่เหตุผลของการริเริ่มโครงการว่าท าเพ่ือตอบสนองลูกค้ากลุ่มใด ด้วยสินค้า /
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บริการรูปแบบใด ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ผู้ประกอบการหรือหัวหน้า

โครงการจ าเป็นต้องพิจารณาและจัดเตรียมให้โครงการสามารถเริ่มด าเนินการได้ 2) การวางแผนก าหนดการ

ของโครงการ (Planning) ซึ่งผู้ประกอบการหรือหัวหน้าโครงการจะก าหนดตารางของกิจกรรมต่างๆที่จะต้อง

เกิดขึ้นในแผนของระยะเวลาที่วางไว้ และมอบหมายผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในส่วนต่างๆตลอดระยะเวลาของ

โครงการ สิ่งที่ต้องส่งมอบจากแต่ละกิจกรรม ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมต่างๆ 3) การด าเนินการของ

โครงการ (Execution) หลังจากแผนงานของโครงการได้รับการอนุมัติ ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนจะด าเนินงาน

ในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบตามเป้าหมาย ก าหนดการ และงบประมาณที่วางไว้ตามแผน โดยผู้ประกอบการ

หรือหัวหน้าโครงการจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าต่างๆ และอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ

ตามความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในช่วงนี้ของโครงการเป็นช่วงที่จะต้องใช้ทรัพยากรในการ

ด าเนินงานมากที่สุด ความยากล าบากของผู้ประกอบการหรือหัวหน้าโครงการคือการผลักดันผลลัพธ์ของ

กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้น พร้อมกับการบริหารทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้กิจกรรมสามารถด าเนินการต่อไปได้ 

การพัฒนาและทดสอบสินค้าต้นแบบจะถูกด าเนินการในช่วงนี้ของโครงการ 4) ช่วงปิดโครงการ (Transfer) 

เป็นช่วงที่สินค้า/บริการพร้อมที่จะเข้าสู่การผลิตหรือเปิดด าเนินการ ซึ่งผู้ประกอบการหรือหัวหน้าโครงการ

จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการท างานจากการบริหารโครงการพัฒนาสินค้า/บริการเป็นการจัดการในรูปแบบอ่ืน 

เช่นดูแลคุณภาพของการผลิต/บริการ การจัดการสินค้าคงคลัง การบริหารงานขาย 

 

 
 

รูปที่ 10.1 กิจกรรมในแต่ละช่วงของการพัฒนาสินค้า 

อ้างอิง: http://www.maxwideman.com/papers/projenviron/dimensions.htm 

http://www.maxwideman.com/papers/projenviron/dimensions.htm
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 ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาสินค้า/บริการนั้นจะมีบทบาทของผู้ที่เข้าร่วมแตกต่างกันไปตาม

ความเชี่ยวชาญและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากแนวคิด “Blackbot Product Development Team Model” 

(Steinhardt,2010) แบ่งบทบาทของทีมงานพัฒนาสินค้า/บริการเป็น 4 บทบาทหลักได้แก่ 1) ผู้วาง

แผนพัฒนา (Product planner) คือผู้ที่ก าหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ และแผนงานในการพัฒนาสินค้า/บริการ 

โดยการวางแผนเหล่านี้จะบ่งบอกว่าท าไมจึงต้องพัฒนาสินค้า/บริการขึ้นมา เพ่ือตอบสนองลูกค้ากลุ่มใด 

แก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้า หาความต้องการของลูกค้าเพ่ือเปลี่ยนเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้า/บริการ 2) ผู้

วางแผนการตลาด (Product marketer) จะช่วยในการประเมินขนาดตลาด ความน่าสนใจของการลงทุน 

ลักษณะของตลาดและกลุ่มลูกค้า 3) ฝ่ายสื่อสารการตลาด (Marketing communicator) จะช่วยในการติดต่อ

ลูกค้า ประชาสัมพันธ์สินค้าในลูกค้าเป้าหมายรับรู้ สร้างสื่อที่ใช้ส าหรับท าการประชาสัมพันธ์ และ 4) ฝ่ายขาย 

(Sales engineer) จะมีหน้าที่น าเสนอสินค้า/บริการให้กับลูกค้า และพยายามที่จะท าให้เกิดการซื้อขายเกิดข้ึน 

 

รูปที่ 10.2 บทบาทของทีมงานพัฒนาสินค้า 

 ที่มา: Steinhardt, “Blackbot Product Development Team Model,”  Springer, 2010 

 

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อ่ืนๆ อีกหลายหน้าที่ในทีมงานพัฒนาสินค้า/บริการ เช่น ผู้หาหรือผู้ให้ให้การ

สนับสนุนทางการ กลุ่มวิศวกรที่จะช่วยพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ของสินค้า กลุ่มสายงานทรัพยากรบุคคลที่จะ

ช่วยหาผู้เข้าร่วมทีมงานและดูแลสวัสดิภาพในการท างาน เป็นต้น 

เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการบริหารโครงการโดยทั่วไปคือ แผนงานของโครงการ (Gantt Chart) ซึ่ง

มีลักษณะเป็นกราฟแท่งในแนวนอน โดยแกนแนวนอนหมายถึงระยะเวลาของโครงการ และแกนตั้งระบุล าดับ

ขั้นของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องด าเนินการ โดยการสร้าง Gantt Chart เริ่มต้นจาก 1) ระบุงานหรือกิจกรรมต่างๆ

ที่ต้องด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาสินค้า/บริการ 2) เรียงล าดับขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ จากกิจกรรมที่

ต้องเริ่มก่อนจนถึงกิจกรรมสุดท้าย 3) ประเมินระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมซึ่งจะถูกแทนด้วยความยาวของ

กราฟแท่งใน Gantt Chart 4) ประเมินค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรม ดังรูป 
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รูปที่ 10.3 ตัวอย่าง Gantt Chart 

อ้างอิง: Barkley, “Project Management in New Product Development,” McGraw Hill, 2008. 

 

10.2 Startup team 

 ส าหรับผู้ประกอบการที่เพ่ิงเริ่มก่อตั้งธุรกิจจากแนวคิด และสร้างเป็นหน่วยธุรกิจเล็กๆ ที่มีบุคลากร

เพียงไม่กี่คน ทีมงานพัฒนาสินค้า/บริการมักจะน าโดยผู้ประกอบการเอง และผู้ประกอบการอาจจะต้องท า

เกือบทุกบทบาทในโครงการ ซึ่งการแบ่งบทบาทหน้าที่จะไม่มีความชัดเจนมากนัก ในรูปแบบนี้การท างานของ

บุคลากรจะต้องรับหน้าที่ทุกอย่างโดยที่ค่าตอบแทนของบุคลากรอาจจะไม่แน่นอนมากนักจนกว่าธุรกิจ 

Startup นี้จะรับการระดมทุนที่มีจ านวนเงินมากพอต่อการขยับขยายทีมงานเพ่ือการเติบโตในเชิงก้าวกระโดด

ต่อไป (Scale up)  

10.3 SME team 

 ผู้ประกอบการที่สามารถระดมทุนเพ่ือท าการ Scale up จากระดับที่เป็นธุรกิจ Startup จะต้องเริ่มมี

โครงสร้างองค์กรที่รองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ต้องมีการว่าจ้างบุคลากรเพ่ิมขึ้น ท าให้

ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ จากทีมงานเล็กๆ ไปสู่การจัดการในรูปแบบของบริษัท มี

การแบ่งบทบาทหน้าที่ของทีมงานหลักที่พัฒนาสินค้า/บริการ และสายงานสนับสนุนให้ชัดเจนมากขึ้น แต่

เนื่องจากในช่วงเริ่มต้นขนาดของธุรกิจยังไม่ได้ใหญ่มากนักท าให้การจัดการไม่ซับซ้อนเท่ากับองค์กรธุรกิจขนาด

ใหญ่ และยังความคล่องตัวของการบริหารจัดการอยู่ 

 อีกกรณีหนึ่งคือธุรกิจที่อยู่ในสถานะภาพ SME มาช่วงเวลาหนึ่งซึ่งองค์กรเริ่มจะท าธุรกิจในรูปแบบ

ท าซ้ า ผู้ประกอบการอาจจะเลือกก้าวต่อไปของธุรกิจได้ใน 2 รูปแบบคือ 1) สร้างแนวคิดใหม่ขึ้นมาในรูปแบบ
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ของ Startup ซึ่งธุรกิจบนแนวคิดใหม่นี้ก็จะต้องกลับเข้าสู่กระบวนการของ Startup ใหม่โดยที่อาจจะได้รับ

การสนับสนุนทั้งเรื่องการเงิน บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ จากธุรกิจที่มีสถานะภาพเป็น SME ที่

ผู้ประกอบการก าลังด าเนินอยู่ควบคู่กันไปด้วย ท าให้มีความคล่องตัวมากข้ึนกว่าเดิม 2) คือยกระดับขององค์กร

จาก SME ไปสู่องค์กรขนาดใหญ่โดยการเพ่ิมก าลังการผลิต จ านวนบุคลากร ขยายสาขา เป็นต้น ยกระดับของ

องค์กรจากระดับ SME ไปสู่ระดับ Enterprise นั้นลักษณะการด าเนินงานขององค์กรจะมีความแตกต่างจาก

ลักษณะขององค์กรที่เป็น Startup มากขึ้น 

10.4 Enterprise team 

 ในองค์กรธุรกิจของผู้ประกอบการที่ยกระดับจาก SME สู่ระดับ Enterprise นั้น รูปแบบการ

ด าเนินงานจะมีความแตกต่างจากในช่วงที่เป็น Startup เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นจากการ

เป็น Startup ที่ไม่สามารถปรับรูปแบบการท างานของตนเองได้เกิดความไม่สะดวกใจในการด าเนินธุรกิจ ใน

หลายๆ กรณีผู้ประกอบการที่ก่อตั้งจะมีหุ้นส่วนซึ่งเป็นนักลงทุนจากธุรกิจอ่ืน ท าให้อ านาจการตัดสินใจและ

ความคล่องตัวของผู้ก่อตั้งลดลง ผู้ประกอบการที่เป็น Startup จะเตรียมการส าหรับช่วงนี้โดยเรียกว่า Exit 

Strategy ซึ่งมีรูปแบบหลักๆ คือ 1) ขายหุ้นส่วนของธุรกิจออกไปและลดความเกี่ยวข้องในการบริหารกิจการ

ต่างๆ ลง 2) ในหลายกรณี ผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุนยังมีความต้องการให้ผู้ประกอบการที่ก่อตั้งร่วมบริหารกิจการ

ด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการก็จะต้องปรับรูปแบบการท างานของตัวเองให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามขนาดของธุรกิจ 

 ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทขนาดใหญ่ที่เป็น Enterprise ก็มีความต้องการที่จะเติบโตต่อไปโดยการพัฒนา

สินค้า/บริการใหม่ๆเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายในการเติบโต การบริหารจัดการในส่วนนี้ต้องการแนวคิดจาก

รูปแบบของธุรกิจ Startup ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่จ าเป็นต้องวางรูปแบบการบริหารบุคลากรและโครงการที่

เกี่ยวข้องนี้ให้เหมาะสม การก าหนดบทบาทหน้าที่ทีมงานหลักในการพัฒนาสินค้า/บริการ และสายงาน

สนับสนุนจ าเป็นต้องมีการแบ่งให้ชัดเจน 
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กิจกรรมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและน าเสนอ 

กิจกรรม 1 การวางแผนโครงการด้วย Gantt Chart  

ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม: 1 ชั่วโมง 

ประเภทของกิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เรียนรู้การวางแผนโครงการด้วย Gantt Chart 

2. เพ่ือวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

 

อุปกรณ์ 

1. กระดาษ A3 ที่ใช้ส าหรับการน าเสนอ 

2. ปากกาเมจิก 

3. ไวท์บอร์ดและที่หนีบกระดาษ 

4. โพสท์อิท 

5. ปากกาส าหรับเขียน 

6. เอกสารน าเสนอความเข้าใจเรื่อง Gantt Chart 

7. แนวความคิดของสินค้า/บริการที่ต้องการพัฒนา 

 

การด าเนินกิจกรรม 

1. ให้แจ้งโจทย์ของสินค้า/บริการใหม่  

2. ระบุงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการโดยแบ่งงานออกเป็นกลุ่มงานย่อยๆ 

3. ระบุก าหนดการของแต่ละงานย่อยที่เกิดขึ้นว่ากิจกรรมใดควรมาก่อนหรือหลัง ควรจะด าเนินการ

เมื่อไหร่ และใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ 

4. ประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนในแต่ละงานย่อยตามแผนงานที่ระบุไว้ 

5. ทบทวนแผนงานและน าเสนอ Gantt Chart 
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ค าถามท้ายบท 

1. ผู้ประกอบการคิดว่าการบริหารธุรกิจที่เป็น Startup, SME, และ Enterprise ต่างกันหรือ

เหมือนกันอย่างไรบ้าง 

2. การบริหารโครงการที่ดีจะมีผลกับความส าเร็จหรือล้มเหลวของผู้ประกอบการได้อย่างไรบ้าง 

เอกสารอ้างอิง 

Barkley, “Project Management in New Product Development,” McGraw Hill, 2008. 

Steinhardt, “Blackbot Product Development Team Model,”  Springer, 2010 
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บทที่ 11 

รูปแบบธุรกิจ (Business Models) 

 “ Today countless innovative business model are emerging. Entirely new 
industries are forming as the old ones crumble. 

Upstarts are challenging the old guard, some of whom 
are struggling feverishly to reinvent themselves” 

--Alexander Osterwalder and Yves Pigneur. 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเข้าใจถึงรูปแบบธุรกิจ (Business Model) พร้อมทั้งอธิบาย Customer Value propositions และ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. เพ่ือให้สามารระบุองค์ประกอบใน Business Model Canvas   

หัวข้อ 

1. บทน า (Introduction) 
2. โครงสร้างของรูปแบบธุรกิจ (Structure of Business model) 
3. คุณค่าของสินค้า/บริการ (Value preposition) และลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segmentation) 
4. รูปแบบธุรกิจ Canvas (The Business Model Canvas: BMC) 

11.1 บทน ำ (Introduction) 

เมื่อเกิดความเข้าใจในเรื่องการสร้างสรรค์ไอเดียของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทราบแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว หัวข้อความเข้าใจในรูปแบบธุรกิจ (Business model) จะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนของ 
การด าเนินงานของผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ้น โดยในบทนี้จะเริ่มต้นจากความเข้าใจในตัวรูปแบบธุรกิจ 
องค์ประกอบ รวมทั้งการเขียนรูปแบบธุรกิจ (Business model) ได ้

รูปแบบธุรกิจ (Business Model) คือ กรอบความคิดที่จะอธิบายวิธีการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการ สิ่งที่ธุรกิจสร้างสรรค์ขึ้น วิธีการส่งมอบ รวมทั้งคุณค่าส าคัญในการด าเนินธุรกิจ อันจะรวมถึง
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตรของกิจการ การจัดสรรทรัพยากรปริมาณเหมาะสมในการผลิตและ
การส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในขนาดที่เหมาะสมได้ ซึ่งจะท าได้โดยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่า  ตรงความต้องการที่
แท้จริง (Unmet Need) ของผู้บริโภคที่ยังคงอยู่ในตลาด พร้อมทั้งสร้างลูกค้าใหม่ได้ ในขณะที่ แผนธุรกิจ 
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(Business Plan) คือ การจัดท าเอกสารที่เป็นทางการ อันประกอบไปด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลทาง
การเงินของกิจการ รวมทั้งเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ และวิธีการด าเนินการ/กลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมาย
ด้วย แผนธุรกิจจะสนับสนุนรูปแบบธุรกิจ และอธิบายขั้นตอนที่จ าเป็นการมุ่งเป้าสู่เป้าหมายของรูปแบบธุรกิจ
นั้น 

โดยปกติแล้ว ช่วงเริ่มแรกในการก่อตั้งธุรกิจจะยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงมีความง่ายและรวดเร็วใน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจอย่างมาก และเมื่อรูปแบบธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จ ผู้ประกอบการก็สามารถ
ขยายขนาดธุรกิจ ทดสอบ และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการด าเนินการตามรูปแบบดังกล่าวได้ หากเกิด
ความไม่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ ผู้ประกอบการก็จะสามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบอ่ืนๆ ที่
เหมาะสมก่อนการขยายขนาดของได้  หากผู้ประกอบการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 
หรือมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 
ผลกระทบที่เกิดตามมาอาจถึงข้ันสร้างความล้มเหลวทางธุรกิจ จนต้องออกจากตลาดได้  

 

ตัวอย่ำงท่ี 11.1 กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของ Blackberry  

 Blackberry เป็นผู้ประกอบการด้านผลิตและจ าหน่าย
โทรศัพท์มือถือที่มีชื่อเสียงในต้นทศวรรษที่ 2000 เป็นต้นมาก โดยมีการ
เติบโตของธุรกิจที่รวดเร็ว ได้รับการยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริโภค 
และการสนับสนุนภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จนคาดการณ์ความเป็นธุรกิจที่เติบโต
อย่างรวดเร็วธุรกิจหนึ่ง 

 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา ความสนใจของผู้บริโภคได้มุ่งเน้นไปยังผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือที่มี
ขนาดบาง พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงในระบบจอสัมผัส (touch interface) 
และการถ่ายโอนข้อมูลทั้งในรูปวิดีโอและรูปภาพ (video and picture 
transmission) ซ่ึง Blackberry ไม่สามารถปรับรูปแบบธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดได้ น าไปสู่ความ
นิยมที่ลดลงอย่างรวดเร็ว จนต้องออกจากตลาดไปในที่สุด (Neck et. al., 
2018) 

 

 

รูปที่ 11.1 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
Blackberry 

ที่มา: Blackberry Official 
Website (2018) 
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ตัวอย่ำงที่ 11.2 Amazon.com Business Model 

Evaluation  

 Amazon.com ก่อตั้งในปี 1994 ที่รัฐซีแอต
เทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Jeff Bezos ผู้มี
ประสบการณ์ในการสรรหาโอกาสทางธุรกิจ และมีการ
เลือกใช้รูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย จึงไม่น่าแปลกใจที่ 
amazon.com จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจแบบ
ไม่สม่ าเสมอ และยังคงอยู่ในตลาด จากรูปแบบเดิมที่มี
การจ าหน่ายหนังสือเพียงอย่างเดียว พัฒนามาเป็นการ
จ าหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท เปลี่ยนแปลงเป็น
นายหน้ า ในการจ าหน่ ายสิ นค้ า ให้ แก่บริ ษั ท อ่ืนๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มกิจการขนาดเล็ก จวบคนมาจ าหน่าย
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส าหรับระบบคลาวด์ และปจจจุบันที่
จ าหน่ายอุปกรณ์ Kindle ส าหรับผู้รักการอ่านหนังสือ  

 จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจที่มีอย่างต่อเนื่องนั้นเกิดจากความต้องการของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Jeff Bezos ที่เน้นย้ าว่า “I really look where the customer 
is going and where I need to deliver value for that customer, and I don’t care about legacy. I 
will do what it takes” (Neck et. al., 2018) 

กล่าวคือ ความสมดุลของรูปแบบธุรกิจส าคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นขนาดกิจการระดับใด (ใหญ่ 
กลาง เล็ก) ความสามารถในการปรับรูปแบบ และการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดข้อมูลใหม่ หรือพฤติกรรมใหม่ของ
ตลาด เป็นองค์ประกอบของความอยู่รอดของกิจการ ดังนั้นประเด็นส ำคัญควำมส ำเร็จในรูปแบบธุรกิจ คือ 
ควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของลูกค้ำ และทิศทำงท่ีตลำดก ำลังด ำเนินกำรไป พร้อมทั้งควำมมุ่งม่ันในกำร
ปรับตัวที่รวดเร็วสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง 

11.2 โครงสร้ำงของรูปแบบธุรกิจ (Structure of Business model) 

 เมื่อผู้ประกอบการมีความต้องการสร้างธุรกิจ การทราบถึงโครงสร้าง/องค์ประกอบของรูปแบบธุรกิจ
จ าเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์ก่อน องค์ประกอบหลักของรูปแบบธุรกิจจะประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญ คือ  

1) สิ่งที่เสนอ (Offering): คุณค่าของสินค้า/บริการที่กิจการเสนอให้กับกลุ่มลูกค้า โดยลูกค้าจะสามารถรู้สึก
หรือสื่อสารถึงได้ หรือเรียกได้ว่าคือ Customer value preposition (CVP) ซึ่งอาจมิใช่เพียงลักษณะของ

 

รูปที่ 11.2 รูปแบบธุรกิจของ Amazon 

ที่มา: Heriot-Watt University Staff 
(2010) 
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สินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความสามารถท่ีช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกประหยัด ง่าย มีประสิทธิภาพ และ
รวดเร็ว กว่าสินค้า/บริการรูปแบบเดิม  

2) ลูกค้ำ (Customers): กลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในตลาดที่เป็นเป้าหมายในการน าเสนอคุณค่าของสินค้า/บริการ 
ซึ่งกิจการไม่สามารถน าเสนอทุกสิ่งให้กับลูกค้าทุกกลุ่มได้ จึงควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่กิจการสามารถเข้าถึง 
และรักษาความสัมพันธ์ได้ 

3) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน/ระบบกำรด ำเนินงำน (Infrastructure): ทรัพยากรทั้งหมด อาทิ บุคลากร เทคโนโลยี 
วัตถุดิบ แหล่งวัตถุดิบ พันธมิตร สาธารณูปโภค เงิน เป็นต้น ที่กิจการจ าเป็นต้องมีในการน าเสนอคุณค่าของ
สินค้า/บริการ  

4) ควำมสำมำรถทำงกำรเงิน (Financial viability): กิจการจ าเป็นต้องทราบถึงทางเลือกในการสร้างรายได้ 
รวมทั้งโครงสร้างต้นทุนที่เกิดข้ึนในการน าเสนอ น าเสนอคุณค่าของสินค้า/บริการ แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

องค์ประกอบทั้งสี่ส่วนดังกล่าวจะเป็นการสร้าง “ธุรกิจ (Business)” การขาดหายไปขององค์ประกอบใดอาจ
ท าให้ไม่สามารถสร้างธุรกิจได้ ซึ่งความเข้าใจผิดพลาดของผู้ประกอบการบางส่วนคือการค านึงเฉพาะรายได้
และต้นทุนในรูปแบบธุรกิจ เนื่องด้วยรูปแบบธุรกิจมิได้เน้นเฉพาะการได้มาซึ่งรายได้จากลูกค้า แต่จะอธิบายถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกซื้อน าเสนอคุณค่าของสินค้า/บริการของกลุ่มลูกค้า ท าไมผู้บริโภคบางกลุ่ม
ถึงซ้ือสินค้า และบางกลุ่มปฏิเสธ 

อีกทั้งกิจการสามารถใช้การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม เสริมเติมลงในองค์ประกอบทั้งสี่ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันได้ กล่าวในอีกด้านคือ ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน อาจมิใช่มาจากสินค้าและบริการ
เพียงอย่างเดียว แต่กลับสามารถสร้างจากองค์ประกอบอ่ืนๆ ในรูปแบบธุรกิจได้ 

11.3 คุณค่ำของสินค้ำ/บริกำร (Value preposition) และลูกค้ำเป้ำหมำย (Customer 
Segmentation) 

 ส่วนที่ส าคัญที่สุดของรูปแบบธุรกิจ คือ คุณค่ำของสินค้ำ/บริกำรที่น ำเสนอแก่ลูกค้ำ (Customer 
Value preposition) หรือคือ คุณค่าที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ น าไปสู่การสร้างก าไรให้กิจการ จึงจะมีค าถามว่า 
สิ่งใดคือคุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้าที่ดีที่สุด นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวอ้างถึง คุณค่าของ
สินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ และสร้างการรับรู้แก่ลูกค้า จนน าไปสู่การสร้างก าไรให้
ผู้ประกอบการ จะมีลักษณะ คือ 

1) สิ่งที่น าเสนอจะต้องมีคุณค่าเหนือคู่แข่งขัน (Offer better value than competitor) 
2) สิ่งที่น าเสนอจะต้องวัดได้ด้วยหน่วยเงิน (Measurable in monetary term) 
3) สิ่งที่น าเสนอจะต้องมีความยั่งยืน (Sustainable) 
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กล่าวคือ เมื่อกิจการสามารถค้นพบไอเดียในการรังสรรค์สินค้าและบริการได้ จ าเป็นต้องวิเคราะห์ไอเดีย
ดังกล่าวว่ามีความเฉพาะเจาะจง (Uniqueness) และแตกต่าง (Differentiation) จากสินค้าอ่ืนๆ ในตลาด
หรือไม่ นั่นคือ คุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้า จะเป็นการวิเคราะห์สินค้าในมุมมองของลูกค้า    
ซึ่งตรงข้ามกับการรังสรรค์ไอเดีย (Design Thinking) ซึ่งเป็นมุมมองของกิจการเป็นส าคัญ 

 คุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้าท่ีประสบความส าเร็จนั้น กิจการจะเลือกพิจารณาว่า “งาน
อะไรที่ลูกค้าต้องการท าให้เสร็จสิ้น? (what job is the customer to get done?)” เมื่อกิจการทราบแล้วจะ
ตั้งเป็นเป้าหมาย (Goal) เพ่ือสามารถออกแบบสินค้า/บริการให้มีตอบสนองความต้องการตรงเป้าหมายเพ่ือให้
ลูกค้าสามารถท างานได้เสร็จสิ้น หรือสามารถแก้ปจญหาที่ลูกค้าประสบระหว่างการท างานได้ เมื่อนั้น สินค้า/
บริการดังกล่าวก็จะมีคุณค่าที่ลูกค้าพึงพอใจนั่นเอง อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาพฤติกรรมปจญหา หรือความ
ต้องการของลูกค้านั้น ณ ปจจจุบัน จะมีลักษณะที่น่าสนใจ 4 ประการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้า/บริการที่
ตอบสนองลูกค้า ได้แก่ 

a) ปจญหาเวลาไม่เพียงพอ (Lack of time) จากพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเร่งรีบ ท า
ให้บริการเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์เร่งด่วน อาทิ ร้าน B-quick ร้าน Cockpit เป็นต้น หรือบริการ
ช่องทางส าหรับขับรถยนต์เพ่ือซื้ออาหาร หรือใช้บริการประเภท Drivethru กลายเป็นบริการที่ได้รับ
ความนิยมมากในปจจจุบัน 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11.3 รูปแบบธุรกิจ Drive thru 

ที่มา: Kapook Staff (2558), Takayuki Sado (2015) 
 

b) ปจญหาไม่มีเงินเพียงพอ (Lack of money) กิจการที่สามารถน าเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
ด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่า จะแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ดีว่า ดังจะเห็นจาก กิจการหลายแห่งพยายามสรร
หาขบวนการเพ่ือให้ลูกค้าได้รับสินค้า/บริการเช่นเดียวกับคู่แข่ง แต่มีต้นทุนที่ต่ ากว่า จึงจ าหน่าย
สินค้าได้ราคาถูกกว่า สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคท่ีมีช่องห่างทางรายได้ท่ีแตกต่างกัน   
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c) ปจญหาไม่มีทักษะในการด าเนินการ (Lack of skill) การท างานบางประเภทต้องใช้ทักษะของผู้บริโภค
ค่อนข้างสูง ดังนั้นสินค้าและบริการที่สามารถท าให้ผู้บริโภครู้สึกง่ายในการใช้งาน (easy to use 
solutions) จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคได้มากกว่า โดยในปจจจุบันได้มีสินค้าท่ีได้รับการออกแบบ
มาเพ่ือใช้งานให้ง่ายขึ้น จนสามารถตอบสนองโจทย์งานของผู้บริโภคได้ อาทิ จักรเย็บผ้ามือถือ      
ไม้ส าหรับเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

ภำพที่ 11.4 Easy to use solution 

ที่มา: LAZADA Staff (2560), HomePro Staff (2560) 
 

d) ปจญหาไม่สามารถเข้าถึงได้ (Lack of access) ความยากในการเข้าถึงบริการบางรูปแบบได้อย่าง
สม่ าเสมอ อาทิ การตรวจการตั้งครรภ์ หรือการตรวจค่าน้ าตาลในเลือด ส่งผลให้เกิดสินค้าเพ่ือการ
ตรวจเช็คด้วยตนเอง หรือรวมทั้ง สินค้าบางประเภทที่เคยต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงในการติดตั้ง 
อาทิ หม้อต้มน้ าพลังแสงอาทิตย์ กาต้มน้ าพลังแสงอาทิตย์ ชุดชาร์ทไฟพลังแสงอาทิตย์ ได้รับการ
คิดค้น เพ่ือให้ผู้บริโภครายย่อยสามารถเข้าถึงได้ 

จากตัวอย่างต่างๆ จะเห็นได้ถึงความส าเร็จของกิจการในการตอบสนองความต้องการ หรือแก้ไขปจญหาของ
ลูกค้าที่ต้องการท างานให้เสร็จสิ้น โดยการน าเสนอสินค้า/บริการ ที่สามารถสร้างคุณค่าน าเสนอแก่ลูกค้าได้
อย่างเหมาะสม 

 ในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ คุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้า เป็นปจจจัยส าคัญในการ
พิจารณาส าหรับผู้ประกอบการ หากแต่เมื่อใดที่กิจการจะทราบได้ว่า คุณค่าของสินค้า /บริการที่น าเสนอนั้น
เหมาะส าหรับลูกค้ากลุ่มใด เพราะหากไม่ทราบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ถูกต้อง คุณค่าของสินค้า/บริการที่
น าเสนอแก่ลูกค้าของกิจการก็อาจไม่สามารถเหนือคู่แข่งขันในตลาดได้ 
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ตัวอย่ำงที่ 11.3 what job is the customer to 

get done? กรณี IKEA  

กิจการ IKEA ผู้ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้าน สัญชาติสวีเดน 
ประสบความส าเร็จอย่างมหาศาลในด้านยอดขายใน
ทุกประเทศ ส าหรับประเทศไทยยอดจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้าน ก็มียอดขายที่
สูงในทุกปี แนวความคิดในคุณค่าของสินค้า/บริการที่ 
IKEA จะน าเสนอแก่ลูกค้า มาจากค าถามที่ว่า “งาน
อะไรที่ลูกค้าต้องการท าให้เสร็จสิ้น?” จากการส ารวจ
ของบริษัท พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาซื้อเฟอร์นิเจอร์  และ
เครื่องใช้ภายในบ้าน มีความต้องการตกแต่งบ้านพัก 
หรือ 

ซ่อมแซมบ้านพักให้เสร็จสิ้น ภายใต้งบประมาณจ ากัด แต่ต้องการสินค้าที่มีความน่าสนใจ มีสไตล์ที่หลากหลาย 
สามารถใช้เวลานานในการเลือกสรรได ้

 ดังนั้น IKEA จึงน าเสนอสินค้า/บริการประเภท Do-it-your-self มากกว่าสินค้าส าเร็จรูป โดยรูปแบบ
ธุรกิจที่ผู้บริโภคสามารถชมสินค้าตัวอย่าง พร้อมเลือกสรรสินค้าจากคลังเก็บสินค้าโดยตรง และน าไปประกอบ
เองที่บ้าน รูปแบบธุรกิจดังกล่าว ท าให้ IKEA สามารถจัดการปจญหาเรื่องต้นทุน (สามารถขายสินค้าได้ในราคา
ต่ ากว่าคู่แข่ง) คุณภาพสินค้า (สต็อกสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ) และยังเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าในการ
เลือกสรรสินค้าได้ด้วย 

 ดังนั้น การระบุประเภทคุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้า และการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย จึงมีความสอดคล้องกัน และควรพิจารณาในควบคู่กันในการพิจารณารูปแบบธุรกิจ โดย ประเภท
คุณค่ำของสินค้ำ/บริกำรที่น ำเสนอแก่ลูกค้ำ มีทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) All benefits เป็นการน าเสนอคุณค่าของสินค้า/บริการ ประเภทที่สามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทั่วไป โดยไม่ให้ความส าคัญกับการแข่งขัน หรือการค้นหาความต้องการที่แท้จริง
ของลูกค้า ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าของสินค้า/บริการที่มีผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าค่อนข้างน้อย เพราะไม่
มีจุดเด่นที่ชัดเจน 

2) Point of difference เป็นการน าเสนอจุดเด่นในคุณค่าของสินค้า/บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ท าให้
ลูกค้าสามารถเห็นความแตกต่างในสินค้า/บริการได้ชัดเจน แต่ก็อาจไม่สามารถดึงดูดการซื้อสินค้า/
บริการจากลูกค้าได้ 

 รูปที่ 11.5  ผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ IKEA 
ที่มา: IKEA Thailand (2017) 
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3) Resonating-focus เป็นการน าเสนอคุณค่าของสินค้า/บริการที่ลูกค้าต้องการ หรือที่เรียกว่า 
product-market fit ซึ่งเป็นคุณค่าของสินค้า/บริการระดับดีมาก (Gold standard) ซึ่งเป็นการมุ่งไป
ยังความจ าเป็นที่สุดของลูกค้าในการใช้งานสินค้าหรือบริการ ให้ความส าคัญกับความต้องการของ
ลูกค้า แสดงให้เห็นว่าสินค้า/บริการสามารถตอบโจทย์การใช้งาน หรือแก้ปจญหาของลูกค้าได้ 
 

จะเห็นได้ว่าประเภทคุณค่าของสินค้า/บริการจะเป็นการระบุกลุ่มลูกค้าอย่างคร่าวๆ โดยทั่วไปกิจการ
มักจะพิจารณาว่าการเลือกกลุ่มลูกค้าทุกคน (everyone) จึงมักเลือกน าเสนอคุณค่าของสินค้า/บริการ 
ประเภทที่สามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วไป (All benefits) เป็นการสร้างความผิดพลาด
ทางการตลาดได้ เพราะหากพิจารณาในความเป็นจริงจะพบว่า หลักการในการน าเสนอสินค้า/บริการของ
กิจการ (business proposition) คือการระบุสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์
ของลุกค้าได้ต่อไป 

 ยกตัวอย่างเช่น หากกิจการต้องการขาย “บัตรสมาชิกสถานที่ออกก าลังกายระดับพรีเมี่ยม” ลูกค้าที่
ควรสนใจ ควรเป็นกลุ่มลูกค้าที่อายุ 30-65 ปี (รักสุขภาพ) มีรายได้สูง (สินค้าระดับพรีเมี่ยม) อาศัยในตัวเมือง 
(ต้องการสินค้าที่บ่งบอกฐานะ) และชื่นชอบการออกก าลังกาย ดังนั้น การระบุลูกค้าเป้าหมาย (customer 
segmentation) จะช่วยให้มองภาพคุณค่าของสินค้า/บริการ (value proposition) มีความชัดเจนมากขึ้น 
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กิจกรรมที่ 11.1 Identify your target customer  

จุดประสงค์: ผู้เรียนสามารถระบุลักษณะของลูกค้าเป้าหมายของสินค้า/บริการได้ 

ขั้นตอน/เวลำ: ให้ผู้เรียนทุกคนเลือกสินค้า/บริการที่ต้องการน าเสนอมา 1 สินค้า/บริการ พร้อมพิจารณา
ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยระบุรายละเอียดของลูกค้าลงในตารางด้านล่าง [กิจกรรม 15-20 นำที 
และอภิปรำยผล 5-10 นำที] 

สินค้า/บริการที่ต้องการ
น าเสนอ:......................................................................................... .................................. 

ตำรำง 11.1 รายละเอียดของลูกค้าที่มีความเป็นไปได้ในการซื้อสินค้า/บริการ 
ลักษณะของกลุ่มลูกค้ำ รำยละเอียด 

1) อายุของกลุ่มลูกค้า?  

2) เพศของกลุ่มลูกค้า?  

3) ช่วงระดับรายได้ของกลุ่มลูกค้า? (สามารถซื้อสินค้าได้)  

4) ที่พักอาศัยของกลุ่มลูกค้า?  

5) อาชีพของกลุ่มลูกค้า?  

6) กลุ่มลูกค้าสามารถรับความเสี่ยง (risk taker) ได้หรือไม?่  

7) ลูกค้ามีพฤติกรรมซื้อสินค้า/บริการในกลุ่มคล้ายคลึงกับสินค้า/

บริการของท่านใช่หรือไม่? 

 

8) ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะยอมจ่ายในสินค้า/บริการของท่านใช่หรือไม่?  

9) ลูกค้าพวกตามกระแสนิยมหรืออนุรักษ์นิยม?  

 

เมื่อผู้เรียนระบุสินค้า/บริการที่ต้องการน าเสนอ และเติมรายละเอียดของลูกค้าเรียบร้อย ให้ลองอภิปรายให้
เพ่ือนในกลุ่มฟจง หลังจากจบให้เพ่ือนในกลุ่มให้ข้อเสนอแนะถึงความสอดคล้องในลูกค้าเป้าหมาย (Customer 
Segmentation) และคุณค่าของสินค้า/บริการ (value proposition) ที่ผู้เรียนเลือก หากไม่มีความสอดคล้อง
ให้ผู้เรียนปรับแก้ไขอย่างเหมาะสม 

ลูกค้ำเป้ำหมำย (Customer Segmentation) สินค้า/บริการบางประเภทอาจดึงดูดลูกค้ามากกว่า
หนึ่งกลุ่ม อย่างไรก็ดี หากกิจการต้องการก าหนด คุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้าระดับดีมาก 
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(Gold standard) จ าเป็นต้องมีการระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยกิจการอาจน าเสนอคุณค่าของ
สินค้า/บริการที่แตกต่างกัน ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ แต่ต้องมีการวิเคราะห์ถึงความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากคุณค่าของสินค้า/บริการอย่างเหมาะสมด้วย การแบ่งลักษณะของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมักจะแบ่งด้วยลักษณะตลาดเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1) ตลำดขนำดใหญ่ (Mass market) คือ ตลาดขนาดใหญ่ อันประกอบด้วย ลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มี
ความต้องการ/ปจญหาที่คล้ายคลึงกัน และจะมองหาสินค้าในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นคุณค่าสินค้า/
บริการที่ขายในตลาดนี้เป็นระดับทั่วไป กิจการต้องขายในปริมาณมาก สามารถน าเสนอสินค้า /
บริการให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะแตกต่างกันได้ แต่รวมกันต้องมีจ านวนมาก ยกตัวอย่างเช่น 
ตลาดน้ าอัดลมโค้ก ตลาดสบู่ ตลาดรถยนต์ ตลาดอาหาร ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น 

2) ตลำดเฉพำะ (Niche market) คือ ตลาดขนาดเล็ก อันประกอบด้วย ลูกค้ากลุ่มเล็กที่มีความ
ต้องการ/ปจญหาเฉพาะของแต่ละบุคคล ดังนั้นคุณค่าสินค้า/บริการที่ขายในตลาดนี้จะต้องตอบ
โจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่น ตลาดแว่น
สายตา เป็นต้น  

3) ตลำดแยกส่วน (Segmented market) คือ การแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ แยกตามความ
ต้องการ/ปจญหาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยแต่ละส่วนอาจไม่มีการเชื่อมโยงในลักษณะสินค้าเลย 
ยกตัวอย่างเช่น ตลาดธนาคารที่จะมีการแบ่งลูกค้าตามระดับความมั่งคั่ง โดยมักจะมีบริการพิเศษ
แก่ลูกค้าท่ีฐานะดีมาก 

4) ตลำดหลำกหลำย (Diversified market) คือ การน าเสนอบริการที่หลากหลายตอบสนอง
ลูกค้าท่ีมีความต้องการ/ปจญหาที่แตกต่างกัน จ านวนมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป โดยบริการนั้นอาจไม่มี
การเชื่อมโยงกันได้ กิจการที่เลือกน าเสนอสินค้า/บริการในตลาดลักษณะนี้ จะมุ่งเน้นตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเสมอ ยกตัวอย่างเช่น บริการใน Amzon.com 

5) ตลำดเชื่อมโยง (Multisided market) คือ ตลาดที่มีกลุ่มลูกค้ามีความต้องการ/ปจญหาแตกต่าง
กัน จ านวนมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป กลุ่มลูกค้ามีความเชื่อมโยงกัน แต่มีอิสระต่อกันในการตัดสินใจ 
ยกตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์ อันมีกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกัน ได้แก่ 
ผู้บริโภคที่อ่านหนังสือพิมพ์ (ต้องการทราบเนื้อหาข่าวสาร อย่างรวดเร็ว) และผู้ต้องการลง
โฆษณา (ต้องการโฆษณาสินค้าให้คนซื้อจ านวนมากรับทราบ) หนังสือพิมพ์ออนไลน์จึงเสนอ
บริการน าเสนอข่าวสารที่หลากหลาย ทันเวลาในทุกชั่วโมง ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีโฆษณากระจาย
ควบคู่ไปในทุกข่าวสารที่น าเสนอ 
 

การพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างคุณค่าของสินค้า/บริการ กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ในบาง
กรณีเรียกว่า ตลาดเป้าหมาย) จะช่วยให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น และมีทิศทางที่ชัดเจน
นั่นเอง 
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 จากองค์ประกอบหลักของรูปแบบธุรกิจ คือ 1.สิ่งที่เสนอ (Offering) 2.ลูกค้า (Customers) 3.
โครงสร้างพ้ืนฐาน/ระบบการด าเนินงาน (Infrastructure) 4.ความสามารถทางการเงิน (Financial viability) 
จะสามารถขยายกระบวนการเพ่ือให้เห็นภาพลึกลงไปในการที่กิจการจะสามารถสร้างสรรค์ (create) ส่งมอบ 
(deliver) และตอบสนองคุณค่า (capture value) ที่จะมอบให้แก่ลูกค้าได้ โดยจะเสนอวิธีการที่เรียกว่า 
รูปแบบธุรกิจ Canvas (The Business Model Canvas: BMC) ของ Alexander Osterwalder ในปี 2008 
ที่ได้ท าการ รวมทั้งอธิบายเชิงตรรกะในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นได้ 

11.4 รูปแบบธุรกิจ Canvas (The Business Model Canvas: BMC) 

  รูปแบบธุรกิจ Canvas จะเป็นกระบวนการเพ่ือพิจารณาการด าเนินการของกิจการในการสร้าง ส่ง
มอบ และสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้า/บริการ เพ่ือส่งมอบแก่ลูกค้าเป้าหมาย โดยสามารถแบ่งองค์ประกอบ
หลักของรูปแบบธุรกิจทั้ง 4 องค์ประกอบ ออกเป็น 9 ด้าน เป็นดังนี้ 

o สิ่งที่เสนอ (Offering) แสดงในด้าน 1.คุณค่าของสินค้า/บริการ (Value preposition)  
o ลูกค้า (Customers) แสดงในด้าน 2.ลูกค้าเป้าหมาย (Customer segmentation)  3.ช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย (Channels) 4.การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 
relationship)  

o โครงสร้างพ้ืนฐาน/ระบบการด าเนินงาน แสดงในด้าน 5.กิจกรรมหลัก (Key activities) 6.
ทรัพยากรส าคัญ (Key resources) 7.พันธมิตร (Key partners)  

o ความสามารถทางการเงิน  แสดงในด้าน 8.โครงสร้างต้นทุน (Cost structure) 9.กระแส
รายได้ (Revenue stream) 
 

ซึ่งจะมีรูปลักษณ์การวิเคราะห์ที่เป็นที่นิยมในลักษณะตาราง เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถท าการ
วิเคราะห์รูปแบบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งง่ายต่อการวิเคราะห์เชื่อมโยง 
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รูปที่ 11.6  The Business Model Canvas 
ที่มา: Strategyzer (2017) 

 

โดยองค์ประกอบทั้ง 9 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณค่ำของสินค้ำ/บริกำร (Value preposition) คือ การออกแบบในสินค้า/บริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ หรือแก่ปจญหาของลูกค้า 

2. ลูกค้ำเป้ำหมำย (Customer segmentation) คือ กลุ่มลูกค้าที่กิจการสนใจในการน าเสนอสินค้า       
เพ่ือตอบสนองความต้องการ โดยอาจเป็นกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งของตลาด  

3. ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Channels) คือ เส้นทางหรือวิธีการในการสื่อสาร กระจาย หรือส่งมอบสินค้า/
บริการที่ลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้า/บริการ 

4. กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (Customer relationship) คือ วิธีการที่ท าให้ลูกค้ารู้สึกดีกับกิจการ 
นอกเหนือจากการซื้อขายสินค้า/บริการ สร้างความเอกลักษณ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ
ให้ลูกค้าแนะน าเพ่ือนมาซื้อเพ่ิม โดยการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า อาจมีได้ทั้งลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง (one-
to-one) ณ ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เป็นร้านค้า หรือ ลักษณะการโต้ตอบอัตโนมัติ (automated process) 
ณ ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เป็นออนไลน์ 
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5. กิจกรรมหลัก (Key activities) คือ การระบุว่ากิจกรรมใดที่ส าคัญที่สุดที่กิจการสามารถด าเนินการให้
ลูกค้าสามารถท างานได้เสร็จสิ้น หรือตอบสนองความต้องการได้ 

6. ทรัพยำกรส ำคัญ (Key resources) คือ ประเภทของทรัพยากรที่ผู้ประกอบการต้องการเพ่ือสร้างธุรกิจ 
สร้างสรรค์สินค้า/บริการ และส่งมอบสินค้า/บริการนั้นแก่ลูกค้า โดยอาจเป็นได้ทั้งบุคคล เทคโนโลยี ข้อมูล 
ทรัพยากรทางกายภาพ และงบประมาณ/เงินลงทุนได ้  

7. พันธมิตร (Key partners) คือ บุคคล/หน่วยงาน/องค์กรอ่ืนๆ ที่มีส่วนในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งมักจะ
พิจารณาจากการด าเนินการของธุรกิจที่แท้จริง โดยอาจเป็นผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบให้กิจการ (Supplier) ผู้
ร่วมมือทางธุรกิจ (Associates) และตัวแทนกระจายสินค้า (Distributors) ซึ่งพันธมิตรของกิจการเป็นสิ่ง
ส าคัญในล าดับถัดไป เพราะจะเป็นเสมือนการสร้างเครือข่าย (Network) ที่ส าคัญมากของกิจการด้วย 

8. โครงสร้ำงต้นทุน (Cost structure) คือ รายจ่ายทั้งหมดที่กิจการใช้ในการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจ สามารถ
พิจารณาจากต้นทุน/รายจ่ายที่ส าคัญ หรือพิจารณาจากทรัพยากร/กิจกรรมหลักของกิจการ ที่ใช้รายจ่าย/ราคา
ค่อนข้างสูงในการได้มา 

9. กระแสรำยได้ (Revenue stream) คือ การพิจารณาแหล่งรายได้ อาทิ จ านวนลูกค้าที่จะซื้อสินค้า/
บริการ ราคาที่ลูกค้าจะจ่าย ซึ่งสามารถพิจารณากระแสรายได้แยกตามช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ ซึ่งกระแส
รายได้นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาในรูปแบบรายได้ของกิจการ (Revenue Model) ต่อไป 

จากองค์ประกอบทั้ง 9 ด้านของรูปแบบธุรกิจ Canvas จะช่วยให้เข้าใจความส าคัญของการวิเคราะห์
รูปแบบธุรกิจมากขึ้น โดยรูปแบบธุรกิจที่ประสบความส าเร็จนั้นจะสามารถสร้างสรรค์ ระบุลักษณะ และส่ง
มอบคุณค่าของสินค้า/บริการ สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้  

 รูปแบบธุรกิจ Canvas เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ของกิจการ จากรูป 11.7 จะเห็นส่วน
ของการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้า/บริการของธุรกิจอยู่ทางด้านขวา ส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นส่วนของการส่ง
มอบคุณค่าดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปได้นั่นเอง 
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ตวัอย่ำงท่ี 11.4 Business Model Canvas: กรณี ร้ำนขำยเสื้อยืดแห่งหนึ่ง  

 ผู้ประกอบการรายหนึ่ ง  ต้องการเปิดร้านขายเสื้อยืดแฟชั่นส าหรับเด็กในย่านคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การด าเนินธุรกิจครั้งนี้มีความรอบคอบ และสามารถพิจารณารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม
ได้ ผู้ประกอบการเลือกใช้ Business Model Canvas ในการวิเคราะห์กิจการ ตามองค์ประกอบทั้ง 9 ด้าน ซึ่ง
จะได้ผลดังแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11.7 The Business Model Canvas ของผู้ประกอบการขายเสื้อยืดแห่งหนึ่ง 

1. คุณค่ำของสินค้ำ/บริกำร คือ เสื้อยืดแฟชั่นส าหรับเด็กที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับการ
ออกแบบจากนักออกแบบชื่อดัง 
2. ลูกค้ำเป้ำหมำย คือ พ่อแม่ที่ชื่นชอบแฟชั่นต้องการซื้อเสื้อยืดให้ลูก นักเรียนระดับประถมที่ชื่นชอบแต่งตัว
ตามแฟชั่น  
3. ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย คือ เปิดร้านค้าในห้างสรรพสินค้าในพ้ืนที่ ขายสินค้าผ่าน Facebook 
4. กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ คือ จัดให้มีพนักงานขายที่เชี่ยวชาญแฟชั่น และสื่อสังคมออนไลน์ในการ
ให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าที่สนใจซื้อเสื้อยืดแฟชั่นส าหรับเด็ก พร้อมทั้งมีบริการแนะน าสินค้าใหม่เป็นประจ าทุก
เดือน 
5. กิจกรรมหลัก คือ ผลิตเสื้อยืดเด็กพร้อมทั้งเลือกแบบตามแฟชั่นที่เหมาะสม จัดจ าหน่ายสินค้าทั้งทางหน้า
ร้าน และบน Facebook จัดการสต็อกสินค้า รวมทั้งการล าเลียงในคลังสินค้า 
6. ทรัพยำกรส ำคัญ คือ ที่ตั้งร้านค้าในห้างสรรพสินค้า พนักงานขายที่เชี่ยวชาญ เครือข่ายนักออกแบบเสื้อยืด
ส าหรับเด็กที่มีชื่อเสียง และสต็อกสินค้าเพ่ือหมุนเวียนในการจ าหน่าย   

 

 

ผู้ค้าผ้า ด้าย สีและ

วัตถุดิบอื่นๆในการ

ผลิตเส้ือยืด 

นักออกแบบ 

จัดการคลังสินค้า 

จ าหน่าย 

ผลิตเส้ือ & เลือกแบบ 

พื้นที่ตั้งร้าน 

พนักงานขาย 

เครือข่ายนักออกแบบ 

สต็อกสินค้า 

เส้ือยืดตามแฟชั่น

ส าหรบัเด็ก 

วัตถุดิบชั้นดี ไม่
ท าลายสิ่งแวดลอ้ม 

ลวดลายจากนกั
ออกแบบที่มีชื่อเสียง 

ให้ค าปรึกษาในเรื่อง

การเลือกซ้ือในร้าน 

สื่อสังคมออนไลน์ 

อินเตอร์เน็ต 

ร้านค้า 

การบอกตอ่ 

พ่อแม่ตามแฟชั่น 

เด็กนักเรียนที่ชื่นชอบ
เส้ือแฟชั่น 

การจ าหน่ายเส้ือยืด

ทางหน้าร้าน 

การจ าหน่ายเส้ือยืด

ทางออนไลน์ 

ค่าจ้างพนักงาน 

ค่าเช่าร้าน 

ค่าการตลาด ค่าวัตถุดิบผลิตเสื้อยืด 

ค่าจ้างนักออกแบบ 
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7. พันธมิตร คือ ผู้ค้าส่งวัตถุดิบชั้นดี มีคุณภาพ และเป็นวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ผู้ค้าผ้า ด้าย สี
และวัตถุดิบอ่ืนๆในการผลิตเสื้อยืด และนักออกแบบที่มีชื่อเสียง 
8. โครงสร้ำงต้นทุน คือ ค่าจ้างนักออกแบบเสื้อยืดส าหรับเด็ก ค่าวัตถุดิบผลิตเสื้อยืด ค่าจ้างพนักงานขายและ
พนักงานดูแล Facebook ค่าเช่าร้าน ค่าการตลาด 
9. กระแสรำยได้ คือ รายได้จากลูกค้าที่มาซื้อเสื้อยืดหน้าร้านประมาณ 50,000 – 80,000 บาทต่อเดือน และ

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผ่านทาง Facebook ประมาณ 100,000 – 150,000 บาทต่อเดือน 

กิจกรรมที่ 11.2 Create your own BMC  

จุดประสงค์: ผู้เรียนเข้าใจการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ Canvas ได ้

ขั้นตอน/เวลำ: ให้ผู้เรียนทุกคนท าการวิเคราะห์กิจการที่จ าหน่ายสินค้า/บริการจากกิจกรรม 11.1 โดยระบุลง
ในรูป The Business Model Canvas พร้อมอธิบายองค์ประกอบต่างๆที่จ าเป็น โดยระบุรายละเอียดของ
ลูกค้าลงในภาพด้านล่าง [กิจกรรม 25-30 นำที และอภิปรำยผล 5-10 นำที] 

สินค้า/บริการที่ต้องการ
น าเสนอ:...................................................................................................................... ..... 

 

รูปที่ 11.8 The Business Model Canvas ของกิจการ............................................. 
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เมื่อผู้เรียนเติมรายละเอียดของ The Business Model Canvas เรียบร้อย ให้ลองอภิปรายให้เพ่ือน
ในกลุ่มฟจง หลังจากจบให้เพ่ือนในกลุ่มให้ข้อเสนอแนะถึงรูปแบบธุรกิจดังกล่าว หากไม่ครบถ้วน หรือไม่มีความ
สอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบ ให้ผู้เรียนปรับแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 การวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ จะช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจในการด าเนินการธุรกิจ พร้อมทั้ง
พิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี รูปแบบธุรกิจนั้นเป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ
ในการด าเนินงาน ในล าดับถัดไป กิจการจะพัฒนาการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจลงไปในภาพลึกขึ้น อาทิ การสร้าง
เครือข่าย การสร้างแผนธุรกิจ นวมทั้งแผนรายได้ของกิจการต่อไป 

 

สรุปท้ำยบท 

● รูปแบบธุรกิจ (Business Model) คือ กรอบความคิดที่จะอธิบายวิธีการด าเนินงานของผู้ประกอบการ 
สิ่งที่ธุรกิจสร้างสรรค์ข้ึน วิธีการส่งมอบ รวมทั้งคุณค่าส าคัญในการด าเนินธุรกิจ อันจะรวมถึงกิจกรรม
การสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตรของกิจการ การจัดสรรทรัพยากรปริมาณเหมาะสมในการผลิตและ
การส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย 

● องค์ประกอบหลักของรูปแบบธุรกิจ คือ 1.สิ่งที่เสนอ (Offering) 2.ลูกค้า (Customers) 3.โครงสร้าง
พ้ืนฐาน/ระบบการด าเนินงาน (Infrastructure) 4.ความสามารถทางการเงิน (Financial viability) 

● คุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้า (Customer Value preposition) คือ คุณค่าที่ลูกค้า
สามารถรับรู้ได้ น าไปสู่การสร้างก าไรให้กิจการ 

● คุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้าระดับดีมาก (Gold standard) จ าเป็นต้องมีการระบุกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยกิจการอาจน าเสนอคุณค่าของสินค้า /บริการที่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ แต่ต้องมีการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าจากคุณค่าของสินค้า/บริการอย่างเหมาะสมด้วย 

● องค์ประกอบหลักของรูปแบบธุรกิจ Canvas 9 ด้าน สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
o สิ่งที่เสนอ แสดงในด้าน 1.คุณค่าของสินค้า/บริการ (Value preposition)  
o ลูกค้า แสดงในด้าน 2.ลูกค้าเป้าหมาย (Customer segmentation) 3.ช่องทางการจัด

จ าหน่าย (Channels) 4.การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer relationship)  
o โครงสร้างพ้ืนฐาน/ระบบการด าเนินงาน แสดงในด้าน 5.กิจกรรมหลัก (Key activities) 6.

ทรัพยากรส าคัญ (Key resources) 7.พันธมิตร (Key partners)  
o ความสามารถทางการเงิน  แสดงในด้าน 8.โครงสร้างต้นทุน (Cost structure) 9.กระแส

รายได้ (Revenue stream) 
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ค ำถำมท้ำยบท 

11.1 จากหลักการของ Business Model จงอธิบายแนวความคิดที่แตกต่างกันระหว่างการรังสรรค์ไอเดียเพ่ือ
สร้างสินค้า/บริการ กับคุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้า? 

............................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................................................................ 

11.2 จากการสร้าง Business Model Canvas ในกิจกรรมที่ 11.2 ตามความเห็นของท่านคิดว่า องค์ประกอบ
ใดของ BMC ที่มีความยากในการเติมมากที่สุด? เพราะเหตุใด? 

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

11.3 ให้ผู้เรียนเรียงล าดับความส าคัญองค์ประกอบของ BMC ที่ส าคัญต่อกิจการ โดยเรียงจากมากที่สุดไปหา
น้อยที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผล?  

............................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ..................................... 

............................................................................................................................................................................ 
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บทท่ี 12 

การพัฒนาเครือขาย (Developing Networks) 

 “The important action entrepreneurs and organization founders must 
take is to build a network of support for their new 

venture.” 
--Alex Steffen, author of World changing. 

วัตถุประสงค 

1. เขาใจบทบาทของการสรางเครือขายเพ่ือสรางทุนทางสังคม และคุณคาของการมีเครือขายในมุมมอง
ผูประกอบการ 

2. ประยุกตใชวิธีการสรางทีมงานท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ  

หัวขอ 

1. บทนํา (Introduction) 
2. คุณคาของเครือขาย (The Value of Networks) 
3. การสรางเครือขาย (Building Networks) 
4. เครือขายเสมือนจริง (Virtual Networking) 
5. การกอตั้งทีมจากเครือขาย (Networking to Build the Founding Team) 

12.1 บทนํา (Introduction) 

จากขอเท็จจริง จะพบวา ไมมีผูประกอบการคนใดสามารถทําธุรกิจดวยตัวคนเดียวได ผูประกอบการท่ี
ประสบความสําเร็จจําเปนตองมีบุคคลอ่ืนๆมาชวยเหลือ หรือกลาวไดวา การมีเครือขายท่ีเขมแข็งของ
ผูประกอบการ เปนปจจัยหลักท่ีทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ดังนั้นการศึกษาในดานการสรางเครือขาย ซ่ึง
จะเปนการแลกเปลี่ยนคุณคาในการดําเนินธุรกิจ เปนสิ่งท่ีสําคัญ และกอใหเกิดความสําเร็จมากกวาการดําเนิน
ธุรกิจคนเดียว 

เครือขายท่ีดีจะทําใหผูประกอบการสามารถเขารวมกับแหลงขอมูลภายนอก การเงิน ความชวยเหลือ
ท่ีมิใชเงิน และคววามเชี่ยวชาญ รวมท้ังเปนการแลกเปลี่ยนทางดานความคิด และขอมูลท่ีจําเปนในการดําเนิน
ธุรกิจดวย การสรางเครือขาย (Network Building) เปนกระบวนการแบบพลวัตร ท่ีสามารถขยายกลุม
บุคคลตางๆท่ีเก่ียวของไปไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด ความตอเนื่องของเครือขายจะสรางจุดหมายและคุณคาของ
ธุรกิจ เชื่อมตอไปยังความสําเร็จของผูประกอบการ 

ผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จสวนใหญ ใหความสําคัญตอการสราง ทุนทางสังคม (Social 
Capital) ซ่ึงคือ เครือขายทางสังคมเฉพาะตัว ท่ีเชื่อมโยงกลุมคนท่ีทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูล และสราง
ความสัมพันธท่ีนาเชื่อถือระหวางกัน เชนเดียวกับ ทุนทางกายภาพ (Physical capital: อันไดแกวัสดุ อุปกรณ
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ทางกายภาพ) และทุนมนุษย (human capital: อันไดแก ทักษะและองคความรู) ทุนทางสังคมเปนสินทรัพยท่ี
มีคุณคาอยางมากของผูประกอบการ 

 ทุนทางสังคม มิไดเปนสิ่งท่ีจับตองได แตเปนการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเกิดใน
องคกร และมูลคาของความสัมพันธดังกลาว จะวัดและประเมินคอนขางยาก อยางไรก็ดี ทุนทางสังคม เปนการ
สรางแนวทางใหธุรกิจสามารถดําเนินการได หรือไดรับขอมูลท่ีเหมาะสม และสามารถสรรหาทรัพยากรใน
รูปแบบตางๆได 

ทุนทางสังคม จะมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ เม่ือผูประกอบการตองการแลกเปลี่ยนไอเดีย หรือขอมูล 
กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย สิ่งนี้จะเปนรูปแบบหนึ่งของทุนทางสังคม โดยการสรรหาทุนทางสังคม สามารถทํา
ไดหลากหลายสถานท่ี เชน ในชุมชน องคกรท่ีนาเชื่อถือ โรงเรียน สโมสร ชุมชนทางสังคมออนไลน และอ่ืนๆ 
ซ่ึงสถานท่ีเหลานี้จะใหโอกาสในการสรางความสัมพันธทางสังคม และชวยผูประกอบการในการสรางทุนทาง
สังคม โดยมีดวยกัน 3 ดาน ไดแก  

● มิติดานโครงสราง (Structural dimension) เปนการอธิบายสวนประกอบดานเครือขาย 
อาทิ รายชื่อผูติดตอทางดานสังคมท่ีคุณมี และลักษณะของกลุมผูติดตอท่ีเปนทางการและไม
เปนทางการ 

● มิติดานความสัมพันธ (Relational dimension) เปนการอธิบายลักษณะของกลุมเครือขาย 
อาทิ ความนาเชื่อถือ ซ่ึงหากเครือขายเกิดความนาเชื่อถือในผูประกอบการ จะหมายถึงการท่ี
จะมีการแลกเปลี่ยนท้ังทางดานความคิดและทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
ธุรกิจได  

● มิติดานการรับรู  (Cognitive dimension) เปนการอธิบายการรับรูในดานบรรทัดฐาน 
(norms) วิสัยทัศน (vision) คุณคา (vales) การตีความ (interpretation) และความเชื่อ 
(beliefs) ไปยังผู อ่ืน ซ่ึงบางครั้งเปนลูกคา หรือผู ท่ีทํางานรวมกัน เพ่ือใหสามารถบรรลุ
เปาหมายได 

 
รูปท่ี 12.1 Three Dimensions of Social Capital 

ท่ีมา: Neck et. al. (2018) 
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 ซ่ึงเปนท่ีรับรูในปจจุบันวา การสรางทุนทางสังคมจากการคุยกับแบบเผชิญหนานอยลง รวมท้ังการ
พบปะสมาคมท้ังในท่ีทํางาน ท่ีบาน สังคมเพ่ือน เนื่องดวยความกาวหนาทางสังคมออนไลน สงผลใหการสราง
ทุนสังคมแบบเปนเครือขายชุมชนลดนอยลง แตจะเปนการสรางเครือขายท่ีเขมแข็งข้ึนหากบุคคลกระตือรือรน
และสรางเปาหมาย จากการติดตอสื่อสารกันมากข้ึน 

  The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ไดระบุถึงลักษณะ
ทุนทางสังคมใน 3 รูปแบบ ไดแก 

o พันธะ (Bonds) เปนสายสัมพันธกับบุคคลท่ีคลายคลึงกับเรา อาทิ ครอบครัว เพ่ือน และกลุมอ่ืนๆ ท่ี
มีลักษณะคลายคลึงทางวัฒนธรรม หรือชาติพันธ 

o ตัวเช่ือม (Bridges) เปนสายสัมพันธ ท่ีมากกวาการแลกเปลี่ยนอัตลักษณสวนบุคคล อาทิ 
ความสัมพันธระหวางเพ่ือนในกลุม หรือเพ่ือรวมงาน ท่ีมีความแตกตางทางประวัติ วัฒนธรรม และ
องคประกอบอ่ืนๆ 

o การเช่ือมโยง (Linkage) เปนสายสัมพันธระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคล ท่ีเปนไปตามตําแหนงหนาท่ี
การทํางานในบริษัท สังคม และชุมชน 

การสรางทุนทางสังคมกอใหเกิดประโยชนมากมาย เนื่องดวยเปนการสรางความรูสึกในการ
แลกเปลี่ยนระหวางบุคคลในเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมความสามารถในการทํางานรวมกัน ความเชื่อ
ใจกัน และการแลกเปลี่ยนทางมโนธรรม โดยเฉพาะสายสัมพันธสวนบุคคล (Bonds) ในลักษณะครอบครัว 
และเพ่ือน ท่ีจะชวยใหเกิดการสนับสนุนทางดานอารมณ สังคม และเศรษฐกิจ 

แตในบางครั้งการสรางเครือขายกับบุคคลท่ีคลายคลึงกัน จะทําใหไมสามารถเห็นภาพรวมท่ีทาทาย
แนวความคิดของบุคคลได โดยเฉพาะขอมูลภาพสะทอนในสินคาและบริการ นอกจากนี้ ในบางครั้งความ
แข็งแกรงของสายสัมพันธสวนบุคคล อาจสรางผลกระทบทางลบตอสังคมได อาทิ สายสัมพันธของผูเสพยาเสพ
ติด ท่ีมักมีความคลายคลึงกันทางดานพฤติกรรม อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน หรือสังคมได 

ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีผูประกอบการในการขยายเครือขายออกนอกกลุมท่ีมีความสัมพันธท่ีเขมแข็ง 
ไปสูกลุมท่ีมีความสัมพันธภายนอก หรือบางครั้งเปนความสัมพันธท่ีไมคอยเขมแข็ง อาทิ กลุมผูคนท่ีเจอในงาน
แสดงสินคา ผูลงทุนท่ีมีศักยภาพ และธนาคารท่ีมีขอมูลท่ีหลากหลาย โดยสัดสวนของสายสัมพันธในลักษณะ
พันธะ ตัวเชื่อม หรือการเชื่อมโยง ท่ีเหมาะสม จะชวยใหเกิดเครือขายท่ีแตกตาง และมีประสิทธิภาพได  

12.2  คุณคาของเครือขาย (The Value of Networks) 

การสรางสายสัมพันธ และการปฎิสัมพันธทางสังคม เปนปจจัยสําคัญในการเริ่มตนกิจการของ
ผูประกอบการ โดยอาจเนนไปยังกลุมคนตาง ๆ เชน แรงงานท่ีมีศักยภาพ ผูสรรหาทรัพยากร และผูถือหุนใน
ธุรกิจ โดยจํานวนบุคคลในเครือขายควรมีประมาณ 20 – 40 คน ซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนอยางมหาศาลจาก
การมีเครือขาย (advantages to networks) ได โดยจะมีประโยชนท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  

1. การเขาถึงขอมูลเฉพาะ ซ่ึงขอมูลเฉพาะในท่ีนี้จะหมายถึงขอมูลท่ีไมสามารถหาไดโดยท่ัวไป แตจะ
เกิดจากกลุมเครือขายท่ีจะทําการสงขอมูลเฉพาะใหแกกัน ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือความเชื่อถือใน
เครือขายมีคาสูง 
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2. การทราบถึงทักษะใหมๆ การท่ีเครือขายท่ีมีความแตกตางกันมาก จะชวยใหกิจการมองภาพรวม
ไดกวางข้ึน และชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลกับกลุมบุคคลท่ีมีประวัติแตกตางกัน เพ่ือชวยให
ผูประกอบการสามารถพัฒนา และเติบโตในธุรกิจตอไป 

3. พลังในการดําเนินการ ซ่ึงบุคคลท่ีมีตําแหนงสูงจะใหคําแนะนําแบบมืออาชีพ และแนะนํา
ผูประกอบการไปยังบุคคลท่ีมีตําแหนงสูงกวา และรักษาไวซ่ึงเครือขายท่ีใชประโยชนได 

บุคคลท่ีอยูในเครือขายจะมีหนาท่ีท่ีแตกตางกัน อาทิ บุคคลท่ีจะชวยใหเรากาวหนาจากการให
คําแนะนําและขอมูลท่ีมีประโยชน บุคคลท่ีจะชวยใหคําแนะนําแกคุณในสถานการณท่ียากลําบาก บุคคลท่ี
สนับสนุนความเปนตัวคุณและอารมณ โดยมักเปนคนท่ีรับฟงเม่ือเกิดปญหา ความเอาใจใส และเสนอแนะ
ความชวยเหลือเม่ือคุณลําบาก และบุคคลท่ีเปนตนแบบ (role model) ท่ีจะใหแรงบันดาลใจ และเปนบุคคลท่ี
เราตองการเปนแบบอยาง 

ตาราง 12.1 Type of support 
การสนับสนุนในหนาท่ี 
(Career Support) 

การสนับสนุนดานจิตสาธารณะ 
(Psychosocial) 

การเปนตนแบบ 
(Role model) 

▪ Sponsorship 

▪ Coaching 

▪ Exposure and visibility 

▪ Challenging assignments 

▪ Protections and 

preservation 

▪ Encouragement and 

emotional support 

▪ Acceptance and 

confirmation 

▪ Counseling 

▪ Friendship 

▪ Personal Feedback 

▪ Behavior to emulate 

▪ Work ethic and values 

▪ Inspiration and motivation 

ท่ีมา: Murphy & Kram (2014) 

 นอกเหนือจากการสรางเครือขายแลว การสรางความประทับใจ (Impression Management) 
การความม่ันใจในตนเอง (Self-confidence) จะชวยใหเกิดลักษณะทาทางท่ีดีดวย โดย การสรางความ
ประทับใจ (Impression Management) คือ การจัดการลักษณะสวนบุคคลท่ีตองการใหผูอ่ืนเห็น อาทิ ในชวง
ท่ีการพูดคุยกับผูลงทุน ผูประกอบการท่ีสรางความประทับใจดานไอเดีย ความม่ันใจในการกลาวถึงสิ่งท่ี
นําเสนอ และความสามารถท่ีจะดําเนินการไดจริง ไดอยางเขมแข็ง มีโอกาสไดรับเงินทุนจากแหลงทุนภายนอก
มากกวา 

โดยการสรางความประทับใจ ทําไดต้ังแตการแตงกาย การสื่อสารดวยภาษากาย ความสุภาพ ความมี
มารยาท มีความม่ันใจ และเปดกวาง รวมท้ังทัศนคติท่ีตองการติดตอกับบุคคลอ่ืน และมุงไปยังหนทางท่ีจะ
สรางความม่ันใจได 

ผูประกอบการควรใหความตองการ และความเขาใจเก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย ท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการ จะ
เรียกวา Self-selected Stakeholder ซ่ึงเปนกลุมผูมีสวนไดเสียท่ีเชื่อมโยงทางทรัพยากรกับผูประกอบการ 
เชน ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เงินลงทุน คําแนะนํา ขอแนะนําแกผูอ่ืน แนวทางในการเสนอแนะขอมูล และพ่ี
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เลี้ยงธุรกิจ ท่ีจะชวยใหกิจการดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกตองได โดยอาจเริ่มจากการพิจารณาบุคคลในครอบครัว 
เพ่ือน หรือบุคคลท่ีพบเจอท่ีทํางาน หรือบุคคลท่ีพบเจอในสังคมตางๆ ซ่ึงบุคคลกลุมนี้อาจมิใชผูกอตั้ง แตเปน
บุคคลท่ีใหขอมูลสําคัญ แหลงทุน และศักยภาพในดานตางๆ เปนตน 

โดยบุคคลท่ีเขามาในลักษณะ Self-selected Stakeholder อาจมีท้ังแบบขอตกลงระยะสั้น หรือ
ระยะยาวได โดยจะเปนผูใหคําแนะนํากิจการในทิศทางท่ีถูกตอง โดยจะมอบขอมูลและทรัพยากรตามท่ีกิจการ
ตองการ ซ่ึงเปนโอกาสของผูประกอบการในการปรับทิศทางของธุรกิจอยางเหมาะสม 

12.3  การสรางเครือขาย (Building Networks) 

การเริ่มสรางสายสัมพันธนั้น เปนมากกวาการพูดคุยกับเพ่ือนหรือคนรูจัก แตการสรางเครือขายท่ีดีจะ
เริ่มจากการพบกับบุคลอ่ืนๆในพ้ืนท่ีใกลเคียง หรือการเขารวมปะชุมในชุมชน รวมท้ังการสินในระดับ
มหาวิทยาลัย หอการคา หรือเหตุการณตางๆท่ีอยูในหนังสือพิมพทองถ่ิน 

ชุมชนเมืองตางๆไดพยายามสรรหาหนทางในการสรางกลุมคนท่ีมีความสนใจคลายคลึงกัน อาจมีความ
แตกตางทางดานประชากร อาศัยใกลเคียงกัน แตอาจมีจุดรวมกันท้ังในดานพฤติกรรม ความชื่นชอบทาง
เทคโนโลยี หรือการมีทักษะท่ีคลายคลึงกัน 

การสรางเครือขายมิใชแคการแลกเปลี่ยนนามบัตรในสถานการณหรือพ้ืนท่ีทางธุรกิจเทานั้น แตจะ
รวมถึงการสรางขอความการสื่อสารท่ีมีความหมาย และการสรางใหเกิดการจดจํา เครือขายเปนการดําเนินการ
ติดตอสองทาง แตเปนการระบุเปาหมายโดยการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับการดําเนินการ การสรางคุณคา รวมท้ัง
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

สถานการณในการสรางเครือขาย (Networking events)  กอนท่ีจะเขาสูเหตุการณ ผูประกอบการ
จําเปนตองมีการวางแผนในบุคคลท่ีตองการจะพบ และหัวขอในการพบปะท้ังท่ีเก่ียวกับธุรกิจ และ
นอกเหนือจากประเด็นดังกลาวดวย เพ่ือคนหาความสนใจท่ีเหมือนกัน แตควรละเวนการพูดเก่ียวกับการเมือง 
ศาสนา และหัวขอท่ีมีความออนไหว 

ในการเขาสูสถานการณในการสรางเครือขาย จําเปนตองมีทักษะการสรางเครือขายท่ีสําคัญ ไดแก 
การสังเกตถึงลักษณะของภาพรวมในการพูดคุย การมีกิจกรรมดานหนาเวทีหรือไม (หากมี จะสามารถใชหัวขอ
การแสดงบนเวทีเปนการเริ่มเปดการสนทนาได) หากมีการพูดคุยเปนกลุมพิจารณาลักษณะทางภาษากายเพ่ือ
สรรหากลุมคนท่ีเราสามารถเริ่มการสนทนาได แตควรระวังในกลุมท่ีมีการพูดคุยในเรื่องจําเพาะซ่ึงอาจอยูใน
สถานะท่ียังไมตอนรับคนใหมเขากลุมได 

กลยุทธ Give and Take เปนกลยุทธท่ีใชคอนขางมากในการสรางเครือขาย เพ่ือนําไปสูการ
ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ โดยเริ่มจากการระบุสิ่งท่ีตองการสื่อสาร รวมท้ังเสนอคุณคาของความรวมมือท่ีเกิดข้ึน 
Guy Kaeasaki นักเขียนหนังสือ The Art of the Start ไดนําเสนอวิธีการเพ่ือสรางเครือขายดังนี้ 

1. พยายามคนหาสิ่งท่ีคุณสามารถทําไดสําหรับคนอ่ืน เครือขายท่ีดีตองการทราบวาพวกเขาสามารถ
ทําอะไรใหคุณไดบาง ไมใชแตสิ่งท่ีคุณสามารถทําไดสําหรับพวกเขา 

2. ถามคําถามท่ีดี: การรับฟงในสิ่งท่ีคนอ่ืนๆคุยกัน 
3. สรางความรูสึกเปดเผย อยาเพ่ิงพูดคุยเก่ียวกับธุรกิจ แตขยายบทสนทนาสูงานอดิเรก 
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4. อยาบังคับหรือควบคุมการสนทนา หรือพยายามใหเกิดการเปดเผนขอมูลท่ีมากมายเกินไป 
5. สงมอบบันทึกสวนสั้น ๆ ใน 24 ชั่วโมง เชน "ดีใจท่ีไดพบคุณ หวังวาธุรกิจของคุณจะเปนไปไดดี" 

อยาลืมพูดขอความเฉพาะบุคคล เพ่ือแสดงใหเห็นวาคุณไมใชแคสงอีเมลแบบกระจัดกระจาย 
6. เตรียมการแนะนําตัวเองเปนเวลาเจ็ดถึงเกาวินาที (ไมใชคําพูดเรงดวน 30 วินาที) สอดคลองกับ

เหตุผลท่ีคุณเขารวมงานครั้งนี้  

การสรางเครือขายเพ่ือคนหาพ่ีเล้ียงธุรกิจ (Networking to find Mentors) เนื่องดวย พ่ีเลี้ยงทาง
ธุรกิจ เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามากท่ีสุด เนื่องจากจะเปนผูให คําแนะนําท่ีดีจากประสบการณ  ชวยให
ผูประกอบการดําเนินการธุรกิจภายใตความเสี่ยง และเตือนผูประกอบการถึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ดังจะเห็นได
จากผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ อาทิ Mark Zuckerberg ท่ีไดรับคําแนะนําจาก Steve Jobs ในการ
สรางทีม และ Bill Gates ท่ีไดยกยองวา Waren Buffet เปนผูใหคําแนะนําท่ีดีในการแกไขปญหาท่ีมีความ
ยุงยาก และ Richard Branson ไดอางถึง Sir Frddie Laker (British Airline entrepreneur) ในคําแนะนํา
และแนวทาง ท่ีชวยใหธุรกิจ Virgin Atlantic สามารถฟนตัวได (Neck et. al., 2018) 

ผูประกอบการสามารถมีพ่ีเลี้ยงธุรกิจมากกวา 1 คนได โดยการสรางเครือขายเพ่ือคนหาพ่ีเลี้ยงธุรกิจ
นั้นจะเริ่มจากการวิเคราะหในเครือขายปจจุบันท่ีมีอยูกอน เพ่ือคนหา พ่ีเล้ียงทางความคิด (Idea Mentor) 
ในชวงระยะเวลาแรก โดยในบางครั้งบุคคลท่ีคุณรูจักอยูแลวจะเปนท่ีเปนพ่ีเลี้ยงแนวความคิดใหผูประกอบการ
ได หลังจากนั้นอาจขยายไปในความสัมพันธของยุคคลในวงการวิชาการ เนื่องดวยเปนบุคคลท่ีมีองคความรู 
เปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคาทางความรู 

ในบางครั้งผูประกอบการรุนใหมจะเกิดความกลัวในการขอรองใหพ่ีเลี้ยงธุรกิจท่ีมีประสบการณสูงมา
ชวยเหลือ เนื่องดวยมีความคิดวาบุคคลเหลานั้นอาจคิดวาเปนการเสียเวลา แตในความจริงพ่ีเลี้ยงทางธุรกิจจะ
มีความตองการของตนเองในการแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือชวยใหผูอ่ืนประสบความสําเร็จได 

อยางไรก็ดี การสรางเครือขายแบบเผชิญหนา (face-to-face) หรือพูดคุยแบบระยะทางไกล จะเปน
การสรางเครือขายกับบุคลท่ีมีคุณคาไดอยางดี โดยพ่ีเลี้ยงทางธุรกิจ ก็เปนอีกเครือขายหนึ่งท่ีตองใชวิธีดังกลาว
ในการสื่อสารท่ีสําคัญอยางหนึ่ง   

12.4  เครือขายเสมือนจริง (Virtual Networking) 

การพัฒนาดานการสื่อสารออนไลนทําใหเกิดเครือขายทางสังคมออนไลนท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว 
เนื่องดวยมีความงายและรวดเร็วในการสื่อสารทางสังคมออนไลน ท้ัง Twitter, LinkedIn, Facebook, 
Instagram และ YouTube ตางเปดชองทางใหผูใชติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา ผูมีสวนไดสวน
เสียท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังคูคาทางธุรกิจท่ีจะชวยในการพัฒนา สราง และสนับสนุนใหกิจการเติบโตไดอยาง
รวดเร็ว โดยบุคคลเหลานี้บางสวนจะมาเปน Self-selected Stakeholder และบางครั้งจะกลายเปนหนึ่งในผู
กอตั้ง โดยสื่อสังคมออนไลนนี้ถือเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดังกลาวดวย 

Twitter เปนการสื่อสารท่ีงายท่ีสุดในการคนหาผูท่ีเปน Self-selected Stakeholder ท่ีมีศักยภาพ 
โดยเริ่มจากการใชคําหลักในการคนหาสิ่งท่ีผูประกอบการสนใจ จะคนพบกลุมบุคคลท่ีมีความสนใจใกลเคียงกัน 
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หรือหากตองการใหบุคคลอ่ืนคนหาเราไดงาย อาจทําไดโดยการเขียนประวัติ หรือความสนใจคอนขางยาวใน
ระบบ ก็จะทําใหผูอ่ืนสามารถคนหาตัวตนของผูประกอบการไดอยางครบถวน 

LinkedIn เปนการเชื่อมการสื่อสารจาก Twitter ไดแตจะเปนการเปดชองสําหรับการถามตอบ 
(Question and Answer: Q&A) เพ่ือใหผูประกอบการสามารถสอบถามประสบการณ หรือความทาทายของ
กิจการ และไดรับขอเสนอแนะจากบุคคลหลากหลายกลุม โดยหากเราพบวาคําแนะนําขอไดมีประโยชน จะ
สามารถใชฟ งกชั่น  “Good Answer” เพ่ือเปนการแสดงการสนทนาหรือพูดคุยตอเนื่ องได  อีก ท้ั ง
ผูประกอบการสามารถตอบขอคําถามของบุคคลอ่ืน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความตองการชวยเหลือกบุคคลอ่ืน 
นําไปสูการสื่อสารท่ีตอเนื่องได 

Facebook เปนพ้ืนท่ีปฏิบัติการทางธุรกิจท่ีพัฒนามาจากพ้ืนท่ีปฏิบัติการทางสังคม โดยมีกิจการ
หลากหลายท่ีไดใช Facebook ในการดําเนินการทางธุรกิจ มีท้ังการนําเสนอขอมูลท่ีนาสนใจ รวมท้ังคนหา
ติดตอกับกิจการอ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยนขอตกลงทางธุรกิจ โดยมีการจัดทําเปนกลุมของกิจการเฉพาะใน 
Facebook เพ่ือพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ บางครั้งจะเกิดกลุมท่ีมีคูแขงขันของกิจการอยูดวย 
อยางไรก็ดี การพูดคุยกับบุคลอ่ืน รวมท้ังคูแขง จะสามารถสรางสรรคแนวคิด และแรงบันดาลใจทางธุรกิจได 

YouTube เปนแหลงทรัพยากรในการคนหาองคความรูดานตางๆ จากวีดีโอท่ีมีการโหลดเขามาใน
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ มากกวาเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการสนทนา โดยในขอมูลวีดีโอใน YouTube จะมีท้ังสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
หรือผูเริ่มตนทํากิจกรรมตางๆ และเม่ือผูประกอบการมีความสนใจในขอมูลบน YouTube ก็อาจมีการใช
ชองทางอ่ืน อาทิ Twitter หรือ LinkedIn ในการติดตอครั้งถัดไป 

Instagram เปนเครื่องมือในการสรางเครือขายท่ีมีประโยชน เนื่องจากบุคคลสามารถสง วิดีโอสั้น 
และรูปถาย เพ่ือสรางการติดตอระหวางคนอ่ืน และเสนอภาพกิจกรรม เพ่ือใหคนเหลานั้นรูจักตัวคุณ และ
กิจการท่ีคุณดําเนินการได 

สื่อสังคมออนไลนตางๆมีสวนชวยใหผูประกอบการสามารถคนหา หรือติดตอกับบุคคลท่ีเราสนใจ หรือ
ท่ีมีความหลงใหลในรูปแบบเดียวกัน โยผูประกอบการเริ่มตน (Startup) จะใชชองทางดังกลาวเปนการสื่อสาร
กับบุคคลท่ีมีสวนไดเสียของกิจการ รวมท้ังการหาพ่ีเลี้ยงทางธุรกิจท่ีเหมาะสมดวย 

การรักษาเครือขาย (Maintaining your networks) ก็มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะกับเครือขาย
เสมือน ซ่ึงในบางครั้งจากการท่ีไมพบหนากันซ่ึงหนา ทําใหผูประกอบการลืมในการรักษาสายสัมพันธกับบุคคล
ในเครือขายเสมือน ดังนั้น ผูประกอบจึงจําเปนตองมีการติดตออยางสมํ่าเสมอ อาทิ ในชวงเทศกาลสําคัญ การ
สงขอความเพ่ือสื่อสารจะเปนการรักษาความสัมพันธในเครือขายไวได 

โดยขอความในการสื่อสารอาจเปนขอมูลท่ีนาสนใจ หรือการโตตอบในขอมูลดังกลาว รวมท้ังการ
นําเสนอกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนดวย ความถ่ีในการสื่อสารของแตละเครือขายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลา อาทิ ในชวงท่ีผูประกอบการตองการคําแนะนํา การติดตอสื่อสารก็จะมีจํานวนมากข้ึน ในขณะท่ีชวง
ระยะเวลาอ่ืน อาจมีการติดตอสื่อสารท่ีไมมากครั้ง อยางไรก็ด การเรียนรูการรักษาความสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ มีความจําเปนอยางมากสําหรับผูประกอบการ 
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12.5 การกอตั้งทีมจากเครือขาย (Networking to Build the Founding Team) 

ทีมผูกอตั้ง (Founding Team) เปนกลุมของบุคคลท่ีใชทักษะ และมีขอตกลงรวมกันในการสราง 
และสนับสนุนการเติบโตในกิจการ โดยปกติทีมผูกอตั้งจะประกอบดวย ผูกอตั้ง และผูรวมกอต้ังคนอ่ืน ท่ีจะใช
ทักษะในการดําเนินการสรางกิจการรวมกัน อยางไรก็ดี มิไดมีขอกําหนดในนาดของทีมกอตั้งท่ีแนนอน แตโดย
เฉลี่ยแลวจะอยูระหวาง 2-4 คน 

จุดหมายของทีมผูกอตั้ง คือ การสราง และสนับสนุนการเติบโตของกิจการ และไดรับผลตอบทางท่ี
เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน ในการดําเนินงานดังกลาว การเปนท้ังพนักงาน (employee) เจาของ (owner) 
และผูลงทุนท่ีมีศักยภาพ (potential investors) เปนบทบาทสําคัญของทีมผูกอตั้ง จากงานวิจัยหลากหลายให
ขอสรุปตรงกันในสวนท่ีวาหากกิจการมีการกอตั้งในลักษณะทีมงาน จะเกิดการเติบโตท่ีรวดเร็ว และดําเนินการ
กิจการไดดีกวาการกอตั้งดวยบุคคลเพียงคนเดียว  

งานวิจัยไดมีขอสรุปท่ีนาสนใจเก่ียวกับสถานท่ีในการคนหาทีมผูกอตั้ง ไดแก ผูรวมงานในองคกร 
บุคคลท่ีมีความสัมพันธจากการทํางานท่ีผานมา (ลูกคา ผูสงวัตถุดิบ หรือท่ีปรึกษา) ครอบครัวและเพ่ือน และ
การชักชวนผูประกอบการท่ีเปนผูนําในตลาด เปนตน นอกจากนี้ การคนหาทีมผูกอตั้งจากเครือขาย จะชวยให
เราพบผูประกอบการท่ีเปนผูนําและมีความสนใจในกิจการ โดยพวกเขาเหลานั้นจะเปนคนกําหนดวิสัยทัศน 
สรางความเชื่อในการลงทุน และสามารถเสนอแนวทางการตัดสินใจในชวงท่ีประสบปญหาได  

ผูรวมกอตั้งจะสามารถสรางและขยายการลงทุนในกิจการ ซ่ึงนําไปการประสบความสําเร็จ หรือ
ลมเหลวได โดยทีมงานท่ีประสบความสําเร็จนั้น จะประกอบดวยบุคคลท่ีมีประสบการณ มีทักษะ และ
ความสามารถในการแกไขปญหา รับมือไดกับความกดดัน และเอาชนะอุปสรรค เพ่ือสรางการเจริญเติบโต
ใหแกองคกร การมีความสัมพันธทางสังคมท่ีดีภายในทีม จะชวยสนับสนุนการทํางาน โดย Jenn Houser 
ผูประกอบการเชิงสังคม และผูรวมกอตั้ง Upstart Bootcamp ไดนําเสนอลักษณะท่ีดีของผูรวมกอตั้ง ดังนี้ 
● ผูมีทักษะท่ีเหมาะสม (Possess the right skill) ผูรวมกอตั้งจะตองสามารถแสดงศักยภาพใหเห็นถึง

ความเหมาะสมในงานท่ีทํา โดยอาจตองพิจารณาในทักษะท่ีจะมีประโยชนตอการดําเนินกิจการใน
อนาคตดวย 

● ผูท่ีสามารถลงมือปฏิบัติไดจริง (Take a hands-on approach) ในชวงการกอตั้งในบางครั้งอาจตองมี
การปฏิบัติงานดวยตนเอง ตั้งแตการผลิตจนถึงการบริหาร ผูรวมกอตั้งจึงตองมีแนวคิดในการรวมลง
มือปฎิบัติดวย 

● ผูท่ีใชแนวทางแกปญหาเชิงบวก (Use positive problem solving) การรวมคนทางทีมผูกอตั้งท่ีมี
แนวคิดในการมองอุปสรรคเพ่ือการฝาฟนและเอาชนะ มากกวาการมองอุปสรรคเปนปญหา 

● ผูท่ีสามารถละท้ิงอัตตา (Leave ego at the door) การทํางานเปนทีมจะประสบความสําเร็จจาก
ความรวมมือ และความตองการทํางานใหประสบความสําเร็จรวมกัน ดังนั้นผูรวมกอตั้งท่ีมีอัตตาสูง
หรือมีวาระซอนเรนจนไมสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน การถามคําถามเก่ียวกับชวงเวลาความสําเร็จ
ของทีมท่ีผานมา และสังเกตคําวา “ฉัน(I)” หรือ “เรา( we)” จะชวยใหเห็นทัศนคติในการทํางานได 

● ผูท่ีรวมแบงปนทัศนคติผานดานคุณคา เปาหมาย และความเสี่ยง (Share similar attitude toward 
values, goals, and risk) ความสัมพันธท่ีดีจะมีพ้ืนฐานมาจากความศรัทธา (trust) และจะทําใหทีม
สามารถท่ีจะรวมกันเผชิญหนากับปญหา และแกไขได โดยการจะเขาใจทัศนคติตางๆ ผูประกอบการ
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อาจตองใชเวลาอยูรวมกับผูกอต้ัง เพ่ือวางแผนของกิจการท่ีหลากหลาย และการสรางความเปน
พันธมิตรในการดําเนินงาน 

● ผู ท่ีใสใจในการทํางาน (Care deeply) ผูรวมกอตั้งอาจเปนผู มีความเฉลียวฉลาด มีทักษะ และ
ประสบการณ เพ่ือสามารถบรรลุเปาหมายได แตก็ตองมีความใสใจในกิจกรรมท่ีทําอยู โดยผูรวมกอตั้ง
บางคนท่ีไมไดใสในความสําเร็จของกิจการมากพอ จนอาจละท้ิงความรวมมือได ดังนั้น การหาผูรวม
กอตั้งท่ีมีทักษะ และมีความกระตือรือรนในการตามแนวคิด จะลดความเสี่ยงและเพ่ิมอัตรา
ความสําเร็จของกิจการได 
โ ด ย ลั ก ษ ณ ะ ท่ี สํ า คั ญ ข อ ง ส ม า ชิ ก ใ น ที ม ก อ ต้ั ง แ ส ด ง ไ ด ดั ง รู ป

 
 

รูปท่ี 12.2 Key attributes of founding team members 

ท่ีมา: Atish Davada (2014) 
 

ความหลากหลายของทีม (Team diversity) ท้ังในดานประชากร อาทิ อายุ เพศ เชื้อชาติ และการนับ
ถือศาสนา และดานอ่ืน อาทิ อาชีพ เปาหมาย ความเห็น การศึกษา และประสบการณชีวิต จะชวยใหเกิดการ
สรางทีมท่ีนาสนใจได 

สําหรับประเภทการสรางทีมผูกอต้ังจะมี 2 รูปแบบ ไดแก 1) homogenous team คือ ทีมท่ีมี
องคประกอบของกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน อาทิ อายุ เพศ ศาสนา ประสบการณ และพ้ืนฐานทาง
การศึกษา และ 2) heterogeneous team คือทีมท่ีประกอบดวยกลุมผูคนท่ีมีสวนผสมทางดานความรู ทักษะ 
และประสบการณ อยางไรก็ดี การสรางทีมในลักษณะท้ังสองประเภทมีท้ังขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกันไป 

 

 

  Founding Team 
Members 

 Determinat
ion 

 Resillience 

 Tenacity 

 Commitme
nt  Curiosity 

 Work Ethic 

 Humanity 
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Homogenous team จะทําใหสมาชิกรูสึกมีสวนรวม เนื่องดวยสมาชิกตางมีพ้ืนฐานท่ีใกลเคียงกัน
ทางดานพ้ืนฐานชีวิต วัฒนธรรม ภาษา และประสบการณ ทําใหการสื่อสารในทีมประสบความสําเร็จ และลด
ความเขาใจผิดในทีมไดอยางมาก แตมิไดหมายความวาในทีมจะไมมีความขัดแยง (หลากหลายการศึกษาได
สรุปวา การจัดต้ังทีมท้ังสองรูปแบบ มีโอกาสในการขัดแยงในจํานวนใกลเคียงกัน) ในขณะท่ีความแตกตางของ 
Heterogeneous team ท่ีสมาชิกในทีมจะรูสึกแปลกแยก เนื่องดวยสมาชิกไมไดมีพ้ืนฐานท่ีใกลเคียงกัน 

Heterogeneous team จะเปนสวนผสมของลักษณะดานประสบการณ ทักษะ ชาติพันธ และ
พ้ืนฐานชีวิต ซ่ึงจะชวยในการตัดสินใจ และขยายขนาดของกลุม เพ่ือคนหาผลลัพธในการดําเนินการท่ีนาสนใจ 
และมีแนวโนมทําใหกลุมสามารถคนหาทางแกปญหาได งานวิจัยสวนใหญชี้ใหเห็นวาทีมลักษณะนี้ จะชวย
สรางสรรคผลงานและความมีนวัตกรรมมากกวากลุมแบบแรก แตการสรางทีมเดี่ยวท่ีเปน Heterogeneous 
team อาจไมสามารถสรางการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพได แตจะชวยใหเกิดภาพมุมมองท่ีมีความหลากหลาย 
จนสามารถแกปญหาบางประการไดอยางรวดเร็ว 

ในขณะทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Team) จะเกิดจากการท่ีมีสมาชิกท่ีรวมกันกระตุนใหแตละ
คนสามารถใชความสามารถท่ีหลากหลาย นําเสนอทางแกปญหาท่ีแตกตาง และเนนการใชผลลัพธท่ีมีศักยภาพ
ในการแกปญหาได อยางไรก็ดี กลุมคนท่ีมีความหลากหลาย จะยากในการสื่อสาร และเขาใจซ่ึงกันและกัน 
โดยเฉพาะเม่ือมีความแตกตางทางดานภาษา และวัฒนธรรม จะทําใหสมาชิกในทีมเกิดความเขาใจผิด 
(misunderstand) หรือทําการแยกตัวเอง (isolated) ซ่ึงจะทําใหเกิดความขัดแยงเพ่ิมมากข้ึน อารมณ
ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในกลุมสมาชิก จะนําไปสูประสิทธิภาพการทํางานท่ีแยลงได 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12.3 Dimensions of diversity wheel 

ท่ีมา: DiversityCenter อางใน HR Review (2009) 

Gardenswartz and Rowe (1998) ไดนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับมิติความแตกตางของสมาชิกในทีม 
โดยสรางใน 2 มิติ ไดแก มิติแรก (Primary dimensions) และมิติท่ีสอง (Secondary dimensions) ดังจะ
เห็นจากรูป 12.3 โดยจะมีลักษณะสวนบุคคลเปนแกนกลาง และลอมรอบดวยองคประกอบอ่ืนท่ีแสดงถึง
ลักษณะการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้น 
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เม่ือพิจารณาลักษณะของทีมท่ีลักษณะท่ีดี (Healthy Team) จะพิจารณาถึงการมีสมาชิกท่ีมี
พ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน สามารถใชทักษะและประสบการณเพ่ือทํางานรวมกัน และมีขอตกลงในการลงทุนและ
เผชิญความเสี่ยงรวมกัน อยางไรก็ดี ความแตกตางสวนบุคคลจะนําไปสูความขัดแยงท่ีทําลายลักษณะท่ีดีของ
ทีมได ดังนั้นการทดสอบและสรางสถานการณท่ีทาทาย จะชวยใหทีมสามารถออกจาก พฤติกรรมการเกิด
ความคิดคลอยตาม หรือท่ีเรียกวา Groupthink ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีมีแนวความคิดคลายกัน มีพฤติกรรมท่ีจะ
เห็นชองวางของกลุมและความผิดพลาดได (Gaps and error)  

Patrick Lencioni ผู เขียนหนังสือ The five dysfunction of team ไดสรุปประเด็นท่ีนาสนใจ
เก่ียวกับการสรางท่ีทีมีประสิทธิภาพ ไววา  

“การอภิปรายอยางมีประสิทธิผลในเรื่องตางๆเปนส่ิงท่ีดีสําหรับทีม 
                                                — Productive debate over issues is a good for team” 

 
“หากทีมไมมีขอขัดแยง, คุณจะไมไดรับพันธสัญญาในการทํางาน 

                                                — If you don’t have conflict on a team, you don’t 
get commitment” 

ดังนั้นการขัดแยงท่ีมีลักษณะท่ีดี (Healthy Conflict) จะสรางความชัดเจนในการดําเนินงาน แตความ
ทาทายคือ เราจะทราบไดอยางไรวา ความขัดแยงเพ่ือการพัฒนาดังกลาวนี้จะไมนําไปสูความขัดแยงสวนบุคคล 
นั่นคือ การโตเถียงจะอยูในการประชุม และจะไมมีการไปพูดคุยเปนการสวนตัว หรือการลดความสามารถใน
การทํางานรวมกันลง Professor Kathleen Eisenhardt จากมหาวิทยาลัย Stanford ไดเสนอแนะแนวทางใน
ความขัดแยงท่ีมีลักษณะท่ีดี (Healthy Conflict) ท่ีควรพิจารณา ดังนี้ 

● พัฒ นาทางเลือก ท่ีหลากหลายเพ่ือยกระดับของการอภิปราย (Developed multiple 
alternatives to enrich the level of debate) 

● นําเสนอเปาหมายพ้ืนฐานท่ีจะไดรับการยอมรับรวมกัน (Shared commonly agreed-upon 
goals) 

● ทํางาน/ตัดสินใจจากขอมูลจํานวนมาก (Work with more information rather than less) 
● สรางอารมณ ขัน /ผอนคลายในชวงการตัดสิน ใจ (Injected humor into the decision 

process) 
● รักษาความสมดุลของอํานาจตามโครงสราง (Maintained a balanced power structure) 
● สรางแนวทางการแกปญหาโดยไม ใช วิธีการลงมติ  (Resolved issues without forcing 

consensus) 

การทํางานเปนทีมคือการทํางานกับขอมูลท่ีหลากหลาย และอธปิรายเก่ียวกับขอเท็จจริง มิใชอารมณ 
เม่ือทีมเริ่มมีการอภิปรายและโตเถียงในประเด็นประสิทธิผลในการทํางาน ก็จะลดโอกาสท่ีจะเกิดการโตเถียง
สวนบุคคลลง  

วิธีการท่ีนาสนใจในการลดความคิดคลอยตาม และสนับสนุนใหเกิดความขัดแยงท่ีมีลักษณะท่ีดี คือ 
Devil’s Advocate ท่ีจะเปนการสรางสมมุติฐานการทํางานท่ีทาทาย หรือสนับสนุนใหมีความคิดเห็นท่ี
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แตกตางในกลุม ซ่ึงการกระทําดังกลาวจะทําใหทีมเห็นภาพถึงความเสี่ยง ความคาดหวังในการดําเนินงาน และ
สรางความม่ันใจในแนวคิดของบุคคลอ่ืนๆในทีม วาจะมีความคิดท่ีเปนไปไดในความเปนจริง เพ่ือนําพาทีมไปสู
จุดหมาย แตการใชวิธีการดังกลาวนี้จะสรางความกดดันใหกับบุคคลอ่ืนๆในทีมได ซ่ึงอาจนําไปสูการตอตานใน
ทานท่ีสุด 

ความขัดแยงท่ีมีลักษณะท่ีดีและมีโครงสรางจะเปนสิ่งท่ีดี จะชวยใหสมาชิกเขาใจเปาหมายขององคกร
อยางชัดเจน และไมมีวาระซอนเรนในการทํางาน ซ่ึงจะสงใหมีทีมประสิทธิภาพในการดําเนินงานตอไป 

สรุปทายบท 

● การสรางเครือขาย (Network Building) เปนกระบวนการแบบพลวัตร ท่ีสามารถขยายกลุมบุคคล
ตางๆท่ีเก่ียวของไปไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด ความตอเนื่องของเครือขายจะสรางจุดหมายและคุณคาของ
ธุรกิจ เชื่อมตอไปยังความสําเร็จของผูประกอบการ 

● ทุนทางสังคม (Social Capital) ซ่ึงคือ เครือขายทางสังคมเฉพาะตัว ท่ีเชื่อมโยงกลุมคนท่ีทํางาน
รวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูล และสรางความสัมพันธท่ีนาเชื่อถือระหวางกัน โดยลักษณะทุนทางสังคมใน 
3 รูปแบบ ไดแก 1) พันธะ (Bonds) 2) ตัวเชื่อม (Bridges) 3) การเชื่อมโยง (Linkage) 

● การสรางเครือขายท่ีดีจะเริ่มจากการพบกับบุคลอ่ืนๆในพ้ืนท่ีใกลเคียง หรือการเขารวมปะชุมในชุมชน 
รวมท้ังการสินในระดับมหาวิทยาลัย หอการคา หรือเหตุการณตาง ๆ ท่ีอยูในหนังสือพิมพทองถ่ิน 

● เครือขายเสมือนจริง (Virtual Networking) ผานทาง Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram 
และ YouTube เปนชองทางการสื่อสารออนไลนใหผูใชติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา ผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังคูคาทางธุรกิจท่ีจะชวยในการพัฒนา สราง และสนับสนุนให
กิจการเติบโตไดอยางรวดเร็ว 

● ทีมผูกอตั้ง (Founding Team) เปนกลุมของบุคคลท่ีใชทักษะ และมีขอตกลงรวมกันในการสราง และ
สนับสนุนการเติบโตในกิจการ ประเภทการสรางทีมผูกอตั้งจะมี 2 รูปแบบ ไดแก 1) homogenous 
team คือ ทีมท่ีมีองคประกอบของกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน อาทิ อายุ เพศ ศาสนา 
ประสบการณ และพ้ืนฐานทางการศึกษา และ 2) heterogenous team คือ ทีมท่ีประกอบดวยกลุม
ผูคนท่ีมีสวนผสมทางดานความรู ทักษะ และประสบการณ 

● ทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Team) จะเกิดจากการท่ีมีสมาชิกท่ีรวมกันกระตุนใหแตละคน
สามารถใชความสามารถท่ีหลากหลาย นําเสนอทางแกปญหาท่ีแตกตาง และเนนการใชผลลัพธท่ีมี
ศักยภาพในการแกปญหาได 

● ทีมท่ีลักษณะท่ีดี (Healthy Team) จะพิจารณาถึงการมีสมาชิกท่ีมีพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน สามารถใช
ทักษะและประสบการณเพ่ือทํางานรวมกัน และมีขอตกลงในการลงทุนและเผชิญความเสี่ยงรวมกัน  

● การทดสอบและสรางสถานการณท่ีทาทาย จะชวยใหทีมสามารถออกจาก พฤติกรรมการเกิดความคิด
คลอยตาม หรือท่ีเรียกวา Groupthink ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีมีแนวความคิดคลายกัน มีพฤติกรรมท่ีจะเห็น
ชองวางของกลุมและความผิดพลาดได 
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คําถามทายบท 

12.1 จากอธิบายลักษณะทุนทางสังคมใน 3 รูปแบบ พรอมยกตัวอยางประกอบ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

12.2 จากลักษณะทีมผูกอตั้งจะมี 2 รูปแบบ ไดแก 1) homogenous team และ 2) heterogeneous team 
จงอธิบายขอดีและขอเสียของท้ังสองรูปแบบ พรอมยกตัวอยางประกอบ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

12.3 จงอธิบายพฤติกรรมการเกิดความคิดคลอยตาม หรือท่ีเรียกวา Groupthink วาคืออะไร เกิดใน
สถานการณใด 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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บทท่ี 13 

การนําเสนอแนวความคิด (Pitch your idea) 

 “The purpose of a pitch is to stimulate interest, not to close a deal.” 
--Guy Kawasaki, author and entrepreneur. 

วัตถุประสงค 

1. เขาใจกระบวนการนําเสนอแนวความคิด และวิธีการตางๆในการนําเสนอแนวความคิด 
2. สามารถออกแบบการนําเสนอแนวความคิดไดดวยตนเอง  

หัวขอ 

1. บทนํา (Introduction) 
2. ศิลปะในการนําเสนองาน (The art of pitching) 
3. สวนประกอบของการนําเสนอท่ีนาสนใจ (The Pitch Deck) 
4. ชวงคําถามและคําตอบ (The Question and Answer Period) 

13.1 บทนํา (Introduction) 

หลังจากคนพบไอเดียใหมและโอกาสในการเขาสูตลาด การทดสอบและทดลองตลาด การสราง
รูปแบบธุรกิจท่ีใกลเคียงความเปนจริง และการเขียนแผนธุรกิจในการลงทุน สรรหาผูรวมลงทุน สรางเครือขาย 
และคิดแตกตางเพ่ือสรางธุรกิจไดอยางเหมาะสม  

ในบทนี้จะกลาวถึงการนําเสนอความคิดในสินคาและบริการ ท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุงไอเดียเฉพาะ
กลุมลูกคาเป าหมาย การนําเสนอความคิดแกลูกค า (customers) นักลงทุน (investors) พนักงาน 
(employee) และผูมีสวนไดเสียคนอ่ืนๆ (Stakeholder) ท่ีสามารถแสดงบทบาทในการพัฒนา หรือสนับสนุน
การเติบโตในไอเดียเพ่ือทําธุรกิจ องคความรูและประสบการณท่ีไดจากการดําเนินงานมานําเสนอความคิดท่ีมี
ประสิทธิภาพได 

การนําเสนอความคิด (Pitch) เปนการกระทําเพ่ือนําเสนอและอธิบายถึงลักษณะสินคาและบริการ
ตอผูอ่ืน จุดประสงคของการนําเสนอความคิดไมใชการทําใหผูฟงชอบแคไอเดียของคุณ แตเปนการนําเสนอ
ผลลัพธท่ีนาสนใจ และความมีเสนหในการอภิปรายสินคาและบริการ ดังนั้นการทําศิลปะในการนําเสนอ
แนวความคิดอยางเหมาะสมตอไป 

การนําเสนอแนวความคิดท่ีประสบความสําเร็จ จะนําไปสูการสรางเครือขาย และการทางการตลาด/
ตราสินคา ผูประกอบการมักจะทําการนําเสนอแนวความคิดในตัวสินคาตอผูลงทุน หรือกับบุคคลเพ่ือจางงาน 
หรือสรางเปนพันธมิตรทางธุรกิจ อยางไรก็ดี การนําเสนอแนวความคิดมักจะนําเสนอเปนชุดแนวความคิด 
ไดแก มุมมองจากภายนอก ทีมงาน ไอเดีย และการดําเนินการท้ังหมด ซ่ึงแนวความคิดท่ีพรอมนําเสนอจะตอง
ถูกกําหนดรูปรางตามองคความรูท้ังหมดท่ีเรามี รวมกับการสรางความประทับใจตอผูฟงดวย 
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โดยปกติแลว การนําเสนอแนวความคิดในสินคาและบริการ จะดําเนินการเม่ือไดมีการพิจารณาถึง
แนวทาง กลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสม โดยการเชื้อเชิญใหเกิดการรวมลงทุน หรือรวมทํางานจะเกิดจาก
การมองตลาดท่ีแมนยํา และการนําเสนอแนวทางการออกสูตลาดของสินคาและบริการท่ีมีความนาสนใจดวย 

13.2 ศิลปะในการนําเสนองาน (The art of pitching) 

 การนําเสนองาน (Pitch) เปนท้ังศาสตรดานการตลาดและดานการหาแหลงทุนเพ่ือการดําเนินงาน ซ่ึง
ท้ังพลังของการนําเสนองาน และระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนาการนําเสนองาน ยังไมสามารถระบุขอบเขตได
อยางชัดเจน ยกตัวอยางเชน หากมีการนําเสนองานใหแกผูลงทุน กอนการนําเสนอจะตองมีการพิจารณา
จะตองมีการประเมินกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหม่ันใจในความพรอมสําหรับการนําเสนองาน โดยกิจกรรมท่ีควร
ดําเนินการ คือ การวิเคราะหวาใครคือผูฟงการนําเสนอของคุณ ความตองการของพวกเขา รวมท้ังความ
คาดหวัง สงผลใหคุณสามารถปรับวิธีการนําเสนอได 

 การนําเสนอท่ีมีความสมบูรณ (Perfect Pitch) จะประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) สวนเนื้อหา ซ่ึงคือ
สวนคุณคาของสินคา/บริการ ปญหาและผลลัพธในการแกปญหา และสวนของทรัพยากรท่ีตองใช 2) สวนของ
การสื่อสาร  

เม่ือทําการนําเสนองานแกกลุมบุคคลตาง ๆ อาทิ กลุมผูลงทุนท่ีมีศักยภาพ กลุมพนักงาน กลุมลูกคา 
และกลุมเพ่ือนรวมงาน การนําเสนอท่ีดีจะตองเตรียมสวนประกอบการนําเสนอท่ีนาสนใจ (The Pitch 
Deck) ซ่ึงไดแก การนําเสนอโดยสรุป การทําสไลดนําเสนอประมาณ 10 – 12 สไลด เพ่ือใหผูฟงสามารถเขาใจ
ไอเดียและเง่ือนไขการลงทุนอยางยอได 

เนื่องดวยวิธีการนําเสนอมีความหลากหลาย วิธีการนําเสนอจึงมักจะมีการปดทายในลักษณะท่ีเรียกวา 
Call to action ซ่ึงเปนการกระทําท่ีแสดงใหเห็นถึงความตองการจากการนําเสนอครั้งนี้ ซ่ึงอาจเปนไดท้ังเงิน
ลงทุน คําแนะนําท่ีมีประโยชน ภายหลังการนําเสนอท่ีครบถวน อยางไรก็ดี การนําเสนอสวนมากจะมีสวนใน
การเสนอการความตองการในลักษณะตาง ๆ อาทิ เงินลงทุน คําแนะนํา การขาย การติดตอ และการพูดคุยใน
ครั้งถัดไป ไมวาจะเปนการนําเสนอแบบตอหนา (Face-to-face meetings) หรือทางวีดีทัศน (Powerful 
video) เพ่ือสรางแนวทางประสิทธิภาพในการนําเสนองานแกผูฟง 

การเตรียมตัวนําเสนอนั้น มีความสําคัญ ผูนําเสนอควรท่ีจะเตรียมสถานท่ีการนําเสนอลวงหนา ท้ัง
ทางดานเทคโนโลยีท่ีใช การปองกันหากเทคโนโลยีไมสามารถใชงานได การเตรียมขอมูลสํารองแหลงอ่ืน ๆ ใน
การนําเสนอ รวมท้ังการเตรียมนําเสนอเปนกระดาษ การตรวจเช็คเวลาในการนําเสนอ พรอมท้ังการแสดงให
เห็นถึงการรักษาเวลาของผูอ่ืน และตรวจเช็คเวลาท่ีคนอ่ืนมีใหกับเวลาการนําเสนอของคุณดวย 

การนําเสนองานเปนหมูคณะหรือเปนทีม ตองมีการพิจารณาวาใครนําเสนอหลัก ซ่ึงสวนใหญเปน 
CEO จะเปนผูพูดหลัก สวนทีมอาจพูดในสวนประเด็นยอยอ่ืนๆ ตามความถนัดคนละประมาณ 1 – 2 
สไลด ในระหวางการนําเสนอจัดสรรทีมงานอยางนอย 1 คนจดรายละเอียดเก่ียวกับขอเสนอแนะ หรือคําถาม
ท่ีนาสนใจ เพราะจะเปนการแสดงใหเห็นวาทางทีมสนใจในสิ่งท่ีคุณนําเสนอ และเปนการแสดงใหเห็นคุณคากับ
ขอเสนอแนะได 
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เม่ือการนําเสนอจบลง อาจมีการสรุปผลของการนําเสนอวันนี้ในระหวางทีมงาน พรอมตรวจสอบ
ขอมูลตางๆท่ีไดจากการนําเสนอวามีความถูกตองตรงกัน หากมีผูฟงรองขอใหมีการอธิบายเพ่ิมเติม หรือการ
ถามคําถาม ท่ีผูนําเสนอไมสามารถตอบได ณ เวลาดังกลาว ผูนําเสนออาจดําเนินการขอบคุณและแสดงความ
ยินดีในการสงรายละเอียดเพ่ิมเติมใหกับผูฟงภายในวันนั้นทันที สิ่งสําคัญคือ อยาพยายามลืมความผิดพลาด
หรือขอเสนอแนะท่ีตองนําไปแกไข ทุกคนตองการความจริงใจ และเปนสิ่งท่ีมีคุณคาหากคุณแสดงใหผูฟงเห็น
วาคุณไดรับการเรียนรูจากความผิดพลาดดังกลาวนั่นเอง 

ในทายท่ีสุดการนําเสนอท่ีประสบความสําเร็จจะข้ึนอยูกับการฝกฝน การถายวิดีโอวิธีการนําเสนอของ
คุณ จะชวยใหเกิดการพัฒนาในสวนท่ีคุณตองการแกไขได วิธีการนําเสนอไอเดียนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1) Pitch Approach หรือ Elevator Pitch คือ วิธีนําเสนอไอเดียในระยะเวลาสั้น เปนการนําเสนอ
แนวความคิดท่ีไดรับความนิยมอยางมากในอดีตท่ีผานมาก โดยเปนการแสดงความหมายวา หากคุณ
พบเจอคนสําคัญในลิฟทจะเปนโอกาสท่ีคุณจะนําเสนอไอเดียตั้งแตเวลาท่ีประตูลิฟทพ่ึงปด จวบ
จนกระท่ังลิฟทเปดอีกครั้ง (หมายถึงเปนชวงระยะท่ีคอนขางสั้นมาก อาจนอยกวา 1 นาที) ซ่ึงจะเนน
การอธิบายท่ีนาสนใจและโดดเดนของไอเดีย ในขณะท่ีปจจุบันนั้นชองทางการสื่อสารและเทคโนโลยีท่ี
ครอบคลุมมากข้ึน เปดโอกาสใหการนําเสนอไอเดียตอบุคคลสําคัญมีหลายชองทาง และมีโอกาส
มากกวาในอดีต ดังนั้น Elevator Pitch จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายรูปแบบมากข้ึน แตก็ยังคง
เนนสวนสําคัญคือ ความรวดเร็วและความกระชับในการนําเสนอ  

2) The Storytelling Approach คือ วิธีการนําเสนอท่ีเนนการแสดงไอเดีย พรอมการเลาเรื่องท่ี
กระตุนความสนใจของผูฟง โดยการเลาเรื่องนั้นจะเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย และมีจุดเดนใน
การสรางความเชื่อมโยงและความรูสึกรวมของผูฟง เนื่องจากคนสวนมากจะตัดสินใจหรือสนใจจาก
การไดฟงเรื่องราว ดังนั้นในการเริ่มตนของการนําเสนอนี้ จะเริ่มจากคําวา “ผม/ดิฉันมีเรื่องท่ีจะเลาให
คุณฟง” ซ่ึงเปนการเนนใหคนฟงทราบวาคุณมีเรื่องท่ีนาสนใจจะเลาใหฟง  

 

รูปท่ี 13.1 ตัวอยางของการเริ่มเลาเรื่องกอนการนําเสนอ ในงาน Startup Thailand Hall of Fame 2017 :                   

Startup Thailand Entrepreneurs under 35. 

ท่ีมา: Startup Thailand Staff (2017) 
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ในรายละเอียดของ The Storytelling Approach จะแบงเปนสามสวน ไดแก สวนท่ีหนึ่ง คือ การเลา
เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนอดีตหรือแนวคิดของบุคคลสําคัญ ซ่ึงจะเนนใหเห็นถึงจุดเดนและไอเดียของเรื่อง 
ตามมาดวยสวนท่ีสอง คือ การกลาวถึงปญหาเนนถึงความจําเปนท่ีปญหาตองไดรับการแกไข พรอมท้ัง
ผลลัพธของผูนําเสนอท่ีคาดวาจะแกปญหาดังกลาวได ในสวนท่ีสาม คือ สวนการแสดงใหเห็นถึง
คุณคาของผลลัพธ และเนนย้ําวาทําไมผูนําเสนอถึงคิดวาไอเดียดังกลาวมีความนาสนใจ 

3) The Question Approach คือ วิธีการนําเสนอโดยเริ่มจากการต้ังคําถามมากกวาการแสดงใหเห็น
ถึงสถานการณท่ีเปนอยู ณ ปจจุบัน ซ่ึงเปนวิธีการท่ีดีในการกระตุนใหผูอ่ืนตอบคําถาม หรือคิดตามใน
สิ่งท่ีผูนําเสนอกําลังอธิบายเพ่ือหาคําตอบ ซ่ึงวิธีการนําเสนอแบบนี้จะนิยมใหในการใหผูฟงไดคิด
ทบทวนในประสบการณท่ีผานมา พรอมนําไปสูผลลัพธท่ีผูนําเสนอตองการ  

4) The Twitter Approach คือ วิธีการนําเสนอท่ีเนนสรางความทาทายใหผูฟงจับประเด็นในสวน
สําคัญท่ีผูนําเสนอตองการสื่อสารภายในขอจํากัดเพียง 140 ตัวอักษร (เสมือนการสงขอความทาง 
Twitter) โดยผูท่ีใชวิธีการนําเสนอดังกลาวแลวประสบความสําเร็จอยางมาก ไดแก การนําเสนอของ
บริษัท Apple เก่ียวกับสินคา iPod ท่ีใชขอความวา “1,000 Songs in your Pocket” หรือกับสินคา 
Macbook Air ท่ีใชขอความวา “The World’s thinnest Notebook” 

ความสําเร็จในการนําเสนอผลงานอยูท่ีการฝกฝน โดยสามารถฝกฝนตอหนาเพ่ือน ครอบครัว หรือ
ผูประกอบการท่ีเขาใจกระบวนการดําเนินงานท้ังหมดได รวมท้ังขัดเกลาวิธีการนําเสนอจากขอเสนอแนะและ
ขอความสงกลับมาจากผูฟง โดยเนื้อหาในการนําเสนอจําเปนตองมีความถูกตอง เพราะขอมูลท่ีถูกตอง และ
ตรงประเด็นจะสรางความสนใจใหกับผูฟงไดเปนอยางดี  

13.3 สวนประกอบของการนําเสนอท่ีนาสนใจ (The Pitch Deck) 

 การอธิบายสวนประกอบในการนําเสนออยางนาสนใจ เปนสวนสําคัญท่ีจะดึงดูดผูฟง สวนประกอบ
ของการนําเสนอท่ีนาสนใจ (The Pitch Deck) คือ การนําเสนอยางสั้นๆ ท่ีจะเนนสวนประกอบการสําคัญ
ของกรอบการนําเสนอแบบ TRIM (Team, Resources, Idea, and Market) โดยจะทําการอธิบายอยาง
ชัดเจนในจุดมุงหมายของไอเดีย กลุมเปาหมายของไอเดีย ทรัพยากรท่ีจะทําใหไอเดียประสบความสําเร็จ และ
คนท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการดังกลาว ซ่ึงจะรอยเรียงเปนเรื่องราวของไอเดีย ท่ีจะทําใหเกิดความนาสนใจ
ในการติดตามตอไป 

 การนําเสนอท่ีดีจะเปนการเครื่องมือท่ีมีคุณคา ท่ีจะชวยใหผูประกอบการในการระดมทุน หรือคนหา
ทรัพยากรท่ีสําคัญ โดยจะเปนวิธีการการนําเสนอไอเดียท่ีดีในระหวางการประชุมกับผูลงทุน พันธมิตร ท่ี
ปรึกษา พนักงาน รวมท้ังนักขาว ท่ีตองการทราบเรื่องราวเก่ียวกับกิจการได ผูมีสวนไดเสียในทุกกลุมท่ีสนใจใน
การรวมมือกับกิจการของผูประกอบการ สามารถรับฟงขอเสนอดังกลาวได 

 สวนประกอบในการนําเสนอท่ีสําคัญจะมีอยูประมาณ 10 สไลด แตจํานวนดังกลาวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามวิธีการ และขอมูลในการนําเสนอ แตสวนประกอบในการนําเสนอนั้นจะตองเนนการตอบ
คําถามพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

● อะไรคือปญหาหรือความตองการของลูกคา? 
● คุณสามารถแกไขปญหา หรือตอบโจทยความตองการของลูกคาดวยวิธีการใด? 
● ใครคือลูกคาของคุณ และจํานวนของลูกคานั้นมากเพียงพอท่ีจะสรางการเติบโตในกิจการหรือไม? 
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● อะไรคือขนาดหรือขอบเขตของตลาดสําหรับไปเดียของสินคา/บริการ ณ ปจจุบัน และอนาคต? 
● ทําอยางไรคุณถึงสามารถเขาถึง ไดมา และรักษาลูกคาไวได? 
● ใครคือคูแขงขันของคุณ และคุณมีความแตกตางจากเคาเหลานั้นอยางไร? 
● รูปแบบรายไดและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนคืออะไร? 
● อะไรคือจุดเดนของทีมในการดําเนินการใหไอเดียเกิดข้ึนไดจริง? 
● อะไรคือสิ่งท่ีคุณตองการเพ่ือใหเกิดการดําเนินการตอไป? 

โดยปกติการพูดคุยครั้งแรกจะใชเวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง แตผูนําเสนออาจใชเวลาไมเกิน 20 
นาทีแลวแตวิธีการนําเสนอและขนาดกลุมผูฟงได โดยผูนําเสนออาจมีการเตรียมนําเสนอในหลายองคประกอบ 
ไดแก นําเสนอระยะเวลา 1-, 3-, 10-, 15- และ 20- นาที และตองจัดเตรียมเวลาสําหรับคําถามและคําตอบ 
และถาผูเสนอคาดเดาวาคําถามอาจมีลักษณะท่ีคอนขางยาก หรือซับซอน อาจมีการเตรียมสไลดสนับสนุน 
(Backup Slide) เพ่ือชวยในการตอบคําถาม และแสดงใหเห็นการเตรียมตัวท่ีดีของผูนําเสนอดวย 

สไลดสวนประกอบของการนําเสนอมีไดหลากหลาย และสามารถสรุปไดวารูปแบบท่ีเหมาะสมเปน
อยางไร ผูนําเสนออาจตองใชการฝกฝน และการเรียนรูเพ่ือนําเสนอไอเดียท่ีเหมาะสมได โดยในสวนนี้จะแสดง
ลักษณะสไลดสําหรับการนําเสนอโดยท่ัวไป ดังนี้ 

1. หัวขอ (Title) ประกอบดวยชื่อของบริษัท เครื่องหมายการคา ชื่อคนนําเสนอ และเบอรติดตอ 
สไลดนี้เปนเอกสารการนําเสนอแรกท่ีผูฟงไดเห็นภาพ และจะเปนสไลดท่ีมีระยะเวลาในการฉาย
นานท่ีสุด ดังนั้นอาจตองทําใหนาสนใจโดยใสการออกแบบท่ีสวยงาม และควรใสชื่อของผูนําเสนอ
และชื่อบริษัทในทุกสไลด เพ่ือสรางการจดจํา 

2. วัตถุประสงคของบริษัท/ คําอธิบาย (Company propose/ Description) เปนสไลดเพ่ือให
ขอมูลอยางสั้นๆเก่ียวกับบริษัท และลักษณะการดําเนินการ ณ ปจจุบัน โดยอาจนําเสนอเปนรูป
ประโยคเพียงหนึ่งเดียว เพ่ือดึงดูดผูฟงในการนําเสนอ ในบางกรณีผูนําเสนออาจแสดงใหเห็นการ
เปรียบกับบริษัทท่ีคนท่ัวไปรูจัก ซ่ึงจะชวยใหผูฟงเขาใจแนวความคิดคราวๆของกิจการทันที 

3. ปญหา/ความตองการ (The Problem/ Need) เปนสไลดเพ่ืออธิบายปญหาท่ีบริษัทกําลัง
แกปญหาอยู พรอมท้ังแสดงการคนหาความตองการของผูบริโภค รวมถึงแนวทางท่ีบริษัทอ่ืนใชใน
การแกไขปญหา โดยมุงเนนแสดงความไมมีประสิทธิภาพของแนวทางดังกลาว สาเหตุท่ีทําให
ปญหายังคงอยู ในการนําเสนอผูนําเสนอควรแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของปญหาอยางชัดเจน 
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รูปท่ี 13.2 ตัวอยางของการนําเสนอปญหาหรือความตองการ ในงาน Startup Thailand Hall of Fame 

2017: Startup Thailand Entrepreneurs under 35.  

ท่ีมา: Startup Thailand Staff (2017) 

 

4. วิธีการแกปญหา (The Solution) จะแสดงในสวนของคุณคาในสินคา/บริการท่ีนําเสนอ  เนื่อง
ดวยหากสินคา/บริการดังกลาวแกไขปญหา หรือตอบโจทยลูกคาได บริษัทจะสรางคุณคาไดอยาง
เหมาะสม การนําเสนออาจเปนเพียงการแสดงวิธีการเบื้องตน หรือแสดงสินคาตนแบบท้ังในรูป 
web-based หรือ Mockup ได หรือในบางกรณีอาจเปนการนําเสนอในรูปแบบ Use case ซ่ึง
เปนการนําเสนอในอุตสาหกรรมซอฟแวรท่ีผูฟงสามารถทดลองเลนโปรแกรมบางสวนได 

5. ทําไมถึงตองทําทันที (Why Now?) เปนสวนในการพิจารณาภาพโอกาสของสินคา/บริการใน
การดําเนินธุรกิจ ณ ปจจุบัน โดยแสดงผานแนวโนมของตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง
จะเปนโนมนาวใหผูฟงเห็นภาพความเหมาะสมของสินคา/บริการ ท่ีควรนําเสนอในตลาดโดยทันที 

6. โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity) จะแสดงถึงกลุมของลูกคาในตลาดท่ีมีความ
ตองการสินคา/บริการของบริษัท โดยอาจตองภาพโอกาสของตลาดในสามขอบเขต ไดแก TAM 
(Total Available Market) แสดงภาพลักษณะตลาดรวม ; SAM (Serviceable Available 
Market) แสดงภาพตลาดเปาหมายจากภาพตลาดรวมท้ังหมด; และ SOM (Shared of Market) 
แสดงภาพสัดสวนของตลาดเปาหมายท่ีบริษัทสามารถเขาถึงได การพิจารณาโอกาสทางการตลาด
ท้ังสามขอบเขตนี้ จะชวยใหนักลงทุนมีความเขาใจตลาดเปาหมายท่ีบริษัทมุงหมายมากข้ึน ขอ
สําคัญคือ หากสินคา/บริการท่ีบริษัทนําเสนอ ยังไมมีศักยภาพในการเขาสูตลาดทองถ่ินไดอยาง
ชัดเจน ผูลงทุน/ผูฟงอาจไมสามารถเห็นภาพการเติบโตของกิจการของผูนําเสนอได 
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รูปท่ี 13.3 TAM, SAM, SOM 
ท่ีมา: Neck et. al. (2018) 

 
7. การไดมาซ่ึงลูกคา (Getting Customers) เม่ือทราบถึงขนาดของตลาด และตลาดเปาหมาย

แลว การนําเสนอความเขาใจในกลุมลูกคาเปาหมาย อาทิ พวกเคาเหลานั้นคือใคร และจะเขาถึง
พวกเคาไดอยางไร จะแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางกลุมลูกคาและพฤติกรรมท่ีนาสนใจ 
สงผลใหสามารถคํานวณจํานวนลูกคาท่ีคาดวากิจการสามารถเขาถึงได โดยอาจแสดงท้ังจํานวน
ลูกคาตอวัน ตอเดือน หรือตอป นําไปสูการคาดการณยอดขายได 

8. วิ เ ค ร า ะ ห คู แ ข ง ขั น /ค ว า ม แ ต ก ต า ง จ า ก คู แ ข ง  (Competitor Analysis and 
Differentiation) ในการวิเคราะหคูแขงขัน จะเนนการวิเคราะหคูแขงท่ีมีความสําคัญ รวมท้ังจุด
แข็งและจุดออนของคูแขงเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัท นอกจากนี้การวิเคราะหความแตกตางของ
สินคา/บริการกับคูแขง จะทําใหเห็นภาพลักษณะตลาดชัดเจนมากข้ึน โดยอาจใชเมตริกตําแหนง 
(Positioning Matrix) โดยการนําเสนอจุดเดนของคูแขงขัน พรอมแสดงใหเห็นความเหนือกวาใน
สินคา/บริการของบริษัทในตารางเปรียบเทียบตําแหนงได  

9. แนวทางการดําเนินการ (Traction) เปนการอธิบายกิจกรรมท้ังหมดท่ีไดดําเนินการเพ่ือสราง
ธุรกิจ โดยผูลงทุนมีความตองการเห็นภาพความพยายามในการสรางกิจการ รวมท้ังเหตุการณ
สําคัญท่ีคุณไดบรรลุแลว โดยอาจมีการแสดงเหตุการณท่ีนาสนใจดังนี้ 

a. การยอมรับของลูกคาในชวงทดลอง และรายไดท่ีไดรับ 
b. การทําวิจัยพฤติกรรมผูบริโภค 
c. เว็ปไซดท่ีจัดทํา 
d. การพัฒนาสินคาตนแบบ 
e. การยื่นของจดสิทธิบัตร 
f. การจัดตั้งทีม 
g. การทดสอบผลิตภัณฑ 
h. รายชื่อผูคาวัตถุดิบ 
i. การผลิตสินคาในกลุมแรก 
j. การจัดการระดมทุนออนไลนท่ีดําเนินการ (หรือการลงทุนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ) 

  

Total Available Market 

 

Serviceable Available 
Market 

 Share of Market 
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k. การจัดหาพ้ืนท่ีสําหรับการขาย (ในกรณีของการคาปลีก) 
l. การจัดหาการลงทุนและเงินกู 

โดยแนวทางการดําเนินงานตองแสดงใหเห็นถึงการรับรูได และการสื่อสารไปยังกลุมบุคคลตางๆ 
การนําเสนอชวงนี้อาจแสดงเหตุการณสําคัญท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือวางแผนข้ันตอไป รวมท้ัง
การขยายตลาดไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จํานวนลูกคาท่ีจะเพ่ิมข้ึน และการจางพนักงงานเพ่ิมข้ึน 

10. การเงิน (Financials) แสดงใหเห็นการคํานวณทางดานการเงินท่ีเขาใจงาย และเห็นภาพชัด จะ
เปนจุดสําคัญในการระดมทุน โดยการนําเสนออาจเปนเพียงใหเห็นถึงการคาดการณรายไดใน 3 
ปขางหนา ซ่ึงจะตองมีเหตุผลและสมมุติฐานท่ีนาเชื่อถือ ในขณะท่ีงบทางการเงินตาง ๆ อาจนําไป
ใสในสไลดสนับสนุน เพ่ือใชในการตอบคําถามได 

 
รูปท่ี 13.3 ตัวอยางของการนําเสนอการเงิน ในงาน Startup Thailand Hall of Fame 2017 :                                         

Startup Thailand Entrepreneurs under 35. 
ท่ีมา: Startup Thailand Staff (2017) 

 
11. ทีม (Team) แสดงใหเห็นทีมงานท่ีแข็งแกรงท่ีมีทักษะท่ีเหมาะสม จะทําใหผูฟงเห็นโอกาสในการ

ดําเนินธุรกิจได โดยในการนําเสนอควรแสดงใหเห็นรายชื่อของทีมงาน รูปถาย ประสบการณ และ
การศึกษา และหากบริษัทมีทีมท่ีปรึกษา ก็ควรมีการนําเสนอชื่อดวย และหากบริษัทของคุณมี
จุดเดนท่ีทีมงาน หรือทีมงานมีทักษาะท่ีนาสนใจ อาจนําเสนอในสวนทีมงานชวงเริ่มตนได 
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รูปท่ี 13.4 ตัวอยางของการนําเสนอทีม ในงาน Startup Thailand Hall of Fame 2017 :                                         
Startup Thailand Entrepreneurs under 35. 

ท่ีมา: Startup Thailand Staff (2017) 
12. ความตองการผูนําเสนอ (Call to Action) เปนการนําเสนอความตองการท่ีคาดวาจะไดรับจาก

การนําเสนอ โดยสามารถเปนไดท้ังเงินทุน คําแนะนําในการปรับปรุง ท่ีปรึกษา และทีมงาน โดย
อาจสามารถใสไวในบรรทัดสุดทายของการนําเสนอได สวนประกอบของการนําเสนอท่ีนาสนใจ 
อาจมีการปรับเปลี่ยนไปไดตามวิธีการนําเสนอ และกลุมผูฟง รวมท้ังการปรับเปลี่ยนตามความ
ถนัดของผูนําเสนอดวย 

13.4 ชวงคําถามและคําตอบ (The Question and Answer Period) 

  ในชวงเวลาสําหรับคําถามและคําตอบ มักเปนชวงทายของการนําเสนอ ผูนําเสนอควรแสดงภาพหัว
เรื่องอีกครั้ง เพ่ือใหเกิดการจดจํารูปแบบสินคา/บริการท่ีมีคุณคาได ผูนําเสนอควรเตรียมสไลดสนับสนุน เพ่ือ
ชวยในการตอบคําถาม และหากเปนการนําเสนอแกกลุมผูฟงมากกวาหนึ่งกลุม ควรทําการหาขอมูลในคําตอบ
ท่ีไดรับจากการนําเสนอกอนหนา ใสไวในสไลดสนับสนุนดวย 

 การนําเสนอแนวความคิดในกลุมนักลงทุน ผูบมเพาะธุรกิจ กรรมการในการแขงขันแผนธุรกิจ มักมี
คําถามท่ีนาสนใจแยกเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

คําถามเกี่ยวกับทีม 

• เหตุท่ีพวกคุณคิดวาทีมมีความสามารถในการปฏิบัติตามสิ่งท่ีคุณเสนอในวันนี้? 

• พวกคุณแบงความรับผิดชอบระหวางสมาชิกในทีมอยางไร? 

• การลงทุนระหวางสมาชิกในทีมเปนอยางไร? 

• การตัดสินใจระหวางสมาชิกภายในทีมเปนอยางไร? 

• ในทีมพวกคุณใครเปนผูนํา? 

• ใครเปนผูคนพบแนวคิดแรกเริ่ม? 

• ใครคือผูท่ีทีมตองการอยางมากในแรก? 

• พวกคุณเผชิญอุปสรรคอะไรบาง และสามารถเอาชนะสิ่งเหลานี้ไดอยางไร? 

• พวกคุณเปดใจในการเปลี่ยนความคิดท่ีนําเสนอหรือไม? 

 

คําถามเกี่ยวกับสินคา/ลูกคา 

• อะไรคือสิ่งท่ีทําใหลูกคาอยากลองใชผลิตภัณฑ/บริการของคุณ? 

• เทคโนโลยีท่ีอยูเบื้องหลังผลิตภัณฑของคุณคืออะไร? 

• ผลิตภัณฑของคุณทํางานอยางไร? 

• ผลิตภัณฑของคุณมีความเสี่ยงอะไร? 

• อะไรคือข้ันตอนตอไปในการพัฒนาผลิตภัณฑของคุณ? 



13-10 
 

• ลูกคาสวนใหญของคุณมาจากไหน? 

• ตอนนี้คุณมีลูกคาก่ีคน? 

• ใครจะเปนลูกคารายแรกของคุณ? 

• คุณเขาใจความตองการของลูกคาไดอยางไร? 

• คุณรูไดอยางไรวาคนท่ัวไปตองการสิ่งนี้? 

 

คําถามเกี่ยวกับการแขงขัน 

• ใครคือคูแขงท่ีคุณกลัวมากท่ีสุด? 

• อุปสรรคตอการเขาสูตลาดสูงหรือต่ํา? หรือ เปนเรื่องงายหรือไมท่ีคูแขงจะเขาสูตลาดเดียวกัน? 

• คูแขงของคุณทํารายไดมากขนาดไหน? 

• ทําไมคุณคิดวาแนวความคิดของคุณโดดเดนกวาคูแขง? 

• คูแขงขันของคุณสามารถทําในสิ่งท่ีคุณกําลังทําไดหรือไม? ถาพวกเขาตองการ 

• ทําไมคูแขงของคุณถึงไมทําเชนแนวความคิดนี้? 

 

คําถามดานการเงิน 

• คุณคํานวณขนาดตลาดไดอยางไร? 

• การประมาณการรายไดอยูภายใตสมมติฐาน? 

• ตัวเลขทางการเงินนี้เปรียบกับคูแขงของคุณหรือไม? 

• จะเกิดอะไรข้ึนหากคุณไมบรรลุรายไดตามท่ีคาดการณไว? 

• ถาฉันลงทุนกับคุณแลว อะไรคือแผนในการใชเงินดังกลาวท่ีสรางผลกระทบตอธุรกิจของคุณ? 

• อะไรคือกระบวนการตั้งแตการทําสัญญาลูกคารายแรกจนถึงเวลาปดการขาย? 

• ตนทุนในการหาลูกคาหนึ่งคนเปนอยางไร? 

 

คําถามดานการเติบโต 

• หากคุณประสบความสําเร็จในธุรกิจเริ่มตนนี้ ในอนาคตคุณจะเพ่ิมเติมธุรกิจของคุณไปในทิศทางใด? 

• คุณมีแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ สําหรับผลิตภัณฑ/บริการ/เทคโนโลยีของคุณหรือไม? 

• คุณกําหนดคํานิยามความสําเร็จวาอยางไร? 

• คุณตองการเติบโตมากขนาดไหน? 

• กลยุทธในการออกจากอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจนี้คืออะไร? 

• คุณประมาณการการเติบโตมาดวยวิธีการใด? 
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ภายใตการเตรียมตัวสําหรับการตอบคําถาม ก็ยังคงมีคําถามท่ีนาแปลกใจเกิดข้ึน ซ่ึงโดยสวนมากจะ
เปนคําถามเก่ียวกับความนาเชื่อถือของผูกอตั้ ง หรือความเปนไปไดของโอกาสท่ีถูกนําเสนอใหผูฟ ง 
สวนประกอบของการนําเสนอนี้จะมีความจําเปนในการสรางความนาสนใจ การสรางความม่ันใจในขอผูกพัน 
นําไปสูความตองการลงทุน การนําเสนอท่ีดี จะตองแสดงใหเห็นท่ีมาของธุรกิจ แรงบันดาลใจ และองคความรูท่ี
บริษัทมี พรอมท้ังการแสดงใหเห็นถึงความพรอมในการตอบคําถาม อันจะสรางโอกาสใหเกิดการเชื่อมโยงกับ
บุคคลท่ีนาสนใจ รวมดําเนินการใหกิจการประสบความสําเร็จได 

 

สรุปทายบท 

● การนําเสนอความคิด (Pitch) เปนการกระทําเพ่ือนําเสนอและอธิบายถึงลักษณะสินคาและบริการตอ
ผูอ่ืน จุดประสงคเพ่ือนําเสนอผลลัพธท่ีนาสนใจ และความมีเสนหในการอภิปรายสินคาและบริการ 

● สวนประกอบของการนําเสนอท่ีนาสนใจ (The Pitch Deck) คือ การนําเสนอยางสั้นๆ ท่ีจะเนน
สวนประกอบการสําคัญของกรอบการนําเสนอแบบ TRIM (Team, Resources, Idea, and Market) 
โดยจะทําการอธิบายอยางชัดเจนในจุดมุงหมายของไอเดีย กลุมเปาหมายของไอเดีย ทรัพยากรท่ีจะ
ทําใหไอเดียประสบความสําเร็จ และคนท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการดังกลาว 

● ลักษณะสไลดสําหรับการนําเสนอโดยท่ัวไป ดังนี้ 
o หัวขอ (Title)  
o วัตถุประสงคของบริษัท/ คําอธิบาย (Company propose/ Description)  
o ปญหา/ความตองการ (The Problem/ Need) 
o วิธีการแกปญหา (The Solution)  
o ทําไมถึงตองทําทันที (Why Now?)  
o โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity) 
o การไดมาซ่ึงลูกคา (Getting Customers)  
o วิเคราะหคูแขงขัน/ความแตกตางจากคูแขง (Competitor Analysis and Differentiation)  
o แนวทางการดําเนินการ (Traction) 
o การเงิน (Financials)  
o ทีม (Team) 
o ความตองการผูนําเสนอ (Call to Action) 

● ชวงเวลาสําหรับคําถามและคําตอบ มักเปนชวงทายของการนําเสนอ ผูนําเสนอควรแสดงภาพหัวเรื่อง
อีกครั้ง เพ่ือใหเกิดการจดจํารูปแบบสินคา/บริการท่ีมีคุณคาได ผูนําเสนอควรเตรียมสไลดสนับสนุน 
เพ่ือชวยในการตอบคําถาม 
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คําถามทายบท 

13.1 จากอธิบายลักษณะการนําเสนอท่ีดี พรอมแสดงทัศนคติของทานในการนําเสนอท่ีดี 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

13.2 จากอธิบายวิธีการนําเสนอรูปแบบตางๆ พรอมจุดเดนในการนําเสนอ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

13.3 จากอธิบายสวนประกอบของการนําเสนอท่ีควรมี รวมท้ังขอควรระวังตางๆ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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บทท่ี 14 

การจัดการทรัพยสินทางปญญา (INTELLECTUAL PROPERTY) 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเขาใจประเภทของทรัพยสินทางปญญา 

2. เพ่ือใหทราบถึงการพิจารณาทางเลือกในการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

3. เพ่ือใหทราบถึงการวางแผนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

14.1 บทนํา 

 การจัดการทรัพยสินทางปญญาเปนกระบวนการหนึ่งในการนําสินคาเขาตลาดหากแตไมมีความจําเปนวา

จะตองมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเนื่องจากมีท้ังอรรถประโยชนและมีขอจํากัดในการใชงานของ

ทรัพยสินทางปญญาในแตละประเภท ดังนั้นการขอข้ึนทะเบียนจึงควรเขาใจถึงวัตถุประสงคการขอข้ึนทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาซ่ึงโดยมากประกอบไปดวย การใชเชิงพาณิชย การขายสิทธิ ใชประกอบการโฆษณาสินคา 

สรางความนาเชื่อถือ ปองกันการถูกเอาเปรียบและการใหปฎิบัติตามสัญญา  

อยางไรก็ดีเพ่ือใหเขาใจถึงขอดีและขอเสียตอการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเพ่ือการแขงขันของ

องคกรนั้น ผูเรียนควรไดมีการเขาใจพ้ืนฐานของการจัดการทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงประกอบไปดวยประเภทของ

ทรัพยสินทางปญญา เง่ือนไขในการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ ความเขาใจถึงกระบวนการใน

การจดทะเบียน การวางแผนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ลักษณะของการปกปองทรัพยสินทางปญญา 

รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขัน 

14.2 ความหมายและประเภทของทรัพยสินทางปญญา 

ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง การคุมครองทางกฎหมายตอความคิด แนวคิด ตราสินคา การออกแบบ 

และกระบวนการ ซ่ึงเก่ียวของกับสินคาหรือบริการใหม   

ทรัพยสินทางปญญานั้นเปนทรัพยสินท่ีสําคัญสําหรับองคกร อันเปนผลมาจากการท่ีทรัพยสินทางปญญา

ไดรับการปกปองทางกฎหมาย คําสั่งและประกาศ เพ่ือใหสามารถปกปองผูคิดคนนวัตรกรรม ในขณะเดียวกันก็เปน

การสงเสริมใหสังคมไดประโยชนระยะยาวจากการท่ีมีขอมูลนวัตรกรรมในระบบ  

ทรัพยสินทางปญญาท่ีไดรับการปกปองจากรัฐบาลและองคกรระหวางประเทศแบงออกเปน 6 ประเภท 

ดังแสดงในรูปท่ี 14.1  
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รูปท่ี 14.1 แผนผังประเภทของทรัพยสินทางปญญา 

สิทธิบัตรดานการประดิษฐ ใหการปกปองคุมครองสิทธิ์ของความคิดสรางสรรคในรูปแบบของการประดิษฐ 

ซ่ึงมีขอบเขตการควบคุมในสวนของลักษณะองคประกอบ โครงสรางหรือกลไกลของผลิตภัณฑ รวมท้ังกรรมวิธีใน

การผลิตการักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑหรือการออกแบบรูปแบบลักษณะ

ทางกายภาพภาพภายนอกของผลิตภัณฑท่ีทําใหเกิดความสวยงามหรือแตกตาง และอนุสิทธิบัตรตามขอกําหนด

ตามการคุมครองของกฎหมาย เชน สิ่งประดิษฐท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย หรือเปนเทคโนโลยีท่ีมีความ

ซับซอนไมสูงมาก 

สิทธิบัตรดานการออกแบบ เชน แบบผังภูมิของวงจรรวม เปนแบบหรือแผนผงัของวงจรไฟฟาและการเดิน

ของไฟฟา ท้ังนี้เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการจัดวางแผลการเชื่อตอวงจรไฟฟา เชนตัวตานไฟฟา ตัวนําไฟฟา หรือเสนทาง

เกินไฟฟา เปนตน 

สิทธิบัตรดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หมายถึงชื่อ สัญลักษณหรือสิ่งอ่ืนของผลิตภัณฑหรือบริการท่ีใชเรียก

หรือใชแทนแหลงบงชี้เชิงภูมิศาสตรโดยนัยวามีลักษณะ คุณภาพ การใชงาน มีชื่อเสียง หรือมีลักษณะเฉพาะของ

แหลงพ้ืนท่ีหรือภูมิศาสตรนั้น เชน สมบางมด ทุเรียนนนทบุรี เปนตน 

ลิขสิทธิ์ เปนรูปแบบการปกปองทรัพยสินทางปญญากับงานหรือความคิดสรางสรรคในรูปแบบของงาน

วรรณกรรม ดนตรี ภาพยนตร งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและสิทธิขางเคียงเชน นักรองท่ีเคยเปน

เจาของเพลงภายใตลิขสิทธิ์คายเพลง แตหมดสัญญาแลว เปนตน 

เครื่องหมายการคา หมายถึงเครื่องหมาย สัญลักษณ หรือตราสินคาท่ีใชกับสินคาหรือบริการ โดยมาอยูใน

ประเภทของเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายและสัญลักษณท่ีเก่ียวของกับสินคาและมีความแตกตางกับตรา

สินคาอ่ืน เครื่องหมายรับรอง เปนเครื่องหมายการคาอีกประเภทหนึ่งท่ีใชในการรับรองคุณภาพสินคาหรือบริการ

 

ทรัพยสินทางปญญา 

สิทธิบัตร 

การประดิษฐ การออกแบบ 
สิ่งบงช้ีทาง
ภูมิศาสตร  

เครื่องหมาย
การคา 

ลิขสิทธ์ิ 
ความลับทางการ

คา 
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ใดบริการหนึ่ง และเครื่องหมายรวมท่ีองคกรหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของรวมกันในตราสินคาหรือเครื่องหมาย

รับรอง เชน สมารทบอรดโดยชาง เปนตน  

ความลับทางการคา ขอมูลท่ีถูกปกปดไมใหเปนท่ีเปดเผย มีมูลคาเชิงพาณิชย และมีกลไกปกปองการหลุด

รั่วของขอมูล ตัวอยางของความลับทางการคาไดแก สูตรน้ําอัดลมหรือสูตรเครื่องเทศในการใชทําอาหาร เปนตน 

14.3 การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุมครอง 

 สิ่งประดิษฐท่ีไดมีการคิดคนข้ึนมานั้นจําเปนตองมาพิจารณาถึงรูปแบบในการไดรับความคุมครองเนื่องจาก

การข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญาในบางประเภทเชน ในสวนของความลับทางการคาไมมีความจําเปนท่ีจะตอง

ข้ึนทะเบียน (หรือการข้ึนทะเบียนจะทําใหไดรับผลประโยชนต่ํากวาท่ีควรเนื่องจากจะเปนการเปดเผยสูตร) 

เครื่องหมายการคาและลิขสิทธิ์เปนทรัพยสินทางปญญาอีกสองรูปแบบท่ีไมมีความจําเปนท่ีตองข้ึน

ทะเบียนเนื่องจากไดรับการปกปองโดยอัตโนมัติและปกปองอัตโนมัติแบบมีเง่ือนไขถึงแมวาจะมีการไปข้ึนทะเบียน

หรือไมก็ตาม 

สําหรับสิทธิบัตร อันประกอบไปดวยสิทธิบัตรดานการประดิษฐ การออกแบบ และสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

นั้นเปนเพียงกลุมเดียวท่ีมีความจําเปนท่ีตองมีการข้ึนทะเบียน อยางไรก็ดีบทนี้จะเนนถึงการข้ึนทะเบียนสิทธิบัตร

ของสิ่งประดิษฐและการออกแบบเทานั้น ไมรวมถึงสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และจะไมรวมถึงทรัพยสินทางปญญาท่ีไม

มีความจําเปนตองข้ึนทะเบียนท้ังสิ้น 

สําหรับสิทธิบัตรดานการประดิษฐนั้นหากเปนสวนของสิ่งประดิษฐท่ีมีอรรถประโยชนใหมนั้น จะจด

ทะเบียนเปนสิทธิบัตรดานการประดิษฐ (หากเปนการปรับปรุงบางสวนจะอยูในรูปแบบของอนุสิทธิบัตร) สวนการ

ออกแบบนั้นถาเปนการออกแบบระบบการทํางานการออกแบบรวดลายหรือรูปรางท่ีใหเกิดความสวยงามขอสินคา

จะเปนสิทธิบัตรดานการออกแบบ หมายเหตุของการข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรดานการประดิษฐจะบรรลุผล (ไดรับการ

คุมครองจากการทําซํ้าในดานกระบวนการผลิตและการขายสินคา) หากการยื่นของการจดสิทธิบัตรดานการ

ประดิษฐนี้พิสูจนไดวามี 4 คุณสมบุติหลักดังนี้ 

(1) สิทธิบัตรดานการประดิษฐนี้จะตองถูกพิสูจนใหไดถึงอรรถประโยชนตอบางกลุมบุคคลในบาง

สภาพแวดลอมหรือเง่ือนไข 

(2) ขอระบุของการประดิษฐนั้นไมเคยมีหลักฐานวามีการเปดเผยตอสาธารณะมากอนในรูปแบบตางๆ 

เชน การนําเสนอ การตีพิมพ การพัฒนาเปนสินคา หรือเปนสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของสิทธิบัตรท่ีเคยมี

การข้ึนทะเบียนกอนหนานี้ 

(3) ไมเปนท่ีประจักษ (เชิงหลักฐาน) จากกลุมบุคคลท่ีอยูในสภาพปญหาท่ีเก่ียวของกับสิทธิบัตรนี้

เหมือนกัน 

(4) องคประกอบอ่ืน เชน คาธรรมเนียม อายุการคุมครอง ข้ันตอนการจดทะเบียนท่ีไมยุงยากซ่ึงผูขอ

อาจจะนํามาประกอบการพิจารณาเลือกวาจะยื่นคําขอแบบใด 
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ในกรณีท่ีมีการจดสิทธิบัตรไดสําเร็จตามเง่ือนไขดังกลาวนั้น ผูท่ีเปนเจาของสิทธิบัตรจะมีสิทธิดานการ

ปกปองสทิธิบัตรจากการนําไปใชโดยผูอ่ืนได ผานรูปแบบการฟองรองทางกฎหมายท่ีระบุใหทราบวาผูท่ีจะสิทธิบัตร

นั้นมีสิทธิ์ในขอระบุท่ีจดทะเบียน ซ่ึงผูอ่ืนจะตองรับรูอยางเปดเผย (ไมสามารถอางวาไมรูได) ท้ังหมดและบางสวน

ของขอระบุนั้นๆ ทําใหคูแขงไมสามารถท่ีจะนําๆไปใชได โดย ณ ปจจุบันกฎหมายท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินทาง

ปญญาหลักอยู  8 ฉบับ อันไดแก  (1) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ .ศ .2521 (แก ไขเพิมเติม พ .ศ .2537) (2) 

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2533 (แกไขเพิมเติม พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2542) (3) พระราชบัญญัติเครืองหมาย

การคา พ.ศ.2534 (แกไขเพิมเติม พ.ศ.2543) (4) พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 (กระทรวงเกษตร

และสหกรณ) (5) พระราชบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543 (6) พระราชบัญญัติความลับทางการคา 

พ.ศ.2545 (7) พระราชบัญญัติสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ.2546 (8) พระราชบัญญัติผลิตภัณฑซีดี พ.ศ.2548 

ขอบังคับทางกฎหมายเหลานี้เปนกฎหมายท่ีมีสภาพบังคับของโทษเปนลักษณะทางแพงและอาญา

คุมครองสิทธิของผูไดรับสิทธิทางกฎหมายแตเพียงผูเดียวในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยการดําเนินคดีจะตองมีผูรอง

ทุกขกลาวโทษ โดยพ้ืนท่ีการคุมครองจะอยูในประเทศไทย และหรือตามภาคีอนุสัญญาท่ีประเทศไทยมีรวมกับ

ประเทศหรือกลุมประเทศอ่ืน 

14.4 กระบวนการข้ึนทะเบียนสิทธิบัตร 

 กระบวนการข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรดานการประดิษฐนั้น มีข้ันตอนสําคัญในการดําเนินการ 7 ข้ันตอนอัน

ประกอบดวย (1) การพัฒนากลยุทธการข้ึนทะเบียน (2) การศึกษาขอมูลการประดิษฐท่ีเก่ียวของกอนหนา (3) การ

ระบุขอบงชี้ (4) คําอธิบายถึงการทํางานของสิ่งประดิษฐ (5) การเขียนขอบงชี้ท่ีจะทําใหสามารถไดรับการปกปอง

สิทธิของผูประดิษฐ (6) การยื่นเอกสารคํารองขอข้ึนทะเบียน และ (7) การปรับปรุงจากผลการพิจารณาคํารอง 

14.4.1 การพัฒนากลยุทธการข้ึนทะเบียน 

การพัฒนากลยุทธการข้ึนทะเบียนนั้น จะพิจารณาในดานของเวลาในการข้ึนทะเบียน ประเภทของ

สิทธิบัตรท่ีข้ึนทะเบียน และขอบเขตของขอระบุ 

สําหรับดานเวลาในการข้ึนทะเบียนนนั้นบางประเทศอยางเชน สหรัฐอเมริกาไดมีการกําหนดไววาจะตองมี

การยื่นคํารองการขอข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรภายในเวลา 1 ปกอนท่ีจะสามารถเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งประดิษฐแกสาธารณะ ในขณะท่ีหลายๆ ประเทศในโลกไดมีขอกําหนดไววาตองมีการยื่นทะเบียนกอนเปดเผย

ขอมูลสิ่งประดิษฐจํานวน 1 ป โดยการเปดเผยตอสาธารณะหมายถึงการท่ีมีการใหขอมูล นําเสนอหรือให

ความหมายของสิ่งประดิษฐแกบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ืไมเก่ียวของกับการเก็บความลับของสิ่งประดิษฐและขอมูล

ของสิ่งประดิษฐ อาทิ การตีพิมพรายระเอียดของสิ่งประดิษฐในบทความ นิตยาสาร เอกสารนําเสนอในงานแสดง

สินคา เว็บไซต หรือการทดสอบทางการตลาด 

สําหรับประเภทของสิทธิบัตรท่ีข้ึนทะเบียนนั้น สามารถพิจารณาไดเปนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ซ่ึงไดมี

การใหความหมายแลวในหัวขอ 4.0) ซ่ึงการพิจารณาประเภทตัดสินโดยการท่ีสิ่งประดิษฐนั้นมีอัตถประโยชนใหม
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และไมเคยเปดเผยขอมูลท่ีใดมากอน หากเปนอนุสิทธิบัตรนั้นจะเนนการปรับปรุงการทํางานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของสินคาหรือกระบวนการเดิม  

ขอบเขตของขอระบุ เปนกระบวนการท่ีพิจารณาองคประกอบของสิ่งประดิษฐท้ังหมดและพิจารณาถึง

องคประกอบในสิ่งประดิษฐนั้นท่ีจะสามารถจดสิทธิบัตรได ซ่ึงองคประเด็นท่ีควรใหความสําคัญนั้นมาจากการท่ี

พิจารณาวาองคประกอบของขอระบุใดท่ีจะสามารถในการปกปองการทําซํ้าของคูแขงและยังปกปองการเขามาของ

คูแขงในตลาดไดดวย ขอใหพึงระลึกดวยวาสิ่งประดิษฐบางประเภทจะมีองคประกอบท่ีสามารถจดสิทธิบัตรไดใน

หลายสวนและยังอยูในหลายประเภทของสิทธิบัตรท่ีจดไดดวย ดังนั้นการยื่นคํารองขอสิทธิบัตรก็จะตองมีรายการ

ดําเนินการท่ีพรอมกัน 

14.4.2 การศึกษาขอมูลการประดิษฐท่ีเกี่ยวของกอนหนา 

การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญา เปนกระบวนการในวการตรวจสอบและตรวจคนวา สิ่งประดิษฐหรือ

โครงการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญานั้น มีทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืนเก่ียวของหรือไม ท้ังอยูในรูปแบบ

ของสิทธิบัตร การอนุญาตใชสิทธิ์ หรือขอตกลงตางๆ ท่ีอาจผูกพันอยูกับเทคนิคและวัสดุหรือไม  

ขอมูลการตรวจสอบทรัพยสินทางปญญายังมีประโยชนในการวางแผนการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการ

วิจัยสิ่งประดิษฐจัดการทรัพยสินทางปญญาดวย นั่นคือ อาจมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินการ หรือเลือกใชวิธีการ 

เทคนิค และขอมูลตางๆ ท่ีผูกพันทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืนอยูนอยท่ีสุด กอนท่ีจะเผยแพรขอมูลสูตลาด อันจะ

นํามาซ่ึงความเสียหายดานผลประโยชนและความนาเชื่อถือ 

สําหรับข้ันตอนการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกอนหนาและการตรวจสอบทรัพยสินทางปญญานั้นแบงออกได

เปน 4 ระดับไดแก  

(1) รวบรวมรายการวัสดุ สารเคมี กระบวนการ เทคนิค ท่ีเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐ เนื่องจากขอมูลเหลานี้

เปนฐานขอมูลในการดําเนินการตรวจสอบ ท้ังนี้เนื่องจากการขาดขอมูลบางสวนเปนความเสี่ยงท่ีจะ

ละเมิดสิทธิของผูอ่ืนได และหากมีขอมูลมากเกินไปจากท่ีใชจริงก็อาจทําใหตองมีการขออนุญาตใช

สิทธิโดยไมจําเปนได 

(2) สืบคนทรัพยสินทางปญญาตามรายการท่ีระบุไวใน (1) ท่ีอาจจะเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐ ขอบเขตของ

การสือคนเอกสารของทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบตางๆ อันแสดงท่ีมาของสิทธิทางกฎหมายและ

เง่ือนไขการใช รวมถึงสัญญาและขอตกลงตาง ๆ ดวย 

(3) วิเคราะหทรัพยสินทางปญญาท่ีบันทึกอยูในหัวขอตาง ๆ เชน อายุการคุมครอง การขออนุญาตใชสิทธิ์ 

เง่ือนไขขอตกลง ประเทศท่ีรับความคุมครองและผูท่ีเก่ียวของ  

(4) จัดการกับทรัพยสินทางปญญาท่ีผูกพันอยู  เชน การเจรจาของอนุญาตใชสิทธิ์ ซ่ึงประเด็นท่ีควร

พิจารณารวมคือการแยกวิเคราะหและจัดการรูปแบบทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบตาง ๆ อยาง

เหมาะสมโดยผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
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การศึกษาขอมูลการประดิษฐท่ีเก่ียวของกอนหนาและการตรวจสอบสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญาอ่ืน

นั้นไมจําเปนท่ีตองใหสิ่งประดิษฐเสร็จสมบูรณสามารถกระทําไดเลยตั้งแตกอนท่ีสิ่งประดิษฐจะแลวเสร็จเพ่ือใหการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รูปแบบ และวิธีการกระทําไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ไมตองคอยจนถึงจนสําเร็จเปน

สิ่งประดิษฐและตองกลับไปแกไของคประกอบหรือสาระสําคัญของสิ่งประดิษฐ นอกเหนือจากนั้นอาจจะเจอ

สิทธิบัตรท่ีหมดอายุแลวท่ีสามารถนํามาใชไดเลยโดยไมจําเปนตองมีการใหคาตอบแทน 

14.4.3 การระบุขอบงช้ีเบ้ืองตน 

การไดมาซ่ึงสิทธิบัตรนั้นทําใหเจาของสิทธิบัตรไดรับสิทธิทางกฎหมายในการปกปองการใชประโยชนจาก

สิ่งประดิษฐหรือขอบงชี้ของสิ่งประดิษฐจากคูแขง ขอบงชี้หมายถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งประดิษฐท่ีถูกระบุและ

เขียนในรูปแบบของกฎหมายสอดคลองกับขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับเง่ือนไขของทรัพยสินทางปญญา 

ในข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีจะระบุขอบงชื้โดยยังไมตองพิจารณาถึงภาษากฎหมาย ในทางปฎิบัติในข้ันตอน

นี้เปนข้ันตอนท่ีใหเกิดการคิดและระบุถึงขอบงชี้เฉพาะของสิ่งประดิษฐ ผานการเรียงลําดับลักษณะและการใชงานท่ี

คิดวามีความเฉพาะและมีอรรถประโยชน 

14.4.4 คําอธิบายถึงลักษณะและการทํางานของส่ิงประดิษฐ 

 การอธิบายลักษณะของสิ่งประดิษฐนั้นตองสามารถสื่อสารประเด็นดานของการประดิษฐคิดคนไดดี

เพียงพอ โดยท่ีบุคคลธรรมดาท่ีมีทักษะและความสามารถในการปฎิบัติงานท่ัวไปในสายงานท่ีเก่ียวของกับการใช

สิ่งประดิษฐสามารถใชสิ่งประดิษฐได 

คําอธิบายลักษณะควรจะถูกนําเสนอคุณคาของสิ่งประดิษฐและขอจํากัดของอุปกรณหรือกระบวนการ

ปจจุบันท่ีสิ่งประดิษฐจะเปนแนวทางในการแกไขปญหาได  

คํารองขอสิทธิบัตรโดยมากจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการท่ีมีมีคุณสมบัติในการพิจารณาหรือมี

ประสบการณในการอานหรือสืบคนสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐท่ีนําเสนอ ดังนั้นคําอธิบายลักษณะจึงตอง

สามารถใหเหตุผลและชักจูงใหคณะกรรมการเชื่อไดวาสิ่งประดิษฐมีอรรถประโยชนมากกวาสิ่งท่ีมีอยูเดิม 

  เพ่ือใหสามารถตอบสนองวัตถุประสงคพ้ืนฐานของการจัดการทรัพยสินทางปญญาท่ีเนนการใหขอมูลของ

สิ่งประดิษฐแลกกับการไดสิทธิ์ในการปกปองสิทธิในชวงเวลาหนึ่ง การอธิบายลักษณะของสิ่งประดิษฐประกอบดวย

หัวขอดังตอไปนี้ 

(1) หัวขอ เปนการใหคําอธิบายอยางสั้นเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ 

(2) รายชื่อผูประดิษฐ เปนรายชื่อของผูท่ีคิดคนสิ่งประดิษฐ โดยทางกฎหมายแลวไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ

จํานวนของผูคิดคนในเอกสารการยื่นขอสิทธิบัตร 
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(3) ขอบเขตของสิ่งประดิษฐ อธิบายถึงประเภทของเครื่องมือ สินคา เครื่องจักร หรือวิธีท่ีสิ่งประดิษฐนี้

เก่ียวของ 

(4) ภูมิหลังของการประดิษฐ เปนการระบุถึงปญหาท่ีการประดิษฐนี้จะชวยเหลือและแกไขใหดีข้ึนได 

(5) บทสรุปของการประดิษฐ สวนนี้เปนการนําเสนอสวนสําคัญท่ีเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐในรูปแบบสรุป 

บทสรุปนี้ระบุถึงขอดีของสิ่งประดิษบท่ีจะชวยแกปญหา  

(6) คําอธิบายอยางสั้นเก่ียวกับภาพวาดประกอบ เปนลําดับของภาพวาดประกอบการอธิบายลักษณะของ

สิ่งประดิษฐ 

(7) คําอธิบายอยางละเอียดของสิ่งประดิษฐ เปนสวนท่ีอธิบายองคประกอบ สวนประกอบ และคําอธิบาย

องคประกอบ สวนประกอบ และการทํางานของสิ่งประดิษฐนั้นอยางละเอียด 

14.4.5 การเขียนขอบงช้ีท่ีจะทําใหสามารถไดรับการปกปองสิทธิของผูประดิษฐ 

 ถึงแมวาการระบุขอบงชี้นําเสนอเปนลักษณะของคําพูด หากแตลักษณะการเขียนเปนตรรกะแบบ

คณิตศาสตร โดยท่ีโครงสรางการเขียนเปนสูตรดังนี้ 

X = A+B+C โดยท่ี A = u+v+w+.... 

สูตรนี้สามารถเขียนในภาษาเขียนไดดังนี้ สิ่งประดิษฐ X ประกอบดวยองคประกอบยอย 3 สวนไดแก

องคประกอบ A องคประกอบ B และองคประกอบ C โดยท่ีองคประกอบ A นั้นมีองคประกอบยอยสามสวนไดแก 

องคประกอบยอย u องคประกอบยอย v และองคประกอบยอย w  

สําหรับสิทธิบัตรท่ีมีขอบงชี้มากกวา 1 จุดสามารถระบุขอบงชี้ไดโดยการระบุโครงสรางการเขียนใน

ลักษณะของการเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เชน ขอบงชี้ขององคประกอบหลักประกอบดวยองคประกอบ

ยอย 3 ตัว อันไดแก องคประกอบยอยท่ี 1 องคประกอบยอยท่ี 2 และองคประกอบยอยท่ี 3 ซ่ึงหากมีรูปประกอบ

ก็สามารถใสรูปประกอบและอธิบายตามองคประกอบหลักและยอยตามรูปประกอบได  

14.4.6 การย่ืนเอกสารคํารองขอข้ึนทะเบียน 

การยื่นเอกสารคํารองสําหรับการขอข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทยนั้นมีความแตกตางของการยื่อย

สิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตรดานการประดิษฐ และสิทธิบัตรดานการออกแบบ ซ่ึงการเตรียมความพรอมดาน

เอกสารกอนยื่นมีดังนี้ 

 14.4.6.1. การย่ืนเอกสารคํารองขอข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ 

 เอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของกับการข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐประกอบดวย (1) แบบพิมพคํา

ขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก (2) รายละเอียดการประดิษฐ ท่ีมีหัวขอครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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(3) ขอถือสิทธิ (4) บทสรุปการประดิษฐ (5) รูปเขียน (ถามี) (7) เอกสารอ่ืน ( ถามี ) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญา

การวาจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล เปนตน และ (8) คาธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนสิทธิบัตร

การประดิษฐจํานวน 500 บาทถวน  

 14.4.6.2. การย่ืนเอกสารคํารองขอข้ึนทะเบียนอนุสิทธิบัตรดานการประดิษฐ 

 เอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของกับการข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐประกอบดวย (1) แบบพิมพคํา

ขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก (2) รายละเอียดการประดิษฐ ท่ีมีหัวขอครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(3) ขอถือสิทธิ (4) บทสรุปการประดิษฐ (5) รูปเขียน (ถามี) (6) เอกสารอ่ืน ( ถามี ) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญา

การวาจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล เปนตน และ (7) คาธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนสิทธิบัตร

การประดิษฐจํานวน 500 บาทถวน  

 14.4.6.3. การย่ืนเอกสารคํารองขอข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรดานการออกแบบ 

 เอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของกับการข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐประกอบดวย (1) แบบพิมพคํา

ขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก (2) คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ (ถามี) (3) ขอถือสิทธิ (4) รูปเขียน (5) 

เอกสารอ่ืน (ถาม) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการวาจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล เปนตน 

และ (6) คาธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐจํานวน 250 บาทถวน  

 สําหรับสถานท่ียื่นคํารองนั้นสามารถกระทําไดท่ี สวนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) สํานักสิทธิบัตร กรม

ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เลขท่ี 44/100 ถ. สนามบินน้ํา ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดท่ีทานมีภูมิลําเนาอยู โดยสามารถ ยื่นขอโดยตรงตอพนักงานเจาหนาท่ีพรอมชําระ

คาธรรมเนียม หรือสงคําขอทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาท่ี พรอมชําระคาธรรมเนียม โดยชําระทาง

ธนาณัติสั่งจายในนาม กรมทรัพยสินทางปญญา 

14.4.7. การดําเนินการหลังการย่ืนคํารองขอข้ันทะเบียนสิทธิบัตร 

14.4.7.1. การย่ืนเอกสารคํารองขอข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ 

หลังจากมีการยื่นเอกสารคํารองขอข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรดานการออกแบบ หากเจาหนาท่ีพบความไม

สมบูรณของเอกสารจะมีการแจงใหผูยื่นคํารองแกไข และผูยื่นคํารองตองแกไขใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 90 วัน

นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงใหแกไข โดยการแกไขเพ่ิมเติม ผูยื่นคํารองขอจะตองใชแบบฟอรม สป/สผ/อสป/003-ก  

ในการยื่นขอแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมการดําเนินการเปนเงิน 250 บาท  

ในกรณีคํารองขอข้ึนทะเบียนถูกตองหรือไดแกไขถูกตองแลว เจาหนาท่ีทะเบียนจะรับจดทะเบียนและออก

อนุสิทธิบัตรใหแกผูยื่นคํารองขอ โดยเจาหนาท่ีทะเบียนจะแจงใหผูยื่นคํารองมาดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการ

รับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบตัรและประกาศโฆษณาภายใน 60 วันนับจากวันท่ีไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะ

ถือวาผูขอละท้ิงคําขอ และใหจัดสงคําขอรับสิทธิบัตรชุดลาสุดอีกหนึ่งชุดพรอมท้ังสงคําแปลขอถือสิทธิ บทสรุปการ
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ประดิษฐเปนภาษาอังกฤษ ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสใหมีการคัดคานกรณีท่ีผูอ่ืนเห็นวาสิ่งท่ียื่นขอสิทธิบัตรนั้นไมเปนไป

ตามเง่ือนไขของกฎหมาย หรือผูขอไมไดเปนผูประดิษฐแอบเอาของผูคัดคานซ่ึงเปนผูประดิษฐมาจดทะเบียน การ

ประกาศโฆษณานั้นจะประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร เปนเวลา 1 ป 

เม่ือประกาศโฆษณาแลว ผูขอตองยื่นขอใหตรวจสอบการประดิษฐ พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน 

250 บาท โดยใชแบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ป นับตั้งแตวันประกาศโฆษณา หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอ

ละท้ิงคําขอ  

ภายหลังจากมีการขอใหตรวจสอบแลว เจาหนาท่ีจะทําการสืบคนเอกสารวา เคยมีสิ่งประดิษฐเดียวกัน

หรือคลายกันหรือไม (รวมท้ังตรวจคนเอกสารจากตางประเทศดวย) ถาคําขอถูกตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

กฎหมาย จะแจงใหผูขอมาชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเปนเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรใหผูขอตอไป 

หากไมถูกตองจะยกคําขอ 

14.4.7.2. การย่ืนเอกสารคํารองขอข้ึนทะเบียนอนุสิทธิบัตรดานการประดิษฐ 

หลังจากมีการยื่นเอกสารคํารองขอข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรดานการออกแบบ หากเจาหนาท่ีพบความไม

สมบูรณของเอกสารจะมีการแจงใหผูยื่นคํารองแกไข และผูยื่นคํารองตองแกไขใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 90 วัน

นับต้ังแตวันท่ีไดรับแจงใหแกไข โดยการแกไขเพ่ิมเติม ผูยื่นคํารองขอจะตองใชแบบฟอรม สป/สผ/อสป/003-ก  

ในการยื่นขอแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมการดําเนินการเปนเงิน 500 บาท  

ในกรณีคํารองขอข้ึนทะเบียนถูกตองหรือไดแกไขถูกตองแลว เจาหนาท่ีทะเบียนจะรับจดทะเบียนและออก

อนุสิทธิบัตรใหแกผูยื่นคํารองขอ โดยเจาหนาท่ีทะเบียนจะแจงใหผูยื่นคํารองมาดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการ

รับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรและประกาศโฆษณาภายใน 60 วันนับจากวันท่ีไดรับแจง การประกาศโฆษณา

นั้นจะประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร เปนเวลา 1 ป 

เม่ือประกาศโฆษณาแลว บุคคลอ่ืนท่ีมีสวนไดเสีย สามารถท่ีจะขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตรวาเปนไปตาม

เง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม ภายใน 1 ปนับจากวันท่ีประกาศโฆษณา โดยใชแบบ สป/อสป/005-ก หาก

ปรากฏวา อนุสิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนตอไป 

14.4.7.3. การย่ืนเอกสารคํารองขอข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

หลังจากมีการยื่นเอกสารคํารองขอข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรดานการออกแบบผลิตภัณฑ หากเจาหนาท่ีพบ

ความไมสมบูรณของเอกสารจะมีการแจงใหผูยื่นคํารองแกไข และผูยื่นคํารองตองแกไขใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 90 

วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงใหแกไข โดยการแกไขเพ่ิมเติม ผูยื่นคํารองขอจะตองใชแบบฟอรม สป/สผ/อสป/003-ก  

ในการยื่นขอแกไขเพ่ิมเติมพรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมการดําเนินการเปนเงิน 250 บาท  

ในกรณีคํารองขอข้ึนทะเบียนถูกตองหรือไดแกไขถูกตองแลว เจาหนาท่ีทะเบียนจะรับจดทะเบียนและออก

อนุสิทธิบัตรใหแกผูยื่นคํารองขอ โดยเจาหนาท่ีทะเบียนจะแจงใหผูยื่นคํารองมาดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการ
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รับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบตัรและประกาศโฆษณาภายใน 60 วันนับจากวันท่ีไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะ

ถือวาผูขอละท้ิงคําขอ และใหจัดสงคําขอรับสิทธิบัตรชุดลาสุดอีกหนึ่งชุดเพ่ือเปดโอกาสใหมีการคัดคาน กรณีท่ีผูอ่ืน

เห็นวาสิ่งท่ียื่นขอสิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย หรือผูขอไมไดเปนผูคิดคนแอบเอาของผูคัดคานซ่ึง

เปนผูประดิษฐมาจดทะเบียน  

กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑนี้ ผูขอไมตองยื่นคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐซ่ึงจะใชเฉพาะกรณี

การประดิษฐเทานั้น เม่ือประกาศโฆษณาครบ 90 วันแลวเจาหนาท่ีจะทําการสืบคนวาเคยมีแบบผลิตภัณฑท่ี

เหมือนหรือคลายกันแพรหลายมากอนหรือไม ถาคําขอถูกตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมาย จะแจงใหผู

ขอมาชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเปนเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรใหผูขอตอไป หากไมถูกตองจะยก

คํารองขอข้ึนทะเบียน 

ในการยื่นขอข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรนั้น หากไมผานการพิจารณา นักประดิษฐควรพิจารณาถึงคําถาม

ดังตอไปนี้ 

● อะไรเปนหนาท่ีการทํางานเฉพาะหรือสวนประกอบของสินคาท่ีไดรับการคิดคนใหม ซ่ึงหนาท่ี 

การทํางานหรือสวนประกอบเฉพาะนี้ไดรับการอธิบายและระบุขอถือสิทธิอยางชัดเจนแลวหรือไม 

รวมถึงคําอธิบายนั้นไดแสดงถึงการทํางานเชิงปฎิบัติอยางดีแลวหรือยัง 
● การพิจารณาในการดําเนินการตอในอนาคตท่ีเหมาะสม เพ่ือไมใหเสียโอกาสเชิงพาณิชยและไม

เปนการเปดเผยขอมูลขอถือสิทธิสิ่งประดิษฐกอนท่ีจะสามารถยื่นคํารองอีกได 
● พิจารณาถึงโอกาสและขอจํากัดในอนาคตท่ีเก่ียวของกับการยื่นและใชงานสิทธิบัตรในอนาคต วา

จะทําใหตองใชเวลาและทรัพยากรอยางไร และมีผลตอการใชงานในปจจุบันและอนาคตอยางไร 
● ขอถือสิทธินั้นเนนเฉพาะการปองกันการลอกเลียนแบบเทานั้นหรือสามารถทําใหเปนการปองกัน

การแขงขันทางตรงในอนาคต 
 
14.5 สรุปประเด็นสําคัญ 

กลยุทธของการใชทรัพยสินทางปญญาก็เปนกระบวนการท่ีสําคัญในการพิเคราะหถึงความเหมาะสมของ

โมเดลทางธุรกิจและการนําสินคาเขาตลาดเนื่องจากวา สินคาหลายประเภทโดยเฉพาะสินคาเทคโนโลยีนั้น อาจ

จําเปนตองมีสินคาท่ีเก่ียวเนื่องหรือใชรวมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นการท่ีมีการใชสิทธิบัตรเพ่ือการปกปอง

อยางเดียวนั้นอาจเปนการปดก้ันคูแขงและเปนการสรางความไดเปรียบก็จริง หากแตถาไมสามารถควบคุมตลาดได

สินคาจะไมถูกใชเปนมาตรฐาน แตหากมีการใหใชสิทธิบัตรแบบเปดกวางสินคาหรือบริการนั้นก็จะไดรับการพัฒนา

รวมหรือตอยอด โดยท่ีเจาของสิทธินั้นอาจจะสรางรายไดจากการใหใชสิทธิ์ การขายสินคาเก่ียวเนื่องหรือแมแตการ

กลางเปนผูควบคุมตลาดในระยะยาว  ดังนั้นในกระบวนการวางแผนธุรกิจหรือพัฒนากลยุทธของธุรกิจจําเปนตองมี

การรวมแผนการใชทรัพยสินทางปญญาดวย  
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ทรัพยสินทางปญญาสามารถแบงออกไดเปน 6 ประเภทไดแก สิทธิบัตรดานการประดิษฐ สิทธิบัตรดาน

การออกแบบผลิตภัณฑ สิทธิบัตรดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา และความลับทางการคา  

สําหรับผลิตภัณฑใหมนั้นทางเลือกในการยื่นขอสิทธิบัตรมีหลายประเภทข้ึนอยูกับความจําเปนและกลยุทธ

ของการใชทรัพยสินทางปญญา เชน สําหรับสิทธิบัตร เปนกลุมท่ีจําเปนตองมีการข้ึนทะเบียนเพ่ือปกปองการลอก

เลียนและการเขาตลาดของสินคาเฉพาะประเภท สําหรับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคาและความลับทางการคาไม

จําเปนตองจดก็จะไดรับการคุมครองทางกฎหมายอัตโนมัติ  

หากพิจารณาเฉพาะเรื่องของทรัพยสินทางปญญาท่ีตองมีการจดสิทธิบัตรนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิบัตร

ท่ีเกิดจากการประดิษฐ มีเง่ือนไขในการจะขอยื่นรับไดโดยพิจารณาจาก 4 คุณสมบัติท่ีสําคัญ อันไดแก พิสูจนไดถึง

อรรถประโยชนตอบางกลุมบุคคลในบางสถาพแวดลอมหรือเง่ือนไข ขอระบุของการประดิษฐนั้นไมเคยมีหลักฐาน

วามีการเปดเผยตอสาธารณะมากอนในรูปแบบตางๆ ไมเปนท่ีประจักษ (เชิงหลักฐาน) จากกลุมบุคคลท่ีอยูในสภาพ

ปญหาหรือยูในขายท่ีเก่ียวของกับสิทธิบัตรนี้เหมือนกัน และองคประกอบอ่ืน เชน คาธรรมเนียม อายุการคุมครอง 

ข้ันตอนการจดทะเบียนท่ีไมยุงยากซ่ึงผูขออาจจะนํามาประกอบการพิจารณาเลือกวาจะยื่นคําขอแบบใด 

หากพิจารณาแลวอยูในเง่ือนไขเบื้องตนขางตนวามีความเปนไปไดวาจะสามารถจดสิทธิบัติได ให

ดําเนินการ 7 ประการดังตอไปนี้ การพัฒนากลยุทธการข้ึนทะเบียน การศึกษาขอมูลการประดิษฐท่ีเก่ียวของกอน

หนา การระบุขอบงชี้ คําอธิบายถึงการทํางานของสิ่งประดิษฐ การเขียนขอบงชี้ท่ีจะทําใหสามารถไดรับการปกปอง

สิทธิของผูประดิษฐ การยื่นเอกสารคํารองขอข้ึนทะเบียน และการปรับปรุงจากผลการพิจารณาคํารอง 

14.6 กิจกรรมการเรียนรูอ่ืน 

14.6.1 การตรวจวัดความเขาใจ  

การตรวจวัดความเขาใจของเนื้อหาสามารถวัดประเมินไดจากการการวัดความเขาใจในประเด็นท่ีสําคัญ

ดังนี้ (1) การวัดความรูดานของคําสําคัญของการจัดการทรัพยสินทางปญญาตอการนําสินคาเขาตลาด (2) ประเภท

ของการทรัพยสินทางปญญา (3) กลยุทธการยื่นคํารองขอข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (4) กระบวนการยื่นคํา

รองขอข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (5) การเขียนคําอธิบายลักษณะและการทํางานของสิ่งประดิษฐ 

14.6.2 การประเมินทักษะการวิเคราะห 

การตรวจวัดทักษะการวิเคราะหสามารถวัดไดจาก (1) ทักษะการอธิบายลักษณะและการทํางานของ

สิ่งประดิษฐในรูปแบบการเขียนคําอธิบายเชิงคณิตศาสตรหรือตัวแปรความสัมพันธของตัวแปร (องคประกอบ) 

อิสระและตัวแปร (องคประกอบ) ตาม และ (2) ทักษะในการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธการข้ึนทะเบียนสิทธิบัตร  

 

 



14-12 
 

กิจกรรมศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมและนําเสนอ 

กิจกรรม 1 บทบาทสมมุติ 

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม: 60 นาที 

ประเภทของกิจกรรม: กิจกรรมกลุม 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสามารถแยกแยะประเภทของทรัพยสินทางปญญา 

2. เพ่ือใหสามารถบองฝกปฎิบัติดานการระบุตัวบงชี้ของทรัพยสินทางปญญา 

3. เพ่ือใหสามารถเขาใจถึงกลไกการปองกันทรัพยสินทางปญญาจากกฎหมาย 

 

อุปกรณ 

1. กระดาษ A4 ท่ีใชสําหรับเขียนคําอธิบายลักษณะของสิ่งประดิษฐและขอบงชี้ 

2. ปากกาเมจิก 

3. ไวทบอรและท่ีหนีบกระดาษ 

 

การดําเนินกิจกรรม 

1. ใหแบงผูเรียนออกเปน 3 กลุมหรือมากกวาโดยใหกลุมแรกเปนผูยื่นขอจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ     

(เนนไมซับซอน) กลุมท่ีสองเปนกลุมผูท่ียื่นขอจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ (เนนไมซับซอน) สินคาชนิด

เดียวกันกับกลุมท่ี 1 หากแตมีการเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือลักษณะของสิ่งประดิษฐบางสวน และกลุม

ท่ี 3 เปนนายทะเบียนผูรับคํารองขอข้ึนทะเบียนสิทธิบัตร 

2. ใหกลุม 1 และ 2 รวมกันเขียนคําอธิบายถึงลักษณะและการทํางานของสิ่งประดิษฐในชวง 20 แรก 

3. ใหกลุมท่ี 2 แยกออกมาจากกลุมท่ี 1 และนําคําอธิบายถึงลักษณะและการทํางานของสิ่งประดิษฐ

ในชวง 20 แรกเปนสิ่งประดิษฐชนิดเดียวกันแตเปลี่ยนกระบวนการ กลไกการทํางาน รูปแบบหรือ

องคประกอบอ่ืน  

4. ใหกลุมท่ี 1 และ 2 นําเสนออธิบายถึงลักษณะและการทํางานของสิ่งประดิษฐใหกับกลุมท่ี 3  

5. กลุมท่ี 3 พิจารณารับหรือไมรับคํารองพรอมเหตุผลประกอบ (และรับรองสิ่งประดิษฐของกลุมท่ี 1)  

6. กลุมท่ี 3 พิจารณารับหรือไมรับคํารองพรอมเหตุผลประกอบ  

7. ใหกลุมท่ี 2 คัดคานสิทธิบัตรบางสวนของกลุมท่ี 1 โดยใหเหตุผลประกอบ 

8. กลุมท่ี 1 ปองกันสิทธิบัตรของตน  

9. ใหกรรมการ (อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญ) ตัดสินรับหรือปฎิเสธขอโตแยงเหลานั้น พรอมอธิบาย 
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บทท่ี 15 

พาณิชยกรรมทางการคาหรือการนําสินคาเขาตลาด (COMMERCIALISATION) 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางการพัฒนาแนวคิดสินคา การพัฒนาสินคา และการนําสินคาเขาตลาด 

2. เพ่ือใหเขาใจองคประกอบของพาณิชกรรมทางการคาหรือการนําสินคาเขาตลาด 

3. เพ่ือใหสามารถพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ ระบุกลยุทธธุรกิจ และแผนธุรกิจในการนําสินคาเขาสูตลาดได 

15.1 บทนํา 

 การพาณิชยกรรมทางการคาหรือการนําสินคาเขาตลาด (กลาวในบทถัดไป) เปนกระบวนการวางแผนใน

การจัดการทรัพยสินทางปญญา และการนําสินคาเขาสูตลาด  

ทรัพยสินทางปญญาท่ีไดมาจากการกระบวนการในการเสาะหาแนวคิดผลิตภัณฑ พัฒนาตนแบบ

ผลิตภัณฑ และการจดสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญารูปแบบอ่ืนนั้น จําเปนตองมีการจัดการใหเกิดประโยชนท้ัง

จากสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สรางความแตกตาง รวมถึงการปกปองตลาดจากคูแขง หากแตในทางตรง

กันขามการปกปองทรัพยสินยทางปญญามากเกินไปสําหรับอาจจะทําใหมัขอจํากัดดานของการขชยายขอบเขต

ตลาด การมีสินคาใชรวมหรือการพัฒนาทดแทน  

 กลยุทธการจัดการและใชประโยชนของทรัพยสินทางปญญามีผลเปนอยางมากในการนําสินคาหรือบริการ

เขาตลาด เนื่องจากจะเปนสวนประกอบหลักในการพิจารณาถึงโมเดลทางธุรกิจของสินคาหรือบริการใหมท่ีจะนํา

เขาสูตลาด ซ่ึงโมเดลทางธุรกิจนั้นก็จะนํามาซ่ึงกระบวนการในการท่ีจะพิสูจนความเปนไปไดเชิงพาณิชยของสินคา

และบริการ ซ่ึงเม่ือมีการพิสูจนแนวคิดและปรับปรุงแนวคิดใหมีความเปนไปไดเชิงการลงทุนและไดผลตอแทนใน

เวลาทีเหมาะสมแลวก็จะเปนการกําหนดกลยุทธและแผนการปฎิบัติการเพ่ือจะใชเปนแผนการดําเนินการและ

จัดหาเงินทุนในการดําเนินการ 

15.2 องคประกอบของพาณิชยกรรมทางการคาหรือการนําสินคาเขาตลาด  

องคประกอบของพาณิชยกรรมทางการคาหรือการนําสินคาเขาตลาดมาจาก (1) การจัดการทรัพยสินทาง

ปญญา (ซ่ึงจะอธิบายในบทถัดไป) และ (2) การนําสินคาเขาตลาด ซ่ึงการจัดการทรัพยสินทางปญญานี้นถูกให

ความสําคัญเปนอยางแรกเนื่องจากเปนการกําหนดถึงการท่ีจะนําสินคาใหมเขาสูตลาดในรูปแบบธุรกิจได รวมถึง

การพัฒนาขอบเขตรายไดและจัดการกับคาใชจายท่ีจะตามมาจากการกําหนดเง่ือนไขในการดําเนินการในรูปแบบ

ตางๆ ซ่ึงกระบวนการนําสินคาเขาตลาดจะเปนกระบวนการพัฒนารูปแบบของโมเดลธุรกิจท่ีเหมาะสมท่ีจะนํา

สินคาหรือบริการใหมเขาตลาดโดยท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและสามารถสรางผลตอบแทนไดอยางยั่งยืน 
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15.3 ความสัมพันธของโมเดลทางธุรกิจกับพาณิชยกรรมทางการคาหรือการนําสินคาเขาตลาด  

 โมเดลทางธุรกิจเกิดข้ึนมาจากการท่ีสินคาหรือบริการใหมถูกนํามาประเมินหารูปแบบในการนําเสนอแก

ลูกคาท่ีถูกตองและยั่งยืนผานการประสานของกลุมบุคคลและกิจกรรมท่ีเก่ียวของท้ังคูคา ลูกคา หุนสวน ชองทาง 

แหลงรายได แหลงของตนทุน การนําเสนอคุณคาและการใชทรัพยากร  

 อเล็กซานเดอร ออสเทอรวัลเดอร และ อีฟ พินเญอร (2557) ใหขอแนะนําถึงแนะนําถึงแนวทางในการ

สรางโมเดลธุรกิจวาควรท่ีจะสามารถตอบคําถามพ้ืนฐานสําคัญสําหรับธุรกิจไดใน 4 ขอนี้อันไดแก (1) ทําอะไร (2) 

ทําเพ่ือใคร (3) ทําอยางไร และ (4) ทําแลวคุมคาเพียงใด 

 

 

 

รูปท่ี  15.1 โมเดลธุรกิจแคนวาส 

อางอิง อเล็กซานเดอร ออสเทอรวัลเดอร และ อีฟ พินเญอร (2557) 

จากรูปท่ี 15.1 แนวคิดพ้ืนฐานของโมเดลทางธุรกิจมาจากการท่ีเราสามารถทราบไดวาเรากําลังจะทําธุรกิจ

กับใคร (หรือลูกคาเราคือใคร) โดยท่ีผูท่ีเปนลูกคาเปาหมายของเราจะไดรับประโยชน (ไดคุณคา) อะไรจากสินคา

หรือบริการของเรา (รูปกลองของขวัญในรูปท่ี  1) โดยผานชองทางใด (รูปรถบรรทุก) และอะไรจะเก็บรักษาลูกคา

กลุมนี้ได (รูปหัวใจ) โดยท่ีธุรกิจนั้นตองอยูใหไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้มาจากรูปแบบของรายไดใด (รูปเครื่องคิดเงิน) โดย

ใชทรัพยากรใด (รูปโตะและคนท่ีวาบนโตะ) ผานกิจกรรมหลักใด  (รูปการขุด) เปนพันธมิตรกับใคร (รูปแหวน

คลอง) และมีโครงสรางตนทุนเปนอยางไร (รูปกระดาษท่ีมีรอยเขียน)  

เพ่ือตอบคําถามวาทําอะไรนั้น การนําเสนอคุณคาเปนหัวใจสําคัญท่ีจะตอบคําถามนี้เนื่องจากวาธุรกิจใด

ธุรกิจหนึ่งถาไมสามารถสราคุณคาไดก็จะไมสามารถระบุไดวาสินคา บริการ หรือธุรกิจนั้นอยูดวยอะไรและมาจาก

ความตองการใด สําหรับคําถามท่ีถามวาทําเพ่ือใครนั้นมาจากองคประกอบของโมเดลทางธุรกิจในดานของ ใครท่ีผู

ท่ีเปนลูกคาเปาหมายของเราจะไดรับประโยชน (ไดคุณคา) อะไรจากสินคาหรือบริการของเรา ผานชองทางการ
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เสนอคุณคาใด และอะไรจะเก็บรักษาลูกคากลุมนี้ได สําหรับคําถามท่ีถามถึงวาทําอยางไรนั้น ประกอบดวยปจจัยท่ี

เก่ียวของในดานของ ทรัพยากรหลักท่ีตองใช กิจกรรมหลักท่ีตองมี และพันธมิตรหลักคือใคร ซ่ึงในคําถามสุดทายท่ี

เก่ียวของกับวาทําแลวคุมคาเพียงใดนั้นก็จะประเมินจากท่ีมาและรูปแบบของรายไดและตนทุน 

จากความเขาใจในแนวคิดดานของการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจในเนื้อหาบทท่ี 11 สามารถสรางความเขาใจ

เพ่ิมเติมไดวา สินคาหรือบริการท่ีมีคุณคาจะสามารถระบุกลุมเปาหมาย ทราบถึงการใชทรัพยากร กิจกรรม ชอง

ทางการเขาถึงลูกคา ทราบถึงโครงสรางตนทุนและรายได รวมถึงกลุมพันธมิตรหลักท่ีจะชวยใหบรรลุเปาหมายท่ีจะ

ใหธุรกิจดํารงอยูอยางยั่งยืนไดอยางไมยากนักหากแตถา สินคาหรือบริการนั้นไมมีคุณคาก็จะทําใหไมสามารถสราง

โมเดลท่ีเหมาะสมท่ีจะเขาถึงลูกคาได (หรือไมมีตลาดนั่นเอง) ดังนั้นกระบวนการกอนหนาท่ีจะนําสินคาเขาตลาด

นั้นจําเปนตองมีการหาแนวคิดสินคาหรือบริการจากสภาพปญหาหรือโอกาสท่ีสามารถตรวจสอบได กอนมาพัฒนา

สินคาท่ีจะตอบความตองการของกลุมลูกคาท่ีมีปญหาหรือจะเปนโอกาสนี้ และจึงเริ่มคิดถึงโมเดลทางธุรกิจกอนท่ี

จะมาสูกระบวนการนําสินคาเขาสูตลาดในข้ันตอนตอไป 

 

 

รูปท่ี 15.2 ความสัมพันธระหวางกระบวนการในการหาแนวคิดผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาโมเดล

ทางธุรกิจ และการนําสินคาเขาตลาด  
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15.4 การพยาการณทางการเงินโดยการจัดทํางบการเงินลวงหนาและการประเมินความเปนไปไดในการลงทุน 

 พยาการณทางการเงินโดยการจัดทํางบการเงินลวงหนาและการประเมินความเปนไปไดในการลงทุนเปน

กระบวนการในการท่ีจะตรวจสอบแนวคิดทางธุรกิจวาจะมีความเปนไปไดในการลงทุนหรือไม (หรือโมเดลธุรกิจนั้น

จะสามารถสรางรายไดและผลตอบแทนไดอยางเหมาะสมหรือไม ซ่ึงกระบวนการดําเนินการนี้สามารถแบงออกเปน 

2 สวนคือ (1) การวางแผน การควบคุมทางการเงินและการพัฒนางบการเงินลวงหนา และ (2) การประเมินความ

เปนไปไดในการลงทุนและการตัดสินใจในการลงทุน 

15.4.1. การวางแผน การควบคุมทางการเงินและการพัฒนางบการเงินลวงหนา 

การวางแผนทางการเงิน หมายถึง การพยาการณของยอดขาย รายได การใชประโยขนสินทรัพย

และใทรัพยสิน ภายใตสมมุติฐานท่ีเปลี่ยนแปลงของเง่ือนไขทางการผลิต เง่ือนไขทางการตลาด และเง่ือนไขทาง

ทรัพยากรตลอดจนเง่ือนไขทางสภาพแวดลอมอ่ืน 

การควบคุมทางการเงินหมายถึง การควบคุมการดําเนินการทางการเงินใหเปนไปตามแผนทางการเงิน

เพ่ือใหสอดคลองกับเง่ือนไขหรือสถานกาณท่ีเปลี่ยนแปลง  

จุดเริ่มตนสําคัญสําหรับการวางแผนทางการเงินคือการประมาณการยอดขายโดยมีเหตุผลสนับสนุน

แนวคิดนั้น (ท้ังนี้เนื่องยอดขายเปนปจจัยท่ีควบคุมไมไดมากท่ีสุด ไมเหมือนกับปจจัยอ่ืนเชนปจจัยทางการเงิน 

ปจจัยในการปลิต หรือดําเนินการท่ีเปนปจจัยภายในท่ีสามารถทราบถึงการมีอยูของทรัพยากรและกระบวนการได) 

เชน สมมติฐานท่ีระบุวายอดขายจะโตข้ึนรอยละ 35 ในปถัดไป ซ่ึงจะตองมีการระบุถึงตัวเลขวารอยละ 35 เทากับ

มูลคาเทาใด และกิจกรรมท่ีจะทําใหเกิดผลสําริดมาจากไหน และการเติบโตนี้จะมีผลกับเงินในการลงทุนดานสินคา

เพ่ือขาย คาใชจายในการดําเนินการหรือคาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดอยางไร 

วิธีการประเมินยอดขายเพ่ือใชเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนางบการเงินลวงหนานั้นมาจาก 3 กรณีไดแก

การ การกําหนดเปนนโยบายจากคณะกรรมการบริหาร (หรือเปาหมายของผูประกอบการ) จากผูปฏิบัติการใน

ตลาด เชน ผูจัดการฝายขายท่ีใกลชิดกับตลาด หรือจะใชวิธีผสมผสานและตกลงรวมกันวาเปนเทาไหร จากเง่ือนไข

หรือการลงทุนในกิจกรรมใด  

เม่ือมีการประมาณยอดขายแลวจึงเริ่มมีการพัฒนางบการเงินลวงหนา ซ่ึงโดยพ้ืนฐานจะประกอบดวย 2 

งบการเงินยอยอันไดแก งบกําไรขาดทุนลวงหนา และงบดุลลวงหนา โดยเง่ือนไขสําคัญในการพัฒนางบการเงิน

ลวงหนานั้นมาจากสุมมติฐานท่ีวา ขอมูลการเงินในอดีตจะเปนฐานในการประเมินอนาคต ซ่ึงสมมุติฐานนี้ทําใหได

วิธีการประเมินอยางงายและไมซับซอน หากแตมีความคลาดเคลื่อนท่ีตองยอมรับ เนื่องจากเปนการปรับรอยละ

รายไดในอนาคต และนําเกณฑการปรับรายไดตามรอยละมาปรับคาใชจานท่ีเก่ียวของ วิธีนี้จึงถูกเรียกวา ‘วิธีรอย

ละของยอดขาย’ 

สําหรับงบกําไรขายทุนลวงหนานั้นวัตถุประสงคหลักคือ เพ่ือแสดงผลการดําเนินการตามแผนหรือแนวคิด 

มีการพิจารณาถึงรายได คาใชจาย กําไรกอนภาษีและเงินปนผล กําไรสุทธิ เงินเหลือสะสมท่ีจะนําไปลงทุนตอ 



15-5 

 

ในขณะท่ีงบดุลยลวงหนาจะแสดงถึงฐานะทางการเงิน ณ จุดสิ้นสุดของชวงเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ขอมูลจะแสดงถึง

ทรัพยสิน หนี้สิน การลงทุน และการจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุน เพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนาและดําเนิน

ธุรกิจ 

การสรางงบกําไนขาดทุนลวงหนาตามวิธีรอยละของยอดขายนั้น ใหแปลงรายการตางๆ เปนรอยละคาม

ยอดขายและหาความสัมพันธระหวางรายการตางๆ กับยอดขายท่ีเกิดข้ึน และมีสมมุติฐานวาความสัมพันธเหลานั้น

จะไมเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ดีรายการบางรายการในการปฎิบัติอาจไมเปลี่ยนแปลงตามยอดขายเชน คาเสื่อมราคา 

หรือคาเชาพ้ืนท่ี ท่ีจะคงท่ีถึงแมวาจะมีการขายท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็ตาม ดังนั้นจึงสามารถแบงวิธีการสรางงบกําไร

ขาดทุนลวงหนาได 2 วิธีคือใหทุกรายการผันแปรตามความสัมพันกับยอดขาย กับวิธีท่ีบางรายการสัมพันกับ

ยอดขายและบางรายการไมสัมพันธกับยอดขาย 

ตัวอยางงบกําไรขาดทุนของบริษัท กขค จํากัด ณ สิ้นวันท่ี 31 ธันวาคม 256X 

ตารางท่ี 1 ตัวอยางงบกําไรขาดทุน ของบริษัท กขค จํากัด ณ สิ้นวันท่ี 31 ธันวาคม 256X  

      
รายการ มูลคา รอยละ 

ยอดขาย 100,000 100% 
หัก ตนทุนขาย 80,000 80% 
กําไรข้ันตน 20,000 20% 
หัก คาใชจายในการดําเนินการ 10,000 10% 
กําไรจากการดําเนินการ 10,000 10% 
หัก ดอกเบี้ยจาย 1,000 1% 
กําไรกอนภาษี 9,000 9% 
หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล (รอย
ละ 15)* 1,350 1% 
กําไรสุทธิ 7,650 8% 
หัก เงินปญผลหุนสามัญ 4,000 4% 
กําไรสะสมเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3,650 4% 

 

ตัวอยางงบกําไรขาดทุนลวงหนาของบริษัท กขค จํากัด โดยมีประมาณการยอดขายในปถัดไปท่ีเพ่ิมข้ึน

รอยละ 35 จากยอดรายไดในปกอนหนา  
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ตาราง 2 ตัวอยางงบกําไรขาดทุนลวงหนาไดท่ีให (1) ทุกรายการผันแปรตามความสัมพันกับยอดขาย และ (2)  

บางรายการสัมพันธกับยอดขายและบางรายการไมสัมพันธกับยอดขาย 

  
ทุกรายการผันแปรกับ
ยอดขาย  

บางรายการผันแปรกับ
ยอดขาย  

รายการ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 
ยอดขาย 135,000 100.00% 135,000 100% 
หัก ตนทุนขาย 108,000 80.00% 108,000 108% 
กําไรข้ันตน 27,000 20.00% 27,000 27% 
หัก คาใชจายในการดําเนินการ 13,500 10.00% 20,000 20% 
กําไรจากการดําเนินการ 13,500 10.00% 7,000 7% 
หัก ดอกเบี้ยจาย 1,350 1.00% 2,000 2% 
กําไรกอนภาษี 12,150 9.00% 5,000 5% 
หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล (รอย
ละ 15)* 1,823 1.35% 750 1% 
กําไรสุทธิ 10,328 7.65% 4,250 4% 
หัก เงินปญผลหุนสามัญ 5,400 4.00% 4,000 4% 
กําไรสะสมเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4,928 3.65% 250 0% 

 

 จะเห็นไดวาจากกรณฐาน (ตารางท่ี 1) กําไรสุทธิของงบกําไรขาดทุนท่ีทุกรายการผันแปรตามยอดขายและ

บางรายการผันแปรตามยอดขายใหผลลัพธของอัตราผลตอบแทนรายปท่ีไมเทากัน ซ่ึงเก่ียวของกับการประเมินและ

ตัดสินใจในการลงทุนในสินคาหรือธุรกิจนี้ 

การสรางงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินลวงหนา เม่ือมีการประมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนจะกระทบกับ

ฐานะทางการเงินของกิจการ เนื่องดวยจะตองมีการลงทุนเพ่ิมเติมในสินทรัพยและทรัพยสินท่ีตองมาใชในการขายท่ี

เพ่ิมข้ึน ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมเงินทุนใหรองรับการดําเนินงานนี้ ซ่ึงเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภานะทาง

การเงิน ดังนั้นการท่ีสามารถทราบไดถึงความจําเปนของการไดมาซ่ึงแหลงเงินในบการลงทุนและผลกระทบตอ

ธุรกิจจึงจําเปนในการสรางงบดุลยลวงหนา 

สําหรับการลงทุนเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมข้ึน การลงทุนในสินคาหมุนเวียน เชนสตอกสินคา และลูกหนี้

หมุนเวียน ก็ตองลงทุนเพ่ิมข้ึนตามจํานวนยอดขายท่ีเพ่ิม นอกเหนือจากการลงทุนในสินทรัยหมุนเวียนเพ่ือหา

รายไดเพ่ิมแลวยังอาจจําเปนท่ีตองลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยไมหมุนเวียน เชน เครื่องจักร ท่ีใชในการผลิตเพ่ิม โดยก็

จําเปนตองพิจารณาหามีการหาแหลงเงินทุนเพ่ิมเติม ท้ังในรูปแบบเงินกูระยะสั้น การกูเงินระยะยาว หรือการระดม

ทุนจากผูถือหุนของบริษัททีมีอยูในปจจุบันหรือขายหุนเพ่ิมทุนใหกับธุรกิจ หมายเหตุ กําไรสุทธิหลังจากหักเงินปน

ผลแลวสามารถนําไปเปนเงินลงทุนไดเพ่ิมเติม ท้ังนี้เปนเงินท่ีถูกบันทึกในรูปแบบของกําไรสะสม  
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เม่ือไดทราบถึงความจําเปนของเงินท่ีใชในการลงทุนเพ่ิม จําเปนตองมีการวางแผนการจัดหาเงินทุนเพ่ิม

เพ่ือใหไดทราบไดลวงหนาวาจะตองใชเงินเพ่ิมอีกเทาไหร หรือทราบจํานวนท่ีตองการแลวจะไดสามารถระบุไดวา

ความจําเปนของเงินนั้นจะไดมาจากแหลงไหนบางท่ีจะตอบวัตถุประสงค มิเชนนั้นอาจไดเงินทุนจากแหลงเงินทุนท่ี

มีตนทุนท่ีสูง 

ตัวอยางงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จํากัด 

ตารางท่ี 15.3 ตัวอยางงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัท งบกําไรขาดทุนลวงหนา จํากัด (กรณีฐาน)  

รายการ มูลคา รอยละ 
เงินสด 6,000 7% 
หลักทรัพย 4,000 4% 
ลูกหนี้การคา 13,000 14% 
สินคาคงคลัง 16,000 18% 
รวมสินทรัพย
หมุนเวียน 39,000 43% 
สินทรัพยถาวรสุทธิ 51,000 57% 
สินทรัพยรวม 90,000 100% 

   
เจาหนี้การคา 7,000 8% 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
คางจาย 300 0% 
ตั๋วเงินจาย 8,300 9% 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,400 4% 
หนี้สินหมุนเวียนรวม 19,000 21% 
หนี้สินระยะยาว 18,000 20% 
หุนสามัญ 30,000 33% 
กําไรสะสม 23,000 26% 
หนี้สินและทุนรวม 90,000 100% 

 

 

ตัวอยางงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัท งบกําไรขาดทุนลวงหนา จํากัด โดยมีประมาณการยอดขายใน

ปถัดไปท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 35 จากยอดรายไดในปกอนหนา 

ตารางท่ี 15.4 ตัวอยางงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินลวงหนาไดท่ีให (1) ทุกรายการผันแปรตามความสัมพันธกับ

ยอดขาย และ (2) บางรายการสัมพันกับยอดขายและบางรายการไมสัมพันธกับยอดขาย 
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ทุกรายการผันแปรกับยอดขาย 
(+35%)  

บางรายการผันแปรกับยอดขาย 
(+35%) 

รายการ มูลคา รอยละ  มูลคา รอยละ 
เงินสด 8,100 7%  8,100 8% 
หลักทรัพย 5,400 4%  5,400 5% 
ลูกหนี้การคา 17,550 14%  17,550 17% 
สินคาคงคลัง 21,600 18%  21,600 21% 
รวมสินทรัพย
หมุนเวียน 52,650 43%  52,650 51% 
สินทรัพยถาวรสุทธิ 68,850 57%  51,000 49% 
สินทรัพยรวม 121,500 100%  103,650 100% 

      
เจาหนี้การคา 9,450 8%  9,450 9% 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
คางจาย 405 0%  405 0% 
ตั๋วเงินจาย 8,300 7%  8,300 8% 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 9,450 8%  9,450 9% 
หนี้สินหมุนเวียนรวม 405 0%  405 0% 
หนี้สินระยะยาว 18,000 15%  18,000 17% 
หุนสามัญ 30,000 25%  30,000 29% 
กําไรสะสม 44,840 37%  44,840 43% 
เงินลงทุนท่ีตองการ
เพ่ิม 28,255 23%  10,405 10% 
หนี้สินและทุนรวม 121,500 100%  103,650 100% 

 

 จากขอมูลในตารางท่ี 4 (ตารางซาย) จะพบวาในกรณีท่ีตองมีการเพ่ิมการลงทุนในทรัพยสิน (จากการท่ี

กําลังการผลิตไมพอ) ทําใหจําเปนท่ีจะตองมีการระดมทุนเพ่ิมเพ่ือรองรับเปาหมายในการขยายตัวของรายไดรอยละ 

35 ทําใหตองจัดหาเงินทุน 28,255 บาท ในการลงทุนเพ่ิม หากแตตาราง 4 (ขวา) เนื่องจากการผลิตยังไมเต็มสักย

ภาพจึงไมจําเปนตองมีการลงทุนเพ่ิม (ในเครื่องจักรบันทึกในสินทรัพยถาวร) ทําใหจําเปนตองหาเงินสําหรับการซ้ือ

สินคาหรือวัตถุดิบเพ่ือผลิตสินคาเพ่ือจําหนายใหไดตามเปารายไดท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 35  

การวางแผนทางการเงินและการควบคุมทางการเงินเปนประเด็นในการพิจารณาถึงความสามารถของโม

เดลธุรกิจท่ีจะนําสินคาเขาตลาดวาจะสามารถดําเนินการตามเปาหมายไดอยางไรในดานของผลตอบแทนท่ีจะ

เกิดข้ึนในการลงทุน และการควบคุมและการวิเคราะหจะเปนการท่ีจะทําใหสามารถพิจารณาไดวาจะมีประเด็น
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เสี่ยงใดท่ีจําเปนตองพิเคราะหจากการท่ีจะลงทุนในสินคาใหมและการเปลี่ยนแปลงสําคัญใดท่ีจะกระทบผลการ

ดําเนินการหรือไม  

15.4.2. การประเมินความเปนไปไดในการลงทุนและการตัดสินใจในการลงทุน 

 การประเมินการเปนไปไดในการลงทุนนั้นเปนการวิเคราะหทางการเงินสําหรับการพัฒนาโครงการหรือ

พัฒนาธุรกิจท่ีการลงทุนและดําเนินการตอเนื่องมากกวา 1 ป ซ่ึงขอมูลการวิเคราะหจะมาจากการพยาการณทาง

การเงินโดยการจัดทํางบการเงินลวงหนาโดยท่ีมีการเพ่ิมรายละเอียดงบการเงินลวงหนามากข้ึน ในดานของการมี

สมมุติฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการท่ีมากกวา 1 ป เพ่ิมข้ึนเชน การปรับคาแรง การปรับคาไฟฟา การเพ่ิมข้ึน

ของตนทุน รายจาย และการปรับข้ึนราคา ท้ังนี้เนื่องจากการดําเนินการในระยะกลางและระยาวจะมีเงินเฟอเปน

เง่ือนไขการปรับข้ึนของตนทุนและมูลคาของเงินท่ีมีการปรับตัวลดลงตามระยะเวลาในอนาคต เชน เงิน 100 บาท

สามารถซ้ือกวยเตี๋ยวในปจจุบัน 2 ชามหากแตจะลดลงเหลือ 1.5 ชามในอนาคต ดังนั้นรายรับท่ีเกิดข้ึนในอนาคต

จะมีมูลคาท่ีเล็กลงเม่ือเทียบกับมูลคา ณ ปจจุบัน เนื่องจากเง่ือนไขเหลานี้ทําใหการประเมินความเปนไปไดในการ

ลงทุนนั้นจะเนนถึงการตัดสินใจจากกรอบสมมุติฐานการลงทุนวาควรจะดําเนินการตอหรือไมในรูปแบบใดตลอด

ระยะเวลาในการดําเนินการท่ีกําหนด   

 ในการเขาใจการดําเนินการดานการประเมินความเปนไปไดในการลงทุนนั้น จําเปนตองทราบถึง (1) มูลคา

ของเงินตราท่ีปรับเปลี่ยนตามเวลา (2) วงจรโครงการ และ (3) การตัดสินใจเพ่ือการลงทุน 

15.4.2.1. มูลคาของเงินตราท่ีปรับเปล่ียนตามเวลา  

เนื่องจากมูลคาของเงินเปลี่ยนไปตามเวลา ดังนั้นมูลคาของเงินในอนาคตมีมูลคานอยกวามูลคาในปจจุบัน 

(ชูชีพ พิพัฒนศิถี 2538) ท้ังนี้มีสมมุติฐานวาจากการเปรียบเทียบเงินในจํานวนเดียวกันในปจจุบันและในอนาคต ซ่ึง

รูปแบบการเปรียบเทียบนั้นจะเปนการปรับมูลคาของเงินในอนาคตมาเปนเงินในมูลคาปจจุบันกอน  

การประเมินความเปนไปไดและการตัดสินใจลงทุนจึงใหความสําคัญกับมูลคาของเงินท่ีปรับเปลี่ยนตาม

เวลา เนื่องจากยิ่งโครงการดําเนินการยาวนานเทาไหร มูลคาของรายไดในอนาคตเม่ือเทียบกับมูลคาปจจุบัน

ถึงแมวาจะมีจํานวนเทากันแตมูลคาก็จะไมเทากัน ซ่ึงเปนผลใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการนั้นไม

เทากันหรืออาจจะทําใหถึงภาวะท่ีขาดทุนได เชน หากมีคนกําหนดรายไดของบุคคลหนึ่งในอัตราคงท่ีท่ี 10,000 

บาทตอเดือนตลอดอายุสัญญา 10 ป รายได ณ 1 ถึง 2 ปแรกอาจจะไมไดรับผลกระทบในการครองชีพมากนักแต

เม่ือเลยปท่ี 3 เปนตนไปจะเริ่มมีผลกระทบเรื่องตนทุนคาครองชีพท่ีปรับข้ึนตอเนื่องและจะทําใหสุดทายประเมินได

วาการไดรับรายไดแบบคงท่ีตลอดสัญญา 10 ปนั้นไมมีความคุมคาเพียงพอเทียบเทากับการทําอยางอ่ืนท่ีอาจได

ผลตอบแทนท่ีปรับตังข้ึนสอดคลองกับมูลคาของเงินมากกวา  

ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงทํามูลคาของเงินมีการลดลง และระยะเวลาทําใหเกิดการ

เสียโอกาสของเงินท่ีใชในการลงทุน โดยถาเงินกอนเดียวกันไปลงทุนในสิ่งอ่ืนท่ีสามารถใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาได 
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เราควรเลือกโครงการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนท่ีสูงกวานั้น ดังนั้นโครงการท่ีใหผลตอบแทนท่ีไมดีกวาโครงการอ่ืน

หรือรูแบบการลงทุนอ่ืน เราจะประเมินไมลงทุนในโครงการนั้น ยกเวนมีเง่ือนไขเชิงกลุยุทธอ่ืนๆ  

15.4.2.2. วงจรโครงการ 

ปจจัยท่ีใหในการประเมินความเปนไปไดในการลงทุนคือการลงรายละเอียดดานของปจจัยท่ีเก่ียวของกับ

โครงการและปจจัยท่ีจะกระทบโครงการทางธุรกิจ ท้ังนี้เนื่องจากการประมาณการพยากรณทางการเงินโดย     

การจัดทํางบการเงินลวงหนายังไมไดแสดงใหเห็นการลงรายละเอียดท่ีพียงพอเก่ียวกับโครงการ ดังนั้นการเขาใจ

วงจรของโครงการจะทําใหสามารถพัฒนาโมเดลการประเมินความเปนไปไดของธุรกิจท่ีละเอียดข้ึนและสะทอนตาม

ความเปนจริงมากข้ึน  

กระบวนการวางแผนโครงการหรือวงจรโครงการสามารถแบงไดเปน 5 ลําดับข้ึนตอน ดังนี้ 

(1) ข้ันตอนการกําหนดโครงการลงทุน เปนกระบวนการแรกในการพิจรณาถึงแนวคิดของโครงบการและ

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือลงทุนใครงการท่ีมีความสําคัญตอเปาหมายของธุรกิจ 

(2) ข้ันตอนการเตรียมการ เปนการระบุรายละเอียดของโครงการเพ่ือใชในการวิเคราะห โดยพ้ืนฐานมา

จากขอมูลท่ีสําคัญ 3 ดาน อันไดแก ดานการตลาด ดานเทคนิค และดานการเงิน หฤทัย มีนะพันธ 

(2554) อางอิงจากธนาคารโลก ไดแนะนําใหพิจารณาถึงขอมูลดาน เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และ

สิ่งแวดลอมควบคูดวย 

● ดานการตลาด เปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับความเปนไปไดทางการตลาด ขนาดของตลาด ปจจัย

และจํานวนดานความตองการของสินคา การมีสินคาทดแทน และราคา 
● ดานเทคนิค เปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งกําลังการผลิต ตนทุนการ

ผลิต วัตถุดิบ การจัดเก็บ การใชทรัพยากรในการผลิต ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินการ 

ท้ังนี้รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการทรัพยสินหรือสินทรัพยท่ีจะนํามาสรางและดําเนินการ

สินคาและบริการ 
● ดานการเงิน เปนการนําขอมูลรายได ตนทุน การลงทุน คาใชจายดานการดําเนินการ และ

การจัดหาแหลงเงินในการดําเนินการมาวิเคราะห วาใหจากการพยากรณความตองการและ

การดําเนินการแลว โครงการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอผูถือหุนหรือไม (หากเปนโครงการ

ของภาครัฐอาจพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมวามีความคุมคามากนอยอยางไร)   
● ดานเศรษฐกิจ เปนขอมูลวาการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมีผลตอโครงการอยางไร และ

ผลลัพธในการดําเนินโครงการมีผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางไร  
● ดานการบริหารจัดการ เปนการพิจารณาถึงแนวทางในบการบริหารจัดการทรัพยากร ท้ังใน

ดานของโครงสรางองคกร โครงสรางผูถือหุน การประสานการใชทรัพยากร การจัดการ

ผลประโยชนระหวางกลุมผูเก่ียวของ การควบคุม ดูแล และการบริหารสัญญาท่ีเก่ียวของกับ

โครงการ 



15-11 

 

● ดานสิ่งแวดลอม เปนการวิเคราะหขอมูลของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสังคมท่ีโครงการ

ไดเขาไปดําเนินการท้ังนี้ เพ่ือจะไดหารูปแบบการดําเนินการใหสอดคลองกับภาวะทาง

สิ่งแวดลอมและลดความเสี่ยงจากตนทุนคาจัดการสิ่งแวดลอม บริหารชุมชน หรือภาษี

สิ่งแวดลอมในอนาคต 
(3) ข้ันตอนการประเมินและอนุมัติโครงการ เปนข้ึนตอนในการประเมินความคุมคาในการดําเนินการและ

ความสอดคลองตอวัตถุประสงคขององคกร กอนการดําเนินการอนุมัติเพ่ือดําเนินการ 

(4) ข้ันตอนการนําโครงการไปปฎิบัติ เปนกระบวนการในการวางแผนการปฎิบัติการ และการนําแผนการ

ดําเนินการไปปฎิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมายของธุรกิจ 

(5) ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล สําหรับกระบวนการติดตามนั้นเปนการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ

และรายงานการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการดําเนินการ สวนการประเมินผลนั้นเปนกระบวนการ

ในการวิเคราะหประสิทธิภาพ และผลกระทบของโครงการตอเปาหมายการดําเนินการของธุรกิจ  

 

15.4.2.3. การตัดสินใจเพ่ือการลงทุน 

การตัดสินใจเพ่ือการลงทุนเปนสวนหนึ่งของการประเมินโครงการวามีการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดได

อยางมีประสิทธิภาพหรือไมจากการท่ีนําทรัพยากรเหลานั้นไปลงทุน ท้ังนี้เกณฑการประเมินโครงการเพ่ือการ

ตัดสินใจในการลงทุนสามารถประเมินไดเปน 2 วิธีหลักคือ (1) เกณฑการประเมินโครงการเพ่ือการตัดสินใจโดยไม

ปรับคาของเวลา และ (2) เกณฑการประเมินโครงการเพ่ือการตัดสินใจโดยปรับคาของเวลา 

15.4.2.3.1. เกณฑการประเมินโครงการเพ่ือการตัดสินใจโดยไมปรับคาของเวลา 

สําหรับเกณฑการประเมินโครงการเพ่ือการตัดสินใจโดยไมปรับคาของเวลานั้นเปนเกณฑการตัดสินใจท่ีไม

เอาปจจัยดานราคามากําหนดมูลคาของเงินทําใหมูลคาของเงินในอนาคตมีคาเทากับมูลคาของเงิน ณ ปจจุบัน 

ดังนั้นการพิจารณาตัดสินใจจะอิงกับผลตอบแทนในการลงทุนท่ีไมปรับมูลคา และระยะเวลาท่ีรายไดในอนาคตจะมี

ผลตอบแทนเทียบเทากับมูลคาของเงินท่ีลงทุน ขอดีของเกณฑการตัดสินใจนี้คืองายในการดําเนินการ โดยมีสูตร

การคํานวณสําคัญท่ีเก่ียวของดังนี้ 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = (ผลตอบแทนเฉล่ียจากการดําเนินงาน/มูลคาการลงทุน) X 100 

ระยะเวลาคืนทุน = คาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก/ผลประโยชนสุทธิเฉล่ียตอป 

15.4.2.3.2. เกณฑการประเมินโครงการเพ่ือการตัดสินใจโดยปรับคาของเวลา 

สําหรับเกณฑการประเมินโครงการเพ่ือการตัดสินใจโดยปรับคาของเวลานั้น เปนการตัดสินใจจากการท่ีใช

ขอมูลรายได ตนทุนและคาใชจายท่ีปรับข้ึนตามเวลา และผลประโยชนท่ีไดในอนาคตมาปรับมูลคา (ตามอัตราคิด

ลด) เพ่ือใหสามารถประเมนผลตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึนของของโครงการวามีความคุมคามากเพียงใดหากมีการปรับ

มูลคาของเงินเปนมูลคาของเงิน ณ ปจจุบัน เกณฑในการประเมินโครการเพ่ือการตัดสินใจโดยปรับคาของเวลา ท่ี
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นิยมใชสําหรับโครงการไดแก (1) มูลคาปจจุบัน (2) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ และ (3) อัตราสวน

ผลประโยชนตอคาใชจาย 

มูลคาปจจุบันสุทธิ คือมูลคาผลประโยชนรวมสุทธิท่ีไดจากโครงการโดยหักมูลคาของเงินตามกาลเวลา 

ท้ังนี้หากมูลคาปจจุบันสุทธินอยกวา 0 นั้นหมายความวาไมคุมคา ซ่ึงหากมีมูลคาปจจุบันท่ี 0 หรือมากกวาก็จะเปน

เกณฑท่ียอมรับไดวาผลตอบแทนสุทธิจากโครงการมีความคุมคาเพ่ือพิจารณาลงทุนตอไป ท้ังนี้การคํานวณ

ผลตอบแทนสุทธิโดยใชมูลคาปจจุบันนั้นอิงจากกระแสเงินสด ไมใชผลรวมของกําไรสุทธิปรับมูลคาตามเวลา โดย

สูตรคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิเปนดังนี้ 

 

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ เปนอัตราผลตอบแทนท่ีใชอัตราคิดลดในการหามูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน โดยทําใหมูลคาปจจุบันรวมของกระแสเงินสดรับเทากับเงินลงทุนท่ีจายไป

พอดี วิธีการคํานวนจะเปนการทดลองแบบสุมเพ่ือหาวาอัตราท่ีสุมข้ึนมาจําทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปน 0 

เม่ือใด หมายเหตุ อัตราผลตอบแทนภายใน เปนอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากโครงการลงทุน และตองเปรียบเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ จากการลงทุน อัตราผลตอบแทนท่ีตองการจากการลงทุนมาจากอัตราผลตอบแทน

ท่ีตองการจากการลงทุนท่ีไมมีความเสี่ยง หรือใชตนทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุนท่ีจัดหามาเปนตัวอางอิง 

อัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (หรือดัชนีกําไร) เปนดัชนีท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบอัตราสวนระหวาง

ผลตอบแทนในมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ และมูลคาปจจุบันรวมของเงิน

ลงทุนจาย เม่ือมีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการจากเงินลงทุนเปนอัตราคิดลด โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

อัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย = มูลคาปจจุบันรวมของกระแสเงินสดรับท่ีคาดวาจะไดรับจาก

โครงการ/และมูลคา ปจจุบันรวมของเงินลงทุนจาย 

หากผลการคํานวณมีคามากกวา 1 โครงการมีผลตอบแทนสูงกวาเงินลงทุนท่ีมีการลงทุนไป (ตอ 1 บาท) 

ซ่ึงหากผลการคํานวณมีคาเทากับ 0 โครงการมีผลตอบแทนเทากับเงินลงทุนท่ีมีการลงทุนไป (ตอ 1 บาท) และหาก

ผลการคํานวณมีคานอยกวา 0 โครงการมีผลตอบแทนนอยกวาเงินลงทุนท่ีมีการลงทุนไป (ตอ 1 บาท) 

เกณฑในการตัดสินใจในการลงทุนท้ังหมดนี้จะชวยใหระบุไดถึงความคุมคาในการลงทุนในธุรกิจท่ีเกิดจาก

สินคาหรือบริการใหม ซ่ึงหากผลตอบแทนมากกวา 0 ใหพิจารณาดําเนินการตอ หากแตถาผลตอบเทนเทากับ 0 

หรือนอยกวาใหพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบโมเดลทางธุรกิจหรือยกเลิกการดําเนินการเนื่องจากสภาพตลาดหรือการ

ดําเนินการขององคกรยังไมมีความพรอมเพียงพอ 
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15.5 การพัฒนากลยุทธธุรกิจ 

 จากแนวคิดดานของโมเดลทางธุรกิจ การดูแลปกปองทรัพยสินทางปญญา จนมากรองแนวความคิดทาง

ธุรกิจผานรูปแบบการพยาการณทางการเงินโดยการจัดทํางบการเงินลวงหนา การประเมินความเปนไปไดในการ

ลงทุน และการตัดสินใจในการลงทุน กระบวนการตอไปคือการวางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือใหธุรกิจไดมีการเติบโตใน

ระยะสั้น กลาง และยาวไดอยางเหมาะสม และเปนการนําสินคาหรือบริการเขาตลาดในมูลคาท่ีเปนประโยชนตอผู

คิดคนหรือผูถือหุน  

 สําหรับแนวคิดการพัฒนากลยุทธทางธุรกิจคือการนําเอาขอมูล ปจจัยภายในและภายนอกมาวิเคราะหเพ่ือ

หาแนวทางในการดําเนินธุรกิจท่ีจะพัฒนาข้ึนจากการเอาสินคาหรือบริการใหมเขาตลาด กระบวนการในการพัฒนา

กลยุทธธุรกิจแสดงในรูปท่ี  15.3 

 

รูปท่ี 15.3 กระบวนการในการพัฒนากลยุทธธุรกิจเพ่ือนําสินคาเขาตลาด 

จากรูป ท่ี  15.3 การพัฒ นากลยุทธทางธุ ร กิจ เริ่ มจากการวิ เคราะห สภาพแวดลอมภายนอก                

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทานโยบายการเมือง ภาวการณทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม (อันประกอบไปดวย  การแขงขันภายในอุตสาหกรรม 

การเขามาของคูแขงรายใหม อํานาจการตอรองของลูกคา อํานาจการตอรองของคูคา)  
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การวิเคราะหภายในประกอบดวยการวิเคราะหกลยุทธองคกร คูคา ลูกคา การวิเคราะหทรัพยากร      

(อันประกอบดวยทรัพยากรมนุษย เครื่องจักร และทรัพยากรเงิน) การวิเคราะหผูท่ีเก่ียวของกับองคกร การเขาใจ

ถึงวิสัยทัศนของผูพัฒนาเทคโนลยี พันธกิจหรือความตั้งใจท่ีจะดําเนินการ และนโยบายการดําเนินการของธุรกิจ  

การพัฒนากลยุทธนั้นมาจากการท่ีนําขอมูล มายอยโดยใชเครื่องมือกรองขอมูลท่ีรูจักกันในชื่อของ SWOT 

หรือ TOWS โดยการใชงานของเครื่องมือท้ังสองตัวนี้คือการยอยขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมาเพ่ือ

ระบุถึงจุดออนหรือจุดแข็งขององคกร กอนท่ีจะมาสังเคราะหถึงคุณลักษณะของจุดออนและจุดแข็งวาจะตอบสนอง

ตอสภาพแวดลอมภายนอกในดานของโอกาสและอุปสรรคดวยแนวทางไหน อยางไร  

ตารางท่ี 15.5 การพัฒนากลยุทธผานการใชเครื่องมือ SWOT/TOWS 

ปจจัยภายใน/ปจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดออน 
โอกาส กลยุทธ ท่ีจะนําจุดแข็งมาใช เพ่ือ

พัฒนาธุรกิจจากโอกาสท่ีเขามา 
เชน การใชชื่อเสียงเกาของบริษัท 
ในการพัฒนาสินคาใหมเพ่ือตอบ
ความตองการของลูกคาในประเทศ 
เพ่ือลดตนทุนทางการตลาด 

กลยุทธการจัดการจุดออนโดยการใช
โอกาสท่ีผานเขามา เชน การเขาสู
ตลาดอาเซียนท่ีมีอัตราการเติบโตสูง 
ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบจากการท่ี
สินคาของบริษัทไมสามารถแขงขัน
กับสินคาของคูแขงในประเทศได 

อุปสรรค กลยุทธการใชจุดแข็งของบริษัท
เพ่ือจัดการกับอุปสรรคภายนอก 
เช น  การใช ค วามสั ม พั น ธ ขอ ง
ผูบริหารของบริษัทในการไดมาซ่ึง
วัตถุดิบท่ีอยูในชวงการขาดตลาด
จากคูคาของบริษัท  

กลบยุทธท่ีจัดการผลกระทบจาก
อุปสรรคท่ีเขามากระทบยังจุดออน
ของบริษัท เชน การลงทุนในการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง เพ่ือให
สามารถแขงขันไดในระยะยาว หรือ 
การขายหุนในสวนของบริษัทท่ีไมทํา
กําไรเพ่ือนําเงินมาขยายกําลังการ
ผลิตเพ่ือลดตนทุนตอหนวยท่ีจะทํา
ใหสามารถแขงขัน กับสินค าจาก
ตางประเทศได  

ขอมูลไดจากการการวิเคราะหเพ่ือหากลยุทธจากเครื่องมือ SWOT/TOWS นั้นจะมากําหนดทิศทางในการ

ดําเนินการขององคกรท้ังในระยะสั้น กลาง และยาว รวมถึงเปนแกนในการพัฒนาแผนทางธุรกิจท่ีจะใชเปนแนว

ทางการปฎิบัติการเพ่ือใหธุรกิจกิจสามารถนําสินคาเขาคลาดไดในรูปแบบขององคกรและมีความยั่งยืนในการ

ดําเนินการ 
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15.6 จากกลยุทธสูแผนพัฒนาแผนธุรกิจ 

แผนการพัฒนาธุรกิจนั้นเปนกระบวนการในการลงรายละเอียดของกลยุทธท่ีระบุในหัวขอกอนหนา โดยแผน

ธุรกิจนั้นระบุรายละเอียดเชิงปฎิบัติการซ่ึงประกอบไปดวย แผนการดําเนินการ งบประมาณ วิธีปฎิบัติการและตัว

วัดประเมินการดําเนินการ เพ่ือประโยชนในแผนธุรกิจในดานของการสื่อสาร การเขาถึงแหลงทุน หรือการ

ดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ การพัฒนาแผนธุรกิจจึงมีความจําเปน รัชกิจ กลองพยาบาล (2550) ระบุ

ถึงองคประกอบของแผนธุรกิจจาํนวน 10 รายการ ดังนี้  

1. บทสรุปผูบริหาร เปนการนําเสนอบทสรุปของแผนธุรกิจ อันประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานหรือรายละเอียด

ท่ัวไปของธุรกิจ แนวคิดธุรกิจ (ท้ังในรูปแบบของสภาพปญหาหรือโอกาสปจจุบันและสภาพปญหาหรือ

โอกาศในอนาคต) ผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการ สภาวะตลาด ทรัพยากรและความสามารถในการแขงขัน 

ลูกคาเปาหมาย กลยุทธทางการตลาด แผนลงทุน แผนการผลิต การบริหารจัดการ และผลลัพธทางการ

เงิน โดยท่ีการใหรายละเอียดนั้นเนนสาระสําคัญและสามสารถทําใหเขาใจไดวาองคกรจะใชทรัพยากรเพ่ือ

ตอบวัตถุประสงคหรือพันธกิจขององคกรและผูถือหุน  

ตัวอยางบทสรุปผูบริหาร  
 
บริษัท กขค จํากัด จัดจั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการ ……… โดยมีพันธกิจท่ีจะ ……… เพ่ือใหมีสังคมไดรับประโยชนจาก 
……… ท้ังน้ีแนวความคิดทางธุรกิจจะเปนในลักษณะของการท่ี ……… โดยผลิตภัณฑท่ีนําเสนอน้ันมีการพัฒนามาจาก 
……… ใชเทคโนโลยี ……… ทําใหผลิตภัณฑมีคุณคา ……… กับกลุมลูกคาท่ีเปน ……… อยางไรก็ดีสภาวะของตลาดใน
ขณะน้ีไดรับผลกระทบจาก ……… และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ……… ซึ่งภาวะธุรกิจน้ันมีขอไดเปรียบ ……… 
และเสียเปรียบในดาน ……… ดังน้ันแผนการตลาดของธุรกิจจะเปนในรูปแบบของ ……… การผลิตหรือการบริการ 
……… การบริหารจัดการ ……… และการจัดการทางการเงินโดย ……… ท้ังน้ีเพ่ือใหเปนไปตามพันธกิจและวัตถุประสงค  

 

2. วัตถุประสงคของการเสนอแผนธุรกิจ แผนธุรกิจนั้นมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหเปนแนวทางในการจัดสรร

ทรัพยากรเพ่ือบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ หากแตในหลายๆ กรณี เชน การขอทุนสนับสนุน การขอ

สนับสนุนในการรวมลงทุนหรือการนําเสนอแผนธุรกิจเพ่ือการยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร ก็เปนรูปแบบ

เฉพาะท่ีแตกตางกัน ดังนั้นวัตถุประสงคของแผนธุรกิจก็จะเก่ียวพันกับรายละเอียดในการเขียนแผนธุรกิจ  

ตัวอยางวัตถุประสงคของการเสนอแผนธุรกิจ 
 
เปนการนําเสนอแผนธุรกิจน้ีตอ กลุมผูถือหุน/ผูปฏิบัติการ/ธนาคาร  
แผนธุรกิจน้ีจัดทําเพ่ือ ใชในการสื่อสารภายในองคกร/การเปนแนวทางในการปฎิบัติการ/ใชนําเสนอธนคารเพ่ือการ
ขออนมัติสินเช่ือเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ 
ภายใตเง่ือนไข ภายใตการดําเนินการในป 256X  
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3. ความเปนมาของธุรกิจ แบงออกเปน 3 สวนหลักไดแก (1) ประวัติความเปนมาหรือแนวคิดในการจัดตั้ง

ธุรกิจ เพ่ือใหทราบไดวาทําไมถึงตองมีการพัฒนากิจการนี้ข้ึนมา ข้ึนมาบนพ้ืนฐานของความสามารถดาน

เทคนิค หรือข้ึนมาบนความตองการของตลาดหรือปญหาของสังคมหรืออุตสาหกรรมหรือไม ท้ังนี้เพ่ือเปน

ฐานในการวิเคราะหกลุมเปาหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ การวิเคราะหโมเดลทางธุรกิจ การวิเคราะห

แนวทางในการนําสินคาเขาตลาดตอไป (2) สรุปผลการดําเนินการท่ีผานมาของธุรกิจ โดยเปนการให

รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการลงทุน กิจกรรมและผลการดําเนินการท่ีผานมาไมนอยกวา 3 ป (ถามีการ

ดําเนินการมาแลวกอนหนา) ท้ังนี้กําไรสุทธิ มูลคาสินทรัพย หนี้สินของธุรกิจ และสวนของผูถือหุนจะเปน

ขอมูลประกอบหลักในการนําเสนอในสวนนี้ และ (3) ข้ันตอนการเริ่มดําเนินการ จะเปนการระบุถึง

ข้ันตอนในการและชวงเวลาของกิจกรรมในการพัฒนาธุรกิจใหมจนถึงเวลาท่ีแลวเสร็จหรือในชวง

ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

ตัวอยางความเปนมาของธุรกิจ 
 
บ ริ ษั ท  ก ข ค  จํ า กั ด  ก อ ตั้ ง ข้ึ น ใน ป  256X โด ย น าย  ก ข ค  ผู ซึ่ งต อ งก า ร ท่ี ต อ งก าร จ ะ แ ก ไข ป ญ ห า
ของ…...(กลุมเปาหมาย)……ในป 256Xประสบความสําเร็จในการพัฒนา…...(สินคา/บริการ)…… เพ่ือนํามาใชในการ
แกไขปญหาดาน …...(ประโยชนสินคาหรือบริการ)…… ทําใหผูใชสินคาได…...(คุณคาของสินคาหรือบริการ)…… ในป 
256x บริษัทเริ่มมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาธุรกิจน้ีอยางจริงจัง โดยมีการเริ่มจัดตั้งบริษัท กขค จํากัดในป 256X  และมีการ
จัดจําหนายขายผลิตภัณฑ/บริการเพ่ือตอบสนองตอปญหาภายในเขตพ้ืนท่ี  …...(พ้ืนท่ีเปาหมาย)……เปนครั้งแรกในป 
256X โดยมี …...(คูคา)…… เปนผูชวยในการกระจายสินคา อยางไรก็ดี บริษัท กขค จํากัดพบวายังมีความตองการของ 
…...(สินคา/บริการ)…… นอกพ้ืนท่ี ซึ่งจําตองมีการขยายการผลิต หากแตมี …...(ปญหา/อุปสรรค)…… ในดานของ 
…...(ปญหา/อุปสรรค)……จึงตองมีการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่ง …...(เปาหมาย)…… โดยมีข้ึนตอนในการดําเนินการ
ดังน้ี 

ลําดับ รายการดําเนินงาน ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

1.  การจะทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา 

3 เดือน มีนาคม 256X 

2.  การจัดซื้อเครื่องจักรเพ่ือใชผลิต 2 เดือน พฤษภาคม 256X 

3.     

4.     
 

 

4. ผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการ  เปนการระบุรายละเอียดเก่ียวกับสินคาหรือบริการ เชน คุณคาของสินคา 

คุณลักษณะและรูปแบบของสินคา ชนิดของสินคา การใชงานสินคา มาตรฐานของสินคา การบรรจุหีบหอ 

ตราสินคา การใหบริการกอน ระหวางและหลังจากการจําหนายสินคา การติดตั้ง การรับประกัน เปนตน 

ตัวอยางการอธิบายผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการ   
สิ นค าขอ งบ ริ ษั ท  กขค  จํ า กั ด  ป ระกอบ ด วย  …...(สิ น ค า/บ ริก าร )……ท่ี ต อบ โจท ย ค วามต อ งการขอ ง 
…...(กลุมเปาหมาย)…… ในดานของการ …...(ประโยชนของสินคา/บริการ)……ทําให …...(กลุมเปาหมาย)…… สามารถ 
…...(คุณคาของสินคา/บริการ)……ได  
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5. การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก อุตสาหกรรมและการวิเคราะหตลาด เปนกระบวนการในการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ นโยบายทาง

การเมืองท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและพฤติกรรมของสังคมท่ีจะมีผลตอธุรกิจ 

และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีจะทําใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบของธุรกิจและพฤติกรรม

ของกลุมเปาหมายตอสินคาหรือบริการของธุรกิจ  

นอกเหนือจากนั้นยังเปนการวิเคราะหถึงปจจัยท่ีจะกระทบตออุตสาหกรรมโดยภาพรวมท่ีจะมากระทบตอ

ธุรกิจหรือการขายสินคาหรือบริการ ปจจัยวิเคราะหอุตสาหกรรมนี้ประกอบดวย การวิเคราะหคูแขงใน

ปจจุบัน การวิเคราะหการเขาสูตลาดของคูแขงรายใหม การวิเคราะหวิเคราะหอํานาจการตอรองของคูย

คา และอํานาจการตอรองของคูคา  

สําหรับการวิเคราะหตลาดนั้นจะเก่ียวของกับการวิเคราะหถึงลักษณะ ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดเปาหมาย เชน ตลาดชาเขียวบรรจุขวดคอนขางอ่ิมตัวเนื่องจากอัตราการบริโภคไมมีการเติบโตข้ึน 

เติบโตชาหรือหดตัว เพ่ือใหสามารถวางแผนในการใชทรัพยากรเพ่ือเขาถึงตลาดไดมากข้ึน การระบุถึง

กระบวนการแบงสวนตลาด การระบุถึงสวนตลาดเปาหมาย และการระบุถึงกลุมเปาหมาย (ในการเริ่มตน

ธุรกิจนั้นควรพิจารณาเปาหมายเฉพาะ เพ่ือใหสามารถใชทรัพยากรขององคกรท่ีมีในกลุมท่ีสามารถได

ผลตอบแทนกลับคืนมาไดงานท่ีสุด มากกวาการท่ีจะไปใชทรัพยากรกับเปาหมายท้ังหมดท่ีคิดไดหรืออยาก

ใหเปนกลุมเปาหมายของธุรกิจ) จากนั้นจึงเขียนอธิบายลักษณะของลูกคารวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของเชิง

พฤติกรรม เชน ซ้ืออะไร ทําไมถึงซ้ือ ซ้ือเทาไหร ซ้ืออยางไร และใครมีอิทธิพลในการซ้ือ 
ตัวอยางการเขียนบทวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก อุตสาหกรรมและการวิเคราะหตลาด 
 
ในป 256X รัฐบาลไดมีนโยบายท่ีจะ …...(นโยบาย)…… โดยนโยบายน้ีทําใหเกิด …...(ผลกระทบของนโยบาย)…… ตอ
สังคมในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทกําลังอยูในกระบวนการศึกษาพ้ืนท่ีและความตองการสินคา/บริการของบริษัท ท้ังน้ีเน่ืองจาก
นโยบายน้ีทําใหเกิด …...(ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ)……ตอพ้ืนท่ีเปาหมายจากยรายไดประชากรตอหัวตอปท่ีระดับ 
…...(รายไดประชากร)……บาท เปน  …...(รายไดประชากร)……บาท ซึ่งเปนโอกาสแกสินคา/บริการของบริษัทเปนอยาง
ยิ่ง อยางไรก็ดีนโยบายน้ีทําใหประชากรในพ้ืนท่ีมีการกอหน้ีเพ่ิมเติม ซึ่งทําใหรูปแบบการซื้อสินคาในระยะยาว
เปลี่ยนไป เพ่ือใหสามารถจัดการกับพฤติกรรมของกลุมลูกคาท่ีจะเปลี่ยนไป ทําใหตองมีการสรรหาเทคโนโลยีใหมท่ี
ชวย …...(ประโยชนของเทคโนโลยีตคอกลุมเปาหมาย)……หรือไมก็จะเสียเปรียบตอคูแขง 
 
การแขงขันในอุตสาหกรรมยังไมมีความรุนแรง หากแตการเขามาของคูแขงรายใหมไมมีความซับซอน ซึ่งจะทําใหมีการ
แขงขันท่ีรุนแรงไดในอนาคต ณ ปจจุบันการตอรองของลูกคายังไมสูงนัก หากแตในอนาคตเมื่อมีคูแขงเพ่ิมข้ึนการ
ตอรองจะสูงข้ึน รวมถึงการท่ีบริษัทตองพ่ึงพิงการกระจายสินคากับบริษัทผูกระจายสินคาเพียงไมก่ีเจา ทําใหเกิดความ
เสียงของการตอรองของคูคาในอนาคตท่ีจะสูงข้ึน  
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6. การวิเคราะหคูแขง เปนกระบวนการในการระบุถึงคูแขงทางตรง ทางออม และสินคาท่ีจะสามารถทดแทน

สินคาหรือบริการของธุรกิจ คูแขงหลักอาจจะกําหนดจากลักษณะของสินคา รูปแบบการขาย ประเภท

ธุรกิจ สถานกาณของการขาย หรือยอดขายท่ีมีขนาดใกลเคียงหรือแตกตางกับธุรกิจ ท้ังนี้รวมไปถึงราคา

ขาย ขอมูลสื่อสาร ราคาตอหนวย การมองกลุมลูกคา หรือแมแตจุดยืนทางการตลาด และกลยุทธการ

ดําเนินการ   
ตัวอยางการวิเคราะหคูแขงขัน 
 
ณ ปจจุบันคูแขงทางตรงของบริษัท ไดแก บริษัท ขคง จํากัด และ บริษัท จฉช จํากัด โดยท่ีท้ังสองเขามียอดขาย 
…...(ยอดขาย)…… และ …...(ยอดขาย)…… ตามลําดับและยังมียอดขายมีแนวโนมสูงข้ึนจากภาวะท่ีตลาดขยายตัวดาน
จํานวนผูซื้อ และดวยเทคโนโลยีและขนาดการผลิตของคูแขง ณ ปจจุบัน จะสามารถทําใหมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํากวา
ของบริษัทถึงรอยละ 23  นอกเหนือจากน้ันการเพ่ิมชองทางดานการใชคาสงขนาดใหญชวยกระจายสินคาของคูแขงทํา
ใหการเขาไปในชองทางน้ันของสินคาบริษัทยากข้ึน อยางไรก็ดีกลุมลูกคาท่ีคูแขงใหความสําคัญยังเปนกลุม 
…...(กลุมเปาหมาย)…… ซึ่งยังไมทับซอนยกับบริษัทท่ีเนนกลุม …...(นโยบาย)…… 

 

7. การวิเคราะหปจจัยภายใน เปนการวิเคราะหทรัพยากรภายใน อันไดแก บุคคลากร เงิน เทคโนโลยี 

กระบวนการ ตราสินคา ระบบโลจิสติกสเพ่ือประเมินถึงการประยุกตใชทรัพยากรเหลานี้ในการดําเนินการ

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจ 

ตัวอยางการวิเคราะหภายใน 
 
 ดวยกลยุทธของบริษัทท่ีจะ …...(กลยุทธ)……ทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองหาทรัพยากรทางการเงินและบุคคลากรท่ีจะ
สามารถดําเนินการตามกลยุทธและเปาหมายของธุรกิจได หากแต ณ ปจจุบัน ทรัพยากรทางการเงินท่ีจะใชซื้อ
เครื่องจักรและเชาสถานท่ีในการดําเนินการยังอยูในกระบรนรการจัดหา ทําใหยังจําเปนตองใชการจัดจางภายนอกใน
การดําเนินการ ซึ่งเปนผลใหกําลังตนทุนในการดําเนินการยงัสูงกวาคูแขง และการพัฒนาทักษะของบุคคลกรยังมีจํากัด 

 

8. แผนการบริหารจัดการ แผนการบริหารเปนการระบุถึงของธุรกิจและทรัพยสินของธุรกิจ เชน ท่ีตั้งของ

โรงงาน ทุนจดทะเบียน ทะเบียนการคา รวมไปถึงประวัติของผูบริหารบริษัท คณะกรรมการบริษัท 

โครงสรางองคกร หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรหลัก แผนการดานบุคคลและคาใชจายท่ีเก่ียวของ

กับบุคคล วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของธุรกิจ ปจจัยแหงความสําเร็จ นโยบายการปนผล และแผนการ

ดําเนินการอ่ืนของธุรกิจ (ท่ีไมรวมอยูในแผนหลักอันประกอบดวยแผนการตลาด แผนการผลิต และ

แผนการเงิน) 
ตัวอยางแผนบริหารจัดการ 
 
ในการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร โครงสรางการกํากับดูแลละการตัดสินใจสามารถแบงไดดังน้ี 
…...(โครงสรางองคกร)…… ภายใตโครงสรางองคกรน้ี …...(ช่ือผูบริหาร)…… จะเปนผูกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไป
ตามเปาหมายท่ี …...(เปาหมาย)…… และผลการดําเนินการท่ีเปนบวกน้ันจะสามารถทําใหบริษัทสามารถจายปนผลใน
อัตรา …...(นโยบายปนผล)…… เพ่ือใหบริษัทยังมีเงินทุนสะสมเหลือในการลงทุนตอเน่ือง... 
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9. แผนการตลาด ระบุถึงเปาหมายทางการตลาดท่ีสอดคลองกับแผนของธุรกิจ ซ่ึงอาจจะอยูในรูปแบบเชน 

การขยายตลาดไปสูภูมิภาค (แผนธุรกิจ) เปาหมายทางการตลาดจะเปนเรื่องของการพัฒนาชองทางการ

จัดจําหนายไปสูพ้ืนท่ีภูมิภาค เปนตนนอกจากนั้นยังเปนประเด็นเรื่องของการระบุกลุมเปาหมาย การระบุ

จุดยืนทางการตลาดและการพัฒนาแผนทางการตลาดซ่ึงพ้ืนฐานประกอบดวยแผนผลิตภัณฑ แผนราคา 

แผนดานชองทางการจัดจําหนาย และแผนการสงเสริมทางการตลาด ท้ังนี้รวมถึงแผนการลงทุนตกแตง 

กระบวนการขาย งบประมาณทางการตลาดและการพัฒนาเกณฑและการประเมินผล 

ตัวอยางแผนการตลาด 
 
จากกลยุทธของธุรกิจท่ีตองการท่ีจะ …...(กลยุทธของธุรกิจ)…… ทําใหการตลาดจําเปนท่ีจะตองตอบสนองในดานของ 
…...(เปาหมายทางการตลาด)……  
 
จากการวิเคราะหสวนตลาดและพบวากลุมเปาหมายทางการตลาดเปนกลุม …...(เปาหมายทางการตลาด)…… 
เน่ืองจากมีลักษณะปญหาท่ีตองการการเติมเต็มความตอวการของลูกคาเปาหมาย และลูกคาเปาหมายเองเองก็มี
ความสามารถในการจายคาบริการในอัตราท่ีบริษัทกําหนด หากแตจุดยืนของบริษัทและสินคาของบริษัท ตองอยูใน
ลักษณะของ …...(จุดยืนของบริษัท/สินคาบริษัท)…… เน่ืองจากการท่ีบริษัทมีทรัพยากร …...(ประเภททรัพยากร)……ท่ี
ทําใหเกิดความแตกตางและแขงขันไดในตลาด 
 
จากการวิเคราะห …...(ปจจัยภายในและภายนอก)……กลยุทธทางการตลาดของบริษัทจะเปนไปในแนวทางของการท่ี 
…...(กลยุทธทางการตลาด)……โดยบริษัทมีแผน …...(ดานสินคา/ราคา/ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการ
ขาย)…… ท่ีจะสามารถสงเสริมการบรรลุเปาหมายทางการตลาดของธุรกิจได  

 

10. แผนการผลิต เก่ียวของกับกระบวนการผลิตสินคา โดยเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดหา จัดเก็บวัตถุดิบ     

การตัดสินใจดานการผลิต สายการผลิต การข้ึนสายการผลิต จํานวนจุดท่ีเก่ียวของกับการประกอบ กําลัง

การผลิต และการนําเก็บสําเร็จหรือก่ึงสําเร็จ 

ตัวอยางแผนการผลิต 
 
จากการพยาการณการขาย บริษัทจําเปนตองมีกําลังคการผลิตไมนอบกวา …...(จํานวนผลิต)…… โดยมีกําหนดการข้ึน
สายการผลิตของสินคา …...(สินคา)…… ประเภทแรกในชวงวันท่ี …...(ชวงเวลาผลิต)…… และประเภททสองในชวงวันท่ี 
…...(ชวงเวลาผลิต)…… ท้ังน้ีจํานวนท่ีบริษัทยังขาดในเชิงของกําลังการผลิตน้ันจะจะเปนการจางผลิต โดยใหบริษัท รรร 
จํากัด เปนผูผลิตสินคาประเภทแรกจํานวน …...(จํานวนช้ิน)……ช้ิน โดยนําวัติถุดิบจากคลังสินคาในพ้ืนท่ี …...(พ้ืนท่ี
จัดเก็บวัตถุดิบ)…… 

 

11. แผนการเงิน เปนการนําขอมูลจากการพยาการณทางการเงินโดยการจัดทํางบการเงินลวงหนาและจาก

การประเมินความเปนไปไดในการลงทุนมาเปนฐานในการพัฒนาแผนการเงินท่ีรองรับการประมาณการใน

การลงทุน แหลงเงินทุน ทรัพยสินท่ีใชในการลงทุน สมมุติฐานทางงการเงินและนโยบายทางการเงินเชน 

นโยบายการปนผม ประมาณการยอดขายสนิคาและการประมาณการรายได ตนทุนสินคาและและตนทุน
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ขายสินคา คาใชจายในการบริหารและการขาย เงินลงทุนในสินคา กระแสเงินสด และนโยบายดานการ

เรียกเก็บหนี้ เปนตน 

ตัวอยางแผนการเงิน 
 
เพ่ือใหมีเงินเพียงพอในการดําเนินการในการผลิตน้ันจําเปนตองใชเงินทุนจํานวน …...(จํานวนเงิน)……บาท และมี
เงินทุนหมุนรเวียนจํานวน …...(จํานวนเงิน)…… โดยเปนการใชเงินทุนของบริษัท …...(จํานวนเงิน)……บาท และการท่ี
ตองมีการขอเงินกูระยะสั้นจํานวน …...(นโยบาย)……บาท ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ …...(อัตราดอกเบ้ีย)…… ซึ่งหาก
สามารถจัดการเรื่องการเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) ไดนอยกวา …...(จํานวนวัน)……จะทําใหบริษัทลดจํานวนเงินกูระยะสั้นและ
ทําใหอัตราดอกเบ้ียท่ีตองชําระลดลง หรือสามารถรองขอเปนเงินกูระยะยาวเพ่ือการลงทุนในเครื่องจักรไดมากข้ึน 

 

12. แผนประเมินความเสี่ยง เปนการแสดงถึงผลกระทบของความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมเปนไปตามแผน หรือ

ปจจัยท่ีจะกระทบตอการดําเนินการและสถานะทางการเงิน รวมถึงแนวทางในการจัดการความเสี่ยงท่ี

อาจจะเกิดข้ึนกับการดําเนินการ 

ตัวอยางแผนประเมินความเสี่ยง 

 

ลําดับ ความเสีย่ง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกปญหา 
1 ระยะเวลาในการขนสงสินคา

จากคูคายาวนานข้ึนกวา
ประมาณการ 

ไมมสีินคาจดัจําหนาย และทําให
ระดับการบริการลูกคาลดลง รวมถึง
ขาดความมั่นใจตอการใหบริการ 

เพ่ิมจํานวนคูคา หาสินคาทดแทน 
และการวางแผนการจดัซื้อใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2    
3    
4    

. 
 

15.7 สรุปประเด็นสําคัญ 

 การนําสินคาเขาตลาดภาคตอเนื่องจากกระบวนการระบุแนวคิดผลิตภัณฑแลการพัฒนาผลิตภัณฑ โดย

กระบวนการนําสินคาเขาตลาดนั้นเนนดานของวางโมเดลทางธุรกิจ การจัดการทรัพยสินทางปญญา  การพยากรณ

ความตองการและพัฒนาแผนการในการเขาตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปแบบของการสรางเปนแผนทางธุรกิจท่ี

สรางความยั่งยืน 

 โมเดลทางธุรกิจเปนสวนแรกในการนําสินคาเขาตลาด เนื่องจากสินคาหรือผลิตภัณฑใหมท่ีถูกพัฒนาแลว

ควรจถูกนํามาพิจารณาถึงโมเดลธุรกิจของสินคาหรือบริการใหม หากเปนสินคาท่ีถูกพัฒนาตอยอดจากสินคาเดิม 

สินคาจะถูกมองเปนสายผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมเติมในโมเดลธุรกิจเดิม (ซ่ึงในบทนี้ไมไดกลาวถึง) หากแตถาเปนการเริ่มตน

ธุรกิจจากแนวคิดของธุรกิจใหม การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจของสินคามีความจําเปน เพ่ือจะไดเปนพ้ืนฐานของการ

ประเมินคามเปนไปไดในบการลงทุนและการพยากรณการขาย การวามแผนเชิงกลยุทธและแผนธุรกิจของสินคาย

หรือบริการใหม  
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 โมเดลทางธุรกิจประกอบดวยองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน 9 องคประกอบ อันไดแก พันธมิตรหลัก 

กิจกรรมหลัก ทรัพยากรหลัก คุณคาของสินคาและบริการท่ีนําเสนอ ความสัมพันธกับลูกคา ชองทางเขาถึงลูกคา 

กลุมลูกคา โครงสรางตนทุน ท่ีมาและรูปแบบของรายไดซ่ึงแตละองคประกอบสรางใหเกิดการไหลและการเพ่ิม

มูลคาของสินคาหรือบริการผานกลไกของการลงทุน การสรางรายได และการจัดการตนทุนในการดําเนินการ 

รวมถึงการสรางความสัมพันธอยางยั่งยืนกับลูกคาของธุรกิจ สําหรับธุรกิจท่ีมีการพัฒนาทรัพยสินทางปญญาใน

รูปแบบตางๆ โมเดลธุรกิจเหลานี้จะสนับสนุนใหเกิดความคิดในดานของกลยุทธการหารายไดจากทรัพยสินทาง

ปญญาหรือการจัดการเชิงกลยุทธกับคูแขงในตลาด 

 ในการจัดการทรัยสินทางปญญานั้นจะเนนถึงความเขาใจรูปแบบประเภทของทรัพยสินทางปญญา ซ่ึง

ประกอบดวย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา แบบผังภูมิของวงจรรวม ความลับทางการคา และสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร ซ่ึงการจัดการทรัพยสินทางปญญาสามารถสรางการแขงขันในตลาดได อยางไรก็ดีกลยุทธในดานของ

การการเปดสิทธิในการใชทรัพยสินทางปญญาก็เปนกลยุทธท่ีจะทําใหตลาดในภาพรวมเติบโต หรือกลายเปน

ขอจํากัดของตลาดในการเขาถึงสินคาหรือบริการนั้น  

 เม่ือมีความเขาใจถึงโมเดลทางธุรกิจ และทรายถึงทรัพยากรหลักในการดําเนินธุรกิจ (สิทธิทางปญญาเปน

หนึ่งในทรัพยากรหลัก เทียบเทากับบุคลากร เครื่องจักร และเงิน) ก็จะนํามาสูการวิเคราะหความเปนไปไดของ

โมเดลธุรกิจและเริ่มจากการวางกลยุทธและแผนของธุรกิจ ซ่ึงโดยพ้ืนฐานประกอบดวย การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอก วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน การพัฒนากลยุทธ (ซ่ึงรวมไปถึงการระบุใหชัดเจนถึง

วิสัยทัศน พันทกิจ และแนวทางในการดําเนินการในระยะสั้น กลาง และยาวขององคกร) กอนท่ีจะมีการพัฒนา

แผนธุรกิจ เพ่ือใชเปนเอกสารในการสื่อสาร เปนเอกสารสําหรับการเขาถึงแหลงทุน และการเปนขอมูลท่ีใชในการ

ปฎิบัติการของธุรกิจ  

 ท้ังนี้องคประกอบของแผนธุรกิจท่ีใชในการเขาถึงแหลงทุนในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจใหมาเพ่ือนํา

สินคาเขาตลาดประกอบดวยองคประกอบสําคัญ อันไดแก  บทสรุปผูบริหาร วัตถุประสงคของการเสนอแผนธุรกิจ 

ความเปนมาของธุรกิจ ผลิตภัณฑ การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก การวิเคราะหคูแขง การวิเคราะหปจจัย

ภายใน แผนการบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน และแผนประเมินความเสี่ยง ซ่ึงการ

ดําเนินการเพ่ือนําสินคาเขาตลาดก็จะสิ้นสุดตรงการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการดําเนินการตอไป 

15.8 กิจกรรมการเรียนรูอ่ืน 

15.8.1 การตรวจวัดความเขาใจ  

การตรวจวัดความเขาใจและการคิดวิเคราะหหาความสัมพันธของเนื้อหาซ่ึงสามารถวัดประเมินไดจากการ

การวัดความเขาใจในประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ (1) การวัดความรูในดานความสัมพันธระหวางการบวนการในการพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือบริการใหมกับการนําสินคาเขาตลาด (2) องคประกอบในการนําสินคาเขาตลาด (3) ความรูดาน

โมเดลธุรกิจ (4) การวัดความรูดานการพยากรณการขาย (5) เขาใจกระบวนการในการสรางงบการเงินลวงหนา (6) 
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เขาใจกระบวนการในการประเมินความเปนไปไดในการลงทุน (7) ความเขาใจตกระบวนการพัฒนากลยุทธ (8) 

เขาใจความหมาย ความสําคัญ และสามารถระบุกลยุทธธุรกิจ และ (9) ความรูเก่ียวกับการพัฒนาแผนธุรกิจ  

15.8.2 การประเมินทักษะการวิเคราะห 

การตรวจวัดทักษะการวิเคราะหสามารถวัดไดจาก (1) ทักษะความเชื่อมโยงของปจจัยองคประกอบโมเดล

ทางธุรกิจวามีความสัมพันธกันอยางไรและรูปแบบของโมเดลจะสามารถออกมาเปนรูปแบบใดไดบางภายใต

ขอจํากัดในเง่ือนไขขององคประกอบโมเดลทางธุรกิจ (2) ทักษะการคํานวณดานของการพยากรณยอดขาย (3) 

ทักษะในการพัฒนาโมเดลคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนางบการเงินเบื้อตนและความเปนไปไดในการลงทุน (4) ทักษะใน

การวิเคราะหงบการเงิน (5) ทักษะในการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ และ (6) ทักษะในการสื่อสาร (การเขียน

แผนธุรกิจ)  

กิจกรรมศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมและนําเสนอ 

กิจกรรม 1 การสรางโมเดลธุรกิจ  

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม: 1 ชั่วโมง 

ประเภทของกิจกรรม: กิจกรรมกลุม 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเรียนรูเก่ียวกับโมเดลธุรกิจและองคประกอบของโมเดลธุรกิจ 

2. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธขององคประกอบของโทเดลทางธุรกิจ 

3. เพ่ือใหสามารถประเมินเบื้องตนเก่ียวกับทางเลือกของโมเดลธุรกิจ 

 

อุปกรณ 

1. กระดาษ A3 ท่ีใชสําหรับเขียนองคประกอบของโมเดลธุรกิจ 

2. ปากกาเมจิก 

3. ไวทบอรและท่ีหนีบกระกาษ 

4. โฟสอิท 

5. ปากกาสําหรับเขียน 

6. เอกสารนําเสนอความเขาใจเรื่องการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ 

7. โจทยของสินคาใหม (สามารถเปนสินคาใหมประเภทใดก็ได) 
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การดําเนินกิจกรรม 

1. ใหแจงโจทยของสินคาใหม พรอมระบุถึงเง่ือนไขของสินคาใหม (ปญหาและความจําเปนท่ีตองพัฒนา 

กลุมคนท่ีมีปญหา กลุมคนท่ีไดรับผลกระทบจากการแกปญหา และกลไกเบื้องตนของกลุมปฎิบัติการ

วาเปนสินคาใหมสําหรับธุรกิจใหม หรือเปนสินคคาใหมสําหรับธุรกิจเดิม ลักษณะของสินคา กลไกของ

สินคา และตนทุนของสินคา) 

2. ใหกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุมวาจะตองทําในองคประกอบใดของโมเดลทางธุรกิจ และเขียน

มุมมองการคิดวิเคราะหลงในโฟสอิทท่ีแจดให 

3. หลังจากท่ีมีการเขียนมุมมองและแนวคติดของแตละบุคคลตามองคประกอบท้ังหมดของโมเดลธุรกิจ 

ใหเริ่มนําไปแปะไวบนกระดาษ A 3 ท่ีมีการวาดกลององคประกอบและการเชื่อมโยงองคประกอบ 

4. พิจารณาความเชื่อมโยงขององคประกอบของโมเดลธุรกิจและสรุปทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

5. นําเสนอโมเดลทางธุรกิจ 
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เอกสารอางอิง 

● รัชกิจ กลองพยาบาล (2550) คูมือการเขียนแผนธุรกิจภาคการคา, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม, สํานักพิมพสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, กรุงเทพมหานคร 
● ทบวงสิทธิบัตร (2553) กลยุทธธุรกิจกับการจัดการทรัพยสินทางปญญา, สํานักพิมพสมาคมสิ่งประดิษฐ, 

กรุงเทพมหานคร 
● อเล็กซานเดอร ออสเทอรวัลเดอร, อีฟ พินเญอร.  (2557).  คูมือสรางโมเดลธุรกิจ : สําหรับผูมองการณ

ไกล ผูคิดจะทําการใหญและผูหวังจะลมยักษ = Business model generation.  แปลโดย วิญู ก่ิงหิรัญ

วัฒนา.  กรุงเทพฯ: วีเลิรน. 
● Osterwalder, A., Pigneur, Y., In Clark, T., & Smith, A. (2010). Business model generation: A 

handbook for visionaries, game changers, and challengers. 



 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน (Slide Power Point) 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการ
(THE MINDSET OF ENTREPRENEURSHIP)

1

OBJECTIVES
1. เข้าใจแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ

2. ตระหนักคิดถึงคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ

3. เข้าใจกระบวนการทางความคิด (Mindset) และพัฒนากระบวนการทางความคิดให้
มีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ

4. ประยุกต์ใช้กระบวนการทางความคิดในการเป็นผู้ประกอบการมาเป็นแผนงานในการ
ด าเนินงานทางธุรกิจได้ 
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TOPICS
1. กระบวนการทางความคิด (Mindset)

2. กระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการ (The Mindset of 
Entrepreneurship)

3. การน ากระบวนการทางความคิดสู่แนวทางปฏิบัติ (The Mindset as the pathway 
to action)

3

What is mindset?
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MINDSETS

“Mindset = 
The Established set of Attitudes

held by Someone”

 Fixed Mindset
 Growth Mindset

5

ENTREPRENEURIAL MINDSETS
• The Growth Mindset is essential to a mindset of 

entrepreneurship.
• Entrepreneurial mindset is ability to quickly sense, take action, 

and get organized under uncertain conditions.
• This also includes the ability to persevere, accept and learn 

from failure, and get comfortable with a certain level of 
discomfort.

6



The Mindset of 
Entrepreneurship

7

PASSION

Jeff Bezos (Amazon founder)

“Passion” --Understand yourself and your desired impact. Passion 
defined an intense positive emotion. 

8

Mark Zuckerberg (Facebook founder) Pierre Omidyar (eBay founder)



HABIT
“Habit Loop” – a process by which our brain decides whether or not a certain behavior 
should be stored and repeated

1. Self-leadership habit
o Behavior focus strategy: Self-observation, Self-goal setting, Self-reward, Self-

punishment and self-cueing
o Natural reward strategy
o Constructive thought patterns strategies

2. Creative habit –Creating in action

3. Improvisation Habit

9

CREATIVITY
Creativity – the capacity to produce new idea, insights, inventions, products, or artistic
objects that are considered to be a unique, useful, and of value to others.

Type of creative process

Phrase 1: Background or knowledge accumulation
Phrase 2: The incubation process
Phrase 3: The idea experience
Phrase 4: Evaluation and implementation

10



Fear factor
o Fear
o No appetite for chaos
o Preference for judging over 

generating idea
o Dislike for incubator idea
o Perceived lack of challenge 
o Inability to distinguish reality from 

fantasy
11

Creative Mind
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THE MINDSET AS THE 
PATHWAY TO ACTION

13

SELF-EFFICACY AND                        
ENTREPRENEURIAL INTENTIONS
o Self-efficacy is an essential part of the entrepreneurial mindset, 

and it is thought to be good indicator of entrepreneurial 
intentions.

o The General Self-efficacy Scale (GSES) is a tool to assess the 
degree to which we believe our actions are responsible for 
successful results.  

14



THE GENERAL SELF-EFFICACY 
SCALE: GSES

1 ฉันสามารถจัดการปัญหาท่ียุ่งยากได้แน่นอน ถ้าฉันพยายามมากพอ

2 แม้มีใคร/สิ่งใดขัดขวาง ฉันสามารถค้นหาหนทางหรือวิธีการเพื่อท่ีจะได้สิ่งท่ีฉันต้องการ

3 การมุ่งมั่นในจุดหมายและการด าเนินการให้ส าเร็จ เป็นเร่ืองง่ายส าหรับฉัน

4 ฉันมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาและอุปสรรค ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

5 ฉันมีทรัพยากรด้านต่าง ๆ ท่ีพร้อมเพียง เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

6 ฉันสามารถแก้ปัญหาในทุกด้านได้ หากฉันใช้ความทุ่มเทท่ีมากเพียงพอ

7 ฉันมีความใจเย็นเมื่อเผชิญกับความท้าทาย เน่ืองจากฉันเช่ือในความสามารถของตนเอง

8 เมื่อฉันเผชิญหน้ากับปัญหา ฉันสามารถหาทางแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีการ

9 แม้ในช่วงท่ีช้ันเผชิญกับความยากล าบาก ฉันสามารถคิดถึงทางแก้ปัญหาได้

10 ฉันสามารถจัดการสิ่งใดก็ตามท่ีเข้ามาในการด าเนินการได้

รูปแบบในการตอบ
1=ไม่จริง, 2=จริงต้องบางส่วน, 3=ค่อนข้างจริง, 4=จริงอย่างแน่นอน

15

SUMMARY
• กระบวนการทางความคิด มีความส าคัญต่อความส าเร็จท้ังในชีวิตและธุรกิจอัน

ประกอบด้วยทัศนคติ และความเชื่อ 
• กระบวนการทางความคิดนั้นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 

o Fixed Mindset เป็นกระบวนความคิดที่เชื่อว่า บุคคลจะตีกรอบความสามารถและ
ศักยภาพของตนเองไว้

o Growth Mindset เป็นกระบวนการความคิดท่ีเชื่อว่า ความสามารถของบุคคล
จะสามารถพัฒนาไปได้ ตามความพยายาม ความมุ่งมั่น และการท างานท่ีทุ่มเท  
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SUMMARY
Growth Mindset เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีจ าเป็นมากของผู้ประกอบการ จะมี
ท่ีมาจากความหลงใหล และนิสัยของผู้ประกอบการ

นิสัยท่ีส าคัญของผู้ประกอบการจะมีด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่
• 1) ความเป็นผู้น าในตนเอง (The Self-leadership Habit)
• 2) นิสัยเชิงสร้างสรรค์ (The Creative Habit)
• 3) ความมีไหวพริบ (The Improvisation Habit)

ผู้ประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง จะเป็นการประเมินความพร้อมท่ีเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดได้
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ค ำอธิบำยประกอบเอกสำรกำรเรียนกำรสอน (Slide Power Point) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยสไลด ์กระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการ 

            (The Mindset of Entrepreneurship) 

 

จัดท ำโดย บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   

     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี

 

 



Slide 1  อธิบายถึงความส าคัญของกระบวนการ

ทางความคิดของผู้ประกอบการที่เปลี่ยนแปลงจาก

เดิม โดยกระบวนการทางความคิด มีความส าคัญ

ต่อความส าเร็จทั้งในชีวิตและธุรกิจอย่างมาก 

 

 

 

Slide 2  อธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษา โดยมี
ด้วยกัน 2 ข้อ คือ  
1. เข้าใจกระบวนการทางความคิด (Mindset) 
และ พัฒนากระบวนการทา งค วามคิด ให้ มี
ประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
2. ประยุกต์ใช้กระบวนการทางความคิดในการเป็น
ผู้ประกอบการมาเป็นแผนงานในการด าเนินงาน
ทางธุรกิจได ้
 

 

 

Slide 3  อธิบายหัวข้อที่จะบรรยายในคาบนี้ อัน
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่  
1. บทน า (Introduction) 

2. กระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการ 

(The Mindset of Entrepreneurship) 

3. การน ากระบวนการทางความคิดสู่แนวทาง

ปฏิบัติ (The Mindset as the pathway to 

action) 



Slide 4 ในส่วนแรกจะอธิบายถึงค านิยามของ

กระบวนความคิด และความส าคัญของการมี

กระบวนความคิดที่ดี 

 

 

 

Slide 5 กระบวนการทางความคิด มีความส าคัญ

ต่อความส าเร็จทั้งในชีวิตและธุรกิจอย่างมาก โดย

ค าว่า Mindset หลากหลายผู้รู้ ได้ ให้ค าแปลไว้

อย่ างน่ าสนใจว่ า  คือ  “ความเชื่ อที่ ส่ งผลต่อ

พฤติกรรม” จะกล่าวได้ว่า Mindset (กระบวนการ

ทางความคิด) จะมีองค์ประกอบทั้งมาจากด้านทัศ

คติด้านต่างๆ และความเชื่อในการด าเนินชีวิต

นั่นเอง ซึ่งกระบวนการทางความคิดนั้นจะแบ่งเป็น 

2 กลุ่มได้แก่ 

Fixed Mindset เป็นกระบวนความคิดที่

เชื่ อว่ า  บุคคลจะตีกรอบความสามารถและ

ศักยภาพของตนเองไว้ โดยพวกเค้าเหล่านั้นจะเชื่อ

ในสมอง (ความรู้) และศักยภาพ (ความสามารถ) ที่

ตนเองมีว่าจะสามารถสร้างความส าเร็จ หรือ

เดินหน้าในการด าเนินชีวิตได้ในระดับใด  

ในขณะที่ Growth Mindset เป็น

กระบวนการความคิดที่เชื่อว่า ความสามารถของบุ

คลลจะสามารถพัฒนาไปได้ ตามความพยายาม 

(Dedication) ความมุ่งมั่น (Effort) และการ

ท างานที่ทุ่มเท (Hard Work) พวกเขาจะเชื่อว่า 

สมอง (ความรู้) และศักยภาพ (ความสามารถ) ที่

ตนเองมีไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความส าเร็จ



ในระยะยาว แต่ เป็นการจุดเริ่มต้นที่ดี ในการ

ด าเนินการสิ่งต่างๆ  

 

 

 

Slide 6 Growth Mindset เป็นกระบวนการทาง

ความคิดท่ีจ าเป็นมากของผู้ประกอบการ เนื่องด้วย

จะเป็นการหาโอกาสที่จะพัฒนา/เติบโตในโลกยุค

ปัจจุบัน โดย Neck, et. al. (2018) ได้ให้ค านิยาม

ของกระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการ 

คือ ความสามารถในการตอบสนอง (Quickly 

sense) การน าไปปฏิบัติ (take action) และการ

สร้างกระบวนการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่

ไม่แน่นอน (Get organized under uncertain 

condition) เสมือนการสร้างความมุ่งมั่น พยายาม 

ยอมรับ และการเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ 

 

 

 

Slide 7 ในส่วนที่สองจะอธิบายถึงค านิยามของ

กระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการ และ

องค์ประกอบต่างๆ 

 

 

 

 



Slide 8 องค์ประกอบส่วนแรกได้แก่ความ

หลงใหล (passion) ซึ่ งเป็นส่วนส าคัญให้

ผู้ประกอบการยอมรับความเสี่ยงในการด าเนินการ 

ทุ่มเทไปยังจุดหมาย และมุ่งมั่นในการผลักดันให้

เกิดขึ้น โดยตัวอย่างของผู้ประกอบการที่มีความ

หลงใหลจนประสบความส าเร็จ ได้แก่  Mark 

Zuckerberg (Facebook) Jeff Bezos 

(Amazon) และPierre Omidyar (eBay )  

ความหลงใหล (Passion) อาจกล่าวได้ว่า แรง

ขับเคลื่ อนทางอารมณ์ด้านบวก ที่จะช่วยให้

ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจที่มีความหมาย 

และสนับสนุนให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรค และยัง

สามารถทุ่มเทไปยังจุดหมายได้ 

 

 

Slide 9 องค์ประกอบส่วนต่อไปได้แก่ นิสัย 
(Habit) จะเป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
อย่างไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นการกระท าอย่างสม่ าเสมอหรือ
เป็นประจ า นิสัยที่ดี จะเกิดขึ้นในลักษณะเป็น
ประจ า ที่เรียกว่า “Habit loop” ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ประกอบการด าเนินกิจกรรมซ้ าๆ และเป็นประจ า 
ให้เกิดการด าเนินงานที่ครบถ้วนและสม่ าเสมอได้ 
โดยนิสัยที่ส าคัญของผู้ประกอบการจะมีด้วยกัน 3 
ประการ ได้แก่  
1) ความเป็นผู้น าในตนเอง (The Self-
leadership Habit)  
2) นิสัยเชิงสร้างสรรค์ (The Creative Habit) 
3) ความมีไหวพริบ (The Improvisation Habit) 
 



ควำมเป็นผู้น ำ ในตนเอง (The Self-
leadership Habit) เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องด้วยเป็น
นิสัยที่ต้องเรียนรู้การเป็นผู้น าด้วยตนเอง การ
จัดการในด้านระเบียบ การตอบสนอง ต าหนิ 
รวมทั้งให้รางวัลตนเองในการด าเนินธุรกิจ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ 
1. Behavior focused strategies จะช่วยให้เกิด
ความตระหนักรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้สามารถท า
กิจกรรมที่จ าเป็นภายใต้ความไม่ชื่นชอบได้  
2. Natural reward strategies การให้รางวัล
ผู้ประกอบการจะช่วยผลักดันให้เกิดความต้องการ
ท าต่อเนื่อง และเป็นการสัญญาณให้เราท าสิ่งนั้น
ต่อไป  
3. Constructive thought patterns strategies 
จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมไปตามทางที่
เราคิด และวิเคราะห์ตามสมมุติฐานและความเชื่อ
ส่วนบุคคล 

นิสัยเชิงสร้ำงสรรค์ (The Creative Habit) 
[อธิบายสไลด์ถัดไป] 

ควำมมีไหวพริบ (The Improvisation Habit)
ในบางครั้งผู้ประกอบการจะพบเจอกับเหตุการณ์ที่
ไม่สามารถเตรียมตัวได้ ความมีไหวพริบจะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถโต้ตอบกับเหตุการณ์ ได้
อย่างมีเหตุผล รวมทั้งการเปลี่ยนทิศทางของ
ผลกระทบนั้นได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

 

 



Slide 10 นิสัยเชิงสร้างสรรค์ เป็นศักยภาพในการ

คิดค้นสิ่งใหม่ การมองอย่างชาญฉลาด การสร้างสิ่ง

ใหม่ รวมทั้งขบวนการต่างๆ ที่ เน้นถึงความมี

เอกลักษณ์ (unique) ความมีประโยชน์ (useful) 

และมีคุณค่าต่อคนอ่ืนๆ โดยกระบวนการที่ท าให้

เกิดความคิดสร้างสรรค์จะมีดังนี้ 

1. Background or knowledge 
accumulation จะเกิดขึ้นจากพ้ืนฐานและองค์
ความรู้ของบุคลนั้นที่จะท าให้เกิดการดัดแปลง 
หรือแนวคิดใหม่ต่อรูปแบบธุรกิจ รวมทั้งผลิตภัณฑ์
และกระบวนการได้  
2. The incubation process การบ่มเพาะให้
เกิดนิสัยเชิงสร้างสรรค์ การคิดควบคู่ระหว่าง
ความคิดตั้งต้นและพัฒนาต่อไป โดยกระบวนการ
บ่มเพาะจะเกิดขึ้นหลายครั้ง รวมทั้งการวัดผลที่ได้
จากกระบวนการด้วย 
3. The idea experience ประสบการณ์ที่
เกิดข้ึนจากการพัฒนานิสัยเชิงสร้างสรรค์จากความ
ล้มเหลวในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เกิดการแก้ไข และ
ปรับปรุงอย่างเหมาะสม 
4. Evaluation and implementation การ
วัดผลและด าเนินการผลักดันนิสัยเชิงสร้างสรรค์
ออกสู่ตลาด จะช่วยให้การด าเนินธุรกิจทราบถึง
ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการรับสรรค์ความคิดในอนาคตได้ด้วย 
 

Slide 11 ปัจจัยแห่งควำมกลัว (Fear Factors) 
เป็นอารมณ์ที่ขวางกั้นความคิดสร้างสรรค์ ท าให้
ผู้ประกอบการเกิดความไม่แน่ใจ รู้สึกไม่ปลอดภัย 
และไม่สามารถเริ่มต้นกระบวนการในการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ มีปัจจัยดังนี้ 
1. ความกลัว  



2. การหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก 
3. พอใจในการตัดสินใจในไอเดีย มากกว่าน าเสนอ
ไอเดีย  
4. ไม่ชอบแนวความคิดที่ได้รับการบ่มเพาะ  
5. ขาดความท้าทาย  
6. ไม่สามารถแยกการด าเนินการจริงและ
จินตนาการได้  
 

 

Slide 12 ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative 

Mind) จากการที่สมองซีกซ้ายอันเป็นส่วนที่ใช้

แนวความคิดเชิงตรรกะ และสมองซีกขวาใช้

แนวคิดเชิงสร้างสรรค์นั้น ท าให้แนวทางการตลาด

เปลี่ยนแปลงไป โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความ

ต้องการสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 

ดังนั้น การให้น้ าหนักของความคิดจากสองซีกซ้าย

และสมอง จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนิน

ธุรกิจ และปรับตัวต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

 

 

Slide 13 .ในล าดับถัดไป จะกล่าวถึง การน า

กระบวนการทางความคิดสู่แนวทางปฏิบัติ (The 

Mindset as the pathway to action) 

 

 

 

 



Slide 14 จากกระบวนการทางความคิดของ

ผู้ประกอบการข้างต้น จะเป็นการน ารูปแบบของ

ความคิดไปสู่การสร้างแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

ไม่มีความโน้มเอียงเข้าข้างตนเอง การด าเนินการ

ดังกล่าวย่อมต้องใช้ความเชื่อมั่น (confidence) 

และความเชื่อ (Belief) ในศักยภาพของ

ผู้ประกอบการ ที่เรียกว่าความมีประสิทธิภาพใน

ตนเอง Self-efficacy) 

นักวิชาการจึงมีการสร้างการประเมินความพร้อม

ของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ ความมั่นคง

ในไอเดีย และมีความมุมานะในการด าเนินการ 

โดยใช้การประเมินที่เรียกว่า The General Self-

efficacy Scale: GSES เป็นการวัดความเชื่อมั่นใน

ความพยายาม และความยากในการด าเนินงาน 

เพ่ือที่จะสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือปรับตัวเมื่อ

เกิดความล้มเหลวได้ 

 

 

 

Slide 15 ตัวอย่างข้อค าถามของ The General 

Self-efficacy Scale: GSES  

คว าม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ใน ตน เ อ ง  มั ก มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการ/

บุคคลเผชิญ และเมื่อมีการฝึกฝนที่เพ่ิมมากขึ้น  

ความมีประสิทธิภาพในตนเองก็จะเพ่ิมมากขึ้น

เช่นเดียวกัน 

 

 



Slide 16 สรุปท้ายบท 

● Mindset หรือกระบวนการทางความคิด 
มีความส าคัญต่อความส าเร็จทั้งในชีวิตและธุรกิจ 
อันประกอบด้วย Attitude (ทัศนคติ) และ Belief 
(ความเชื่อ) โดยมีนิยามคือ ชุดของทัศนคติที่ได้รับ
การกลั่ นกรองแล้ วจากคนหนึ่ งคน ใด  (The 
Established set of Attitudes held by 
Someone) โดยจะเน้นให้เห็นถึงองค์ประกอบด้าน
ทัศนคติที่กลั่นกรองแล้ว สร้างเป็นกระบวนการคิด
ในการด าเนินชีวิต และธุรกิจ  

● กระบวนการทางความคิดนั้นจะแบ่งเป็น 
2 กลุ่มได้แก่ Fixed Mindset เป็นกระบวน
ความคิดที่เชื่อว่า บุคคลจะตีกรอบความสามารถ
และศักยภาพของตนเองไว้ ในขณะที่ Growth 
Mindset เป็นกระบวนการความคิดที่เชื่อว่า 
ความสามารถของบุคลจะสามารถพัฒนาไปได้ 
ตามความพยายาม (Dedication) ความมุ่งมั่น 
(Effort) และการท างานที่ทุ่มเท (Hard Work)  

 

 

Slide 17 สรุปท้ายบท (ต่อ) 

● Growth Mindset เป็นกระบวนการทาง
ความคิดที่จ า เป็นมากของผู้ประกอบการ ใน
กระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการจะมี
ที่มาจาก ความหลงใหล (Passion) และ นิสัย 
(Habit) ของผู้ประกอบการเป็นส าคัญ 

● นิสัยที่ ส าคัญของผู้ประกอบการจะมี
ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ 1) ความเป็นผู้น าใน
ตนเอง (The Self-leadership Habit) 2) นิสัยเชิง
สร้างสรรค์ (The Creative Habit) 3) ความมีไหว
พริบ (The Improvisation Habit) 



● ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพในตนเอง 
(Entrepreneurial Self-efficacy: ESE) จะแสดง
ถึงศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ เป็นสัญญาณให้
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส า ม า ร ถ รู้ ไ ด้ ว่ า  ต น เ อ ง มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่ จะด า เนินธุ รกิจเ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 
 



บทที่ 2 การฝึกฝนความคิดและการลงมือท าอย่างผู้ประกอบการ
(PRACTICING ENTREPRENEURIAL THOUGHT AND 

ACTION)
1

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างระหว่างแนวคิดแบบผู้จัดการ (Managerial mindset) และ

แนวคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset)

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวทางแบบคาดการณ์ (prediction 
approach) และแนวทางแบบการสร้าง (creation approach) ส าหรับความเป็น
ผู้ประกอบการ

3. เข้าใจทักษะที่ส าคัญห้าประการส าหรับการฝึกฝนเพ่ือความเป็นผู้ประกอบการ

4. เข้าใจองค์ประกอบเพื่อการพัฒนาความคิดของความเป็นผู้ประกอบการ

2



หัวข้อการเรียนรู้
1. แนวทางแบบคาดการณ์ (prediction approach) และแนวทางแบบการสร้าง (creation 

approach)
2. ทักษะที่ส าคัญห้าประการส าหรับการฝึกฝนเพ่ือความเป็นผู้ประกอบการ
3. การฝึกฝนของความเป็นผู้ประกอบการ (Practice of Entrepreneurship)
4. การพัฒนาความคิดความเป็นผู้ประกอบการ (Developing an Entrepreneurial Mindset)

3

ลักษณะของแนวคิดแบบคาดการณ์และแนวคิด
แบบสร้างสรรค์ 

แนวทางแบบคาดการณ ์
(Prediction approach)

แนวทางแบบการสร้าง 
(Creation approach)

วางแผนใหญ่ ลงมือปฏิบัติทีละน้อย
รอจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการ เร่ิมจากสิ่งที่มี
คาดหวังผลตอบแทน ยอมรับความสูญเสีย
เป็นเส้นตรง ท าซ  า
ค าตอบที่ดีที่สุด การทดลอง
หลีกเล่ียงความผิดพลาด ใช้ประโยชน์จากความผิดพลาด
การแข่งขัน ความร่วมมือ
คาดการณ์ได้ ไม่สามารถคาดการณ์ได้
เราสามารถคาดการณ์อนาคต เราสามารถควบคุมได้ เราสามารถสร้างอนาคต เราไม่จ าเป็นต้องคาดการณ์มัน

4



ทักษะส าคัญ 5 ประการของการฝึกฝนความเป็นผู้ประกอบการ
(FIVE SKILLS TO THE PRACTICE OF ENTREPRENEURSHIP)

1. ทักษะการเล่น (Skill of play)

2. ทักษะการทดลอง (Skill of experiment)

3. ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Skill of empathy)

4. ทักษะการมีความคิดสร้างสรรค์ (Skill of creativity)

5. ทักษะการสะท้อน (Skill of reflection)

5

ทักษะที่ส าคัญเพื่อการฝึกฝนของความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ที่มา: Heidi et al. (2018) 6



องค์ประกอบ 8 ประการของวิธีการฝึกฝนของความเป็น
ผู้ประกอบการ
1. ระบุถึงผลกระทบที่เราต้องการสร้างให้เกิดบนโลกใบนี  (Identify your desired impact on the world) 

2. เริ่มต้นจากสิ่งท่ีมี (Start with means at hand) 

3. อธิบายความคิดปัจจุบัน (Describe the idea today) 

4. ประมาณการความเสยีหายที่ยอมรบัได้ (Calculate affordable loss) 

5. ลงมือท าทีละน้อย (Take small action) 

6. สร้างเครือข่ายและดึงผูอ้ื่นเข้ามาร่วมในเสน้ทางของเรา (Network and enroll others in your journey) 

7. สร้างจากสิ่งท่ีเรียนรู ้(Build on what you learn) 

8. สะท้อนและซื่อสัตย์ต่อตัวเอง (Reflect and be honest with yourself) 
7

วิธีการฝึกฝนแห่งความเป็นผู้ประกอบการ
(The Practice of Entrepreneurship)

ที่มา Heidi et al. (2018)
8



บทที่ 3 ฝึกฝนการสังเกต
(PRACTICING OBSERVATION)

1

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความเชื่อมโยงของความคิดของความเป็นผู้ประกอบการและการมองเห็น

โอกาส

2. สามารถอธิบายความแตกต่างและอธิบายการประยุกต์ใช้การสังเกตตามประเภท
และมิติต่างๆได้

3. สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการสร้างไอเดียเพ่ือน าไปสู่การสร้างโอกาส

4. ประยุกต์ใช้เส้นทางท้ังสองประเภทในการระบุโอกาส

2



หัวข้อการเรียนรู้
1. แนวคิดแบบผู้ประกอบการและการมองเห็นโอกาส (The Entrepreneurial Mindset and 

Opportunity Recognition)

2. ประเภทและมิติของการสังเกต

3. โอกาสเริ่มจากแนวคิดนับพัน (Opportunities Start with Thousands of Ideas)

4. สองเส้นทางในการระบุโอกาส (Two Pathways to Opportunity Identification)

5. จากการสร้างแนวคิดสู่การมองเห็นโอกาส (From Idea Generation to Opportunity 
Recognition)

3

ประเภทและมิติของการสังเกต
- Active participant observation การสังเกตแบบมีส่วนเชิงรุก หมายถึงผู้ศึกษาเข้าไปมีส่วน

ร่วมแบบเต็มตัวในส่วนของการศึกษาสามารถประพฤติหรือกระท าแบบที่คนอ่ืนๆท า ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ศึกษาเลือกที่จะศึกษาเก่ียวกับความยากจนและคนไร้บ้าน ก็ปฏิบัติตนแบบนั้น 

- Moderate participant observation การสังเกตแบบมีส่วนร่วมปานกลาง หมายถึงผู้ศึกษา
รักษาสมดุลระหว่างการเป็นผู้สังเกตและท าสถานการณ์นั้น เช่น ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคนเล่น poker 
อาจเข้าไปร่วมในการแข่งขันในฐานะผู้ชม แต่ไม่เข้าไปเป็นผู้เล่นเกมนั้น 

4



- Passive participant observation การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเชิงตั้งรับ หมายถึง ผู้ศึกษา
ปรากฎตัวอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับบุคคลหรือกิจกรรม เช่น ผู้ศึกษาคิด
อยากจะเปิดร้านกาแฟ ก็เลยเข้าไปนั่งในร้านกาแฟแห่งหนึ่งเพ่ือนับจ านวนลูกค้า สิ่งที่ซื้อ การ
ใช้พื้นที่ร้านกาแฟ 

- Observation only (no participation) สังเกตเพียงอย่างเดียว ไม่มีการมีส่วนร่วม ผู้ศึกษา
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนหรือกิจกรรมที่ท าการศึกษา ไม่เข้าไปปรากฏในเหตุการณ์ ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ศึกษาดูละครเวทีเพ่ือที่จะศึกษาบทบาทการแสดงของตัวละคร

5

ประเภทและมิติของการสังเกต

มิติที่ควรสังเกต
พื้นท่ี สถานท่ี
คน คนท่ีเกี่ยวข้อง
กิจกรรม การกระท าท่ีเกี่ยวข้อง
วัตถุ สิ่งท่ีมองเห็น
แสดง การกระท าต่างๆของคน
เหตุการณ์ สิ่งท่ีคนแสดงออกมา
เวลา ล าดับของสิ่งท่ีเกิดขึ้น
เป้าหมาย สิ่งท่ีคนพยายามท าให้ส าเร็จ
ความรู้สึก อารมณ์ท่ีรู้สึกและแสดงออกมา 

6



การจัดกลุ่มไอเดีย

ที่มา: Heidi et al. (2018) 7

การจัดกลุ่มไอเดีย
- นวัตกรรม  (Innovation) หมายถึงไอเดีย

ของสินค้าหรือบริการที่มีความใหม่ และ
คุณประโยชน์อยู่ในระดับสูง นั่นหมายถึงการ
มีตลาด

- สิ่งประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ไอเดีย
ของสินค้าหรือบริการที่มีความใหม่ แต่ตลาด
หรือการใช้งานยังไม่อยู่ในวงกว้าง ที่มา: Heidi et al. (2018)
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กลยุทธ์ 7 ประการในการสร้างไอเดีย
1. Analytical strategies 
2. Search strategies
3. Imagination-based strategies
4. Habit-breaking strategies
5. Relationship-seeking strategies
6. Development strategies 
7. Interpersonal strategies 

9

สองเส้นทางในการระบุโอกาส 
(TWO PATHWAYS TO OPPORTUNITY IDENTIFICATION)

การหาโอกาสหรือการค้นหา การสร้างโอกาสหรือการตื่นตัว
จุดตั้งต้นของโอกาส การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 

รสนิยมของผู้บริโภค กฎระเบียบภาครัฐ กลุ่ม
ผู้บริโภค

ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา

สมมติฐาน โอกาสมีอยู่แล้วและรอการค้นพบ โอกาสไม่ได้มีรออยู่จนกว่าจะถูกสร้างขึ้น
วิธีในการระบุโอกาส ค้นหาและติดตามจากสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่าย
บทบาทของผู้ประกอบการ ตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้และท าซ้ าอย่างต่อเนื่อง
การตัดสินใจ มองว่าเป็นความเส่ียง มองว่าเป็นความไม่แน่นอน

10



กระบวนการเชื่อมโยงจากการสร้างแนวคิดสู่
การมองเห็นโอกาส

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแนวคิดหรือไอเดีย (Idea generation) 

ขั้นตอนที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

ขั้นตอนที่ 3 การมองเห็นโอกาส (Opportunity recognition) 

11

กระบวนการเชื่อมโยงจากการสร้างแนวคิดสู่
การมองเห็นโอกาส

ที่มา: Heidi et al. (2018)
12



กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(DESIGN THINKING)

1

OBJECTIVES
1. เข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และเรียนรู้การคิดเชิง

ออกท่ีมีประสิทธิภาพ

2. ประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการของการคิดเชิงออกแบบในการด าเนินงานทาง
ธุรกิจได้ 

2



TOPICS
1. Introduction

2. Design thinking as a human-centered process

3. Design Thinking process

4. Pathways toward observation and insight

5. Interviewing as a useful technique for identify needs

3

What is
Design Thinking?

4

http://www.free-power-point-templates.com/
http://www.free-power-point-templates.com/


Design Thinking
• Design Thinking– a thinking process most commonly used by designers to 

solve complex problems, navigate uncertain environments, and create 
something new. 

• Needs—considered to be human emotions or desires that are uncovered 
through the design process. 

5

The Core Element of Practice and Skill
• Design thinking incorporates the core element of practice and skill of play, 

empathy, reflection, creation, and experimentation.

• Big obstacles to generate ideas is fear of failure.
– What if the idea doesn’t work out?
– What if the prototype fails to meet expectations?

“Fail early to succeed sooner”

6



Design Thinking merge ...
• Observation
• Synthesis
• Searching & generating alternatives
• Critical thinking
• Feedback
• Visual representation
• Creativity
• Problem solving
• Value creation 

Source: Hövding (2018) 

7

DESIGN THINKING AS A 
HUMAN-CENTERED 

PROCESS
“What do people need?”

8



The Starting point
“How Might We”

• How: the problem exist and need to be unearthed

•Might: it possible to put out ideas that may or may not work

•We: the process will be a fruitful and collaborative one.

9

Human centered design

Feasibility

Desirability

Viability

START HERE

Final Solutions should be at the interaction

➢Feasibility—what can be possibly achieved 
in the near future?

➢Viability—how sustainable is the idea in the 
long term?

➢Desirability—who will want to use or buy 
the product or service?

10



Design Thinking process
11

Two main Types of Thinking
❑Divergence Thinking: to expand our view of the world to generate as

many ideas as possible without being trapped by traditional problem-
solving methods or constraints.

❑Convergence Thinking: to narrow down the number of ideas generated
through divergent thinking in an effort to identity which one have the
most potential.

12



Key parts of the design-thinking process
INSPIRATION IDEATION IMPLEMENTATION

Divergence thinking Convergence thinking

13

Key parts of the design-thinking process

INSPIRATION IDEATION IMPLEMENTATION

Divergence thinking Convergence thinking

Inspiration is the problem or opportunity that stimulates 
the quest for a solution. 

Entrepreneurs develop empathy for consumers to identify 
needs and ultimately solutions.

14



Key parts of the design-thinking process
INSPIRATION IDEATION IMPLEMENTATION

Divergence thinking Convergence thinking

Brainstorming is the tool for ideation 
process. There under 4 rules:

1. Suspending all judgement
2. Being open to wild suggestions
3. Generating as many idea as possible
4. Putting ideas together and improving on them

Ideation generates and develops 
new ideas to address latent 
needs.

Latent Needs are need we have 
but don’t know we have. 

15

Key parts of the design-thinking process
INSPIRATION IDEATION IMPLEMENTATION

Divergence thinking Convergence thinking

Implementation tests assumption of new idea to viable 
opportunity and transform into concrete actions. 

Implementation phrase focuses on early, fast, cheap testing to 
strengthen ideas and meet consumer demand. 

16



Stanford Design School Five Phases of Design Thinking

INSPIRATION IDEATION IMPLEMENTATION

Divergence thinking Convergence thinking

17

Pathways toward 
observation and 

insight
18



Observation & Insights
Observation is the action to monitor the behavior or 
activities of users/potential consumers.

Seeing and simply talking to other people.

Observation is essential for gathering facts & developing the 
most interesting insights.

19

Observation & Insights

Insights is an interpretation of an observation or 
a sudden realization with a new understanding 
of behavior or attitude in some sort of action.

20



AEIOU framework 

AEIOU framework (Activities, Environments, Interactions, 
Objects, and Users Framework) used to categorize 
observation during fieldwork.

It is similar to the nine dimensions of observation (Space, 
Actor, Activity, Object, Act, Event, Time, Goal, Feeling), but 
it has smaller number of categories.

21

AEIOU framework 
มิติ อธิบาย ค าถาม
Activities แสดงชุดกิจกรรมเป้าหมาย หรือเป็นแนวทางของสินค้า/บริการที่

ผู้บริโภคใช้เพื่อท ากิจกรรม

คนเหล่านั้นก าลังท าอะไร?

Environments แสดงให้เห็นพื้นที่ในการท ากิจกรรม และฟังก์ชั่นในลักษณะเฉพาะ

บุคคล แชร์ร่วมกัน หรือใช้ร่วมกันทุกคน 

คนเหล่านั้นใช้พื้นที่ท าอะไร? และอะไรเป็นบริบทส าคัญของพื้นที่?

Interactions แสดงตัวกลาง หรือสิ่งของ หรือบุคคล ที่อยู่ระหว่างกลุ่มคน อะไรเป็นตัวกลาง/สิ่งของ/บุคคล ที่อยู่ระหว่างคนเหล่านั้น?

Objects แสดงสิ่งของทางกายภาพที่บุคคลมีความเชื่อมโยง หรือสิ่งของ /

เครื่องมือที่คนเหล่านั้นใช้งาน และสิ่งของนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไร

กับกิจกรรม

อะไรคือสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นใช้หรือไม่ใช้? 

Users แสดงถึงคนที่แสดงพฤติกรรม ความต้องการ หรือเป็นบุคคลที่เราก าลัง

สังเกตอยู่  โดยค้นหาไปยังเป้าหมาย คุณค่า แรงจูงใจ บทบาท 

ผลกระทบ และความสัมพันธ์ของบุคคลนั้น

ใครคือคนที่คุณก าลังสังเกต? บทบาทของพวกเขาเป็นอย่างไร? มีความ

เป็นผู้บริโภคแบบสุดโต่งหรือไม่?

22



Interviewing as a 
useful technique for 

identify needs

23

Interview Techniques
Interviewing is one of the most effective ways to identify and empathize with customer need, 
create new idea, and discover opportunity.

Three step of interviewing

◆ Preparing for an interview

◆ Conducting the interview

◆ After interview

Peel the onion for deep understanding
Source: Joyce Hostyn (2009)

24



Empathy Map
Empathy map is a tool to collate and integrate interview data in order to discover surprising or 
unanticipated insights. The map contains 4 components
1. Say: What sort of things did the person say? What struck you as being particularly significant? Are they any 

interesting quotes you can use?

2. Do: What sort of actions and behavior were displayed by the person? Any particular body language that you 
noticed?

3. Think: What might the person be thinking? What sort of beliefs or attitudes might be relevant?

4. Feel: What sort of emotions do you think the person is experiencing? 

25

Empathy Map

Source: Lisette Davis (2013) 26



SUMMARY
❑ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คือ กระบวนการคิดของนักออกแบบเพื่อการแกป้ัญหาที่มีความซับซ้อน แสดงแนวทางเพื่ออธิบาย

การใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมใหม่แก่โลกปัจจุบัน

❑ การคิดออกแบบที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง จะให้ความส าคัญกับการส ารวจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (มนุษย์) ซ่ึงเน้นการให้
น้ าหนักที่เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความเป็นไปได้ การน าไปปฏิบัติได้ ความต้องการ

❑ กระบวนการคิดออกแบบที่มีประสิทธิภาพนั้น จะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนหลักได้แก่ แรงบันดาลใจ (inspiration)ไอเดีย (ideation) 
และการน าไปปฏิบัติ (implementation) 

❑ รูปแบบความคิดในกระบวนการออกแบบ 2 รูปแบบด้วยกันได้แก่

• Divergence thinking การขยายความคิดออกไปให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยไม่ต้องกังวลกับความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา หรือข้อจ ากัด เป็นการใช้จินตนาการ การเปิดโลกทัศน์ เพื่อหาโอกาสที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด

• Convergence thinking พยายามปรับไอเดียที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาทางเลือกที่มีศักยภาพมากที่สุด เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่
ส าคัญ และน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้

27

SUMMARY
❑ การสังเกต เป็นการเฝ้ามองพฤติกรรมหรือกิจกรรมของกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง ภายใต้สภาพแวดล้อมของพวกเขา

ซึ่งจะใช้การมอง และการพูดคุย เพื่อเก็บข้อมูลจริง โดยไม่ได้มีการแปลผลแต่อย่างใด

❑ การค้นหาข้อมูลเชิงลึก เป็นการคัดกรองในพฤติกรรมหรือข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อวิเคราะห์เป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการได้ โดยการค้นหาขอ้มูลเชิงลึกยังไม่ใช่ไอเดีย แตเ่ป็นสถานการณ์ที่อธิบายว่าท าไมผู้บรโิภคถึงมี
ความต้องการอย่างน้ัน

❑ การสมัภาษณ์จะเป็นวิธีการส าคญัในกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อทราบถึงการใช้สินค้า/บรกิารของ
ผู้บรโิภค ต้องมีการตั้งเป้าหมาย คาดการณ์ผลลัพธ์ ทดสอบสมุติฐานท่ีตั้งไว้ รวมทั้งการเรียนรู้ในทัศนคติและ
การด าเนินชีวิตของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย

28



 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยประกอบเอกสำรกำรเรียนกำรสอน (Slide Power Point) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยสไลด ์กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

 

จัดท ำโดย บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   

             มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี

 

 



Slide 1  อธิบายถึงความส าคัญของ

ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด เ ชิ ง อ อ ก แ บ บ  (Design 

Thinking)คนส่วนมากจะเป็นการคิดถึงการ

ออกแบบเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง รวมทั้ง

อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดการดึงดูดกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายได้ แต่ในความเป็นจริงแนวคิด

การอกแบบมีภาพที่ลึกซึ้งกว่าที่เข้าใจกัน 

 

Slide 2  อธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษา โดย

มีด้วยกัน 2 ข้อ คือ  

1. เข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) และเรียนรู้การคิดเชิงออกที่มี

ประสิทธิภาพ 

2. ประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการของการคิดเชิง

ออกแบบในการด าเนินงานทางธุรกิจได้ 

 

Slide 3  อธิบายหัวข้อที่จะบรรยายในคาบนี้       

อันประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่  

1. บทน า (Introduction) 

2. การคิดออกแบบที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง 

(Design thinking as a human-centered 

process) 

3. กระบวนการคิดออกแบบ (Design Thinking 

process) 

4. แนวทางในการสังเกตและค้นหาข้อมูลเชิงลึก 

(Pathways toward observation and 

insight) 



5. เทคนิคการสัมภาษณ์เพ่ือระบุความต้องการ 

(Interviewing as a useful technique for 

identify needs) 

Slide 4 ในส่วนแรกจะอธิบายถึงค านิยามของ

ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด เ ชิ ง อ อ ก แ บ บ  (Design 

Thinking) รวมทั้งขั้นตอนต่างๆในกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ 

 

 

 

 

Slide 5 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) คือ กระบวนการคิดของนักออกแบบ

เ พ่ือการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน แสดง

แนวทางเพ่ืออธิบายการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง

สร้างนวัตกรรมใหม่แก่โลกปัจจุบัน 

ความต้องการ (Need) ของกลุ่มลูกค้า จะเป็น

การแสดงให้เห็นถึง อารมณ์ของบุคคล หรือ

ความต้องการที่ยังไม่สามารถตอบสนองได้ ด้วย

รูปลักษณ์ หรือการออกแบบสอนค้า ณ ปัจจุบัน 

ดั งนั้ นหากบริษัท ใดก็ ตาม  สามารถสร้ า ง 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพ่ือระบุความ

ต้องการดังกล่าวของผู้บริโภคได้ ผู้ประกอบการ

นั้นจะสามารถได้เปรียบในการแข่งขันของตลาด 

 

 

 



 

Slide 6 ทักษะส าคัญได้แก่ การเล่น (play) การ

ให้ความใส่ใจ (empathy) การสะท้อนความคิด 

(reflection) การคิดอย่างสร้างสรรค์ (creation) 

และการทดสอบความคิด (experimentation) 

โดยเน้นการฝึกฝนสู่การปฏิบัติจริง 

อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่สามารถน าความคิด

ออกสู่ การปฏิบัติจริ ง ได้แก่  การกลัวความ

ล้มเหลว อาทิ  อะไรจะเกิดขึ้นถ้า ไอเดียไม่

สามารถผลิตได้? อะไรจะเกิดขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์

ต้นแบบไม่มีรูปลักษณ์หรือการท างานเป็นไป

อย่างที่ตั้ งใจไว้? ดังนั้นการด าเนินการ

กระบวนการคิดเชิงออกแบบจะค้นพบความ

ล้มเหลว เพ่ือสร้างการเรียนรู้และการแก้ไขใน

อนาคตได้ “Fail Early to succeed sooner” 

 

Slide 7 อย่างไรก็ดี กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบจะเป็ นวิ ธี ก ารที่ เ น้ นการสั ง เกต 

(observation)การสังเคราะห์ (synthesis) การ

สืบหาและระบุทางเลือกใหม่(searching & 

generating alternatives) การคิดเชิงวิพากษ์ 

(critical thinking) การให้ข้อเสนอแนะ 

(feedback) การแสดงภาพ (visual 

representation) การสร้างสรรค์ (creativity) 

การแก้ไขปัญหา (problem solving) และการ

สร้างคุณค่าให้สินค้า/บริการ (value creation) 

ผู้ประกอบการสามารถใช้กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบเพ่ือบรรลุโอกาสทางการตลาด แก้ไข



ปัญหา และสร้ างคุณค่ า ให้กับตั วสินค้า ได้ 

[สามารถยกตัวอย่าง 4.1 ได]้ 

 

Slide 8 ในส่วนที่สองจะอธิบายถึงการคิด

ออกแบบที่ มนุษย์ เป็ นศู นย์ กล าง  (Design 

thinking as a human-centered process) 

 

 

 

 

Slide 9 การคิดออกแบบที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง
นั้นเป็นการสร้างสรรค์ในสินค้าและบริการเพ่ือ
ลูกค้า (มนุษย์) มีความต้องการอะไร? สามารถ
ตอบโจทย์/แก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าได้อย่างไร 

กระบวนการในการคิดออกแบบนั้นจะ
เริ่มต้นจาก How Might We โดย How คือ การ
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มลูกค้า Might จะ
วิเคราะห์ถึงวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวที่มีความ
เป็นไปได้  พร้อมทั้งสรุปว่าวิธีการแก้ปัญหา
ดังกล่าวมีสามารถด าเนินการได้หรือไม่ สุดท้าย 
WE จะเป็นการอธิบายกระบวนการในการ
แก้ปัญหากังกล่าวแก่กลุ่มลูกค้า 

 
Slide 10 นักออกแบบแนวความคิดที่ดีนั้น จะ

รับรู้ถึงข้อจ ากัด และเปลี่ยนมุมมองดังกล่าวเป็น

โอกาส เพ่ือจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในสินค้า /

บริการของตน โดยให้น้ าหนักความส าคัญทั้งสาม

ด้าน ดังนี้ 



 ความเป็นไปได้ (Feasibility) เป็นการวิเคราะห์

โอกาสที่ เป็นไปได้ในอนาคต เ พ่ือออกแบบ

สินค้า/บริการที่เหมาะสม 

 การน าไปปฏิบัติ ได้ (Viability) เป็นการ

วิเคราะห์ความสามารถในการน าแนวความคิด

การออกแบบไปสู่การปฏิบัติจริงในอนาคต 

ความต้องการ (Desirability) เป็นการวิเคราะห์

ว่าผู้บริโภคกลุ่มใดที่ต้องการซื้อสินค้าและบริการ

ในอนาคต 

 

การคิดออกแบบที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางนั้น จะ

เริ่มต้นการวิเคราะห์ในส่วนความต้องการ หรือ

สิ่งที่ผู้บริโภคมีความต้องการ โดยในบางครั้งอาจ

มิใช่การออกแบบสินค้า/บริการในรูปแบบใหม่ 

แต่เป็นการให้ความส าคัญกับความต้องการของ

ผู้บริโภค และสร้างสรรค์สิ่งที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการนั้นได้ 

 

Slide 11 ในล าดับถัดไป จะกล่าวถึง 
กระบวนการคิดออกแบบ (Design Thinking 
process) 
 
 
 
  
 
 

 

 

 



Slide 12 กระบวนการคิดออกแบบนั้นจะมี

รูปแบบความคิดใน 2 รูปแบบด้วยกันได้แก่ 

1. Divergence thinking เป็นรูปแบบความคิด

ที่พยายามขยายความคิดออกไปให้มากที่สุด

เท่าท่ีเป็นไปได้ โดยไม่ต้องกังวลกับความสามารถ

ในการแก้ไขปัญหา หรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในโลก

ความเป็นจริง เป็นการใช้จินตนาการ การเปิด

โลกทัศน์ เพ่ือหาโอกาสที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด 

2. Convergence thinking เป็นรูปแบบ

ความคิดที่พยายามปรับไปเดียที่ เกิดขึ้นเพ่ือ

พิจารณาทาง เลื อกที่ มี ศั กยภาพมากที่ สุ ด 

เพ่ือที่จะเข้าใจสิ่งที่ส าคัญ และน าไปสู่การปฏิบัติ

จริงได ้

 

Slide 13 .กระบวนการคิดออกแบบที่มี

ประสิทธิภาพนั้น จะเป็นการด าเนินการที่มีการ

เกี่ยวเนื่องในแต่ละขั้นตอน (Phase) ซึ่งมีทั้งหมด 

3 ขั้นตอนหลักได้แก่  แรงบันดาลใจ 

(inspiration) ไอเดีย (ideation) และการน าไป

ปฏิบัติ (implementation) และมีรูปแบบ

ความคิดสอดคล้องดังแสดง 

 

Slide 14 แรงบันดาลใจ (Inspiration) คือ การ

มองเห็นโอกาสในการสร้างผลลัพธ์ที่สามารถ

แก้ปัญหาได้ โดยจะเริ่มต้นจากการพิจารณา

ปัญหาอย่างกว้าง หรือความท้าทายที่น าไปสู่การ

ออ ก แ บ บ สิ น ค้ า /บ ริ ก า ร  ซึ่ ง ต้ อ ง ใ ช้ ก า ร

จินตนาการแบบมีขอบเขตเพ่ือที่จะสามารถระบุ

ถึงวิธีการจัดการได้ 



ผู้ประกอบการจะมองภาพโอกาสจากการเข้าใจ

ความรู้สึกของผู้ อ่ืน (empathy) พร้อมทั้ง

จินตนาการถึงผลลัพธ์ที่จะสามารถตอบโจทย์

ของผู้คนเหล่านั้นได้ 

 

Slide 15 การสร้างแนวความคิดออกมาให้เป็น

รูปร่าง (Ideation) เป็นการระบุแนวความคิดที่

เ ป็ น ไป ได้ จ า กก า รสั ง เ กต  (observations) 

พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคในช่ ว งที่ เ กิ ดกา ร

สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ เพ่ือสรุปได้ถึงความ

ต้องการที่ซ่อนเร้น (latent need) ของผู้บริโภค 

การระดมสมอง (Brain storming) เป็นวิธีการที่

ส าคัญในกระบวนการสร้างแนวความคิดออกมา

เป็นรูปร่าง โดยการระดมสมองนั้นจะเป็นการ

เปิดเผยซึ่งจินตนาการในการแก้ปัญหาได้ โดยมี

กฎในการระดมสมอง 4 ข้อ ได้แก่ 

1. อย่ารีบตัดสินใจ (Suspending all 

judgement) 

2. เปิดใจกว้างเพ่ือรับฟังข้อแนะน า (Being 

open to wild suggestions) 

3. สร้างไอเดียที่ เป็นไปได้ให้มากที่สุด 

(Generating as many idea as possible) 

4. เลือกสรรไอเดียร่วมกัน และพัฒนาจากไอเดีย

เหล่านั้น (Putting ideas together and 

improving on them) 

 

 

 



Slide 16 ขั้นตอนต่อไปจะได้แก่ การน าไป

ปฏิบัติ (implementation) ซึ่งเป็นการทดสอบ

สมมุติ ฐ านของไอเดี ย  และปรับเปลี่ ยนให้

เหมาะสมกับการใช้งานจริง  

ในขั้นตอนการน าไอเดียไปปฏิบัติจริงนั้น 

จะเน้นการด า เนินงานช่ ว ง เริ่ มต้น  (early) 

รวดเร็ว (fast) ใช้การทดสอบที่ราคาไม่แพง 

(cheap testing) ในจุดแข็งของไอเดีย และเพ่ือ

สร้ า งความมั่ น ใจ ให้ กับทีมออกแบบว่ า ได้

ด าเนินการมาตรงความต้องการของลูกค้าได้  

 

 

Slide 17 นอกเหนือจากขั้นตอนหลักทั้ง 3 

ขั้นตอน ในกระบวนการคิดเชิงออกแบบแล้ว 

นักวิชาการบางสถาบันได้แบ่งขั้นตอนย่อยลงไป

เพ่ิมเติม เพ่ือให้เห็นแนวทางแนวทางในการ

ออกแบบที่ชัดเจนมากขึ้น อาทิ กระบวนการ

ออกแบบของ Stanford Design School ที่ได้

แบ่งข้ันตอนออกเป็น 5 ขั้นตอน 

● Empathy คือ การพูดคุยกับลูกค้า
โดยตรง 

● Define คือ การระบุปัญหาจากการ
พูดคุยกับลูกค้า 

● Ideate คือ การระดมสมองเพ่ือหา
ไอ เดี ยที่ ห ลากหลาย  ที่ จ ะช่ ว ย ให้
ผู้ประกอบการสามารถแก้ปัญหาได้ 

● Prototype คือ การสร้างสินค้าต้นแบบ 
เพ่ือใช้ในการทดสอบกับกลุ่มลูกค้า 

● Test คือ การออกไปทดสอบจริงกับ
กลุ่มลูกค้า 



จะเห็นได้ว่า แม้จะมีขั้นตอนย่อยที่เพ่ิมเติมขึ้นมา 
แต่แนวความคิดหลักก็มิได้ต่างกัน โดยจะเป็น
การมุ่งเน้นไปยังมนุษย์ ความต้องการของพวก
เขา และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเข้าใจผู้บริโภค 
และให้ความส าคัญกับความต้องการที่แท้จริง
ของพวกเขา ก่อนที่จะหาผลลัพธ์ ประดิษฐ์ของ
ตนแบบ และทดสอบกับผู้บริโภค เป็นการพัฒนา
ให้ไอเดียมีความแข็งแกร่งมากขึ้น 
 

Slide 18 ในล าดับถัดไป จะกล่าวถึง แนวทาง

ในการสังเกตและค้นหาข้อมูลเชิงลึก (Pathways 

toward observation and insight) 

 
 
 
 
 

Slide 19 การสังเกต (observation) และค้นหา

ข้อมูลเชิงลึก (insight) เป็นเทคนิคที่ส าคัญใน

ขั้นตอนการสร้างแรงบันดาลใจ  

การสังเกต (observation) จะเป็นการเฝ้ามอง

พฤติกรรมหรือกิจกรรมของกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง 

ภายใต้สภาพแวดล้อมของพวกเขา ซึ่งจะใช้การ

มอง (seeing) การพูดคุย (talking) กับคน

เหล่านั้นโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว เพ่ือให้รับทราบถึง

การกระท าที่แท้จริง การสังเกตจะเป็นการเก็บ

ข้อมูลจริง (raw data) จากการเห็นหรือได้ยิน 

โดยไม่ได้มีการแปลผลแต่อย่างใด และมุ่งหมาย

สนใจกับข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้นระหว่างการสังเกต

ได ้

 



Slide 20 การค้นหาข้อมูลเชิงลึก (insight) จะ

มาหลังจากการสังเกต และคัดกรองในพฤติกรรม

หรือข้อมูลที่น่าสนใจ เพ่ือวิเคราะห์เป็นโอกาส

ของผู้ประกอบการได้ โดยการค้นหาข้อมูลเชิงลึก

ยังไม่ใช่ไอเดีย แต่เป็นสถานการณ์ที่อธิบายว่า

ท าไมผู้บริโภคถึงมีความต้องการอย่างนั้น หรือ

อาจกล่าวได้ว่าการค้นหาข้อมูลเชิงลึกเป็นการ

แปลผลข้ อมู ล จากการสั ง เ กต  และท า ให้

ผู้ประกอบการทราบถึงความเข้าใจใหม่ ใน

พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค หรือทัศนคติในการ

กระท านั้นๆได้ 

  

Slide 21 AEIOU framework (Activities, 

Environments, Interactions, Objects, and 

Users Framework) เป็นวิธีการที่จะใช้ข้อมูล

จากการสังเกตเปลี่ยนมาเป็นการค้นหาข้อมูลเชิง

ลึกได้ โดยจะเป็นการเก็บข้อมูลจากการลง

ภาคสนาม ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้แนวความคิด

ด้านการสังเกต 9 ด้าน (ได้แก่ Space, Actor, 

Activity, Object, Act, Event, Time, Goal, 

Feeling) มาสรุปเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือง่ายในการ

เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ 

 

 

Slide 22 AEIOU Framework มีรายละเอียด

ดังตาราง 

 

 

 

 



Slide 23 ในส่วนสุดท้าย จะกล่าวถึง เทคนิค

ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ พ่ื อ ร ะ บุ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 

(Interviewing as a useful technique for 

identify needs) 

 
 
 
 

Slide 24 การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพในการระบุ และเข้าใจ ความ

ต้องการของผู้บริโภค สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ และ

ค้นหาโอกาส โดยมีขั้นตอน คือ 

❖ การเตรียมข้อค าถาม ทั้ งแบบถูก/ผิด หรือ
ปลายเปิดได้ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ถูก
สัมภาษณ์ อาทิ เพศ อาชีพ อายุ การนับถือ
ศาสนา และฐานะทางการเงิน วิธีการที่น่าสนใจ
ในการตั้งค าถามของการสัมภาษณ์ คือการใช้วิธี 
Peel the Onion ที่แบ่งการถามออกเป็นตาม
ช่วงระยะเวลา ใช้ค าถามว่าท าไม หรือให้มีการ
เล่าเรื่อง  

❖ การด าเนินการสัมภาษณ์ อธิบายวัตถุประสงค์ 
จดหรืออัดเสียง รับฟัง และไม่ควรขัดจังหวะใน
การพูด ให้ เวลาผู้ถูกสัมภาษณ์ในการตอบ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

❖ ภายหลังการสัมภาษณ์ ทบทวนหรือเพ่ิมเติม
เนื้อหาเพ่ือความชัดเจน ใส่ข้อมูลเชิงลึก อาทิ 
ท่าทาง อารมณ์ และลักษณะอ่ืนๆ พัฒนาการ
สะท้อนมุมมอง (reflection skill) ถึงความรู้สึก 
ความรู้ที่ได้รับ รวมทั้งการพัฒนาข้อค าถาม เพ่ือ
การศึกษาถัดไป 
 



Slide 25 วิธีการที่น่าสนใจในการบันทึกข้อมูล

จากการสัมภาษณ์ ได้แก่ The Empathy Map 

เป็นการแสดงความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์

ของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพ่ือมุ่งหาข้อมูลเชิง

ลึกที่ถูกซ่อนไว้ ช่วยให้ทราบความต้องการที่ยัง

ไม่ถูกตอบสนอง หรือสาเหตุของความไม่พอใจใน

สินค้ า/บริการ  หรือค้นหาแนวทางในการ

ปรับปรุง หรือส ารวจความคิดเห็นใหม่ในตัว

สินค้า/บริการ ประกอบด้วย 4 ส่วน 

Say รวบรวมข้อมูลสิ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์กล่าวถึง 

ระบุเนื้อหาส่วนที่ส าคัญจากค าพูด อีกทั้งบันทึก

ข้อความอ้างอิงที่น่าสนใจด้วย 

Do รวบรวมการกระท า หรือพฤติกรรมที่

แสดงออกโดยผู้ถูกสัมภาษณ์ ระบุภาษากายที่

ส าคัญที่สังเกตได้ 

Think รวบรวมความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์ ระบุ

ความเชื่อและทัศนคติที่เก่ียวข้อง 

Feel รวบรวมอารมณ์จากประสบการณ์ของผู้ถูก

สัมภาษณ์ 

 

 

Slide 26 แสดงลักษณะการบันทึก The 

Empathy Map  

 

 

 

 

 

 



Slide 27 สรุปท้ายบท 

● กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ  (Design 

Thinking) คือ กระบวนการคิดของนัก

ออกแบบเพ่ือการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน 

แสดงแนวทางเพ่ืออธิบายการใช้ผลิตภัณฑ์ 

รวมทั้งสร้างนวัตกรรมใหม่แก่โลกปัจจุบัน 

● การคิดออกแบบที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง จะให้

ความส าคัญกับการส ารวจความต้องการที่

แท้จริงของลูกค้า (มนุษย์) ซึ่งเน้นการให้

น้ าหนักท่ีเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความ

เป็นไปได้ (Feasibility) 2) การน าไปปฏิบัติ

ได้ (Viability) 3) ความต้องการ 

(Desirability)  

● กระบวนการคิดออกแบบที่มีประสิทธิภาพนั้น 

จะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนหลักได้แก่ แรงบันดาล

ใจ (inspiration) ไอเดีย (ideation) และการ

น าไปปฏิบัติ (implementation)  

● รูปแบบความคิดในกระบวนการออกแบบ 2 

รูปแบบด้วยกันได้แก่ 

● Divergence thinking เป็นรูปแบบ

ความคิดที่พยายามขยายความคิด

ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดย

ไม่ต้องกังวลกับความสามารถในการ

แก้ไขปัญหา หรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นใน

โ ล ก ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง  เ ป็ น ก า ร ใ ช้

จินตนาการ การเปิดโลกทัศน์ เพ่ือหา

โอกาสที่เป็นไปได้ให้มากท่ีสุด 



● Convergence thinking เป็นรูปแบบ

ความคิดที่พยายามปรับไปเดียที่เกิดขึ้น

เพ่ือพิจารณาทางเลือกที่มีศักยภาพมาก

ที่สุด เพ่ือที่จะเข้าใจสิ่งที่ส าคัญ และ

น าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 

 

Slide 28 สรุปท้ายบท (ต่อ) 

● การสังเกต (observation) จะเป็นการเฝ้า

มองพฤติกรรมหรือกิจกรรมของกลุ่มลูกค้า

มุ่งหวัง ภายใต้สภาพแวดล้อมของพวกเขา ซึ่ง

จะใช้การมอง (seeing) การพูดคุย (talking) 

เพ่ือเก็บข้อมูลจริง (raw data) โดยไม่ได้มี

การแปลผลแต่อย่างใด  

● การค้นหาข้อมูลเชิงลึก (insight) เป็นการคัด

กรองในพฤติกรรมหรือข้อมูลที่น่าสนใจ เพ่ือ

วิเคราะห์เป็นโอกาสของผู้ประกอบการได้ 

โดยการค้นหาข้อมูลเชิงลึกยังไม่ใช่ไอเดีย แต่

เป็นสถานการณ์ที่อธิบายว่าท าไมผู้บริโภคถึง

มีความต้องการอย่างนั้น  

● การสั มภาษณ์ จะ เป็ น วิ ธี ก า รส า คัญ ใน

กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือทราบถึง

ก า ร ใ ช้ สิ น ค้ า /บ ริ ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค 

(Feedback) ต้องมีการเป้าหมาย คาดการณ์

ผลลัพธ์ ทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งการ

เรียนรู้ในทัศนคติและการด าเนินชีวิตของผู้ถูก

สัมภาษณ์ด้วย 

 



บทที่ 5การประเมินแนวคิดและวิเคราะห์โอกาส
(IDEA ASSESSMENT AND OPPORTUNITY 

ANALYSIS)
1

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. ประเมินผลลัพธ์และความเป็นไปได้ของแนวคิดเพื่อการพัฒนา

แนวคิดให้ดียิ่งขึ้น

2. วิเคราะห์ 5 องค์ประกอบท่ีส าคัญเพื่อการประเมินว่าไอเดียเป็น
โอกาสท่ีดีหรือไม่

3. เข้าใจ 9 ขั้นตอนของ opportunity analysis  

4. สามารถใช้ Opportunity analysis canvas ในการวิเคราะห์
โอกาสธุรกิจ เพื่อน าไปสู่การสร้างโมเดลธุรกิจต่อไปได้

2



หัวข้อการเรียนรู้
1. การประเมินแนวคิด

2. การประเมินโอกาส

3. การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ

3

การประเมินผลลัพธ์

Really big value zone

Babson College (2017)

การใช้ Really big value idea sketch pad
1. น าเสนอแนวคิดกับผู้มีส่วนได้เสีย
2. ให้ผู้มีส่วนได้เสียท าการประเมินแนวคิดของเรา โดย

ให้คะแนนค่า C, VP, OCC, P
3. ให้ผู้มีส่วนได้วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

แนวคิด
4. ค านวณค่า impact และ feasibility ตามแนวทางที่

ได้อธิบายไว้ข้างต้น
5. ท าขั้นตอนที่ 1-4 ซ้ าจนกว่าแนวคิดจะเล่ือนระดับไป

อยู่ในพื้นที่ really big value

4



การประเมินผลลัพธ์
ผลลัพธ์ (Impact) = ลูกค้า (Customer: C) x คุณค่าที่ส่งมอบ (Value proposition: VP)
หรือ impact = C x VP

ความเป็นไปได้ (Feasibility) = สิ่งที่น าเสนอและความสามารถ (OCC) x คนหรือทีม (People: P)
หรือ feasibility = OCC x P

โดย
Customer (C) หมายถึง เราคิดว่ากลุ่มลูกค้าท่ีเรามุ่งเป้าจะเป็นกลุ่มท่ีสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับเราในระดับใด ในสเกล 1 (น้อยท่ีสุด) ถึง 

10 (มากที่สุด)
Value proposition (VP) หมายถึง เราเช่ือว่าคุณค่าท่ีเราส่งมอบจะสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับเราในระดับใด ในสเกล 1 (น้อยท่ีสุด) ถึง 10

(มากที่สุด)

โดย
Offering and core competencies (OCC) หมายถึง เราคิดว่าสิ่งท่ีเราน าเสนอน้ันตอบโจทย์ตลาดและมีความโดดเด่น ยากต่อการ

ลอกเลียนแบบหรือท าสิ่งอื่นมาทดแทน และความสามารถหลักของสิ่งท่ีน าเสนอ เช่น เทคโนโลยีท่ีใช้ น้ันมีจุดเด่นและสามารถแสดง
ศักยภาพแก่ผู้ใช้งานได้ ในระดับใด ในสเกล 1 (น้อยท่ีสุด) ถึง 10 (มากที่สุด)

People (P) หมายถึง ทีมงานทุกคนสามารถสร้างคุณค่าให้กับงาน มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถท่ีเกี่ยวข้อง สามารถส่งมอบ
งานได้ตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด ในระดับใด ในสเกล 1 (น้อยท่ีสุด) ถึง 10 (มากที่สุด)

5

การประเมินผลลัพธ์

ตัวอย่าง
สมมติคะแนนของ C และ VP เท่ากับ 8 จาก 10 ดังนั้น impact = 0.8 x 0.8 = 0.64 หรือ 64% ของระดับ 
impact 
สมมติคะแนนของ OCC เท่ากับ 8 จาก 10 และ P เท่ากับ 7 จาก 10 ดังนั้น feability = 0.8 x 0.7 = 0.56 
หรือ 56% ของระดับ feasibility

เมื่อน าระดับคะแนนของ impact และ feasibility ไปพล็อตลงบนกราฟก็จะพบว่าแนวคิดนี้ยงัไม่อยู่ really 
big value zone ซ่ึงไม่ได้หมายความว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ดี แต่อาจจะยังท าให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ โดยการพัฒนา
ต่อเพื่อเพิ่มคะแนนในมิติที่ได้ประเมินไปในข้างต้น ดังนั้นก็ควรท าการปรับปรุงมิติดังกล่าวไปเรื่อยๆจนกว่า
แนวคิดจะไปอยู่ใน really big value zone
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การประเมินผลลัพธ์

Really big value idea sketch pad
ท่ีมา http://theinnographer.com/ 7

จะรู้ได้อย่างไรว่าแนวคิดนั้นเป็นโอกาส

Opportunity Space
ท่ีมา William and Andrew (2010)
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จะรู้ได้อย่างไรว่าแนวคิดนั้นเป็นโอกาส

ลูกค้า
คู่แข่ง
คู่ค้าและผู้ส่งมอบ
รัฐ
ปัจจัยแวดล้อมภายนอก

9

การเข้าสู่ตลาดสากล

Technology transfer หรือ joint venture
Technology licensing
Outsourcing
Exporting
Foreign direct investment (FDI)
Franchising
Venture financing
Mergers and acquisitions (M&A) 

10



จะรู้ได้อย่างไรว่าแนวคิดนั้นเป็นโอกาส 
(OPPORTUNITY WORKSHEET)

Customer Better Opportunities Weaker Opportunities

Identifiable PTA (Primary Target 
Audience)

STA (Secondary Target 
Audience)

Demographics Clearly defined and 
focused

Fuzzy definition and 
unfocused

Psychographics Clearly defined and 
focused

Fuzzy definition and 
unfocused

ท่ีมา William and Andrew (2010) 11

จะรู้ได้อย่างไรว่าแนวคิดนั้นเป็นโอกาส 
(OPPORTUNITY WORKSHEET)

Trends Better Opportunities Weaker Opportunities
Macro market Multiple and converging Few and disparate

Target market Multiple and converging Few and disparate

Window of 
opportunity

Opening Closing

Market structure Emerging/Fragmented Mature/Decline

ท่ีมา William and Andrew (2010) 12



จะรู้ได้อย่างไรว่าแนวคิดนั้นเป็นโอกาส 
(OPPORTUNITY WORKSHEET)

Market size Better Opportunities Weaker Opportunities
How many PTA STA

Demand Greater than supply Less than supply

Market growth Better Opportunities Weaker Opportunities
Rate 20% or greater Less than 20%

ท่ีมา William and Andrew (2010) 13

จะรู้ได้อย่างไรว่าแนวคิดนั้นเป็นโอกาส 
(OPPORTUNITY WORKSHEET)

Price/Frequency/Value Better Opportunities Weaker Opportunities

Price Gross margin > 40% Gross margin < 40%

Frequency Often and repeated One time

Value Fully reflected in 
price

Penetration pricing

Operating expenses Low and variable Large and fixed

NI Margin >10% <10%

Volume Very High Moderate

ท่ีมา William and Andrew (2010) 14



จะรู้ได้อย่างไรว่าแนวคิดนั้นเป็นโอกาส 
(OPPORTUNITY WORKSHEET)

Competition Better Opportunities Weaker Opportunities
Market structure Emerging Mature
Number of direct 
competitors

Few Many

Number of indirect 
competitors

Few Many

Number of substitutes Few Many
Stealth competitors Unlikely Likely

Distribution Better Opportunities Weaker Opportunities
Where are you in value 
chain?

High margin, high power Low margin, low power

ท่ีมา William and Andrew (2010) 15

จะรู้ได้อย่างไรว่าแนวคิดนั้นเป็นโอกาส 
(OPPORTUNITY WORKSHEET)

Vendors Better Opportunities Weaker Opportunities
Relative power Weak Strong

Gross margins they 
control in value chain

Low High

Key Success Factors  Better Opportunities Weaker Opportunities
Relative Position Strong Weak

ท่ีมา William and Andrew (2010) 16



จะรู้ได้อย่างไรว่าแนวคิดนั้นเป็นโอกาส 
(OPPORTUNITY WORKSHEET)

Global Environment
Customers Interested and 

accessible
Not interested or 
accessible

Competition Existing and strong Nonexistent or weak
Vendors Eager Unavailable

Government Better Opportunities Weaker Opportunities
Regulations Low High
Taxes Low High

ท่ีมา William and Andrew (2010) 17

การวิเคราะห์โอกาสทางธรุกิจ 
(OPPORTUNITY ANALYSIS)

Opportunity analysis canvas 
ท่ีมา: James V. Green (2013)
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การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
(OPPORTUNITY ANALYSIS)

ขั้นตอนที่ 1 Entrepreneurial mindset หรือแนวคิดผู้ประกอบการ
• Achievement หรือ มีความกระหายในการบรรลเุป้าหมายขั้นสูง ซึ่งสะท้อนถึงการ

มองหาสิ่งท้าทาย การยอมรับผลที่เกดิขึ้นจากการกระท า หรือมีแรงขับดันในการท า
ให้ส าเร็จ

• Individualism หมายถึง คนที่ไม่จ าเป็นต้องรอการได้รับการสนับสนุนหรอืการ
อนุมัติจากผู้อื่น สามารถก าหนดความต้องการและเป้าหมายเองได้ 

• Control หมายถึง คนที่เช่ือว่าสามารถจัดการหรือรับมือกับสถานการณห์รือ
ประสบการณ์ที่มีผลกระทบตอ่ชีวิตตนเองได้

• Focus หมายถึง คนที่สามารถให้ความใส่ใจงานใดงานหน่ึงจนส าเร็จได้
• Optimism หมายถึง คนที่ผู้อื่นมองว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดี

19

ขั้นตอนที่ 2 Entrepreneurial motivation หรือแรงจูงใจ
ผู้ประกอบการ 
• Self-efficacy หมายถึงความเชื่อม่ันในความสามารถของตนในการ

ท างานให้ลุล่วง
• Cognitive motivation หมายถึง กระบวนการสร้างแรงจูงใจ 
• Tolerance for ambiguity หมายถึง มีทัศนคติในการรับรู้ความไม่

ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ต้องเจอ และไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเสมอไป

20
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ขั้นตอนที่ 3 Entrepreneurial behavior หรือพฤติกรรมของประกอบการ 
• Confidence หมายถึง การมีความมั่นใจหรือเชื่อมั่นในการตัดสินใจหรือแสดงความเห็นที่

แตกต่างจากมุมมองของผู้อื่น แต่ไม่ได้หมายถึงไม่รับฟังใคร 
• Risk tolerance เนื่องจากการตัดสินใจของผู้ประกอบการมีความเส่ียงต่อการที่ผลลัพธ์จะไม่ได้

น ามาซ่ึงการประสบความส าเร็จตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีพฤติกรรมที่สามารถ
พร้อมรับมือกับความเส่ียงได้

• Interpersonal relationship skills หมายถึงทักษะที่จะช่วยในการพบปะ ท าความรู้จักกับ
ผู้คนหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลใหม่ๆ

• Social capital หมายถึงทุนทางสังคมหรือทรัพยากรท่ีมีอยู่จากการสร้างเครือข่ายทางธรุกิจ
หรือส่วนตัว ทุนทางสังคมขึ้นอยู่กับบุคคลที่เรารู้จัก คุณภาพของความสัมพันธ์ และความ
หลากหลาย แต่สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างคือ เครือข่ายที่เขาเหล่านั้นรู้จักด้วย ที่จะเป็นการเชื่อมต่อ
ความสัมพันธ์ให้ขยายวงกว้างออกไปอีก

21
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ขั้นตอนที่ 4 Industry condition หรือสภาวะของอุตสาหกรรม 
• Knowledge conditions หมายถึง ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือ

ประกอบการสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการในอุตสาหกรรม
นั้นๆ หรือเพื่อเข้าใจสภาพการแข่งขัน เช่น ต้องการผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ
หรือไม่ ต าแหน่งที่ตั้งมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด หรือสถานะทาง
การเงิน เป็นต้น

• Demand conditions หมายถึง ความเข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้าโดยศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในตลาด เพื่อท าการเปรียบเทียบและหา
โอกาสเพิ่มเติมที่จะท าให้ดียิ่งขึ้นในต้นทุนและราคาที่แข่งขันได้ 22
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ขั้นตอนที่ 5 Industry status หรือสถานะของอุตสาหกรรม 
• Industry life cycle เป็นการพิจารณาถึงสถานะของการพัฒนาในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซ่ึง

โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็นสามช่วง คือ (1) young & emerging คือก าลังเริ่มต้นและเติบโต (2) 
middle-aged, level, and predictable, ช่วงกลางที่ค่อนข้างเสถียร (3) old and 
declining หรือช่วงปลายที่เริ่มตกลง การพิจารณาสถานะดังกล่าวมีความส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจใหม่ที่เข้าสู่ตลาด เช่น ต้นทุนในการเข้าแข่งขัน เป็นต้น 
โดยทั่วไปแล้ว การเข้าสู่ตลาดในช่วง young & emerging จะง่ายและมีประสิทธิภาพเชิง
ต้นทุนมากกว่า ส าหรับช่วง middle-aged หรืออิ่มตัวแล้วส่วนมากจะมีเจ้าตลาดอยูแ่ล้ว 

• Industry structure หมายถึง สภาพโดยธรรมชาติของธุรกิจนั้นๆ เช่น ระดับเงินทุนที่ต้องมี 
ระดับการโฆษณาเพื่อการเข้าสู่ตลาดให้เป็นที่รู้จัก ขนาดของบริษัท (เงินทุนและจ านวน
พนักงาน เป็นต้น) จ านวนคู่แข่งในธุรกิจนั้น 

23
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ข้ันตอนท่ี 6 Macroeconomic change หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาค
• Demographic change หมายถึง การทราบถึงสถานะภาพประชากรและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เช่น อายุ สัญชาติ 

เชื่อชาติ สถานะทางสังคม เป็นต้น การทราบแนวโน้มความชอบหรือความท้าทายของกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มจะช่วยใน
การสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ 

• Psychographic change หมายถึง ทัศนคติ คุณค่า ค่านิยม ความเชื่อ ความสนใจ ของกลุ่มประชากร 
• Technical change หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก ขนาดของการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสามารถสร้างตลาดใหม่ได้ เช่น การเปลี่ยนจากเทปคลาสเซต มาเป็น CD player ต่อมา
เปลี่ยนเป็น portable MP3 จนมาถึงโทรศัพท์มือถือที่ใช้ฟังเพลงได้

• Societal change หมายถึง ทัศนะหรือความเชื่อทางสังคม จริยธรรม ที่ปรับเปลี่ยนไป 
• Political change หมายถึงการปรับเปลี่ยนในภาครัฐ ซึ่งจะมีผลต่อภาษี ความร่วมมือทางการค้าทั้งภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ ความร่วมมือในระดับต่างๆ รวมไปถึงข้อก าหนดทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม การปกป้องสิทธิผู้บริโภค เป็น
ต้น

• Regulatory change หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัย 
การก าหนดราคา เป็นต้น
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ขั้นตอนที่ 7 Competition หรือคู่แข่ง
• Learning curve หมายถึงความรวดเร็วในการเรียนรู้สิง่ใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้เดิม

ท่ีมี ความสนใจ ความมุ่งมั่น และทรัพยากรที่มีในการเรียนรูเ้พิ่มเติมในอนาคต ยิ่ง
สามารถเรียนรู้ได้เรว็ ย่อมเป็นโอกาสในการพัฒนาปรับปรงุไปสูค่วามส าเรจ็ได้

• Capital requirements หมายถึงระดับของทุนที่ต้องการ
• Complimentary assets หมายถึงสินทรัพย์ทางกายภาพ เช่น เงินทุน อุปกรณ์ 

ที่ดิน และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความสัมพันธ์ สิทธิบัตร แบรนด์ เป็นต้น 
• Reputation effects หมายถึงการเป็นท่ีรู้จักหรือยอมรับ หรือช่ือเสียงท่ีสั่งสมมา 

เพราะลูกค้ามักจะซือ้สินค้าหรอืบริการจากบรษิัทที่มีความน่าเช่ือถือโดยอาจอ้างจาก
เพื่อน คนรู้จัก หรือแบรนด์ของบริษัทน้ันๆ
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ขั้นตอนที่ 8 Value innovation หรือคุณค่าของนวัตกรรม 
• Eliminate หมายถึง ปัจจัยใดในสินค้าหรือบริการของคู่แข่งที่ไม่ได้สร้าง

คุณค่าให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย หากเราสามารถระบุได้ นั่นหมายถึงสิ่งที่เรา
ไม่จ าเป็นต้องมี ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนและเวลาลงได้

• Reduce หมายถึงปัจจัยที่ยังจ าเป็นต้องมีแต่สามารถลดระดับลงได้ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของตัวผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น

• Raise หมายถึง ปัจจัยที่ควรต้องเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับลูกค้าเป้าหมาย
หรือเพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 

• Create หมายถึง ปัจจัยที่เกิดขึ้นใหม่เพ่ือตอบความต้องการในรูปแบบ
ใหม่ให้กับลูกค้า 26
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ขั้นตอนที่ 9 Opportunity identification หรือการระบุโอกาส 
• Problem หมายถึงการเข้าใจและเข้าถึงปัญหาของลูกค้าเป้าหมาย และ

สิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
• Solution หมายถึง สามารถระบุคุณค่าหลักของสิ่งที่เราส่งมอบให้ลูกค้า

เป้าหมายได้ว่าคืออะไร
• Advantage หมายถึง เราทราบถึงข้อได้เปรียบของเราที่ต่างจากคู่แข่ง ซึ่ง

จะน าไปสู่ความยั่งยืนของการประกอบการในอนาคตได้
• Team หมายถึง การรู้จักศักยภาพของทีมงาน ความสามารถในการแสดง

บทบาทเพ่ือเสริมก าลังกันในทีม เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งรวมไปถึงคู่
ค้าหรือพันธมิตรด้วย
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Opportunity analysis canvas 
ท่ีมา: James V. Green (2013)



บทที่ 6 ขั้นตอนในการสร้างแผนภูมิ 
HOUSE OF QUALITY 

1

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายเกี่ยวกับการทดลองขั้นตอนของการทดลอง

2. ขั้นตอนการทดลองทางวิทยาศาสตร์

3. แสดงการทดสอบสมมติฐานและระบุกลุ่มลูกค้า

4. การใช้ storyboarding เพ่ือเป็นต้นแบบและพื้นฐาน
ของการทดลองตลาด

2



หัวข้อการเรียนรู้

1. การทดลองคืออะไร

2. กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์

3. การตั้งสมมติฐานและการระบุกลุ่มลูกค้า

4. ชนิดของการทดลอง

5. storyboarding

3

การทดลองคืออะไร
การทดลอง (experiment) มีเป้าหมายในการทดสอบไอเดยีกับตลาด โดยเป็น

การทดลองที่น าได้แต่เนิ่นๆ ท าไดร้วดเร็ว และค่าใช้จ่ายน้อย เพื่อเปน็การทดสอบว่า
ไอเดียดังกล่าวเดินมาถูกทิศทางในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ได้เกดิการเรยีนรู้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับลูกคา้ ความตอ้งการของตลาด
และคู่แข่ง

การพัฒนาทักษะของการทดสอบตลาด (Market experiment skills) เป็น
ส่วนหน่ึงของการฝึกฝนเพื่อความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบไปด้วย การลงมือ
ท า ลองสิ่งใหม่ สร้างการเรยีนรูเ้พื่อน าไปสู่การทดลองรอบใหม่ โดยการทดลองใน
เนื้อหาของความเป็นผู้ประกอบการนี้ หมายถึง การออกไปจากห้องสี่เหลี่ยม และ
เก็บข้อมูลจากโลกความเป็นจริงจากการสอบถาม การทดสอบสมมติฐาน และ
ประมวลผลจากความจรงิที่ได้รับ
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การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (SCIENTIFIC EXPERIMENT)
และการทดสอบตลาด (MARKET EXPERIMENT)

ท่ีมา: Heidi et al. (2018) ท่ีมา Babson College (2017) 5

การทดสอบสมมติฐาน

การตั้งสมมติฐาน (Falsifiable hypotheses) เพ่ือการทดสอบตลาด ควร
ค านึงถึงประเด็นต่อไปนี้ 
- ใครคือผู้ตอบค าถาม (ผู้ถูกทดสอบ) Who is the subject?
- อะไรคือสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเกิดขึ้น What is the belief?
- จะวัดจากอะไร What will you measure?
- ท าไมเราถึงเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้น Why do you believe this to be 

true?

6



การทดสอบสมมติฐาน
ตัวอย่าง 

We predict that (a subject) will (do some quantifiable action) because for the following 
reason(s).

เราคาดว่า (ผู้ถูกทดสอบ) จะ (ท าบางอย่างที่เราวัดหรือประเมินได้) เพราะ (เหตุผลต่อไปนี้)

We predict that seniors (60 to 65 years old) will try our product at least once during a 
trial period of 30 days because they are willing spend extra money during their leisure 
travel.

เราคาดว่า ผู้สูงวัย (อายุ 60-65 ปี) จะ ลองสินค้าของเราอย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลา 30 วันที่
ทดลองตลาด เพราะ ผู้สูงวัยมีแนวโน้มจะใช้จ่ายเงินทองในระหว่างการเดินทางเพื่อพักผ่อน
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ประเภทของลูกค้า
(TYPES OF CUSTOMER)
ผู้ใช้ (user) เช่น วัยรุ่นท่ีใช้เครื่องส าอาง

ผู้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น (influencer) เช่น นักแสดงที่โฆษณาเครื่องส าอางนั้น กลุ่มลูกค้า
ประเภทน้ี จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้ ในการท าให้สินค้าหรือบริการนั้น
ได้รับความนิยม เกิดความสนใจ หรือมีช่ือเสียง เกิดยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น

ผู้แนะน า (recommender) เช่น blogger ที่เขียนรีวิวในเชิงบวกต่อเครื่องส าอางนั้น
ลงบนสื่อ กลุ่มลูกค้าประเภทน้ี จะมีอิทธิพลในการท าให้สินค้าหรือบริการนั้นได้รบั
ความนิยม หรือมีช่ือเสียง เกิดยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 
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ผู้ซื้อเพื่อธุรกิจ (economic buyer) เช่น คนที่ซื้อเครื่องส าอางเพื่อน าไปจ าหน่าย
ต่อ กลุ่มลูกค้าประเภทนี้คือคนท่ีมีความสามารถในการซื้อสนิค้าหรอืบริการ

ผู้ตัดสินใจ (decision maker) เช่น เจ้าของธุรกิจเครื่องส าอางที่ตัดสินใจซื้อสินค้า
หรือสูตรจากคนออกแบบหรือคิดค้นสตูรเครื่องส าอาง กลุ่มลูกค้าประเภทน้ีคือคน
ที่มีความสามารถในการซื้อสินค้าหรือบรกิารเช่นเดียวกับลกูค้าประเภท 
economic buyer

ผู้ยับยั้ง (saboteur) เช่น ผู้ปกครองที่ไม่อนุญาตให้ลูกหลายซื้อเครือ่งส าอาง กลุ่ม
ลูกค้าประเภทน้ี จะมีอิทธิพลในการท าให้การตัดสินใจซื้อถูกระงับหรือชะลอตัวลง 
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ประเภทของลูกค้า
(TYPES OF CUSTOMER)

Market Experiment

สิ่งที่ควรท าการทดสอบ ได้แก่
• สิ่งที่จ ากัดฟังก์ชันการท างานของผลิตภัณฑ์ (Constrain product 

functionality)
• สิ่งที่จ ากัดความสามารถในการใช้งาน (Constrain operational 

capability)
• ข้อจ ากัดของลูกค้า (Constrain customer sets)
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MARKET EXPERIMENT

สิ่งที่ควรท าการทดสอบ ได้แก่

• สิ่งที่จ ากัดฟังก์ชันการท างานของผลิตภัณฑ์ (Constrain product 
functionality)

• สิ่งที่จ ากัดความสามารถในการใช้งาน (Constrain operational 
capability)

• ข้อจ ากัดของลูกค้า (Constrain customer sets)
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MARKET EXPERIMENT

กฎของการทดสอบ

ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสยีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย

ตั้งค าถาม เพื่อช่วยให้การทดสอบแนวคิดครอบคลุมประเดน็ท่ีจะเกี่ยวข้องให้
มากที่สุด

คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ หมายถึง ช่างสงสัย ตั้งข้อสังเกต คิดว่าจะทดสอบ
อะไร จะทดสอบอย่างไร แต่ก็ไม่ยึดติดกับกรอบ หรือเน้นความแม่นย า
จนเกินไป 
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MARKET EXPERIMENT

สร้างการเรียนรู้เพื่อน าไปสูก่ารลงมือท าใหม่ ใช้ข้อมูลหรือผลที่ได้ ทั้งเชิงบวก
และลบ เพื่อน าไปสู่การท าให้ดีขึ้น

ติดตามผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ท าให้การทดสอบเร็วและประหยดัที่สุด เพราะเราต้องการใช้ผลการทดสอบใน
การปรับแนวคิดให้ชัดเจนและดีขึ้น

พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อรับรู้ถึงปฏิกิริยา ความคิด อารมณ์
ของผู้อื่น 

อย่าละเลยข้อมูลเพียงเพราะเราไม่ชอบในสิ่งท่ีผู้มสี่วนได้สว่นเสยีบอกมา 
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TYPES OF EXPERIMENT

ท่ีมา: Heidi et al. (2018) 14



Storyboarding

ท่ีมา: Heidi et al. (2018) 15



บทท่ี 7 การท าความเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าเพ่ือการพัฒนาสินค้าและบริการ

1

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพ่ือท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำ

2. เพ่ือใช้ประโยชน์จำกควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรพัฒนำ
สินค้ำและบริกำรใหม่
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VOICE OF CUSTOMER

1. กำรรวบรวมเสียงของลูกค้ำ

2. กำรตีควำมแยกแยะควำมต้องกำรท่ีแท้จริง

3. กำรจัดรูปแบบควำมต้องกำรของลูกค้ำ

4. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

3

การรวบรวมเสียงของลูกค้า

1. กำรใช้แบบสอบถำม

2. กำรศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย (Focus group)

3. กำรสัมภำษณ์

4. กำรสังเกตพฤติกรรมของลูกค้ำ

5. กำรศึกษำจำกค ำร้องเรียนของลูกค้ำ

4



การตีความแยกแยะความต้องการที่แท้จริง
ควำมต้องกำรที่สำมำรถอธิบำยได้ (Direct needs) ซ่ึงมักจะปะปนไปด้วยค ำอธิบำยที่ยำกต่อกำรระบุและ
ตีควำม เช่น รูปแบบหรือสีสรรสวยงำม หรือ ใช้งำนง่ำย ซ่ึงผู้เก็บข้อมูลจ ำเป็นจะต้องตีควำมและแยกแยะ
เสียงของลูกค้ำให้อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรได้ชัดเจนมำกขึ้น เช่น 
รูปแบบที่สวยงำมหมำยถึงมีขนำดเท่ำใด รูปทรงใดที่เห็นที่นิยม สีโทนใดที่เป็นที่นิยม เป็นต้น

ควำมต้องกำรแฝง (Latent needs) ที่ลูกค้ำไม่สำมำรถบอกได้หรือแม้แต่ไม่รู้สึกถึงควำมต้องกำรนี้จนกว่ำ
จะได้รับค ำถำมเจำะลึกหรือได้รับกำรสังเกตอย่ำงใกล้ชิด 

นอกจำกนี้ในควำมต้องกำรของลูกค้ำยังสำมำรถแยกแยะออกเป็นควำมต้องกำรพื้นฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับ
สินค้ำ/บริกำรนั้นๆ หรือควำมต้องกำรที่เพียงเพื่อตอบสนองประเด็นเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับสินค้ำ/บริกำร
นั้น 

แต่ควำมต้องกำรเล็กๆน้อยๆเหล่ำนี้อำจจะเป็นจดุที่สร้ำงควำมแตกต่ำงของสินค้ำ/บริกำรเมื่อเทียบกับ
สินค้ำ/บริกำรของคู่แข่งในตลำด
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การจัดรูปแบบความต้องการของลูกคา้

ตำรำงกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ (Voice of the customer table)

ใครคือลูกค้า ลูกค้าก าลังท า
อะไร (What)

ใช้งานเมื่อ
โอกาสใด 
(When)

ใช้งานที่ไหน 
(Where)

ท าไมต้องใช้ 
(Why)

ใช้งานอย่างไร 
(How)

ปัจจุบันใช้
สินค้า/บริการ
อะไรอยู่ (What)

นาย ก เข้ำแคมป์ กลำงคืน ที่แคมป์ เดินไปมำใน
แคมป์

ถือไว้ในมือ ไฟฉำย

นาย ข ใช้ในที่มืด กลำงคืน ในห้องเก็บของ ใช้หำของใน
ห้องเก็บของ

ถือไว้ในมือ ไฟฉำย

6



VALUE PROPOSITION CANVAS

ท่ีมำ: Osterwalder et al., Value Proposition Design, Wiley (2014) 7

VALUE PROPOSITION CANVAS
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VALUE PROPOSITION CANVAS

1. ระดับกำรแก้ปัญหำของลูกค้ำ (Problem-solution fit) 

2. ระดับกำรตอบรับของตลำด (Product-market fit) 

3. ระดับผลตอบแทนทำงกำรเงิน (Business model fit) 

ท่ีมำ: Osterwalder et al., Value Proposition Design, Wiley (2014) 9

VALUE PROPOSITION CANVAS

ท่ีมำ: Osterwalder et al., Value Proposition Design, Wiley (2014)
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HOUSE OF QUALITY และ QUALITY 
FUNCTION DEPLOYMENT: (QFD)

ท่ีมำ: มณฑลี ศำสนนันท์ พ.ศ. 2550, กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อนรอย, 
ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2, ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 11

ขั้นตอนในการสร้างแผนภูมิ
HOUSE OF QUALITY 
1. กำรหำควำมต้องกำรของลูกค้ำผ่ำนกระบวนกำรของ กำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ 

หรือจำก Value Proposition Canvas

2. ระบุคุณลักษณะทำงคุณภำพหรือทำงวิศวกรรมที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำจำกข้อมูลที่ได้มำ

3. เชื่อมโยงควำมต้องกำรของลูกค้ำกับคุณลักษณะทำงคุณภำพหรอืทำงวิศวกรรม 
โดยทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำจะต้องมีคุณลักษณะทำงคุณภำพหรือทำง
วิศวกรรมอย่ำงน้อย 1 ประเด็น ซึ่งอำจจะมำกกว่ำ 1 ประเด็นต่อ 1 ควำม
ต้องกำรก็ได้
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4. ก ำหนดตัวช้ีวัดของคุณลักษณะทำงคุณภำพหรือทำงวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นเป้ำหมำยของ
กำรพัฒนำสินค้ำ และอำจจะมีกำรเปรยีบเทียบคุณลกัษณะเหลำ่นี้กับสนิค้ำของคู่แข่ง 
(ถ้ำมีสินค้ำท่ีจัดว่ำเป็นคู่แข่งของสินค้ำท่ีจะพัฒนำ)

5. พิจำรณำหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลกัษณะทำงคุณภำพหรือทำงวิศวกรรมว่ำเป็นเชิง
เสริมกันหรือขัดแย้งกันในกำรพัฒนำ เพื่อใช้ประกอบกำรวำงแผนโครงกำรของกำร
พัฒนำสินค้ำ โดยคุณลักษณะที่เสรมิกันจะอยู่ในกลุม่งำนเดียวกนั และคุณลักษณะที่
ขัดแย้งกันจะเป็นประเด็นท่ีส ำคัญในงำนวิศวกรรมที่จะต้องด ำเนินกำร

6. เปรียบเทียบภำพลักษณ์ของควำมต้องกำรของสินค้ำท่ีจะพัฒนำเทียบกับสนิค้ำของคู่แข่ง
ในตลำด (ถ้ำมีสินค้ำท่ีจัดว่ำเป็นคู่แข่งของสินค้ำท่ีจะพัฒนำ)
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ขั้นตอนในการสร้างแผนภูมิ
HOUSE OF QUALITY 

HOUSE OF QUALITY

ท่ีมำ: มณฑลี ศำสนนันท์ พ.ศ. 2550, กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อนรอย, 
ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2, ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 14



HOUSE OF QUALITY

15

ท่ีมำ: มณฑลี ศำสนนันท์ พ.ศ. 2550, กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อนรอย, 
ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2, ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 



บทท่ี 8 การประเมินมูลค่าตลาดและความ
น่าสนใจในการลงทุนของธุรกิจ 

1 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 เพื่อท าการประเมินมูลค่าของตลาด 
 เพื่อวิเคราะห์ความน่าสนใจในการลงทุน 
 

2 



การประเมินขนาดของตลาด (A-T-A-R 
ESTIMATION) 

 A-Awareness คือ % การรับรู้จากลูกค้าถึงการมีอยู่ของสินค้า/บริการ 

 T-Trialability คือ % โอกาสท่ีลูกค้าจะสามารถทดลองสินค้าตัวอย่าง 

 A-Availability คือ % ท่ีผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าผ่านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายต่างได้ 

 R-Repeat คือ % โอกาสท่ีลูกค้าจะกลับมาซื้อสินค้า/บริการต่อไป 

3 

การประเมินขนาดของตลาด (A-T-A-R ESTIMATION) 

 บริษัท ก มีความต้องการที่จะผลิตอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์ A รุ่นล่าสุด ซึ่ง
จากข้อมูลการตลาดพบว่ายอดขายของรุ่นก่อนหน้ามีจ านวนยอดขาย 1 ล้านเครื่องใน
ระยะเวลา 1ปี ถ้าบริษัท ก มีข้อมูลว่า บริษัทสามารถท าโฆษณาผ่านช่องทางของ 
Social media เข้าถึง 70% (Awareness) ของผู้ใช้โทรศัพท์ A และสามารถดึงดูดใน
ลูกค้าท่ีเคยเห็นโฆษณามาซื้อสินค้าได้ประมาณ 15% (Trialability) โดยผ่านช่องทาง
ขายที่เป็น eCommerce ทั้งหมด 100% (Availability) และมีโอกาสที่ลูกค้ากลุ่มนี้
จะซื้อสินค้าเพ่ิมเติมหลังจากการเปลี่ยนรุ่นของ A ในอนาคตประมาณ 90% (Repeat) 
ของลูกค้าที่เคยใช้งาน จากข้อมูลนี้จะประมาณยอดขายของสินค้าส าหรับ A รุ่นที่ออก
ล่าสุดได้ดังนี้ 
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การประเมินขนาดของตลาด (A-T-A-R ESTIMATION) 

 จ านวนประชากร x Awareness x Trialability x Availability = ค่าประมาณของจ านวนชิ้นที่จะขายได้ 

 1,000,000 x 0.7 x 0.15 x 1  = 105,000 ชิ้น 

 หากสินค้าชิ้นนี้มีก าไรชิ้นละ 100 บาท ก าไรจากการประมาณการคือ 10,500,000 บาท 

 

 ซ่ึงถ้ายอดขายของ A ในรุ่นถัดไปไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะประมาณการได้ว่าโอกาสที่ลูกค้าเดิมจะซ้ือ
สินค้าจากบริษัท ก โดยไม่มีการท าการตลาดเพิ่มเติมดังนี้ 

 จ านวนประชากร x Awareness x Trialability x Availability x Repeat = ค่าประมาณของจ านวนชิ้นที่
จะขายได้รุ่นถัดไป 

 1,000,000 x 0.7 x 0.15 x 1 x 0.9 = 94,500 ชิ้น 
5 

การประเมินขนาดของตลาด (A-T-A-R ESTIMATION) 
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การประเมินขนาดของตลาด                     
(A-T-A-R ESTIMATION) 
 จากตัวอย่างนี้จะช่วยประเมินความน่าสนใจในการลงทุนพัฒนาสินคา้เบื้องต้น ซึ่งถ้า
ผู้ประกอบการพบว่าผลของการประเมินไม่เป็นท่ีน่าพอใจก็อาจจะพิจารณาว่าสินค้ายังขาด
ปัจจัยใดในการเพิ่มค่าประเมินเช่น มีค่า Awareness ที่ต่ า แสดงว่าผู้ประกอบการจ าเป็นต้อง
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ถ้า Trialability ต่ าหมายความว่าสินค้าไม่มีความน่าสนใจ
มากพอส าหรับลูกค้า ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องปรับเปลี่ยนตัวสินคา้หรือตั้งราคาให้น่าสนใจ
มากขึ้น ถ้า Availability ต่ าแสดงถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่ครอบคลุมมากเพียงพอที่จะ
อ านวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถซื้อหาได้ ถ้า Repeat ต่ าหมายถึงลูกค้าไม่ประทับใจใน
การใช้สินค้าช้ินนั้น ดังนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับปรงุคุณภาพของสิ้นค้าให้ดีขึ้น ซึ่ง
จ านวนร้อยละของการซื้อซ้ าของลูกค้าอาจจะเกิน 100% ก็เป็นได้หากลูกค้าเดิมซื้อมากข้ึน
หรือมีจ านวนลูกค้าใหม่มาซื้อสินค้า/บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึงการเติบโตของธุรกิจ 
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การตลาด 5 AS 
 Aware เริ่มต้นจากการที่ลูกค้ารับรู้ว่ามีสินค้า/บริการนี้อยู่ ซ่ึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการที่จะต้องสร้าง
การรับรู้นี้ให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ผ่านกิจกรรมการโฆษณาและการสร้างตราสินค้า 

 Appeal เนื่องจากมีสินค้า/บริการเป็นจ านวนมากในตลาดผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องน าเสนอ สินค้า/บริการ ให้
มีความโดดเด่นน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทั้งจากการสร้างเนื้อหาที่นา่สนใจในโฆษณาและการออกแบบ
รูปร่างสีสันของสินค้า การจัดวางต าแหน่งของสินค้า เป็นต้น 

 Ask ในขั้นตอนนี้ ลุกค้าเป้าหมายจะเริ่มสอบถามหาข้อมูลของสินค้า/บริการ จากบุคคลอื่นทั้งจากผู้ที่เคยใช้
โดยตรง จากผู้ขาย/ตัวแทนจ าหน่าย จากเครือข่ายสังคม หรือจากอินเตอร์เนท็ ซ่ึงการกรจายข้อมูลแบบ ปากต่อ
ปาก จะช่วยสร้างกระแสให้เกิดความสนใจในสินค้า/บริการให้มากขึ้นได้ 

 Act หลังจากที่ลูกค้าได้รับข้อมูลจนถึงจุดที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือแล้วนัน้ ทางผู้ประกอบการยังจ าเป็นที่จะต้อง
รักษาความรู้สึกในเชิงบวกต่อสินค้า/บริการ ซ่ึงอาจจะเป็นที่คุณภาพของสินค้าเอง การบริการหลังการขาย การ
ดูแลลูกค้าในวิธีการต่างๆ 

 Advocate ถ้าหากลูกค้าเกิดประสบการณ์ที่ดีและมีความพึงพอใจ ลูกค้าก็จะแนะน าสินค้า/บริการนีใ้ห้กับบุคล
อื่นๆต่อไป และจะท าตัวเปรียบเหมือนประชาสัมพันธ์ของสินค้า/บริการนั้นๆ 

 

8 



การเพิ่มการเติบโตของธุรกิจ 
1. การขยายฐานลูกค้าให้มีจ านวนลูกค้าใหม่เพ่ิมข้ึน ซึ่งการเพิ่มของลูกค้า

ใหม่อาจจะมาจากการเพ่ิมในพ้ืนที่การขายเดิม แต่เปลี่ยนจ านวน
ประชากรในพ้ืนที่นั้นให้มาเป็นลูกค้ามากข้ึน และการเพิ่มไปสู่พ้ืนที่ใหม่ซึ่ง
จะต้องสร้างการรับรู้ในพ้ืนที่ใหม่ให้เกิดความสนใจในสินค้า/บริการที่
น าเสนอ  

2. การเพ่ิมยอดขายจากลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งสามารถท าได้ด้วยการเพ่ิมสินค้าที่
ลูกค้าปัจจุบันมีโอกาสซื้อเพ่ิมมากขึ้นโดยอาศัยแบรนด์เดิมของสินค้าท่ีมี
อยู่ในการสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าใหม่ หรือขึ้นราคาสินค้า หรือลด
ต้นทุนในการผลิตของสินค้าเดิมเพ่ือเพ่ิมการเติบโตทางการเงินของธุรกิจ  

9 

https://www.slideshare.net/anandsubramaniam/product-life-cycle-management 
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PRODUCT LIFE CYCLE: INTRODUCTION 

 ลักษณะของสินค้า/บริการท่ีอยู่ในช่วงนี้คือ ผู้ประกอบการยังมึความ
จ าเป็นท่ีจะต้องลงทุนในตัวสินค้า/บริการอยู่ไม่ว่าจะป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องจักร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ การติดต่อช่องทางการจัดจ าหน่าย ในขณะท่ี
สินค้า/บริการยังเพิ่งจะเร่ิมขายได้ในจ านวนเร่ิมต้นท่ีน้อยมากกระแส
เงินสดยังเป็นช่วงท่ีมีการติดลบสูง 
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PRODUCT LIFE CYCLE: GROWTH 

 เมื่อเข้าสู่ช่วงท่ี 2 คือช่วงของการเติบโต หากสินค้า/บริการเป็นท่ี
ต้องการของผู้บริโภคจริง ได้รับการตอบรับท่ีดีและมีการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีดี ธุรกิจควรจะเห็นการเติบโตของยอดขาย พร้อมกับ
การลดลงของค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้า/บริการ กระแส
เงินสดควรลดช่วงลบลงและเจ้าสู่สถานะกระแสเงินสดเป็นบวกให้ได้
ในช่วงนี้ ถ้าหากสินค้า/บริการท่ีน าเสนอไม่ได้รับการตอบรับจากลูกค้า 
สินค้า/บริการก็จะไม่เกิดช่วงเติบโตเลย และสิ้นสุดวงจรชีวิตของสินค้า 
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PRODUCT LIFE CYCLE: MATURITY  

 เมื่อสินค้า/บริการอยู่ในตลาดเป็นระยะเวลาหนึ่งจะเกิดภาวะที่ลูกค้าเริ่มลดความ
สนใจในตัวสินค้า/บริการลง และมีการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งหรือ
สินค้าทดแทนต่างๆ มากขึ้น ท าให้การเพ่ิมข้ึนของยอดขายเป็นเรื่องที่ยากข้ึนกว่า
ช่วงก่อนหน้า หากผู้ประกอบการได้มีการวางแผนที่ดีก็อาจจะช่วยยืดเวลาของ
วงจรสินค้าที่อยู่ในช่วงนี้ให้มีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น หากไม่มีการปรับตัวที่
เหมาะสมกับการแข่งขัน สินค้า/บริการก็จะสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด
ออกไปและท าให้เกิดภาวะขาดทุนในท้ายที่สุด 
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PRODUCT LIFE CYCLE: DECLINE 

 ระยะสุดท้ายของวงจรชีวิตของสินค้า/บริการคือภาวะท่ีการแข่งขันมี
สูง คู่แข่งทกรายพร้อมท่ีจะแข่งด้วยราคาท่ีถูกลง ผู้บริโภคไม่ให้ความ
สนใจกับสินค้ามากนัก ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้างก าไรจาก
สินค้า/บริการได้ การกระตุ้นด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไม่ได้ผลมากนัก 
หรือได้ผลเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ ณ สถานการณ์เช่นนี้ ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องหาสินค้า/หรือบริการใหม่ๆ มาทดแทนให้ได้เท่านั้น 
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บทที่ 9 การพัฒนาสินค้าต้นแบบ 
1 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อเข้าใจรูปแบบของพัฒนาสินค้าต้นแบบ 

 เพื่อใช้สินค้าต้นแบบในการศึกษาการตอบรับของลูกค้า 
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DESIGN THINKING PROTOTYPING 

 Design Thinking ได้เสนอว่าในการพัฒนาสินคา้/บรกิารควรจะมีการทดลองสร้างตัวต้น
แบบจ าลองอย่างง่ายๆ ทีไ่ม่จ าเป็นต้องมีต้นทุนและเวลาในการพัฒนามากนัก ซึ่งอาจจะเป็น
เพียงภาพวาดในกระดาษเพื่ออธิบายรูปร่างลักษณะหรอืวิธีการท างานหรือขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ลูกค้า หรือการสร้างรูปทรงจากวัสดุที่มอียู่รอบๆตวัแทนภาพวาดในการสือ่สาร 
ซึ่งตัวต้นแบบอย่างง่ายนี้จะต้องถูกใช้น าเสนอให้กับลูกค้าเพื่อจะได้รบัฟังความเห็นจากลกูคา้ 
และจะต้องน าความเห็นเหลา่นั้นมาปรับปรงุเพื่อสรา้งตัวต้นแบบใหม่ในรอบถัดไป การ
ทดสอบตัวต้นแบบท่ีเป็น Design Thinking prototyping นี้จะใช้เพียงเพ่ือพิสูจน์และ
ปรับปรุงแนวคิดของสินค้าเป็นหลัก และเนื่องจากการท าตัวต้นแบบด้วยวิธีนี้จะมีต้นทุนท่ีต่ า
และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เร็วจึงสามารถทดสอบแนวคิดได้หลายรอบจนกว่าจะไดค้ าตอบ
ที่ต้องการจากลูกค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะน าไปใช้ในการพัฒนาตัวต้นแบบระดับถัดไปได้อย่าง
เหมาะสม 
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DESIGN THINKING PROTOTYPING 

การออกแบบ User Interfaces ส าหรับ Mobile 
Application (อ้างอิง: 
https://www.flickr.com/photos/rosenfeldmedia
/7171775806/) 
 

(อ้างอิง: http://designthinking.co.nz/great-
design-prototypes-are-low-fi-and-life-sized/ 
9.2 Alpha testing) 
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ALPHA TESTING 

 ตัวต้นแบบท่ีสามารถท างานได้จริงเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติและการท างานต่างๆ
ของสินค้า/บริการ ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยของตัวสินค้า/บริการ
ได้มากข้ึน เช่นเรื่องคุณภาพ ความทนทาน ความถูกต้องแม่นย าในการท างาน ความง่ายต่อ
การใช้งาน ประสิทธิภาพในการใช้งาน ความซับซ้อนในการให้บริการ เป็นต้น โดยผู้ท า
หน้าท่ีทดสอบในระดับนี้มักจะเป็นตัวผูป้ระกอบการและทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 เนื่องจากตัวสินค้าต้นแบบในข้ันตอนของ Alpha testing อาจจะเป็นเพียงแค่องค์ประกอบ
ย่อยของสินค้า/บริการก็เป็นได้ และผู้ประกอบการอาจจ าเป็นต้องรักษาความลบัเกี่ยวกับ
ตัวสินค้า/บริการเพื่อป้องกันการถูกลอกเลียนแบบจากคูแ่ข่ง 
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BETA TESTING 

 การทดสอบกับกลุ่มลูกค้าจริง ซึ่งจะต่างกับช่วงที่เป็นขั้นตอนของ Design 
Thinking prototyping ที่เป็นการทดสอบแนวคิดเป็นหลัก แต่ในข้ันตอนนี้เป้น
การทดสอบการตอบสนองของลูกค้าต่อสินค้า/บริการโดยตรง ซึ่งประสบการณ์
ของลูกค้าในขั้นตอนนี้มีความส าคัญมากต่อการปรับปรุงในช่วงท้ายของ
กระบวนการพัฒนาสินค้า/บริการ เนื่องจากผู้ประกอบการได้มีการลงทุนไปเป็น
จ านวนมากในสินค้า/บริการนี้แล้ว โดยขั้นตอนที่จะตามต่อมาจากนี้คือการผลิต
ในจ านวนมากเพ่ือจ าหน่าย (ในกรณีของสินค้า) หรือการตกแต่งสถานที่หรือ
ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น (ในกรณีของการบริการ) นั่นหมายถึงการลงทุนที่จะสูงขึ้น
อีกมากและหากสินค้า/บริการไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจะสร้างความ
สูญเสียให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก 
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BETA TESTING 

1. ผู้ประกอบการไม่ควรทดสอบสินค้าต้นแบบในช่วงของ Beta Testing เองภายในทีมงานที่ร่วมพัฒนาสินค้า/
บริการ เนื่องจากทีมงานจะมคีวามเข้าใจในตัวสินค้า/บริการอยู่แล้วและอาจจะมทีัศนคติในเชงิบวกกบัตัวสินค้า/
บริการที่ก าลังด าเนินการท าให้มองไม่เห็นข้อบกพรอ่งของสินค้า/บริการ หรือความต้องการทีแ่ทจ้ริงของลูกค้า 

2. การท าการทดสอบสินค้าต้นแบบในช่วงของ Beta Testing ควรจะต้องด าเนินการกอ่นการผลิตในจ านวนมาก
พอสมควร เพื่อเว้นระยะเวลาห่างที่เหมาะสมส าหรับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง หรือองค์ประกอบอืน่ๆที่จะ
ได้รับความเห็นจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เข้ารว่มการทดสอบ ซ่ึงถ้าการทดสอบเกิดขึ้นหลังจากการผลติจ านวน
มากแล้วนั้น ผู้ประกอบการจะไม่สามารถแกไ้ขได้และจะสร้างความสูญเสียในการลงทุน ดังนั้น Beta Testing 
ควรจะเป็นกิจกรรมหนึ่งทีต่้องอยู่ในแผนการด าเนินงานของโครงการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 

3. ผู้ประกอบการควรที่จะใส่ใจกับความเห็นทีไ่ด้รับจากลูกค้าที่ร่วมท าการทดสอบสินค้ามากกว่าทีจ่ะหาข้ออ้างที่จะ
ปฏิเสธการปรับปรุงสินค้า/บริการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่อาจจะเกดิขึ้น 
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจ าเป็นต้องแยกแยะความเห็นที่มคีวามหมายต่อความส าเรจ็ของสินค้าออกจาก
ความเห็นที่ไม่ส่งผลกระทบ เนื่องจากลูกค้าที่เข้าร่วมการทดสอบบางคนอาจจะมีความเห็นส่วนตัวที่ไม่สะท้อนคน
กลุ่มใหญ่ก็เป็นได้ 
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BETA TESTING 

 Monadic Test เป็นการทดสอบสินค้า/บรกิารตน้แบบที่ก าลงัพัฒนาอยู่กับกลุม่ลูกค้า
เป้าหมายเพียงครั้งเดียวโดยไม่มีคู่เปรียบเทียบ 

 Sequential Monadic Test เป็นการทดสอบสินค้า/บรกิารต้นแบบท่ีก าลงัพัฒนาอยู่กับกลุม่
ลูกค้าเป้าหมายกลุ่มเดิมหลายรอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปลีย่นแปลงไป 

 Paired Comparison เป็นการทดสอบสินค้า/บริการต้นแบบท่ีก าลังพัฒนาเทียบกับสนิค้า
ของคู่แข่ง เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความเห็นจากกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

  Triangular Comparison เป็นการทดสอบสินค้า/บรกิารตน้แบบที่ก าลงัพัฒนาเทียบกับ
สินค้าของคู่แข่งอีก 2 ราย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความเห็นจากกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
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บทที่ 10  
การบริหารโครงการและทมีงาน 

1 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 เพื่อการบริหารบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้า/บริการ 

 เพื่อการบริหารโครงการการพัฒนาสินค้า/บริการให้ส าเร็จ 
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PROJECT MANAGEMENT 

อา้งองิ: 
http://www.maxwideman.com/papers/projenviron/dimensions.htm 3 

CONCEPT 

 การก าหนดโครงการ (Concept) ซึ่งในที่นี้หมายถึงการพัฒนา
สินค้า/บริการ ตั้งแต่เหตุผลของการริเริ่มโครงการวา่ท าเพื่อ
ตอบสนองลูกค้ากลุ่มใด ด้วยสินค้า/บริการรูปแบบใด 
ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง 
ผู้ประกอบการหรือหัวหน้าโครงการจ าเป็นต้องพจิารณาและ
จัดเตรียมให้โครงการสามารถเริ่มด าเนินการได้ 
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PLANNING 
 การวางแผนก าหนดการของโครงการ (Planning) ซึ่ง
ผู้ประกอบการหรือหัวหน้าโครงการจะก าหนดตารางของ
กิจกรรมต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นในแผนของระยะเวลาที่วางไว้ 
และมอบหมายผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในสว่นต่างๆตลอดระยะเวลา
ของโครงการ สิ่งที่ต้องส่งมอบจากแต่ละกิจกรรม ทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมต่างๆ  
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EXECUTION 

 การด าเนินการของโครงการ (Execution) หลังจากแผนงานของโครงการได้รับการอนุมัติ 
ผู้รับผิดชอบในแต่ละสว่นจะด าเนินงานในกิจกรรมที่ตนเองรับผดิชอบตามเป้าหมาย 
ก าหนดการ และงบประมาณที่วางไว้ตามแผน โดยผู้ประกอบการหรือหัวหน้าโครงการจะ
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าต่างๆ และอาจจะต้องมีการปรับเปลีย่นเงื่อนไขต่างๆตาม
ความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในช่วงนี้ของโครงการเป็นช่วงที่จะต้องใช้ทรัพยากร
ในการด าเนินงานมากท่ีสุด ความยากล าบากของผู้ประกอบการหรอืหัวหน้าโครงการคือการ
ผลักดันผลลพัธ์ของกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้น พร้อมกับการบริหารทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้
กิจกรรมสามารถด าเนินการต่อไปได้ การพัฒนาและทดสอบสนิค้าต้นแบบจะถูกด าเนินการ
ในช่วงนี้ของโครงการ 
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TRANSFER 
 ช่วงปิดโครงการ (Transfer) เป็นช่วงที่สินค้า/บริการพร้อมที่จะ
เข้าสู่การผลิตหรือเปิดด าเนินการ ซึ่งผู้ประกอบการหรือหัวหน้า
โครงการจะต้องเปลี่ยนรปูแบบการท างานจากการบริหาร
โครงการพัฒนาสินค้า/บริการเป็นการจัดการในรูปแบบอื่น เช่น
ดูแลคุณภาพของการผลติ/บริการ การจัดการสินค้าคงคลัง การ
บริหารงานขาย 
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BLACKBOT PRODUCT DEVELOPMENT TEAM 
MODEL 

ที่มา: Steinhardt, “Blackbot Product Development Team Model,”  Springer, 2010 
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BLACKBOT PRODUCT DEVELOPMENT TEAM 
MODEL 

1. ผู้วางแผนพัฒนา (Product planner) คือผู้ที่ก าหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ และแผนงานในการ
พัฒนาสินค้า/บริการ โดยการวางแผนเหล่านี้จะบ่งบอกวา่ท าไมจึงต้องพัฒนาสินค้า/บริการขึ้นมา 
เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มใด แก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้า หาความต้องการของลูกค้าเพื่อเปลี่ยนเป็น
โอกาสในการพัฒนาสินค้า/บริการ 

2. ผู้วางแผนการตลาด (Product marketer) จะช่วยในการประเมินขนาดตลาด ความน่าสนใจของ
การลงทุน ลักษณะของตลาดและกลุ่มลูกค้า 

3. ฝ่ายสื่อสารการตลาด (Marketing communicator) จะช่วยในการติดต่อลูกค้า ประชาสัมพันธ์
สินค้าในลูกค้าเป้าหมายรับรู้ สร้างสื่อที่ใช้ส าหรับท าการประชาสัมพันธ์ 

4. ฝ่ายขาย (Sales engineer) จะมีหน้าที่น าเสนอสินค้า/บริการให้กับลูกค้า และพยายามที่จะท าให้
เกิดการซ้ือขายเกิดขึ้น 
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GANTT CHART 

ตัวอย่าง Gantt Chart อ้างอิง: Barkley, “Project Management in New Product Development,” McGraw Hill, 2008. 
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GANTT CHART 

1. ระบุงานหรือกิจกรรมต่างๆที่ต้องด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาสินค้า/
บริการ 

2. เรียงล าดับขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆจากกิจกรรมที่ต้องเริ่มก่อนจนถึง
กิจกรรมสุดท้าย 

3. ประเมินระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมซึ่งจะถูกแทนด้วยความยาวของกราฟ
แท่งใน Gantt Chart 

4. ประเมินค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรม 
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STARTUP TEAM 

 ส าหรับผู้ประกอบการท่ีเพิ่งเริ่มก่อตั้งธุรกิจจากแนวคิด และสร้างเป็น
หน่วยธุรกิจเล็กๆท่ีมีบุคลากรเพียงไม่กี่คน ทีมงานพัฒนาสินค้า/บริการ
มักจะน าโดยผู้ประกอบการเอง และผู้ประกอบการอาจจะต้องท าเกือบ
ทุกบทบาทในโครงการ ซึ่งการแบ่งบทบาทหน้าท่ีจะไม่มีความชัดเจนมาก
นัก ในรูปแบบนี้การท างานของบุคลากรจะต้องรับหน้าท่ีทุกอย่างโดยที่
ค่าตอบแทนของบุคลากรอาจจะไม่แน่นอนมากนักจนกว่าธุรกิจ Startup 
นี้จะรับการระดมทุนท่ีมีจ านวนเงินมากพอต่อการขยับขยายทีมงานเพื่อ
การเติบโตในเชิงก้าวกระโดดต่อไป  (Scale up)  
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SME TEAM 

 ผู้ประกอบการที่สามารถระดมทุนเพ่ือท าการ Scale up จากระดับที่เป็นธุรกิจ 
Startup จะต้องเริ่มมีโครงสร้างองค์กรที่รองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ต้องมีการว่าจ้างบุคลากรเพ่ิมข้ึน ท าให้ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารจัดการ จากทีมงานเล็กๆไปสู่การจัดการในรูปแบบของบริษัท 
มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของทีมงานหลักท่ีพัฒนาสินต้า/บริการ และสายงาน
สนับสนุนให้ชัดเจนมากข้ึน แต่เนื่องจากในช่วงเริ่มต้นขนาดของธุรกิจยังไม่ได้
ใหญ่มากนักท าให้การจัดการไม่ซับซ้อนเท่ากับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และยัง
ความคล่องตัวของการบริหารจัดการอยู่ 
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SME TEAM 

 ผู้ประกอบการอาจจะเลอืกก้าวต่อไปของธุรกิจได้ใน 2 รูปแบบคือ 1)  

1. สร้างแนวคิดใหม่ขึ้นมาในรูปแบบของ Startup ซึ่งธุรกิจบนแนวคิดใหม่นี้ก็จะต้องกลับ
เข้าสู่กระบวนการของ Startup ใหม่โดยที่อาจจะได้รับการสนับสนุนท้ังเรื่องการเงิน 
บุคลากร และทรัพยากรต่างๆจากธุรกิจท่ีมีสถานะภาพเป็น SME ที่ผู้ประกอบการก าลัง
ด าเนินอยู่ควบคู่กันไปด้วย ท าให้มีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิม 

2. คือยกระดับขององค์กรจาก SME ไปสู่องค์กรขนาดใหญ่โดยการเพิ่มก าลังการผลิต 
จ านวนบุคลากร ขยายสาขา เป็นต้น ยกระดับขององค์กรจากระดับ SME ไปสู่ระดับ 
Enterprise นั้นลักษณะการด าเนินงานขององค์กรจะมีความแตกต่างจากลกัษณะของ
องค์กรที่เป็น Startup มากขึ้น 
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ENTERPRISE TEAM 

 ในองค์กรธุรกิจของผู้ประกอบการท่ียกระดับจาก SME สู่ระดับ 
Enterprise นั้น รูปแบบการด าเนินงานจะมีความแตกต่างจากในช่วงท่ี
เป็น Startup เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ประกอบการท่ีเริ่มต้นจากการเป็น 
Startup ท่ีไม่สามารถปรับรูปแบบการท างานของตนเองได้เกิดความไม่
สะดวกใจในการด าเนินธุรกิจ ในหลายๆ กรณีผู้ประกอบการท่ีก่อตั้งจะมี
หุ้นส่วนซึ่งเป็นนักลงทุนจากธุรกิจอื่น ท าให้อ านาจการตัดสินใจและความ
คล่องตัวของผู้ก่อตั้งลดลง 
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EXIT STRATEGY 
 1) ขายหุ้นส่วนของธุรกิจออกไปและลดความเกี่ยวข้องในการ
บริหารกิจการต่างๆลง  

 2) ในหลายกรณี ผู้ที่เข้ามาร่วมลงทนุยังมคีวามต้องการให้
ผู้ประกอบการที่ก่อตั้งร่วมบริหารกิจการด้วย ดังน้ันผู้ประกอบการ
ก็จะต้องปรับรูปแบบการท างานของตัวเองให้สอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของธุรกิจ 

 
16 



รูปแบบธุรกิจ  
(Business Models) 

1 

OBJECTIVES 
 1. เพื่อเข้าใจถึงรูปแบบธุรกิจ (Business Model) พร้อมท้ัง
อธิบาย Customer Value propositions และกลุ่มเป้าหมาย 
 2. เพื่อให้สามารระบุองค์ประกอบใน Business Model Canvas  
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TOPICS 
 1. Introduction 

 2. Structure of Business model 

 3. Value preposition and Customer Segmentation 

 4. The Business Model Canvas: BMC 
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What is                             
a Business Model? 
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Business Model 

A business model is a conceptual framework that describes 
how a company creates, delivers, and extracts value. 

 

A business plan is a formal document that provides background 
and financial information about the company, outlines your goals 
for the business, and describes how you intend to reach them. 
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Business Model 

New business tend to be small and easier agile and make quick, 
efficient change in startup stage. 

 

The key to a successful business model is focusing on what 
consumers want and where they are going. The ability to 
tweak and change business model as quick as consumer 
change behavior. 
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Structure of 
Business model 

7 

1. The offering identifies what you are offering to a particular consumer segment, the 
value generated and how to communicate with them. 

2. Customers include people who populate the segments of a market that your 
offering is serving. 

3. Infrastructure include all resourcea (people, technology, products, suppliers, 
partners, facilities, cash, etc.) that entreprenuer must have in order to deliver the 
consumer value preposition. 

4. Financial Viability defines the revernue and cost structures a business need to meet 
its operating expense and financial obligations. 

 

Four core area of a business model 

8 



The consumer value preposition (CVP) describes exactly what 
products or services your business offers and sells to customers. 

 

In some dimensions, CVP explains how you can help customers do 
something more inexpensively, easily, effectively, or quickly than 
before. 

Consumer value preposition 

9 

Value 
preposition 

& 
 Customer 

Segmentation 
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Effective Consumer value 
preposition 

Effective CVP needs three qualities 
 

1) It must offer better value than competitor 

2) It must be measurable in monetary term 

3) It must be sustainable 
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What job is the customer to get 
done? 

The key successful CVP involves a deep understanding of 
what customer really wants or need. 

 

Finding a Goal– a job that customer need done and proposing 
a way to fulfill that goal.  

 

“What job is the customer to get done?” 
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Four Problems Experienced by 
Customers 

Four problems that prevent customer from getting a job 
done. 

1. Lack of time 

2. Lack of money 

3. Lack of skill 

4. Lack of access 
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Type of value propositions 

Some CVPs are better than others. Three main types of 
creating value propositions. 

 

1. All-benefits 

2. Points-of-difference 

3. Reasoning-focus or Product-market-fit 
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Customer Segmentation 

Customer segmentation is a major part of your business proposition which 
customer to focus on and which one to ignore. There are 4 segments of 
markets. 
 

1. Mass Market 

2. Niche Market 

3. Segmented Market 

4. Diversified Market 

5. Multisided Market 
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The Business 
Model Canvas 
(BMC) 

16 



The Business Model Canvas (BMC) 
The business Model canvas is the process of how company intends to create, 
deliver, and capture value for customers. 
 

Alexander Osterwalder divides the business model’s four parts into nine 
components. 
❖ The Offering constitutes the (1) Value preposition  

❖ Customers relate to (2) Customer segmentation, (3) Channels, and (4) Customer 
relationship  

❖ Infrastructure includes (5) Key activities, (6) Key resources, and (7) Key partners  

❖ Financial Viability includes (8) Cost structure and (9) Revenue stream 

17 

The Business Model Canvas (BMC) 

18 Source: Strategyzer (2017) 



BMC in actions 
(1) Value preposition: It is designed to solve a customer problem or meet a need.  
 

(2) Customer segmentation: It is a part of the customer grouping of market. 
 

(3) Channels: The value preposition is delivered through communication, 
distribution, and sale channel.  
 

(4) Customer relationship: It engages positive feeling about your business, building 
a sense of customer identity, and motivating customers to want to bring other in the 
relationship.  

19 

BMC in actions 
(5) Key activities: The most important activities that the 
company participates in to get the job done. 
 

(6) Key resources: Resources are what you need to develop the 
business, create products and services, and deliver on your CVP. 
 

(7) Key partners: Entrepreneur have many partners; suppliers, 
associates, and distributors for efficient needs.  

 20 



BMC in actions 

(8) Cost structure: It represents all expenses 
required to execute and run the business model. 
 

(9) Revenue stream: It is generated if a 
successful value proposition is delivered. 

21 

SUMMARY 
❑ รูปแบบธุรกิจ คือ กรอบความคิดที่จะอธิบายวธิีการด าเนินงานของผู้ประกอบการ สิ่งที่ธุรกจิสร้างสรรค์ขึ้น วิธกีารส่งมอบ 

รวมทั้งคุณค่าส าคัญในการด าเนินธุรกิจ อันจะรวมถึงกจิกรรมการสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตรของกจิการ การจัดสรรทรัพยากร
ปริมาณเหมาะสมในการผลิตและการส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย 

❑ องค์ประกอบหลักของรูปแบบธุรกจิ คือ 1.สิ่งที่เสนอ 2.ลูกค้า 3.โครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการด าเนินงาน 4.ความสามารถทาง
การเงิน  

❑ คุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลกูค้า (Customer Value preposition) คือ คุณค่าที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ น าไปสู่การ
สร้างก าไรให้กิจการ 

❑ คุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลกูค้าระดับดีมาก (Gold standard) จ าเป็นต้องมีการระบุกลุ่มลูกค้าเปา้หมายอย่าง
ชัดเจน โดยกิจการอาจน าเสนอคุณค่าของสินค้า/บริการที่แตกต่างกัน ในกลุม่ลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ แต่ตอ้งมีการ
วิเคราะห์ถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากคุณค่าของสินค้า/บริการอย่างเหมาะสมด้วย 
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SUMMARY 
❑ องค์ประกอบหลักของรูปแบบธุรกิจ Canvas 9 ด้าน สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

 1.คุณค่าของสินค้า/บริการ (Value preposition)  

 2.ลูกค้าเป้าหมาย (Customer segmentation)   

 3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channels)  

 4.การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer relationship)  

 5.กิจกรรมหลัก (Key activities)  

 6.ทรัพยากรส าคัญ (Key resources)  

 7.พันธมิตร (Key partners)  

 8.โครงสร้างต้นทุน (Cost structure)  

 9.กระแสรายได้ (Revenue stream) 
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ค ำอธิบำยประกอบเอกสำรกำรเรียนกำรสอน (Slide Power Point) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยสไลด ์ รูปแบบธุรกิจ (Business Models) 

 

จัดท ำโดย  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  

     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 



Slide 1  อธิบายถึงความส าคัญของรูปแบบ

ธุรกิจ (Business Models) ให้เห็นภาพที่ชัดเจน

ของการด าเนินงานของผู้ประกอบการเพ่ิมมาก

ขึ้น โดยในบทนี้จะเริ่มต้นจากความเข้าใจในตัว

รูปแบบธุรกิจ องค์ประกอบ รวมทั้งการเขียน

รูปแบบธุรกิจ (Business model) ได ้

 

 

Slide 2  อธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษา โดย

มีด้วยกัน 2 ข้อ คือ  

1. เพ่ือเข้าใจถึงรูปแบบธุรกิจ (Business 

Model) พร้อมทั้งอธิบาย Customer Value 

propositions และกลุ่มเป้าหมาย 

2. เพ่ือให้สามารระบุองค์ประกอบใน Business 

Model Canvas   

 

 

Slide 3  อธิบายหัวข้อที่จะบรรยายในคาบนี้ 

อันประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่  

1. บทน า (Introduction) 

2. โครงสร้างของรูปแบบธุรกิจ (Structure of 

Business model) 

3. คุณค่าของสินค้า /บริการ (Value 

preposition) และลูกค้าเป้าหมาย (Customer 

Segmentation) 

4. รูปแบบธุรกิจ Canvas (The Business 

Model Canvas: BMC) 

 



Slide 4 ในส่วนแรกจะอธิบายถึงค านิยามของ

รูปแบบธุรกิจ (Business model) จากการ

เข้าใจในตัวรูปแบบธุรกิจ และองค์ประกอบ  

 

 

 

 

Slide 5 รูปแบบธุรกิจ (Business Model) คือ 

กรอบความคิดที่จะอธิบายวิธีการด าเนินงานของ

ผู้ประกอบการ วิธีการส่งมอบ คุณค่าส าคัญ การ

สร้างเครือข่าย จัดสรรทรัพยากร มอบคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย  

รูปแบบธุรกิจที่ดี  จะช่วยให้ผู้ประกอบการ

สามารถส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในขนาดที่

เหมาะสม ตรงความต้องการที่แท้จริ งของ

ผู้บริโภค พร้อมทั้งสร้างลูกค้าใหม่ 

แผนธุรกิจ (Business Plan) คือ การจัดท า

เอกสารที่เป็นทางการ อันประกอบไปด้วยข้อมูล

พ้ืนฐาน และข้อมูลทางการเงินของกิจการ 

รวมทั้งเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ และวิธีการ

ด าเนินการ/กลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมาย  

 

 

Slide 6 ช่วงเริ่มแรกในการก่อตั้งธุรกิจจะยังมี

ขนาดค่อนข้างเล็ก จึงมีความง่ายและรวดเร็วใน

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจอย่างมาก และ

เมื่ อ รูปแบบธุ รกิ จนั้ นประสบความส า เร็ จ 



ผู้ประกอบการก็สามารถขยายขนาดธุรกิจ 

ทดสอบ และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการ

ด าเนินการตามรูปแบบดังกล่าวได้  

ประเด็นส าคัญความส าเร็จในรูปแบบธุรกิจ คือ 

ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และ

ทิศทางที่ตลาดก าลังด าเนินการไป พร้อมทั้ง

ความมุ่งม่ันในการปรับตัวที่รวดเร็วสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลง 

 

 

Slide 7 ในส่วนที่สองจะอธิบายถึงโครงสร้าง

ของรูปแบบธุรกิจ (Structure of Business 

model) 

 

 

 

 

Slide 8 องค์ประกอบหลักของรูปแบบธุรกิจจะ

ประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญ คือ  

1) สิ่งที่เสนอ: คุณค่าของสินค้า/บริการที่กิจการ
เสนอให้กับกลุ่มลูกค้า โดยลูกค้าสามารถรู้สึก
หรือสื่อสารถึงได้ เรียกว่า Customer value 
preposition 
2) ลูกค้า: กลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในตลาดที่เป็น
เป้าหมายในการน าเสนอคุณค่าของสินค้า /
บริการ ซึ่งกิจการไม่สามารถน าเสนอทุกสิ่งให้กับ



ลูกค้าทุกกลุ่มได้ จึงควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะ
เข้าถึง และสร้างความสัมพันธ์ 
3) โครงสร้างพ้ืนฐาน/ระบบการด าเนินงาน: 
ทรัพยากรทั้งหมด อาทิ บุคลากร เทคโนโลยี 
วัตถุดิบ แหล่งวัตถุดิบ พันธิมิตร สาธารณูปโภค 
เงิน เป็นต้น ที่กิจการจ าเป็นต้องมีในการน าเสนอ
คุณค่าของสินค้า/บริการ  
4) ความสามารถทางการเงิน: กิจการต้องทราบ
ถึงทางเลือกในการสร้างรายได้ รวมทั้งโครงสร้าง
ต้นทุนจากการน าเสนอคุณค่าของสินค้า/บริการ
แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 
 
Slide 9 Customer value preposition 
(CVP) คุณค่าของสินค้า/บริการที่กิจการเสนอ
ให้กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งอาจมิใช่เพียงลักษณะของ
สินค้าและบริการเท่านั้น แต่รวมถึงความสามารถ
ที่ ช่ ว ย ให้ ผู้ บ ริ โ ภ ค รู้ สึ ก ป ร ะห ยั ด  ง่ า ย  มี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว กว่าสินค้า/บริการ
รูปแบบเดิม 

 
 

Slide 10 ในล าดับถัดไป จะกล่าวถึง คุณค่าของ

สินค้า/บริการ (Value preposition) และลูกค้า

เป้าหมาย (Customer Segmentation) 

 

 

 

 

 

 



Slide 11 ส่วนที่ส าคัญที่สุดของรูปแบบธุรกิจ 
คือ คุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้า 
(Customer Value preposition) หรือคือ คุณ
ค่าที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ น าไปสู่การสร้างก าไร
ให้กิจการ  
คุณค่าของสินค้า/บริการที่มีประสิทธิภาพ มี
ลักษณะ คือ 
1) สิ่งที่น าเสนอจะต้องมีคุณค่าเหนือคู่แข่งขัน  
2) สิ่งที่น าเสนอจะต้องวัดได้ด้วยหน่วยเงิน  
3) สิ่งที่น าเสนอจะต้องมีความยั่งยืน  
 
เมื่อกิจการสามารถค้นพบไอเดียในการรังสรรค์
สินค้าและบริการได้ จ าเป็นต้องวิเคราะห์ไอเดีย
ดังกล่าวว่ามีความเฉพาะเจาะจง (Uniqueness) 
และแตกต่าง (Differentiation) จากสินค้าอ่ืนๆ
ในตลาดหรือไม่ นั่นคือ คุณค่าของสินค้า/บริการ
ที่น าเสนอแก่ลูกค้า  
 
 
Slide 12 คุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่

ลูกค้าควรสอดคล้องกับการพิจารณาว่า “งาน

อะไรที่ลูกค้าต้องการท าให้เสร็จสิ้น? (what job 

is the customer to get done?)” เมื่อกิจการ

ทราบแล้วจะ ตั้งเป็นเป้าหมาย (Goal) เพ่ือ

สามารถออกแบบสินค้า/บริการให้มีตอบสนอง

ความต้องการตรงเป้าหมายเพ่ือให้ลูกค้าสามารถ

ท างานได้เสร็จสิ้น หรือสามารถแก้ปัญหาที่ลูกค้า

ประสบระหว่างการท างานได้ เมื่อนั้น สินค้า/

บริการดังกล่าวก็จะมีคุณค่าที่ลูกค้าพึงพอใจ

นั่นเอง  

 



Slide 13 .เมื่อพิจารณาปัญหา หรือความ

ต้องการลูกค้า  ณ ปัจจุบัน  จะมีลักษณะที่

น่าสนใจ 4 ประการ ได้แก่ 

● ปัญหาเวลาไม่เพียงพอ (Lack of time) 

● ปัญหาไม่มีเงินเพียงพอ (Lack of money) 

● ปัญหาไม่มีทักษะในการด าเนินการ (Lack 

of skill) 

● ปัญหาไม่สามารถเข้าถึงได้ (Lack of 

access) 

[สามารถยกตัวอย่างได้ตามเอกสาร] 

 

 

Slide 14 คุณค่าของสินค้า/บริการควรมีความ
สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย โดยประเภท
คุณค่ำของสินค้ำ/บริกำรที่น ำเสนอแก่ลูกค้ำ มี
ทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่ 
1) All benefits คุณค่าของสินค้า/บริการที่

สามารถตอบสนองความต้องการทั่วไป ไม่ให้
ความส าคัญกับการค้นหาความต้องการที่
แท้จริง ไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจน 

2) Point of difference น าเสนอจุดเด่นใน
คุณค่าของสินค้า /บริการที่ เหนือกว่ าคู่
แข่งขัน ท าให้เห็นความแตกต่างในสินค้า/
บริการได้ชัดเจน แต่ก็อาจไม่สามารถดึงดูด
การซื้อสินค้า/บริการจากลูกค้าได้ 

3) Resonating-focus น าเสนอคุณค่าของ
สิ น ค้ า /บ ริ ก า รที่ ลู ก ค้ า ต้ อ ง ก า ร  ห รื อ 
product-market fit เป็นคุณค่าของสินค้า/
บริการระดับดีมาก (Gold standard) มุ่งไป
ยังความจ าเป็นที่สุดของลูกค้าในการใช้งาน 



ให้ความส าคัญกับความต้องการของลูกค้า 
แสดงให้เห็นว่าสินค้า/บริการสามารถตอบ
โจทย์การใช้งาน หรือแก้ปัญหาของลูกค้าได้ 

โดยทั่วไปกิจการมักจะพิจารณาว่าการเลือกกลุ่ม
ลูกค้าทุกคน (everyone) น าเสนอคุณค่าของ
สินค้า/บริการทั่วไป (All benefits) ซึ่งเป็น
ข้อผิดพลาดทางการตลาด หากพิจารณาในความ
เป็นจริงจะพบว่า หลักการในการน าเสนอสินค้า/
บริการของกิจการ (business proposition) คือ
การระบุสิ่ งที่ ผู้ บริ โภคให้ความสนใจอย่าง
เหมาะสม 

 

 

Slide 15 สินค้า/บริการบางประเภทอาจดึงดูด
ลูกค้ามากกว่าหนึ่งกลุ่ม อย่างไรก็ดี หากกิจการ
ต้องการก าหนด คุณค่าของสินค้า/บริการระดับดี
มาก (Gold standard) จ าเป็นต้องระบุกลุ่ม
ลู ก ค้ า เ ป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง ชั ด เ จ น (Customer 
Segmentation)  โดยอาจน าเสนอคุณค่าของ
สินค้า/บริการที่ แตกต่างกัน ในกลุ่ มลูกค้า
เป้าหมายที่แตกต่างกันได้ โดยมีลักษณะตลาด
เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
1) ตลาดขนาดใหญ่ (Mass market) คือ ตลาด
ขนาดใหญ่ อันประกอบด้วย ลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มี
ความต้องการ/ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน และจะมอง
หาสินค้าในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นคุณค่าสินค้า/
บริการที่ขายในตลาดนี้เป็นระดับทั่วไป กิจการ
ต้องขายในปริมาณมาก  
2) ตลาดเฉพาะ (Niche market) คือ ตลาด
ขนาดเล็ก อันประกอบด้วย ลูกค้ากลุ่มเล็กที่มี
ความต้องการ/ปัญหาเฉพาะของแต่ละบุคคล 



ดังนั้นคุณค่าสินค้า/บริการที่ขายในตลาดนี้
จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง  
3) ตลาดแยกส่วน (Segmented market) คือ 
การแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ แยกตามความ
ต้องการ/ปัญหาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยแต่
ละส่วนอาจไม่มีการเชื่อมโยงในลักษณะสินค้า
เลย  
4) ตลาดหลากหลาย (Diversified market) คือ 
การน าเสนอบริการที่หลากหลายตอบสนอง
ลูกค้าที่มีความต้องการ/ปัญหาที่แตกต่างกัน 
จ านวนมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยบริการนั้นอาจ
ไม่มีการเชื่อมโยงกันได้ กิจการที่เลือกน าเสนอ
สินค้า/บริการในตลาดลักษณะนี้  จะมุ่ งเน้น
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ
เสมอ  
5) ตลาดเชื่อมโยง (Multisided market) คือ 
ตลาดที่มีกลุ่มลูกค้ามีความต้องการ /ปัญหา
แตกต่างกัน จ านวนมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป กลุ่ม
ลูกค้ามีความเชื่อมโยงกัน แต่มีอิสระต่อกันใน
การตัดสินใจ  
 
 
 
Slide 16 ในล าดับถัดไป จะกล่าวถึง รูปแบบ

ธุรกิจ Canvas (The Business Model 

Canvas: BMC) 

 

 

 

 

 



Slide 17 รูปแบบธุรกิจ Canvas (The 

Business Model Canvas: BMC) ของ 

Alexander Osterwalder ในปี 2008 ที่ได้ท า

การ รวมทั้งอธิบายเชิงตรรกะในการด าเนินธุรกิจ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นได้ 

รูปแบบธุรกิจ Canvas จะเป็นกระบวนการเพ่ือ
พิจารณาการด าเนินการของกิจการในการสร้าง 
ส่งมอบ และสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้า/บริการ 
เพ่ือส่งมอบแก่ลูกค้าเป้าหมาย โดยสามารถแบ่ง
องค์ประกอบหลักของรู ปแบบธุรกิจทั้ ง  4 
องค์ประกอบ ออกเป็น 9 ด้าน เป็นดังนี้ 
o สิ่งที่เสนอ (Offering) แสดงในด้าน 1.
คุณค่าของสินค้า/บริการ (Value preposition)  
o ลูกค้า (Customers) แสดงในด้าน 2.
ลูกค้าเป้าหมาย (Customer segmentation)  
3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channels) 4.การ
จัดการความสัม พันธ์กับลูกค้า  (Customer 
relationship)  
o โครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการด าเนินงาน 
แสดงในด้าน 5.กิจกรรมหลัก (Key activities) 
6.ทรัพยากรส าคัญ (Key resources) 7.
พันธมิตร (Key partners)  
o ความสามารถทางการเงิน  แสดงในด้าน 
8.โครงสร้างต้นทุน (Cost structure) 9.กระแส
รายได้ (Revenue stream) 
 

 

Slide 18 รูปลักษณ์การวิเคราะห์ BMC เป็นที่

นิยมในลักษณะตาราง เพ่ือให้ผู้ประกอบการ

สามารถท าการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจได้อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งง่ายต่อการวิเคราะห์เชื่อมโยง  



จากตารางจะเห็นส่วนของการสร้างสรรค์คุณค่า

ของสินค้า/บริการของธุรกิจอยู่ทางด้านขวา ส่วน

ทางด้านซ้ายจะเป็นส่วนของการส่งมอบคุณค่า

ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปได้

นั่นเอง 

 

 

Slide 19 โดยองค์ประกอบทั้ง 9 ด้าน มี

รายละเอียดดังนี้ 

1.คุ ณ ค่ า ข อ ง สิ น ค้ า /บ ริ ก า ร  (Value 

preposition) คือ การออกแบบในสินค้า/บริการ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการ หรือแก่ปัญหาของ

ลูกค้า 

2.ลูกค้าเป้าหมาย (Customer segmentation) 

คือ กลุ่มลูกค้าที่กิจการสนใจในการน าเสนอ

สินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการ โดยอาจเป็น

กลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งของตลาด  

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channels) คือ 

เส้นทางหรือวิธีการในการสื่อสาร กระจาย หรือ

ส่งมอบสินค้า/บริการที่ลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้า/

บริการ 

4.การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 

relationship) คือ วิธีการที่ท าให้ลูกค้ารู้สึกดีกับ

กิจการ นอกเหนือจากการซื้อขายสินค้า/บริการ 

สร้างความเอกลักษณ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าแนะน าเพ่ือน

มาซื้อเพ่ิม โดยการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

อาจมีได้ทั้งลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one) 

ณ ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เป็นร้านค้า หรือ 

ลักษณะการโต้ตอบอัตโนมัติ  (automated 



process) ณ ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เป็น

ออนไลน์ 

 

 

Slide 20 5.กิจกรรมหลัก (Key activities) คือ 

การระบุว่ากิจกรรมใดที่ ส าคัญที่สุ ดในการ

ด าเนินการให้ลูกค้าสามารถท างานได้เสร็จสิ้น 

หรือตอบสนองความต้องการได ้

6.ทรัพยากรส าคัญ (Key resources) คือ 

ประเภททรัพยากรที่ผู้ประกอบการต้องการเพ่ือ

สร้างธุรกิจ สร้างสรรค์สินค้า/บริการ และส่งมอบ

สินค้า/บริการนั้นแก่ลูกค้า โดยอาจเป็นได้ทั้ง

บุคคล เทคโนโลยี ข้อมูล ทรัพยากรทางกายภาพ 

และงบประมาณ/เงินลงทุนได้   

7.พันธมิตร (Key partners) คือ บุคคล/

หน่วยงาน/องค์กรอ่ืนๆ ที่มีส่วนในการด าเนิน

ธุรกิจ ซึ่งมักจะพิจารณาจากการด าเนินการของ

ธุรกิจที่แท้จริง โดยอาจเป็นผู้ผลิตสินค้าและ

วัตถุดิบ ผู้ร่วมมือทางธุรกิจ และตัวแทนกระจาย

สินค้า เสมือนการสร้างเครือข่ายที่ส าคัญมากของ

กิจการด้วย 

 

 

Slide 21 8.โครงสร้างต้นทุน (Cost structure) 

คือ รายจ่ายทั้งหมดที่กิจการใช้ในการจัดตั้งและ

ด าเนินธุรกิจ สามารถพิจารณาจากต้นทุน/

รายจ่ายที่ส าคัญ หรือพิจารณาจากทรัพยากร/

กิจกรรมหลักของกิจการ ที่ใช้รายจ่าย/ราคา

ค่อนข้างสูงในการได้มา 



9.กระแสรายได้ (Revenue stream) คือ การ

พิจารณาแหล่งรายได้ อาทิ จ านวนลูกค้าที่จะซื้อ

สินค้า/บริการ ราคาที่ลูกค้าจะจ่าย ซึ่งสามารถ

พิจารณากระแสรายได้แยกตามช่องทางการจัด

จ าหน่ายได้ ซึ่งกระแสรายได้นี้จะเป็นส่วนหนึ่งใน

รูปแบบรายได้ของกิจการ (Revenue Model)  

 

จากองค์ประกอบทั้ง 9 ด้านของรูปแบบธุรกิจ 

Canvas จะช่วยให้เข้าใจความส าคัญของการ

วิเคราะห์รูปแบบธุรกิจมากขึ้น  

 

 

Slide 22 สรุปท้ายบท 

● รูปแบบธุรกิจ (Business Model) คือ กรอบ

ความคิดที่จะอธิบายวิธีการด าเนินงานของ

ผู้ประกอบการ สิ่ งที่ธุรกิจสร้างสรรค์ขึ้น 

วิธีการส่งมอบ รวมทั้งคุณค่าส าคัญในการ

ด าเนินธุรกิจ อันจะรวมถึงกิจกรรมการสร้าง

เครือข่ายหรือพันธมิตรของกิจการ การ

จัดสรรทรัพยากรปริมาณเหมาะสมในการ

ผลิตและการส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์

ให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย 

● องค์ประกอบหลักของรูปแบบธุรกิจ คือ 1.สิ่ง

ที่เสนอ (Offering) 2.ลูกค้า (Customers) 3.

โครงสร้างพ้ืนฐาน/ระบบการด าเนินงาน 

(Infrastructure) 4.ความสามารถทาง

การเงิน (Financial viability) 

● คุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้า 

(Customer Value preposition) คือ คุณ



ค่าที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ น าไปสู่การสร้าง

ก าไรให้กิจการ 

● คุณค่าของสินค้า/บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้า

ระดับดีมาก (Gold standard) จ าเป็นต้องมี

การระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างชัดเจน โดย

กิจการอาจน าเสนอคุณค่าของสินค้า/บริการ

ที่แตกต่างกัน ในกลุ่มลูกค้า เป้าหมายที่

แตกต่างกันได้ แต่ต้องมีการวิ เคราะห์ถึง

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าจากคุณค่าของสินค้า/บริการอย่าง

เหมาะสมด้วย 

 

 

Slide 23 สรุปท้ายบท (ต่อ) 

● องค์ประกอบหลักของรูปแบบธุรกิจ Canvas 

9 ด้าน สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

1.คุณค่าของสินค้ า /บริการ  (Value 

preposition)  

2.ลู ก ค้ า เ ป้ า ห ม า ย  (Customer 

segmentation)   

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channels)  

4.การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

(Customer relationship)  

5.กิจกรรมหลัก (Key activities)  

6.ทรัพยากรส าคัญ (Key resources)  

7.พันธมิตร (Key partners)  

8.โครงสร้างต้นทุน (Cost structure)  

9.กระแสรายได้ (Revenue stream) 



การพัฒนาเครือข่าย 
(Developing Networks) 

1 

OBJECTIVES 
 1. เข้าใจบทบาทของการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างทุนทางสังคม 
และคุณค่าของการมีเครือข่ายในมุมมองผู้ประกอบการ 
 2. ประยุกต์ใช้วิธีการสร้างทีมงานที่เหมาะสมกับธุรกิจ  

2 



TOPICS 
 1. บทน า (Introduction) 

 2. คุณค่าของเครือข่าย (The Value of Networks) 

 3. การสร้างเครือข่าย (Building Networks) 

 4. เครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Networking) 

 5. การก่อตั้งทีมจากเครือข่าย (Networking to Build the Founding 
Team) 

 3 

How to build 
Networking? 

4 

4 



Capitals in Business 

o Physical Capital 
o Human Capital 
o Social Capital 
 

5 

5 

Three Dimensions of Social Capital 

Structural 

Rational 

Cognitive 

Source: Neck et. 

al. (2018) 

6 

6 



Three Mains Varieties of Social Capital 

Source: 

OECD 

o Bonds: connections with people who are just like us, such as family, 
friends, and others who have similar cultural background or ethnicity. 

o Bridge: links that go further than simply sharing a sense of identity; 
for example, making connections with classmates or colleagues who 
may have different backgrounds, cultures, or other characteristics.  

o Linkages: connections to people or groups regardless of their 
position in an organization, society, or other community.  

 

7 

7 

The value of 
networks 

8 



Demonstrate the value of networks for 
entrepreneurs 

Three main advantages to networks 
 
o Private information 
o Access to diverse skillsets 
o Power 
 
 

9 

9 

Type of support 
Career Support Psychosocial Role model 

▪ Sponsorship 

▪ Coaching 

▪ Exposure and visibility 

▪ Challenging 

assignments 

▪ Protections and 

preservation 

▪ Encouragement and 

emotional support 

▪ Acceptance and 

confirmation 

▪ Counseling 

▪ Friendship 

▪ Personal Feedback 

▪ Behavior to emulate 

▪ Work ethic and values 

▪ Inspiration and 

motivation 

10 

10 



Impression Management and Self-confidence 

Impression Management is paying conscious attention to 
the way people perceive you and taking steps to be 
perceived in the way you want others to see you. 
 
Self-selected stakeholder is the people who self-select 
into a venture in order to connect entrepreneurs with 
resources. 
 
 

11 

11 

Building Networks 

12 



Learing how to network 

▰ Networking is not just about collecting business cards but it need 
to have meaningful conversation to maintain a relationship and 
provide value in a way that makes you memorable. 

▰ Networking Events is situation that your meet others, you want 
to think about what topics you say and physical movements. 

▰ Give and Take is identify something your contract needs 
and then offer something of value.  

13 

Tips for Networking 

▰ Discover what you can do for someone else.  
▰ Ask good question. 
▰ Unveil your passions. 
▰ Read voraciously. 
▰ Follow up with a short but personal note within 24 hours.  
▰ Prepare a self-introduction of seven to nine second (not a 30-

second elevator speech).  
14 



Networking to find Mentors 

▰ Mentors can be an invaluable resource for entrepreneurs as 
they offer advice, help to venture, and warn pitfalls. 

▰ Look in your personnel network and follow a long search 
though external network. 

▰ Face-to-face networking is essential for building valuable 
relationship as possible as remote location. 

15 

Virtual 
Networking 

16 



Virtual 
Networking ❖ Twitter  

❖ LinkedIn  

❖ Facebook  

❖ YouTube  

❖ Instagram  
17 

Maintaining 
your 
networks 

Skills for Maintain Relationships 

oCuriosity 
oQuestioning 
oDeep Listening 
oSelf-management 
oAccountability 
oIntuition 18 



Networking to Build 
the Founding Team 

19 

▪ A Founding Team is a group of people with complementary skills 
and shared sense of commitment to build and grow the 
company. 

 

▪ The outlets to find team 
⬞ Colleagues in organizations 
⬞ Similar organizations 
⬞ Across organizations 
⬞ Family and friends 

20 
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• Possess the right skill 
• Take a hands-on approach 
• Use positive problem solving 
• Leave ego at the door 
• Share similar attitude toward values, goals, and risk 
• Care deeply 

 

Characteristics of a Great Founding Team 

21 

21 

Founding Team 
Members 

Determinat
ion 

Resillience 

Tenacity 

Commitme
nt 

Curiosity 

Work Ethic 

Humanity 

Key 
attributes of 
founding 
team 
members 

Source: Atish Davada (2014) 
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•Homogenous Team 
•Heterogenous Team 
 

The value of team diversity 

23 

Effective 
Team 

Source: DiversityCenter อ้างใน HR Review (2009) 
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• Groupthink– a phenomenon where people share too similar a mindset, which 
inhibits their ability to spot gaps and errors. 
 
• Six traits of healthy conflict 

• Developed multiple alternatives to enrich the level of debate; 
• Shared commonly agreed-upon goals; 
• Work with more information rather than less; 
• Injected humor into the decision process; 
• Maintained a balanced power structure; 
• Resolved issues without forcing consensus. 

 
 

Groupthink and healthy conflict 
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SUMMARY 
❑ การสร้างเครือข่าย เป็นกระบวนการแบบพลวัตร ที่สามารถขยายกลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องไปได้อย่างไม่มีที่

สิ้นสุด ความต่อเนื่องของเครือข่ายจะสร้างจุดหมายและคุณค่าของธุรกิจ เชื่อมต่อไปยังความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการ 

❑ ทุนทางสังคม ซึ่งคือ เครือข่ายทางสังคมเฉพาะตัว ท่ีเชื่อมโยงกลุ่มคนท่ีท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
สร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือระหว่างกัน โดยลักษณะทุนทางสังคมใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) พันธะ 2) 
ตัวเชื่อม 3) การเช่ือมโยง  

❑ การสร้างเครือข่ายที่ดีจะเริ่มจากการพบกับบุคลอื่นๆในพ้ืนท่ีใกลเ้คยีง หรือการเข้าร่วมปะชุมในชุมชน รวมทั้ง
การสินในระดับมหาวิทยาลัย หอการค้า หรือเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

❑ เครือข่ายเสมือนจริง ผ่านทาง Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram และ YouTube เป็นช่อง
ทางการสื่อสารออนไลน์ให้ผู้ใช้ติดต่อสือ่สารกับผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีศักยภาพ 
รวมทั้งคู่ค้าทางธุรกิจที่จะช่วยในการพัฒนา สร้าง และสนับสนุนให้กิจการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 
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SUMMARY 
❑ ทีมผู้ก่อตั้ง เป็นกลุ่มของบุคคลที่ใช้ทักษะ และมีข้อตกลงร่วมกันในการสร้าง และสนับสนุนการเติบโตในกิจการ ประเภทการ

สร้างทีมผู้ก่อตั้งจะมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) homogenous team คือ ทีมที่มีองค์ประกอบของกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กัน อาทิ อายุ เพศ ศาสนา ประสบการณ์ และพื้นฐานทางการศึกษา และ 2) heterogenous team คือ ทีมที่ประกอบด้วย
กลุ่มผู้คนที่มีส่วนผสมทางด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 

❑ ทีมที่มีประสิทธิภาพ จะเกิดจากการที่มีสมาชิกที่ร่วมกันกระตุ้นให้แต่ละคนสามารถใช้ความสามารถที่หลากหลาย น าเสนอทาง
แก้ปัญหาที่แตกต่าง และเน้นการใช้ผลลัพธ์ที่มีศักยภาพในการแกป้ัญหา 

❑ ทีมที่ลักษณะที่ดี จะพิจารณาถึงการมีสมาชิกที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน สามารถใช้ทักษะและประสบการณ์เพื่อท างานร่วมกัน 
และมีข้อตกลงในการลงทุนและเผชิญความเส่ียงร่วมกัน  

❑ การทดสอบและสร้างสถานการณ์ที่ท้าทาย จะช่วยให้ทีมสามารถออกจาก พฤติกรรมการเกิดความคิดคล้อยตาม หรือที่เรียกว่า 
Groupthink ซ่ึงเกิดกับกลุ่มคนที่มีแนวความคิดคล้ายกัน มีพฤติกรรมที่จะเห็นช่องว่างและความผิดพลาดได้ 
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ค ำอธิบำยประกอบเอกสำรกำรเรียนกำรสอน (Slide Power Point) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยสไลด ์การพฒันาเครือข่าย (Developing Networks) 

 

จัดท ำโดย บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  

             มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี

 

 



Slide 1  อธิบายถึงความส าคัญของการพัฒนา

เครือข่าย (Developing Networks) จาก

ข้อเท็จจริง จะพบว่า ไม่มีผู้ประกอบการคนใด

ส า ม า ร ถ ท า ธุ ร กิ จ ด้ ว ย ตั ว ค น เ ดี ย ว ไ ด้ 

ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องมี

บุคคลอ่ืนๆ มาช่วยเหลือ หรือกล่าวได้ว่า การมี

เครือข่ายที่เข้มแข็งของผู้ประกอบการ เป็นปัจจัย

หลักท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 

 

 

Slide 2  อธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษา โดย

มีด้วยกัน 2 ข้อ คือ  

1. เข้าใจบทบาทของการสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้าง

ทุนทางสังคม และคุณค่าของการมีเครือข่ายใน

มุมมองผู้ประกอบการ 

2. ประยุกต์ใช้วิธีการสร้างทีมงานที่เหมาะสมกับ

ธุรกิจ 

 

 

Slide 3  อธิบายหัวข้อที่จะบรรยายในคาบนี้ 

อันประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่  

1.บทน า (Introduction) 

2.คุณค่าของเครือข่าย (The Value of 

Networks) 

3.การสร้างเครือข่าย (Building Networks) 

4.เครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Networking) 

5.การก่อตั้งทีมจากเครือข่าย (Networking to 

Build the Founding Team) 

 



Slide 4 ในส่วนแรกจะอธิบายถึงความส าคัญ

ของการสร้างเครือข่าย ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยน

คุณค่าในการด าเนินธุรกิจ เป็นสิ่งที่ส าคัญ และ

ก่อให้เกิดความส าเร็จมากกว่าการด าเนินธุรกิจ

คนเดียว 

 

 

 

Slide 5 ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ

ส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญต่อการสร้าง ทุนทาง

สังคม (Social Capital) ซึ่งคือ เครือข่ายทาง

สังคมเฉพาะตัว ที่ เชื่อมโยงกลุ่มคนที่ท างาน

ร่ ว ม กั น  แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล  แ ล ะ ส ร้ า ง

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ น่ า เ ชื่ อ ถื อ ร ะ ห ว่ า ง กั น 

เ ช่ น เ ดี ย วกั บ  ทุ นทา งกายภาพ  (Physical 

capital: อันได้แก่วัสดุ อุปกรณ์ทางกายภาพ) 

และทุนมนุษย์ (human capital: อันได้แก่ 

ทักษะและองค์ความรู้) ทุนทางสังคมเป็น

สินทรัพย์ที่มีคุณค่าอย่างมากของผู้ประกอบการ 

 

 

Slide 6 ทุนทางสังคม จะมีหลากหลายรูปแบบ 

อาทิ เมื่อผู้ประกอบการต้องการแลกเปลี่ยน     

ไอเดีย หรือข้อมูล กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

สิ่ งนี้ จะเป็นรูปแบบหนึ่ งของทุนทาง สั งคม     

โดยสถานที่ในการสรรหาทุนทางสังคม มีหลาย

สถานที่  เช่น ในชุมชน องค์กรที่น่ า เชื่อถือ 



โรงเรียน สโมสร ชุมชนทางสังคมออนไลน์ และ

อ่ืนๆ มี 3 ด้าน ได้แก่  

• มิติด้านโครงสร้าง (Structural dimension) 

เป็นการอธิบายส่วนประกอบด้านเครือข่าย อาทิ 

รายชื่ อผู้ ติดต่อทางด้ านสั งคมที่คุณมี  และ

ลักษณะของกลุ่มผู้ติดต่อที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการ 

•มิ ติ ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์  (Relational 

dimension) เป็นการอธิบายลักษณะของกลุ่ม

เครือข่าย อาทิ ความน่าเชื่อถือ   

• มิติด้านการรับรู้ (Cognitive dimension) เป็น

การอธิบายการรับรู้ด้านบรรทัดฐาน (norms) 

วิสัยทัศน์ (vision) คุณค่า (vales) การตีความ 

(interpretation) และความเชื่อ (beliefs) ไปยัง

ผู้อื่น  

 

 

Slide 7 OECD ได้ระบุถึงลักษณะทุนทางสังคม

ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

O พันธะ (Bonds) เป็นสายสัมพันธ์กับบุคคลที่

คล้ายคลึงกับเรา อาทิ ครอบครัว เพ่ือน และ

กลุ่มอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม 

หรือชาติพันธ์ 

O ตัวเชื่อม (Bridges) เป็นสายสัมพันธ์ที่มากกว่า

การแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์ส่ วนบุคคล อาทิ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม หรือเพ่ือ

ร่ ว ม ง าน  ที่ มี ค ว า ม แต ก ต่ า ง ท า งป ร ะ วั ติ 

วัฒนธรรม และองค์ประกอบอื่นๆ 



O การเชื่อมโยง (Linkage) เป็นสายสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่เป็นไปตาม

ต าแหน่งหน้าที่การท างานในบริษัท สังคม และ

ชุมชน 

การสร้างทุนทางสังคมก่อให้ เกิดประโยชน์

มากมาย เนื่องด้วยเป็นการสร้างความรู้สึกในการ

แล ก เ ป ลี่ ย น ร ะหว่ า งบุ ค ค ล ใน เ ค รื อ ข่ า ย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมความสามารถในการ

ท า งานร่ วมกัน  ความเชื่ อ ใจกัน  และการ

แลกเปลี่ยนทางมโนธรรม แต่ในบางครั้งการสร้าง

เครือข่ายกับบุคคลที่คล้ายคลึงกัน จะท าให้ไม่

สามารถเห็นภาพรวมที่ท้าทายแนวความคิดของ

บุคคลได้ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการ

ในกา รขย าย เ ครื อ ข่ า ยออกนอกกลุ่ ม ที่ มี

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ เ ข้ ม แ ข็ ง  ไ ป สู่ ก ลุ่ ม ที่ มี

ความสัม พันธ์ภายนอก หรื อบางครั้ ง เป็ น

ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเข้มแข็ง  

 

 

Slide 8 ในส่วนที่สองจะอธิบายถึงคุณค่าของ

เครือข่าย (The Value of Networks) 

 

 

 

 

 



Slide 9 การสร้างสายสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการ
เริ่มต้นกิจการ โดยอาจเน้นไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ 
เช่น แรงงานที่มีศักยภาพ ผู้สรรหาทรัพยากร 
และผู้ถือหุ้นในธุรกิจ ควรมีประมาณ 20-40 คน 
ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลจากการมี
เครือข่าย (advantages to networks) ดังนี้  
1. การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ มิใช่ข้อมูลทั่วไป แต่
ข้อมูลจากกลุ่มเครือข่ายที่จะท าการส่งข้อมูล
เฉพาะให้แก่กัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อความเชื่อถือใน
เครือข่ายมีค่าสูง 
2. การทราบถึงทักษะใหม่ๆ เครือข่ายที่มีความ
แตกต่างกันมาก จะช่วยให้กิจการมองภาพรวม
ได้กว้างขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่ม
บุคคลที่ มีป ระวัติ แตกต่ างกัน  เ พ่ือช่ วยให้
ผู้ประกอบการพัฒนา และเติบโตในธุรกิจต่อไป 
3. พลังในการด าเนินการ บุคคลที่มีต าแหน่งสูง
จะให้ค าแนะน าแบบมืออาชีพ และแนะน าต่อไป
ยังบุคคลที่มีต าแหน่งสูงกว่า  
 
 
Slide 10 บุคคลที่อยู่ในเครือข่ายจะมีหน้าที่ที่

แตกต่างกัน อาทิ บุคคลที่จะช่วยให้เราก้าวหน้า

จากการให้ค าแนะน าและข้อมูลที่มีประโยชน์ 

บุ ค ค ล ที่ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ค า แ น ะ น า แ ก่ คุ ณ ใ น

สถานการณ์ที่ยากล าบาก บุคคลที่สนับสนุน

ความเป็นตัวคุณและอารมณ์ โดยมักเป็นคนที่รับ

ฟังเมื่อเกิดปัญหา ความเอาใจใส่ และเสนอแนะ

ความช่วยเหลือเมื่อคุณล าบาก และบุคคลที่เป็น

ต้นแบบ (role model) ที่จะให้แรงบันดาลใจ 

และเป็นบุคคลที่เราต้องการเป็นแบบอย่าง โดยมี

รายละเอียดดังตาราง 



Slide 11 การสร้างความประทับใจ 
(Impression Management) คือ การจัดการ
ลักษณะส่วนบุคคลที่ต้องการให้ผู้ อ่ืนเห็น อาทิ 
ในช่วงที่การพูดคุยกับผู้ลงทุน ผู้ประกอบการที่
สร้างความประทับใจด้านไอเดีย ความมั่นใจใน
การกล่าวถึงสิ่งที่น าเสนอ และความสามารถที่จะ
ด าเนินการได้จริง ได้อย่างเข้มแข็ง มีโอกาสได้รับ
เงินทุนจากแหล่งทุนภายนอกมากกว่า ท าได้
ตั้งแต่การแต่งกาย การสื่อสารด้วยภาษากาย 
ความสุภาพ ความมีมารยาท มีความมั่นใจ และ
เปิดกว้าง รวมทั้งทัศนคติที่ดี 
Self-selected Stakeholder เป็นกลุ่มผู้มีส่วน
ไ ด้ เ สี ย ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง ท า ง ท รั พ ย า ก ร กั บ
ผู้ประกอบการ เช่น ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
เ งิ นลงทุน  ค าแนะน า  ข้ อแนะน าแก่ ผู้ อ่ื น 
แนวทางในการเสนอแนะข้อมูล และพ่ีเลี้ยงธุรกิจ 
ที่จะช่วยให้กิจการด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ได้ อาจมีทั้งแบบข้อตกลงระยะสั้น หรือระยะ
ยาวได้  
 

 

Slide 12 ในล าดับถัดไป จะกล่าวถึง การสร้าง

เครือข่าย (Building Networks) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slide 13 การสร้างเครือข่ายจะเป็นการสร้าง

ข้อความการสื่อสารที่มีความหมาย และการ

สร้ า ง ให้ เกิดการจดจ า  เครื อข่ าย เป็นการ

ด าเนินการติดต่อสองทาง แต่ เป็นการระบุ

เป้าหมายโดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการ

ด า เนิ นการ  การสร้ า งคุณค่ า  รวมทั้ ง การ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 

สถานการณ์ในการสร้างเครือข่าย (Networking 

events)  ในการเข้าสู่สถานการณ์ในการสร้าง

เครือข่าย จ าเป็นต้องมีการวางแผนและการใช้

ภาษากายในการสื่อสาร 

กลยุทธ์ Give and Take เป็นการระบุสิ่งที่

ต้องการสื่อสาร รวมทั้งเสนอคุณค่าของความ

ร่วมมือที่เกิดขึ้น 

 

 

Slide 14 วิธีการเพ่ือสร้างเครือข่ายดังนี้ 

1.พยายามค้นหาสิ่งที่คุณสามารถท าได้ส าหรับ

คนอ่ืน  

2. ถามค าถามที่ดี: การรับฟังในสิ่งที่คนอ่ืนๆคุย

กัน 

3. สร้างความรู้สึกเปิดเผย อย่าเพ่ิงพูดคุย

เกี่ยวกับธุรกิจ แต่ขยายบทสนทนาสู่งานอดิเรก 

4.อย่าบั งคับหรือควบคุมการสนทนา หรือ

พยายามให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่มากมาย

เกนิไป 

5.ส่งมอบข้อความเฉพาะบุคคล เพ่ือแสดงให้เห็น

ว่าคุณไม่ใช่แค่ส่งอีเมลแบบกระจัดกระจาย 



6. เตรียมการแนะน าตัวเองเป็นเวลาสั้น

สอดคล้องกับเหตุผลที่คุณเข้าร่วมงาน 

  

 

Slide 15 การสร้างเครือข่ายเพ่ือค้นหาพ่ีเลี้ยง

ธุรกิจ (Networking to find Mentors) เนื่อง

ด้วย พ่ีเลี้ยงทางธุรกิจ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

มากที่สุด เนื่องจากจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าที่ดีจาก

ประสบการณ์ ช่วยให้ผู้ประกอบการด าเนินการ

ธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง และเตือนผู้ประกอบการ

ถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้  

ผู้ประกอบการสามารถมีพ่ีเลี้ยงธุรกิจมากกว่า 1 

คนได้ โดยการสร้างเครือข่ายเพ่ือค้นหาพ่ีเลี้ยง

ธุรกิจนั้นจะเริ่มจากการวิเคราะห์ในเครือข่าย

ปัจจุบันที่มีอยู่ก่อน เ พ่ือค้นหา พ่ี เลี้ ยงทาง

ความคิด (Idea Mentor) ในช่วงระยะเวลาแรก 

โดยในบางครั้งบุคคลที่คุณรู้จักอยู่แล้วจะเป็นที่

เป็นพี่เลี้ยงแนวความคิดให้ผู้ประกอบการได้  

การสร้างเครือข่ายแบบเผชิญหน้า (face-to-

face) หรือพูดคุยแบบระยะทางไกล จะเป็นการ

สร้างเครือข่ายกับบุคลที่มีคุณค่าได้อย่างดี โดยพ่ี

เลี้ยงทางธุรกิจ ก็เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งที่ต้องใช้วิธี

ดังกล่าวในการสื่อสารที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 

 

 

 

 



Slide 16  ในล าดับถัดไป จะกล่าวถึง ลักษณะ

ของเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Networking) 

 

 

 

 

 

Slide 17 การพัฒนาด้านการสื่อสารออนไลน์ท า

ให้เกิดเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่เพ่ิมมากขึ้น

อย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยมีความง่ายและรวดเร็วใน

การสื่อสารทางสังคมออนไลน์ ทั้ ง Twitter, 

LinkedIn, Facebook, Instagram และ 

YouTube ต่างเปิดช่องทางให้ผู้ใช้ติดต่อสื่อสาร

กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่มีศักยภาพ รวมทั้งคู่ค้าทางธุรกิจที่จะช่วยใน

การพัฒนา สร้าง และสนับสนุนให้กิจการเติบโต

ได้อย่างรวดเร็ว โดยบุคคลเหล่านี้บางส่วนจะมา

เป็น Self-selected Stakeholder และบางครั้ง

จะกลายเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง  

 

 

Slide 18 การรักษาเครือข่าย (Maintaining 

your networks) ก็มีความส าคัญมาก 

โดยเฉพาะกับเครือข่ายเสมือน ผู้ประกอบจึง

จ าเป็นต้องมีการติดต่ออย่างสม่ าเสมอ อาทิ 

ในช่วงเทศกาลส าคัญ การส่งข้อความเพ่ือสื่อสาร

จะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในเครือข่ายไว้ได้ 

โดยข้อความในการสื่อสารอาจเป็นข้อมูลที่

น่าสนใจ หรือการโต้ตอบในข้อมูลดังกล่าว 



รวมทั้งการน าเสนอกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นด้วย 

ความถี่ในการสื่อสารของแต่ละเครือข่ายอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา  

 
 

Slide 19 ในส่วนสุดท้าย จะกล่าวถึง การก่อตั้ง

ทีมจากเครือข่าย (Networking to Build the 

Founding Team) 

 

 

 

 

 

Slide 20 ทีมผู้ก่อตั้ง (Founding Team) เป็น

กลุ่มของบุคคลที่ใช้ทักษะ และมีข้อตกลงร่วมกัน

ในการสร้าง และสนับสนุนการเติบโตในกิจการ 

โดยปกติทีมผู้ก่อตั้งจะประกอบด้วย ผู้ก่อตั้ง และ

ผู้ ร่ ว มก่ อตั้ ง คน อ่ืน  ที่ จ ะ ใ ช้ ทั กษะ ในกา ร

ด าเนินการสร้างกิจการร่วมกัน อย่างไรก็ดี มิได้มี

ข้อก าหนดในนาดของทีมก่อตั้งที่แน่นอน แต่โดย

เฉลี่ยแล้วจะอยู่ระหว่าง 2-4 คน สถานที่ในการ

ค้นหาทีมผู้ก่อตั้ง ได้แก่ ผู้ร่วมงานในองค์กร 

บุคคลที่มีความสัมพันธ์จากการท างานที่ผ่านมา 

(ลูกค้า ผู้ส่งวัตถุดิบ หรือที่ปรึกษา) ครอบครัว

และเพ่ือน และการชักชวนผู้ประกอบการที่เป็น

ผู้น าในตลาด เป็นต้น 

 

 

 

 



Slide 21 ลักษณะที่ดีของผู้ร่วมก่อตั้ง ดังนี้ 

•ผู้มีทักษะที่เหมาะสม มีศักยภาพและทักษะใน

งานที่ท า  

•ผู้ที่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง สามารถลงมือ

ปฏิบัติจริง 

•ผู้ที่ใช้แนวทางแก้ปัญหาเชิงบวก มองอุปสรรค

เพ่ือการฝ่าฟันและเอาชนะ มากกว่าเป็นปัญหา 

•ผู้ที่สามารถละทิ้งอัตตาหรือมีวาระซ่อนเร้นจน

ไม่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

•ผู้ ที่ ร่ ว ม แบ่ ง ปั นทั ศ นคติ ผ่ า นด้ า นคุณค่ า 

เป้าหมาย และความเสี่ยง มีศรัทธา และท าให้

ทีมสามารถเผชิญปัญหา และแก้ไขได้  

•ผู้ที่ใส่ใจในการท างาน มีความใส่ใจในกิจกรรมที่

ท าอยู่  

 

 

Slide 22 โดยลักษณะที่ส าคัญของสมาชิกในทีม

ก่อตั้งแสดงได้ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

Slide 23 ความหลากหลายของทีม (Team 

diversity) จะช่วยให้เกิดการสร้างทีมที่น่าสนใจ

ได้ ส าหรับประเภทการสร้างทีมผู้ก่อตั้งจะมี 2 

รูปแบบ ได้แก่ 1) homogenous team คือ ทีม

ที่มีองค์ประกอบของกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะ

ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น  อ า ทิ  อ า ยุ  เ พ ศ  ศ า ส น า 



ประสบการณ์ และพ้ืนฐานทางการศึกษา และ 2) 

heterogenous team คือ ทีมที่ประกอบด้วย

กลุ่มผู้คนที่มีส่วนผสมทางด้านความรู้ ทักษะ 

และประสบการณ์ อย่างไรก็ดี การสร้างทีมใน

ลักษณะทั้งสองประเภทมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่

แตกต่างกันไป 

 

 

Slide 24 ทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective 

Team) จะเกิดจากการที่มีสมาชิกที่ร่วมกัน

กระตุ้นให้แต่ละคนสามารถใช้ความสามารถที่

หลากหลาย น าเสนอทางแก้ปัญหาที่แตกต่าง 

และเน้นการใช้ผลลัพธ์ที่มีศักยภาพในการ

แก้ปัญหาได้ Gardenswartz and Rowe 

(1998) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับมิติความ

แตกต่างของสมาชิกในทีม โดยสร้างใน 2 มิติ 

ได้แก่ มิติแรก (Primary dimensions) และมิติ

ที่สอง (Secondary dimensions) ดังจะเห็น

จากรู ป  โ ดยจะมี ลั กษณะส่ วนบุ คคล เป็ น

แกนกลาง และล้อมรอบด้วยองค์ประกอบอ่ืนที่

แสดงถึงลักษณะการด าเนินชีวิตของบุคคลนั้น 

 

 
Slide 25 จาก พฤติกรรมการเกิดความคิด

คล้อยตาม หรือที่เรียกว่า Groupthink ซึ่งเป็น

กลุ่มคนที่มีแนวความคิดคล้ายกัน มีพฤติกรรมที่

จะเห็นช่องว่างของกลุ่มและความผิดพลาดได้  

ดั ง นั้ น ก า ร ขั ด แย้ ง ที่ มี ลั กษณะที่ ดี 

(Healthy Conflict) จะสร้างความชัดเจนในการ



ด าเนินงาน แต่ความท้าทายคือ เราจะทราบได้

อย่างไรว่า ความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาดังกล่าวนี้

จะไม่น าไปสู่ความขัดแย้งส่วนบุคคล  Professor 

Kathleen Eisenhardt จากมหาวิทยาลัย 

Stanford ได้เสนอแนะแนวทางในความขัดแย้ง

ที่มีลักษณะที่ดีที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

•พัฒนาทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือยกระดับการ

อภิปราย  

•น าเสนอเป้าหมายพ้ืนฐานที่จะได้รับการยอมรับ

ร่วมกัน  

•ท างาน/ตัดสินใจจากข้อมูลจ านวนมาก  

•สร้างอารมณ์ขัน/ผ่อนคลายในช่วงการตัดสินใจ  

•รักษาความสมดุลของอ านาจตามโครงสร้าง  

•สร้างแนวทางการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้วิธีการลง

มติ  

การท างานเป็นทีมคือการท างานกับข้อมูลที่

หลากหลาย และอธิปรายเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 

มิใช่อารมณ์ เมื่อทีมเริ่มมีการอภิปรายและ

โต้เถียงในประเด็นประสิทธิผลในการท างาน ก็

จะลดโอกาสที่จะเกิดการโต้เถียงส่วนบุคคลลง 

 

 

Slide 26 สรุปท้ายบท 

•การสร้างเครือข่าย (Network Building) เป็น

กระบวนการแบบพลวัตร ที่สามารถขยายกลุ่ม

บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ความต่อเนื่องของเครือข่ายจะสร้างจุดหมายและ

คุณค่าของธุรกิจ เชื่อมต่อไปยังความส าเร็จของ

ผู้ประกอบการ 



•ทุนทางสังคม (Social Capital) ซึ่งคือ 

เครือข่ายทางสังคมเฉพาะตัว ที่เชื่อมโยงกลุ่มคน

ที่ท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้าง

ความสัมพันธ์ที่น่ า เชื่ อถือระหว่างกัน โดย

ลักษณะทุนทางสังคมใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) 

พันธะ (Bonds) 2) ตัวเชื่อม (Bridges) 3) การ

เชื่อมโยง (Linkage) 

•การสร้างเครือข่ายที่ดีจะเริ่มจากการพบกับบุคล

อ่ืนๆในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือการเข้าร่วมปะชุมใน

ชุมชน รวมทั้งการสินในระดับมหาวิทยาลัย 

หอกา รค้ า  ห รื อ เ หตุ ก า รณ์ ต่ า ง ๆที่ อ ยู่ ใ น

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

•เครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Networking) 

ผ่านทาง Twitter, LinkedIn, Facebook, 

Instagram และ YouTube เป็นช่องทางการ

สื่ อ ส า ร ออน ไลน์ ให้ ผู้ ใ ช้ ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า รกั บ

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ศักยภาพ รวมทั้งคู่ค้าทางธุรกิจที่จะช่วยในการ

พัฒนา สร้าง และสนับสนุนให้กิจการเติบโตได้

อย่างรวดเร็ว 

 

 

Slide 27 สรุปท้ายบท (ต่อ) 

● ทีมผู้ก่อตั้ง (Founding Team) เป็น

กลุ่มของบุคคลที่ ใช้ทักษะ และมีข้อตกลง

ร่วมกันในการสร้าง และสนับสนุนการเติบโต

ในกิจการ ประเภทการสร้างทีมผู้ก่อตั้งจะมี 2 

รูปแบบ ได้แก่ 1) homogenous team คือ 

ทีมท่ีมีองค์ประกอบของกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะ



คล้ า ยคลึ ง กั น  อาทิ  อ ายุ  เ พศ  ศ าสนา 

ประสบการณ์ และพ้ืนฐานทางการศึกษา และ 

2) heterogenous team คือ ทีมที่

ประกอบด้วยกลุ่มผู้คนที่มีส่วนผสมทางด้าน

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 

● ทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Team) 

จะเกิดจากการที่มีสมาชิกที่ร่วมกันกระตุ้นให้

แ ต่ ล ะ ค น ส า ม า ร ถ ใ ช้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่

หลากหลาย น าเสนอทางแก้ปัญหาที่แตกต่าง 

และเน้นการใช้ผลลัพธ์ที่มีศักยภาพในการ

แก้ปัญหาได้ 

● ทีมที่ลักษณะที่ดี (Healthy Team) จะ

พิจารณาถึงการมีสมาชิกที่มีพ้ืนฐานที่แตกต่าง

กัน สามารถใช้ทักษะและประสบการณ์เพ่ือ

ท างานร่วมกัน และมีข้อตกลงในการลงทุน

และเผชิญความเสี่ยงร่วมกัน  

● การทดสอบและสร้างสถานการณ์ที่ท้า

ทาย จะช่วยให้ทีมสามารถออกจาก พฤติกรรม

การเกิดความคิดคล้อยตาม หรือที่เรียกว่า 

Groupthink ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีแนวความคิด

คล้ายกัน มีพฤติกรรมที่จะเห็นช่องว่างของ

กลุ่มและความผิดพลาดได ้

 

 



การน าเสนอ
แนวความคิด            

(Pitch your idea) 

1 

OBJECTIVES 
 1. เข้าใจกระบวนการน าเสนอแนวความคิด และวิธีการ
ต่างๆในการน าเสนอแนวความคิด 
 2. สามารถออกแบบการน าเสนอแนวความคิดได้ด้วย
ตนเอง  

2 



TOPICS 
 1. บทน า (Introduction) 
 2. ศิลปะในการน าเสนองาน (The art of pitching) 
 3. ส่วนประกอบของการน าเสนอที่น่าสนใจ (The Pitch Deck) 
 4. ช่วงค าถามและค าตอบ (The Question and Answer 
Period) 
 

3 

The Role of Pitch!!! 

4 



Pitch is the act of cleary presenting and describing a product or 
service to other. 

 

The purpose of pitch is not to make your audience immediately 
fall in love with your idea, but to present something so captivating 
that it starts a discussion that grows toward a favorable outcome.   

Pitching in Entreprenuers 
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The Art of Pitch 

6 



The Art of Pitch 

The Pitch is fundamental to marketing you as well as your venture, and the 
power of the pitch and how much time it takes to develop a good one 
cannot be underestimated. 
 

There are two parts to the “perfect pitch”– 1) the content, which includes 
your value preposition, the problem and solution, and the resources 
required and 2) the communication   
 

7 

Call to Action 

Call to action is the action you would like your audience to take 
after you have finish your presentation such as money, advice, a 
sale, a contract, or a second meeting. 
 

While you will usually use your pitch deck during face-to-face 
meeting, a powerful video pitch is also an effective way to present 
an audience. 
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Key to Present 

Sure-fire pitch is to be prepared by early to set up, technology checking and 
time commitment. 
 

CEO will do most of the talking during presentation, with the rest of the 
team presenting 1-2 slides that relate specifically to their expertise, while one 
of team will take a note. 

 

When the presentation is over, make sure you summarize what has been said 
to make sure you have noted down the right information.  
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Type of Pitch 

❑ Elevator Pitch or Pitch Approaches 
❑ The Storytelling Approach 
❑ The Question Approach 
❑ The Twitter Approach  
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The Pitch Deck 

11 

The pitch deck is a brief presentation that highlights the essential elements 
of the TRIM framework (Team, Resources, Idea, and Market). 

 

It should articulate the purpose of the venture (the idea), who is served by 
the venture (the market), how the venture will be sucessful (resources), and 
who will execute the venture (the team). 

 

The pitch deck is one of the most valuable tools an entrepreneur can have 
when trying to raise startup capital or find other types of resources.  

Overview of the pitch deck 

12 



A pitch deck is a good way to describe your business to a potential investor, 
partners, advisors, employees or even a reporter. 

 

The presentation is about 10 sildes for 30 minutes to one hour, however it 
changes due to the type of pitch and the contents. 

 

Prepare presentaion to give a 1-, 3-, 10-, 15- and 20- minute version. 

 

Don’t use all time to present but prepare for question and answer period.  

Overview of the pitch deck 
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❑ Title 

❑ Company propose/ Description 

❑ The Problem/ Need 

❑ The Solution 

❑Why Now? 

❑ Market Opportunity? 

The Pitch Deck Slides 

❑ Getting Customers 

❑ Competitor Analysis and Differentiation 

❑ Traction 

❑ Financials 

❑ Team 

❑ Call to Action 

14 



TAM, SAM, SOM 

Total 
Available 
Market 

Serviceab
le 

Available 
Market 

Share of 
Market 

Source: Neck et. al. (2018) 
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❑ Early customer adoption and 
showing you have revenue 

❑ Completion of customer research 

❑Working website 

❑Working prototype or minimum 
viable product 

❑ Submission of patent application 

❑ Formation of team 

Tractions 

❑ Product testing 

❑ Contracting of suppliers 

❑ Creation of first batch of production 

❑ Successful crowdfunding campaign 
(where relevant) 

❑ Securing of space (in the case of 
retail) 

❑ Securing of investment or loans 

16 



The Question 
and Answer 
Period 

17 

Question and Answer Period  

▪ The title slide should be showing. 

▪ Backup slide. 

▪ Incorporate answers to new questions. 

 

 

Some questions will be asked.... 

18 



Team Questions 

▪ Why is team capable of executing what you have proposed today? 

▪ How do you divide up responsibilities among the team members? 

▪ What is the equity split among the team members? 

▪ How are decisions made among the team members? 

▪ Who is boss? 

▪ Who came up with the original idea? 

▪ Who else do you need to add to your team in the short term? 

▪ What obstacles have you faced, and how you did you overcome them? 

▪ Are you open to changing your idea? 
19 

Product/Customer Questions 

▪ What make customers try your product/service? 

▪ What is the technology behind you product? 

▪ How does your product work in more detail? 

▪ What are the risk? 

▪ What is the next step in your product evolution? 

▪ Where do most of your customers come from today? 

▪ How many customers do you have today? 

▪ Who is going to be your first paying customer? 

▪ How are you understanding customer needs? 

▪ How do you really know people want this? 
20 



Competition Questions 

▪ What competitor do your fear the most? 

▪ Are the barrier to entry high or low? In other words, is it easy for 
competitors to enter the same market? 

▪ How much money have your competitors made? 

▪ Why do you think you are unique among your competitors? 

▪ Can the competition do what you are doing if they want to? 

▪ Why hasn’t this already been done? 

21 

Financial Questions 

▪ How did you calculate your market size? 

▪ What are the assumption behind your revenue projections? 

▪ Are your numbers comparable to those of your competitors? 

▪ What happens if you don’t achieve your projected revenue? 

▪ If I invest, what exactly are you going to do with the cash and what Impact will it 
have on your business? 

▪ What is the typical cycle between making initial customer contract and closing the 
sale? 

▪ How much does it cost to acquire one customer? 

22 



Growth Questions 

▪ If you startup succeeds, what additional areas might you able to 
expand into? 

▪ Are there other applications for your product/service/technology? 

▪ How are you defining success? 

▪ How big do you want to grow? 

▪ What is the likely exit strategy for this business? 

▪ What competition do you fear most? 

▪ Where do you growth projections come from? 
23 

SUMMARY 
❑ การน าเสนอความคิด เป็นการกระท าเพ่ือน าเสนอและอธิบายถึงลักษณะสินค้าและบริการต่อ

ผู้อื่น จุดประสงค์เพ่ือน าเสนอผลลัพธ์ที่น่าสนใจ และความมีเสน่ห์ในการอภิปรายสินค้าและ
บริการ 

❑ ส่วนประกอบของการน าเสนอที่น่าสนใจ คือ การน าเสนอย่างสั้นๆ ที่จะเน้นส่วนประกอบการ
ส าคัญของกรอบการน าเสนอแบบ TRIM (Team, Resources, Idea, and Market) โดยจะท า
การอธิบายอย่างชัดเจนในจุดมุ่งหมายของไอเดีย กลุ่มเป้าหมายของไอเดีย ทรัพยากรที่จะท าให้
ไอเดียประสบความส าเร็จ และคนที่มีศักยภาพในการด าเนินการดังกล่าว 

❑ ช่วงเวลาส าหรับค าถามและค าตอบ มักเป็นช่วงท้ายของการน าเสนอ ผู้น าเสนอควรแสดงภาพ
หัวเรื่องอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดการจดจ ารูปแบบสินค้า/บริการที่มีคุณค่าได้ ผู้น าเสนอควรเตรียม
สไลด์สนับสนุน เพ่ือช่วยในการตอบค าถาม 

 

 

24 



SUMMARY 
❑ ลักษณะสไลด์ส าหรับการน าเสนอโดยทั่วไป ดังนี้ 
❑ หัวข้อ (Title)  
❑ วัตถุประสงค์ของบริษัท/ ค าอธิบาย (Company propose/ Description)  
❑ ปัญหา/ความต้องการ (The Problem/ Need) 
❑ วิธีการแก้ปัญหา (The Solution)  
❑ ท าไมถึงต้องท าทันที (Why Now?)  
❑ โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity) 
❑ การได้มาซ่ึงลูกค้า (Getting Customers)  
❑ วิเคราะห์คู่แข่งขัน/ความแตกต่างจากคู่แข่ง (Competitor Analysis and Differentiation)  
❑ แนวทางการด าเนินการ (Traction) 
❑ การเงิน (Financials)  
❑ ทีม (Team) 
❑ ความต้องการผู้น าเสนอ (Call to Action) 
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ค ำอธิบำยประกอบเอกสำรกำรเรียนกำรสอน (Slide Power Point) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยสไลด ์ การน าเสนอแนวความคิด (Pitch your idea) 

 

จัดท ำโดย  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  

              มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 



Slide 1  อธิบายถึงการน าเสนอแนวความคิด 

(Pitch your idea) ในสินค้าและบริการ ที่มีการ

พัฒนาและปรับปรุงไอเดียเฉพาะกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย เป็นได้ทั้งการน าเสนอความคิดแก่

ลูกค้า นักลงทุน พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียคน

อ่ืนๆ ที่สามารถแสดงบทบาทในการพัฒนา หรือ

สนับสนุนการเติบโตในไอเดียเพื่อท าธุรกิจ  

 

 

Slide 2  อธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษา โดย

มีดว้ยกัน 2 ข้อ คือ  

1. เข้าใจกระบวนการน าเสนอแนวความคิด และ

วิธีการต่างๆในการน าเสนอแนวความคิด 

2. สามารถออกแบบการน าเสนอแนวความคิดได้

ด้วยตนเอง 

 

 

Slide 3  อธิบายหัวข้อที่จะบรรยายในคาบนี้ 

อันประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่  

1. บทน า (Introduction) 

2. ศิลปะในการน าเสนองาน (The art of 

pitching) 

3. ส่วนประกอบของการน าเสนอที่น่าสนใจ 

(Pitch Deck) 

4. ช่วงค าถามและค าตอบ (Question & 

Answer) 

 



Slide 4 ในส่วนแรกจะอธิบายถึงการน าเสนอ

ความคิด (Pitch) ที่น่าสนใจ 

 

 

 

 

 

Slide 5 การน าเสนอความคิด (Pitch) เป็นการ

น าเสนอและอธิบายถึงลักษณะสินค้าและบริการ

ต่อผู้ อ่ืน จุดประสงค์ของการน าเสนอความคิด

ไม่ใช่การท าให้ผู้ฟังชอบแค่ไอเดียของคุณ แต่เป็น

การน าเสนอผลลัพธ์ที่น่าสนใจ และความมีเสน่ห์

ในการอภิปรายสินค้าและบริการ การน าเสนอ

แนวความคิดที่ประสบความส าเร็จ จะน าไปสู่

การสร้างเครือข่าย และการทางการตลาด/ตรา

สินค้า ผู้ประกอบการมักจะท าการน าเสนอ

แนวความคิดในตัวสินค้าต่อผู้ลงทุน หรือกับ

บุคคลเพ่ือจ้างงาน หรือสร้างเป็นพันธมิตรทาง

ธุรกิจ  

 

 

Slide 6 ในส่วนที่สองจะอธิบายถึงศิลปะในการ

น าเสนองาน (The art of pitching) 

 

 

 



Slide 7 การน าเสนองาน (Pitch) เป็นทั้งศาสตร์

ด้านการตลาดและด้านการหาแหล่งทุนเพ่ือการ

ด าเนินงาน ซึ่งทั้งพลังและระยะเวลาที่ใช้ในการ

พัฒนาการน าเสนองาน ยังไม่สามารถระบุ

ขอบเขตได้อย่างชัดเจน  

การน าเสนอที่มีความสมบูรณ์ (Perfect Pitch) 

จะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนเนื้อหา ซึ่ง

คือส่วนคุณค่าของสินค้า/บริการ ปัญหาและ

ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหา และส่วนของทรัพยากร

ที่ต้องใช้ 2) ส่วนของการสื่อสาร 

 

 

Slide 8 เนื่องด้วยวิธีการน าเสนอมีความ

หลากหลาย วิธีการน าเสนอจึงมักจะมีการปิด

ท้ายในลักษณะที่เรียกว่า Call to action ซึ่ง

เป็นการกระท าที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการ

จากกา รน า เ สนอครั้ ง นี้  อ าทิ  เ งิ น ล งทุ น 

ค าแนะน า การขาย การติดต่อ และการพูดคุยใน

ครั้งถัดไป ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอแบบต่อหน้า 

(Face-to-face meetings) หรือทางวีดีทัศน์ 

(Powerful video) เพ่ือสร้างแนวทาง

ประสิทธิภาพในการน าเสนองานแก่ผู้ฟัง 

 

 

 

 



Slide 9 การเตรียมตัวน าเสนอนั้น มี
ความส าคัญ ผู้น าเสนอควรที่จะเตรียมสถานที่
การน าเสนอล่วงหน้า ทั้งทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ 
การป้องกันหากเทคโนโลยีไม่สามารถใช้งานได้ 
การเตรียมข้อมูลส ารองแหล่ง อ่ืน ๆในการ
น าเสนอ รวมทั้งการเตรียมน าเสนอเป็นกระดาษ 
การตรวจเช็คเวลาในการน าเสนอ  

การน าเสนองานเป็นหมู่คณะหรือเป็น
ทีม ต้องมีการพิจารณาว่าใครน าเสนอหลัก ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็น CEO จะเป็นผู้พูดหลัก ส่วนทีม
อาจพูดในส่วนประเด็นย่อยอ่ืนๆ ตามความถนัด
คนละประมาณ 1-2 สไลด์ ในระหว่างการ
น าเสนอจัดสรรทีมงานอย่างน้อย 1 คนจด
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ หรือค าถามที่
น่าสนใจ  

เมื่ อการน า เสนอจบลง อาจมีการ
สรุปผลของการน าเสนอวันนี้ในระหว่างทีมงาน 
พร้อมตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่ได้จากการน าเสนอ
ว่ามีความถูกต้องตรงกัน หากมีผู้ฟังร้องขอให้มี
การอธิบายเพ่ิมเติม หรือการถามค าถาม ที่ผู้น า
เสนอไม่สามารถตอบได้ ณ เวลาดังกล่าว ผู้น า
เสนออาจด าเนินการขอบคุณและแสดงความ
ยินดีในการส่งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้กับผู้ฟัง
ภายในวันนั้นทันที  
 
 

Slide 10 วิธีการน าเสนอไอเดียมีหลากหลาย

รูปแบบ ดังนี้ 

1) Pitch Approach หรือ Elevator Pitch คือ 

วิธีน าเสนอไอเดียในระยะเวลาสั้น เป็นการ

น าเสนอแนวความคิดท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก

ในอดีตที่ผ่านมาก จะเน้นการอธิบายที่น่าสนใจ



และโดดเด่นของไอเดีย ความรวดเร็วและความ

กระชับในการน าเสนอ  

2) The Storytelling Approach คือ วิธีการ

น าเสนอที่เน้นการแสดงไอเดีย พร้อมการเล่า

เรื่องที่กระตุ้นความสนใจของผู้ฟัง โดยการเล่า

เรื่องนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์ 

และมีจุดเด่นในการสร้างความเชื่อมโยงและ

ความรู้สึกร่วมของผู้ฟัง เน้น การเล่าเรื่องราวที่

เกิดขึ้นอดีตหรือแนวคิดของบุคคลส าคัญ และ

กล่าวถึงปัญหาและความจ าเป็นที่ปัญหาต้อง

ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้งผลลัพธ์ของผู้น าเสนอที่

คาดว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ในส่วนที่สาม คือ 

ส่วนการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผลลัพธ์ และ

เน้นย้ าว่าท าไมผู้น าเสนอถึงคิดว่าไอเดียดังกล่าว

มีความน่าสนใจ 

3) The Question Approach คือ วิธีการ

น าเสนอโดยเริ่มจากการตั้งค าถาม ซึ่งเป็นวิธีการ

ที่ดีในการกระตุ้นให้ผู้ อ่ืนตอบค าถาม หรือคิด

ตามในสิ่งที่ผู้น าเสนอก าลังอธิบายเพ่ือหาค าตอบ 

ซึ่งวิธีการน าเสนอแบบนี้จะนิยมให้ในการให้ผู้ฟัง

ได้คิดททวนในประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อม

น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ผู้น าเสนอต้องการ  

4) The Twitter Approach คือ วิธีการน าเสนอ

ที่เน้นสร้างความท้าทายให้ผู้ฟังจับประเด็นใน

ส่วนส าคัญที่ผู้น าเสนอต้องการสื่อสารภายใน

ข้อจ ากัดเพียง 140 ตัวอักษร (เสมือนการส่ง

ข้อความทาง Twitter) 

 

 

 



Slide 11 ในล าดับถัดไป จะกล่าวถึง 
ส่วนประกอบของการน าเสนอที่น่าสนใจ (The 
Pitch Deck) 
 
 
 
  
 
 
Slide 12 ส่วนประกอบของการน าเสนอที่

น่าสนใจ (The Pitch Deck) คือ การน าเสนอ

ย่างสั้นๆ ที่จะเน้นส่วนประกอบการส าคัญของ

กรอบการน าเสนอแบบ TRIM (Team, 

Resources, Idea, and Market)  

โดยจะท าการอธิบายอย่างชัดเจนในจุดมุ่งหมาย

ของไอเดีย กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรที่จะท าให้

ไอเดียประสบความส าเร็จ และคนที่มีศักยภาพ

ในการด าเนินการดังกล่าว ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว 

ท าให้เกิดความน่าสนใจ 

การน าเสนอที่ดีจะเป็นการเครื่องมือที่มีคุณค่า 

ช่วยผู้ประกอบการในการระดมทุน หรือค้นหา

ทรัพยากร  

 

 

Slide 13 เป็นการน าเสนอไอเดียที่ดีในระหว่าง

การประชุมกับผู้ลงทุน พันธมิตร ที่ปรึกษา 

พนักงาน รวมทั้ งนักข่ าว  ที่ ต้องการทราบ

เรื่องราวเกี่ยวกับกิจการได้ จะมีอยู่ประมาณ 10 

สไลด์ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวิธีการ 



และข้อมูลในการน าเสนอ ใช้เวลาประมาณ 30 

นาทีถึง 1 ชั่วโมง แต่ผู้น าเสนออาจใช้ไม่เกิน 20 

นาทีแล้วแต่วิธีการน าเสนอและขนาดกลุ่มผู้ฟังได้ 

โดยผู้น าเสนออาจมีการเตรียมน าเสนอในหลาย

องค์ประกอบ ได้แก่ น าเสนอระยะเวลา 1-, 3-, 

10-, 15- และ 20- นาที และต้องจัดเตรียมเวลา

ส าหรับค าถามและค าตอบ และถ้าค าถามมี

ลักษณะที่ค่อนข้างยาก หรือซับซ้อน อาจมีสไลด์

สนับสนุน เพ่ือช่วยในการตอบค าถาม  

 

 

Slide 14 ลักษณะสไลด์โดยทั่วไป เป็นดังนี้ 

1.หัวข้อ (Title):ชื่อของบริษัท เครื่องหมาย
การค้า ชื่อคนน าเสนอ และเบอร์ติดต่อ เป็น
สไลด์ที่มีระยะเวลาในการฉายนานที่สุด ต้องมี
การออกแบบให้น่าสนใจ 
2.วัตถุประสงค์ของบริษัท/ ค าอธิบาย 
(Company propose/ Description) แสดง
ข้อมูลอย่างสั้นๆของบริษัท และลักษณะการ
ด าเนินการ อาจน าเสนอเป็นรูปประโยคเดียว 
หรือเปรียบกับบริษัทที่เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ฟังเข้าใจแนวความคิดคร่าวๆของกิจการทันที 
3. ปัญหา/ความต้องการ (The Problem/ 
Need) อธิบายปัญหาที่บริษัทก าลังแก้ปัญหาอยู่ 
ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงแนวทางที่
บริษัทอ่ืนใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นแสดง
ความไม่มีประสิทธิภาพของแนวทางดังกล่าว 
สาเหตุที่ท าให้ปัญหายังคงอยู่  
 4. วิธีการแก้ปัญหา (The Solution) จะแสดง
ในส่วนของคุณค่าในสินค้า/บริการที่น าเสนอ ที่
แก้ไขปัญหา หรือตอบโจทย์ลูกค้าได้ อาจแสดง



ในรูป web-based หรือ Mockup ได้ หรือใน
บางกรณีอาจเป็นการน าเสนอในรูปแบบ Use 
case ซึ่งเป็นการน าเสนอในอุตสาหกรรม
ซอฟแวร์ที่ผู้ ฟังสามารถทดลองเล่นโปรแกรม
บางส่วนได ้
5. ท าไมถึงต้องท าทันที (Why Now?) เป็นส่วน
ในการพิจารณาภาพโอกาสของสินค้า/บริการใน
การด าเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน โดยแสดงผ่าน
แนวโน้มของตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
6. โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ต ล า ด  (Market 
Opportunity) จะแสดงถึงกลุ่มของลูกค้าใน
ตลาดที่มีความต้องการสินค้า/บริการของบริษัท 
โดยอาจต้องภาพโอกาสของตลาดในสาม
ขอบเขต ได้แก่ TAM, SAM และSOM  
7. การได้มาซึ่งลูกค้า (Getting Customers) 
เมื่ อทราบถึ งขนาดของตลาด  และตลาด
เป้าหมายแล้ว การน าเสนอความเข้าใจในกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมที่น่าสนใจ 
ส่งผลให้สามารถค านวณจ านวนลูกค้าที่คาดว่า
กิจการสามารถเข้าถึงได้  
8. วิเคราะห์คู่แข่งขัน/ความแตกต่างจากคู่แข่ง 
(Competitor Analysis and Differentiation) 
เน้นพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัท นอกจากนี้การวิเคราะห์
ความแตกต่างของสินค้า/บริการกับคู่แข่ง จะท า
ให้เห็นภาพลักษณะตลาดชัดเจนมากข้ึน โดยอาจ
ใช้เมตริกต าแหน่ง (Positioning Matrix) 
น าเสนอจุดเด่นของคู่แข่งขัน พร้อมแสดงให้เห็น
ความเหนือกว่าในสินค้า/บริการของบริษัท  
9. แนวทางการด าเนินการ (Traction) เป็นการ
อธิบายกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ด าเนินการเพ่ือสร้าง
ธุรกิจ โดยผู้ลงทุนมีความต้องการเห็นภาพความ



พยายามในการสร้างกิจการ รวมทั้งเหตุการณ์
ส าคัญที่คุณได้บรรลุแล้ว 
10. การเงิน (Financials) ค านวณทางด้าน
การเงินที่เข้าใจง่าย และเห็นภาพชัด จะเป็น
จุดส าคัญในการระดมทุน โดยการน าเสนออาจ
เป็นเพียงให้เห็นถึงการคาดการณ์รายได้ใน 3 ปี
ข้างหน้า ซึ่งจะต้องมีเหตุผลและสมมุติฐานที่
น่าเชื่อถือ ในขณะที่งบทางการเงินต่างๆ อาจ
น าไปใส่ในสไลด์สนับสนุน เพ่ือใช้ในการตอบ
ค าถามได ้
11. ทีม (Team) แสดงให้เห็นทีมงานที่แข็งแกร่ง
ที่มีทักษะที่เหมาะสม จะท าให้ผู้ฟังเห็นโอกาสใน
การด าเนินธุรกิจได้ โดยในการน าเสนอควรแสดง
ให้เห็นรายชื่อของทีมงาน รูปถ่าย ประสบการณ์ 
และการศึกษา และหากบริษัทมีทีมที่ปรึกษา ก็
ควรมีการน าเสนอชื่อด้วย และหากบริษัทของ
คุณมีจุดเด่นที่ทีมงาน หรือทีมงานมีทักษะที่
น่าสนใจ อาจน าเสนอในส่วนทีมงานช่วงเริ่มต้น
ได ้
12. ความต้องการผู้น าเสนอ (Call to Action) 
เป็นการน าเสนอความต้องการที่คาดว่าจะได้รับ
จากการน าเสนอ โดยสามารถเป็นได้ทั้งเงินทุน 
ค าแนะน าในการปรับปรุง ที่ปรึกษา และทีมงาน 
โดยอาจสามารถใส่ไว้ในบรรทัดสุดท้ายของการ
น าเสนอได้ 
 

 

 

 

 



Slide 15 ภาพโอกาสของตลาดในสามขอบเขต 

ได้แก่ TAM (Total Available Market) แสดง

ภาพลักษณะตลาดรวม; SAM (Serviceable 

Available Market) แสดงภาพตลาดเป้าหมาย

จากภาพตลาดรวมทั้งหมด; และ SOM (Shared 

of Market) แสดงภาพสัดส่วนของตลาด

เป้าหมายที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ การพิจารณา

โอกาสทางการตลาดทั้งสามขอบเขตนี้ จะช่วยให้

นักลงทุนมีความเข้าใจตลาดเป้าหมายที่บริษัทมุ่ง

หมายมากขึ้น  

 

 

Slide 16 แนวทางการด าเนินการ (Traction) 

สามารถแสดงเหตุการณ์ที่น่าสนใจดังนี้ 

a. การยอมรับของลูกค้าในช่วงทดลอง และ

รายได้ที่ได้รับ 

b. การท าวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 

c. เว็บไซด์ที่จัดท า 

d. การพัฒนาสินค้าต้นแบบ 

e. การยื่นของจดสิทธิบัตร 

f. การจัดตั้งทีม 

g. การทดสอบผลิตภัณฑ์ 

h. รายชื่อผู้ค้าวัตถุดิบ 

i. การผลิตสินค้าในกลุ่มแรก 

j. การจัดการระดมทุนออนไลน์ที่ด าเนินการ 

(หรือการลงทุนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง) 

k. การจัดหาพ้ืนที่ส าหรับการขาย (กรณีการค้า

ปลีก) 

l. การจัดหาการลงทุนและเงินกู้ 



โดยแนวทางการด าเนินงานต้องแสดงให้เห็นถึง

การรับรู้ได้ และการสื่อสารไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆ 

การน าเสนอช่วงนี้อาจแสดงเหตุการณ์ส าคัญที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต หรือวางแผนขั้นต่อไป รวมทั้ง

การขยายตลาดไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ จ านวนลูกค้าที่

จะเพ่ิมข้ึน และการจ้างพนักงานเพ่ิมข้ึน 

 

 

Slide 17 ในล าดับถัดไป จะกล่าวถึง ช่วงค าถาม

และค าตอบ (The Question and Answer 

Period) 

 
 
 
 
 

Slide 18 ในช่วงเวลาส าหรับค าถามและค าตอบ 

มักเป็นช่วงท้ายของการน าเสนอ ควรแสดงภาพ

หัวเรื่องอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดการจดจ ารูปแบบ

สินค้า/บริการที่มีคุณค่าได้ ควรเตรียมสไลด์

สนับสนุน เพ่ือช่วยในการตอบค าถาม และควร

หาข้อมูลในค าตอบที่ได้รับจากการน าเสนอก่อน

หน้า ใส่ไว้ในสไลด์สนับสนุนด้วย 

การน าเสนอแนวความคิดในกลุ่มนักลงทุน ผู้บ่ม

เพาะธุรกิจ กรรมการในการแข่งขัน มักมีค าถาม

ที่น่าสนใจดังนี้ 

 

 

 



Slide 19 ค าถามเก่ียวกับทีม 

➢ เหตุที่พวกคุณคิดว่าทีมมีความสามารถในการ

ปฏิบัติตามสิ่งที่คุณเสนอในวันนี้? 

➢ พวกคุณแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสมาชิก

อย่างไร? 

➢ การลงทุนระหว่างสมาชิกในทีมเป็นอย่างไร? 

➢ การตัดสินใจระหว่างสมาชิกภายในทีมเป็น

อย่างไร? 

➢ ในทีมพวกคุณใครเป็นผู้น า? 

➢ ใครเป็นผู้ค้นพบแนวคิดแรกเริ่ม? 

➢ ใครคือผู้ที่ทีมต้องการอย่างมากในแรก? 

➢ พวกคุณเผชิญอุปสรรคอะไรบ้าง และสามารถ

เอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร? 

➢ พวกคุณเปิดใจในการเปลี่ยนความคิดที่

น าเสนอหรือไม่? 

 

 

 

Slide 20 ค าถามเก่ียวกับสินค้า/ลูกค้า 

➢ อะ ไรคื อสิ่ ง ที่ ท า ให้ ลู กค้ า อยากลอง ใช้

ผลิตภัณฑ์ / บริการของคุณ? 

➢ เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ของคุณ

คืออะไร? 

➢ ผลิตภัณฑ์ของคุณท างานอย่างไร? 

➢ ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความเสี่ยงอะไร? 

➢ อะไรคือขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ของคุณ? 

➢ ลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณมาจากไหน? 



➢ ตอนนี้คุณมีลูกค้าก่ีคน? 

➢ ใครจะเป็นลูกค้ารายแรกของคุณ? 

➢ คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร? 

➢ คุณรู้ได้อย่างไรว่าคนทั่วไปต้องการสิ่งนี้? 

 

 

 

Slide 21 ค าถามเก่ียวกับการแข่งขัน 

➢ ใครคือคู่แข่งท่ีคุณกลัวมากที่สุด? 

➢ อุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดสูงหรือต่ า? หรือ 

เป็นเรื่องง่ายหรือไม่ที่คู่แข่งจะเข้าสู่ตลาด

เดียวกัน? 

➢ คู่แข่งของคุณท ารายได้มากขนาดไหน? 

➢ ท าไมคุณคิดว่าแนวความคิดของคุณโดดเด่น

กว่าคู่แข่ง? 

➢ คู่แข่งขันของคุณสามารถท าในสิ่งที่คุณก าลัง

ท าได้หรือไม่? ถ้าพวกเขาต้องการ 

➢ ท าไมคู่แข่งของคุณถึงไม่ท าเช่นแนวความคิด

นี้? 

 

  

 

Slide 22 ค าถามด้านการเงิน 

➢ คุณค านวณขนาดตลาดได้อย่างไร? 

➢ การประมาณการรายได้อยู่ภายใต้สมมติฐาน? 

➢ ตัวเลขทางการเงินนี้เปรียบกับคู่แข่งของคุณ

หรือไม?่ 



➢ จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่บรรลุรายได้ตามที่

คาดการณ์ไว้? 

➢ ถ้าฉันลงทุนกับคุณแล้ว อะไรคือแผนในการ

ใช้เงินดังกล่าวที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจของ

คุณ? 

➢ อะไรคือกระบวนการตั้งแต่การท าสัญญา

ลูกค้ารายแรกจนถึงเวลาปิดการขาย? 

➢ ต้นทุนในการหาลูกค้าหนึ่งคนเป็นอย่างไร? 

 

 

 

Slide 23 ค าถามด้านการเติบโต 

➢ หากคุณประสบความส าเร็จในธุรกิจเริ่มต้นนี้ 

ในอนาคตคุณจะเพ่ิมเติมธุรกิจของคุณไปใน

ทิศทางใด? 

➢ คุณมีแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ ส าหรับผลิตภัณฑ์ / 

บริการ / เทคโนโลยีของคุณหรือไม่? 

➢ คุณก าหนดค านิยามความส าเร็จว่าอย่างไร? 

➢ คุณต้องการเติบโตมากขนาดไหน? 

➢ กลยุทธ์ในการออกจากอุตสาหกรรมส าหรับ

ธุรกิจนี้คืออะไร? 

➢ คุณประมาณการการเติบโตมาด้วยวิธีการใด? 

ภายใต้การเตรียมตัวส าหรับการตอบค าถาม ก็
ยังคงมีค าถามที่น่ าแปลกใจเกิดขึ้น ซึ่ ง โดย
ส่วนมากจะเป็นค าถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ก่อตั้ง หรือความเป็นไปได้ของโอกาสที่ถูก
น าเสนอให้ผู้ฟัง 
 



Slide 24 สรุปท้ายบท 

● การน าเสนอความคิด (Pitch) เป็นการ

กระท าเพ่ือน าเสนอและอธิบายถึงลักษณะ

สินค้าและบริการต่อผู้ อ่ืน จุดประสงค์เ พ่ือ

น าเสนอผลลัพธ์ที่น่าสนใจ และความมีเสน่ห์ใน

การอภิปรายสินค้าและบริการ 

● ส่ ว นประกอบของกา รน า เ สนอที่

น่าสนใจ (The Pitch Deck) คือ การน าเสนอ

ย่างสั้นๆ ที่จะเน้นส่วนประกอบการส าคัญของ

กรอบการน าเสนอแบบ TRIM (Team, 

Resources, Idea, and Market) โดยจะท า

การอธิบายอย่างชัดเจนในจุดมุ่งหมายของ   

ไอเดีย กลุ่มเป้าหมายของไอเดีย ทรัพยากรที่

จะท าให้ไอเดียประสบความส าเร็จ และคนที่มี

ศักยภาพในการด าเนินการดังกล่าว 

● ช่วงเวลาส าหรับค าถามและค าตอบ มัก

เป็นช่วงท้ายของการน าเสนอ ผู้น าเสนอควร

แสดงภาพหัวเรื่องอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดการจดจ า

รูปแบบสินค้า/บริการที่มีคุณค่าได้ ผู้น าเสนอ

ควรเตรียมสไลด์สนับสนุน เพ่ือช่วยในการตอบ

ค าถาม 

 

 

 

 

 

 



Slide 25 สรุปท้ายบท (ต่อ) 

● ลักษณะสไลด์ส าหรับการน า เสนอ

โดยทั่วไป ดังนี้ 

O หัวข้อ (Title)  

O วัตถุประสงค์ของบริษัท/ ค าอธิบาย 

(Company propose/ Description)  

O ปัญหา/ความต้องการ (The Problem/ 

Need) 

O วิธีการแก้ปัญหา (The Solution)  

O ท าไมถึงต้องท าทันที (Why Now?)  

O โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity) 

O การได้มาซึ่งลูกค้า (Getting Customers)  

O วิเคราะห์คู่แข่งขัน/ความแตกต่างจากคู่แข่ง 

(Competitor Analysis and Differentiation)  

O แนวทางการด าเนินการ (Traction) 

O การเงิน (Financials)  

O ทีม (Team) 

O ความต้องการผู้น าเสนอ (Call to Action) 

 



การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
1 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้เข้าใจประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  

• เพื่อให้ทราบถึงการพิจารณาทางเลือกในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

• เพื่อให้ทราบถึงการวางแผนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
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หัวข้อ 
• บทน า 

• ความหมายและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 
• การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุ้มครอง 
• กระบวนการขั้นทะเบียนสิทธิบัตร 
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บทน า 

• การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกระบวนการหนึ่งในการน าสนิค้าเข้าตลาดหากแต่ไม่มคีวามจ าเป็นว่าจะต้องมี
การจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาเนื่องจากมีทั้งอรรถประโยชน์และมีข้อจ ากัดในการใช้งานของทรัพย์สินทาง
ปัญญาในแต่ละประเภท  

• ดังนั้นการขอข้ึนทะเบียนจึงควรเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาซึ่งโดยมากประกอบ
ไปด้วย การใช้เชิงพาณิชย์ การขายสิทธิ ใช้ประกอบการโฆษณาสินค้า สร้างความน่าเชื่อถือ ป้องกันการถูกเอา
เปรียบและการให้ปฎบิัติตามสญัญา  

• เพื่อให้เข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียต่อการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญาเพื่อการแข่งขันขององค์กรนั้น ผู้เรียนควร
ได้มีการเข้าใจพื้นฐานของมการจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา ซึ่งประกอบไปด้วยประเภทของทรัพย์สนิทางปัญญา 
เงื่อนไขในการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาประเภทตา่งๆ เข้าใจถึงกระบวนการในการจดทะเบียน การวางแผน
การจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา ลักษณะของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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ความหมายและประเภทของทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
• ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การคุ้มครองทางกฎหมายต่อความคิด แนวคิด 
ตราสินค้า การออกแบบ และกระบวนการ ซึ่งเก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการใหม่   

• ทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นทรพัยส์ินทีส่ าคญัส าหรับองคก์ร อันเป็นผลมาจาก
การที่ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องทางกฎหมาย ค าสั่งและประกาศ 
เพื่อให้สามารถปกป้องผู้คิดค้นนวัตรกรรม ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้
สังคมได้ประโยชน์ระยะยาวจากการที่มีข้อมูลนวัตรกรรมในระบบ  
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ความหมายและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยส์นิทางปัญญา 

สทิธบิตัร 

การประดษิฐ ์ การออกแบบ 
สิง่บง่ชีท้าง
ภมูศิาสตร ์ 

เครือ่งหมาย
การคา้ 

ลขิสทิธิ ์
ความลบั

ทางการคา้ 
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ความหมายและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 

• สิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์ ให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของการประดิษฐ์ ซ่ึงมีขอบเขตการควบคุม
ในส่วนของลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกลของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบรูปแบบลักษณะทางกายภาพภาพภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่ท าให้เกิดความ
สวยงามหรือแตกต่าง และอนุสิทธิบัตรตามข้อก าหนดตามการคุ้มครองของกฎหมาย เช่น สิ่งประดิษฐ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้อย หรือเป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนไม่สูงมาก 

• สิทธิบัตรด้านการออกแบบ เช่น แบบผังภูมิของวงจรรวม เป็นแบบหรือแผนผังของวงจรไฟฟ้าและการเดินของไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อแสดงให้
เห็นถึงการจัดวางแผลการเชื่อต่อวงจรไฟฟ้า เช่นตัวต้านไฟฟ้า ตัวน าไฟฟ้า หรือเส้นทางเกินไฟฟ้า เป็นต้น 

• สิทธิบัตรด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึงชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งบง่ชี้เชิง
ภูมิศาสตร์โดยนัยว่ามีลักษณะ คุณภาพ การใช้งาน มีชื่อเสียง หรือมีลักษณะเฉพาะของแหล่งพื้นที่หรือภูมิศาสตร์นั้น เช่น ส้มบางมด 
ทุเรียนนนทบุรี เป็นต้น 
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ความหมายและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 

• ลิขสิทธิ์ เป็นรูปแบบการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญากับงานหรือความคิดสรา้งสรรค์ในรปูแบบของงาน
วรรณกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและสิทธิข้างเคียงเช่น นักร้องที่เคยเป็น
เจ้าของเพลงภายใต้ลิขสิทธ์ิค่ายเพลง แต่หมดสัญญาแลว้ เป็นต้น 

• เครื่องหมายการค้า หมายถึงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราสินค้าท่ีใช้กับสินค้าหรือบริการ โดยมาอยู่ใน
ประเภทของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายและสญัลักษณท์ี่เกีย่วข้องกับสินค้าและมคีวามแตกตา่งกับตรา
สินค้าอ่ืน เครื่องหมายรับรอง เป็นเครื่องหมายการค้าอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ในการรบัรองคุณภาพสินค้าหรอืบริการ
ใดบริการหนึ่ง และเครื่องหมายร่วมที่องค์กรหรือรฐัวิสาหกิจเป็นเจ้าของร่วมกันในตราสินคา้หรือเครื่องหมาย
รับรอง เช่น สมาร์บอร์ดโดยช้าง เป็นต้น  

• ความลับทางการค้า ข้อมูลที่ถูกปกปิดไม่ให้เป็นที่เปิดเผย มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ และมีกลไกปกป้องการหลดุรั่วของ
ข้อมูล ตัวอย่างของความลับทางการค้าได้แก่ สูตรน้ าอัดลมหรือสูตรเครื่องเทศในการใช้ท าอาหาร เป็นต้น 
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การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุ้มครอง 

• สิ่งประดิษฐ์ที่ได้มีการคิดค้นข้ึนมานั้นจ าเป็นต้องมาพิจารณาถึงรูปแบบในการได้รับความคุ้มครอง
เนื่องจากการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในบางประเภท 

• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอีกสองรูปแบบที่ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องขึ้น
ทะเบียนเนื่องจากได้รับการปกป้องโดยอัตโนมัติและปกป้องอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไขถึงแม้ว่าจะขึ้น
ทะเบียนหรือไม่ก็ตาม 

• ส าหรับสิทธิบัตร อันประกอบไปด้วยสิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์ การออกแบบ และสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์นั้นเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่มีความจ าเป็นที่ต้องมีการขึ้นทะเบียน 
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การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุ้มครอง 

• ส าหรับสิทธิบัตรด้านการประดษิฐ์นั้นหากเป็นสว่นของสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีอรรถประโยชน์ใหม่นั้น จะจดทะเบียนเป็น
สิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์ (หากเป็นการปรับปรุงบางส่วนจะอยู่ในรูปแบบของอนุสิทธิบัตร)  

• ส่วนการออกแบบน้ันถ้าเป็นการออกแบบระบบการท างานการออกแบบรวดลายหรือรูปรา่งท่ีให้เกิดความสวยงามขอ
สินค้าจะเป็นสิทธิบัตรด้านการออกแบบ หมายเหตุของการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรดา้นการประดิษฐ์จะบรรลผุล (ได้รับ
การคุ้มครองจากการท าซ้ าในด้านกระบวนการผลติและการขายสนิค้า)  

• หากการยื่นของการจดสิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์นี้พิสูจน์ได้ว่ามี 4 คุณสมบุติหลักดังน้ี (1) สิทธิบัตรด้านการ
ประดิษฐ์นี้จะต้องถูกพิสูจน์ให้ได้ถึงอรรถประโยชน์ต่อบางกลุ่มบุคคลในบางสถาพแวดลอ้มหรือเง่ือนไข (2) ข้อระบุ
ของการประดิษฐ์นั้นไม่เคยมีหลักฐานว่ามีการเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อนในรปูแบบต่างๆ เช่น การน าเสนอ การ
ตีพิมพ์ วการัฒนาเป็นสินค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งทหรือท้ังหมดของสิทธิบัตรที่เคยมีการขึ้นทพเบียนกอ่นหน้านี้ ไม่เป็นท่ี
ประจักษ์ (เชิงหลักฐาน) จากกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรนี้เหมือนกัน และองค์ประกอบอ่ืน 
เช่น ค่าธรรมเนียม อายุการคุ้มครอง ขั้นตอนการจดทะเบียนท่ีไม่ยุ่งยากซึ่งผู้ขออาจจะน ามาประกอบการพิจารณา
เลือกว่าจะยื่นค าขอแบบใด 
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การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุ้มครอง 

• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหลักอยู่ 8 ฉบับอันได้แก่ (1) พระราชบัญญัติลิขสทิธิ พ.ศ.2521 (แก้ไข
เพิมเติม พ.ศ.2537) (2) พระราชบัญญัติสิทธิบตัร พ.ศ.2533 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2542) (3) 
พระราชบัญญัติเครอืงหมายการคา้ พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2543) (4) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ.2542 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (5) พระราชบัญญัติแบบผงัภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543 (6) พระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา้ พ.ศ.2545 (7) พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 (8) พระราชบัญญัติผลติภณัฑ์ซ์้ดี 
พ.ศ.2548  

• ข้อบังคับทางกฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับของโทษเป็นลกัษณะทางแพ่งและอาญาคุ้มครองสิทธิของผู้
ไดรับสิทธิทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยการด าเนินคดีจะต้องมีผู้รอ้งทุกข์กล่าวโทษ โดพท้ืนท่ี
การคุ้มครองจะอยู่ในประเทศไทย และหรือตามภาคีอนุสัญญาที่ประเทศไทยมีรว่มกับประเทศหรอืกลุม่ประเทศอื่น 

11 

กระบวนการขั้นทะเบียนสิทธิบัตร 

• กระบวนการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์นั้น มีข้ึนตอนส าคัญในการด าเนินการ 7 
ขั้นตอนอันประกอบด้วย  
•การพัฒนากลยุทธ์การขึ้นทะเบียน   
•การศึกษาข้อมูลการประดิษฐ์ท่ีเกีย่วข้องก่อนหน้า  
•การระบุข้อบ่งช้ี  
•ค าอธิบายถึงการท างานของสิ่งประดิษฐ์  
•การเขียนข้อบ่งช้ีที่จะท าให้สามารถได้รับการปกป้องสิทธิของผู้ประดิษฐ์  
•การยื่นเอกสารค าร้องขอขึ้นทะเบียน และ  
•การปรับปรุงจากผลการพิจารณาค ารอ้ง 
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การพัฒนากลยุทธ์การขึ้นทะเบียน 
• การพัฒนากลยุทธ์การขึ้นทะเบียนนั้น จะพิจารณาในด้านของเวลาในการขึ้น
ทะเบียน ประเภทของสิทธิบัตรที่ขึ้นทะเบียน และขอบเขตของข้อระบุ 
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การศึกษาข้อมูลการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้า 

• การตรวจสอบทรัพยสินทางปัญญา เป็นกระบวนการในวการตรวจสอบและตรวจค้นว่า 
สิ่งประดิษฐ์หรือโครงการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญานั้น มีทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคฃลอ่ืน
เกี่ยวข้องหรือไม่ ทั้งอยู่ในรูปแบบของสิทธิบัตร การอนุญาตใช้สิทธิ หรือข้อตกลงต่างๆ ที่อาจ
ผูกพันอยู่กับเทคนิกและวัสดุหรือไม่  

• ข้อมูลการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญายังมีประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยสิ่งประดิษฐ์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย นั่นคือ อาจมีการปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินการ หรือเลือกใช้วิธรีการ เทคนิค และข้อมูลต่างๆ ที่ผู้พันทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอยู่
น้อยที่สุด ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลสู่ตลาด อันจะน ามาซึ่งความเสียหายด้านผลประโยชน์และความ
น่าเชื่อถือ 
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การระบุข้อบ่งชี้เบื้องต้น 

• การได้มาซึ่งสิทธิบัตรนั้นท าให้เจ้าของสิทธิบัตรได้รับสิทธิทางกฎหมายในการปกป้องการใช้
ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์หรือข้อบ่งชี้ของสิ่งประดิษฐ์จากคู่แข่ง ข้อบ่งชี้หมายถึงลักษณะเฉพาะของ
สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกระบุและเขียนในรูปแบบของกฎหมายสอดคล้องกับข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับเงื่อนไข
ของทรัพย์สินทางปัญญา 

• ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะระบุข้อบ่งชื้โดยยังไม่ต้องพิจารณาถึงภาษากฎหมาย ในทางปฎิบัติใน
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ให้เกิดการคิดและระบุถึงข้อบ่งชี้เฉพาะของสิ่งประดิษฐ์ ผ่านการเรียงล าดับ
ลักษณะและการใช้งานที่คิดว่ามีความเฉพาะและมีอรรถประโยชน์ 
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ค าอธิบายถึงลักษณะและการท างานของสิง่ประดิษฐ์ 

• เพื่อให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์พื้นฐานของการจัดการทรพัย์สนิทางปัญญาที่เน้นการให้ข้อมูลของ
สิ่งประดิษฐ์แลกกับการได้สทิธ์ิในการปกป้องสิทธิในช่วงเวลาหนึ่ง การอธิบายลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ประกอบด้วย
หัวข้อกังต่อไปนี ้
• หัวข้อ เป็นการให้ค าอธิบายอยา่งสั้นเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ 
• รายชื่อผู้ประดิษฐ์ เป็นรายชื่อของผู้ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ โดยทางกฎหมายแล้วไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจ านวนของผู้คิดค้นในเอกสาร

การยื่นขอสิทธิบัตร 
• ขอบเขตของสิ่งประดิษฐ์ อธิบายถึงประเภทของเครื่องมือ สินค้า เครื่องจักร หรือวิธีที่สิ่งประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้อง 
• ภูมิหลังของการประดิษฐ์ เป็นการระบุถึงปัญหาที่การประดิษฐ์นี้จะช่วยเหลือและแกไ้ขให้ดีขึ้นได้ 
• บทสรุปของการประดิษฐ์ ส่วนนี้เป็นการน าเสนอส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบสรุป บทสรุปนี้ระบุถึงข้อดีของสิ่ง

ประดิษบ์ที่จะช่วยแก้ปัญหา  
• ค าอธิบายอย่างสั้นเกี่ยวกบัภาพวาดประกอบ เป็นล าดับของภาพวาดประกอบการอธบิายลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ 
• ค าอธิบายมอย่างละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ เป็นส่วนที่อธิบายองค์ประกอบ ส่วนประกอบ และค าอธิบายองค์ประกอบ ส่วนประกอบ 

และการท างานของส่ิงประกิษฐ์น้ันอย่างละเอียด 
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การเขียนข้อบ่งชี้ที่จะท าให้สามารถได้รับการปกป้อง
สิทธิของผู้ประดิษฐ์ 
• ถึงแม้ว่าการระบุข้อบ่งชี้น าเสนอเป็นลักษณะของค าพูด หากแต่ลักษระการเขียนเป็นตรรกะแบบ
คณิตศาสตร์ โดยที่โครงสร้างการเขียนเป็นสูตรดังนี้ 

 X = A+B+C โดยที่ A = u+v+w+.... 

• สูตรนี้สามารถเขียนในภาษาเขียนได้ดังนี้ สิ่งประดิษฐ์ X ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย  3 ส่วน
ได้แก่องค์ประกอบ A องค์ประกอบ B และองค์ประกอบ C โดยที่องค์ประกอบ A นั้นมีองค์ประกอบ
ย่อยสามส่วนได้แก่ องค์ประกอบย่อย u องค์ประกอบย่อย v และองค์ประกอบย่อย w  
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การยื่นเอกสารค าร้องขอขึ้นทะเบียน 

• การยื่นเอกสารค าร้องส าหรับการขอขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างของ
การยื่นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรด้านการออกแบบ  

• ส าหรับสถานที่ยื่นค าร้องนั้นสามารถกระท าได้ที่ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) ส านัก
สิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ. สนามบินน้ า ต.บางกระสอ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่ท่านมีภูมิล าเนาอยู่ โดยสามารถ ยื่นขอ
โดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมช าระค่าธรรมเนียม หรือส่งค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมช าระค่าธรรมเนียม โดยช าระทางธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
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การด าเนินการหลังการยื่นค าร้องขอขั้นทะเบียนสิทธิบัตร 

• ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรน้ัน หากไม่ผ่านการพิจารณา นักประดิษฐ์ควรพิจารณาถึงค าถามดังต่อไปน้ี 

•  อะไรเป็นหน้าท่ีการท างานเฉพาะหรือส่วนประกอบของสินค้าท่ีได้รับการคิดค้นใหม่ ซ่ึงหน้าท่ีการท างานหรือ
ส่วนประกอบเฉพาะนี้ได้รับการอธิบายและระบุข้อถือสิทธิอย่างชัดเจนแล้วหรือไม่ รวมถึงค าอธิบายน้ันได้แสดงถึงการ
ท างานเชิงปฏิบัติอย่างดีแล้วหรือยัง 

•  การพิจารณาในการด าเนินการต่อในอนาคตท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ให้เสียโอกาสเชิงพาณิชย์และไม่เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลข้อถือสิทธิส่ิงประดิษฐ์ก่อนท่ีจะสามารถยื่นค าร้องอีกได้ 

•  พิจารณาถึงโอกาสและข้อจ ากัดในอนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับการยื่นและใช้งานสิทธิบัตรในอนาคต ว่าจะท าให้ต้องใช้
เวลาและทรัพยากรอย่างไร และมีผลต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร  

•  ข้อถือสิทธิน้ันเน้นเฉพาะการป้องกันการลอกเลียนแบบเท่าน้ันหรือสามารถท าให้เป็นการป้องกันการแข่งขัน
ทางตรงในอนาคต 
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การด าเนินการหลังการยื่นค าร้องขอขั้นทะเบียนสิทธิบัตร 

• ในการยื่นขอข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรนั้น หากไม่ผ่านการพิจารณา นักประดิษฐ์ควรพิจารณาถึงค าถามดังต่อไปนี้ 

• อะไรเป็นหน้าท่ีการท างานเฉพาะหรอืส่วนประกอบของสินค้าท่ีได้รบัการคดิค้นใหม่ ซึ่งหน้าที่การท างานหรือ
ส่วนประกอบเฉพาะนี้ได้รบัการอธิบายและระบุข้อถือสิทธิอย่างชัดเจนแลว้หรอืไม่ รวมถึงค าอธิบายนั้นได้แสดงถึง
การท างานเชิงปฎิบัติอย่างดีแล้วหรือยัง 

• การพิจารณาในการด าเนินการต่อในอนาคตที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เสียโอกาศเชิงพาณิชย์และไมเ่ป็นการเปิดเผย
ข้อมูลข้อถือสิทธิสิ่งประดิษฐ์ก่อนท่ีจะสามารถยื่นค ารอ้งอีกได้ 

• พิจารณาถึงโอกาศและข้อจ ากัดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการยืน่และใช้งานสิทธิบัตรในอนาคต ว่าจะท าให้ต้องใช้
เวลาและทรัพยากรอย่างไร และมีผลต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร  

• ข้อถือสิทธนั้นเน้นเฉพาะการป้องกันการลอกเลียนแบบเท่าน้ันหรอืสามารถท าให้เป็นการป้องกันการแข่งขัน
ทางตรงในอนาคต 
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บทสรุป 

• กลยุทธ์ของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของโมเดล
ทางธุรกิจและการน าสินคา้เข้าตลาดเนื่องจากว่า สินค้าหลายประเภทโดยเฉพาะสนิค้าเทคโนโลยนีั้น อาจ
จ าเป็นต้องมีสินค้าท่ีเกี่ยวเนื่องหรือใช้ร่วมเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพ  

• ดังนั้นการที่มีการใช้สิทธิบัตรเพื่อการปกป้องอย่างเดียวนั้นอาจเป็นการปิดกั้นคู่แข่งและเป็นการสรา้งความ
ได้เปรียบก็จริง หากแต่ถ้าไม่สามารถควบคุมตลาดได้สนิค้าจะไมถู่กใช้เป็นมาตรฐาน  

• หากมีการให้ใช้สิทธิบัตรแบบเปิดกว้างสินคา้หรือบริการนั้นก็จะได้รบัการพัฒนาร่วมหรอืต่อยอด โดยที่เจ้าของ
สิทธินั้นอาจจะสร้างรายไดจ้ากการให้ใช้สิทธ์ิ การขายสินค้าเกี่ยวเนื่องหรือแม้แต่การกลางเป็นผูค้วบคุมตลาดใน
ระยะยาว   

• ดังนั้นในกระบวนการวางแผนธุรกิจหรอืพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจจ าเป็นต้องมีการรวมแผนการใช้ทรัพย์สนิทาง
ปัญญาด้วย  
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บทสรุป 

• ทรัพยสินทางปัญญาสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภทได้แก่ สิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์ สิทธิบัตร
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ
ความลับทางการค้า  

•ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นทางเลือกในการยื่นขอสิทธิบัตรมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและ
กลยุทธ์ของการใช้ทรัพยสินทางปัญญา เช่น ส าหรับสิทธิบัตร เป็นกลุ่มท่ีจ าเป็นต้องมีการขึ้นทะเบียน
เพ่ือปกป้องการลอกเลียนและการเข้าตลาดของสินค้าฌฉพาะประเภท ส าหรับลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การค้าและความลับทางการค้าไม่จ าเป็นต้องจดก็จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอัตโนมัติ 

22 



บทสรุป 

• หากพิจารณาเฉพาะเรือ่งของทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องมีการจดสทิธิบัตรนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิบัตรที่เกิดจาก
การประดิษฐ์ มีเง่ือนไขในการจะขอยื่นรับได้โดยพิจารณาจาก 4 คุณสมบัติที่ส าคัญ อันได้แก่ พิสูจน์ได้ถึง
อรรถประโยชน์ต่อบางกลุ่มบุคคลในบางสถาพแวดล้อมหรอืเง่ือนไข ข้อระบุของการประดิษฐ์นั้นไม่เคยมีหลกัฐานว่า
มีการเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อนในรูปแบบต่างๆ ไม่เป็นท่ีประจักษ์ (เชิงหลักฐาน) จากกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสภาพ
ปัญหาหรือยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรนี้เหมือนกัน และองค์ประกอบอ่ืน เช่น ค่าธรรมเนียม อายุการคุ้มครอง 
ขั้นตอนการจดทะเบียนท่ีไม่ยุ่งยากซึ่งผู้ขออาจจะน ามาประกอบการพิจารณาเลอืกว่าจะยื่นค าขอแบบใด 

•หากพิจารณาแล้วอยู่ในเงื่อนไขเบื้องต้นข้างต้นว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถจดสทิธิบัติได้ ให้ด าเนินการ 7 
ประการดังต่อไปนี้ พัฒนากลยุทธ์การขึ้นทะเบียน  การศึกษาข้อมูลการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้า การระบุข้อ
บ่งช้ี  ค าอธิบายถึงการท างานของสิ่งประดิษฐ์ การเขียนข้อบ่งช้ีที่จะท าให้สามารถได้รับการปกป้องสิทธิของผู้
ประดิษฐ์ การยื่นเอกสารค าร้องขอขึ้นทะเบียน และ การปรับปรุงจากผลการพิจารณาค าร้อง 
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พาณิชยกรรมทางการค้า  
(การน าสินค้าเข้าตลาด) 

1 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาแนวคิดสินค้า การ
พัฒนาสินค้า และการน าสินค้าเข้าตลาด  

• เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบของพาณิชกรรมทางการค้าหรือการน า
สินค้าเข้าตลาด 

• เพื่อให้สามารถพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ ระบุกลยุทธ์ธุรกิจ และแผน
ธุรกิจในการน าสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ 
 2 



หัวข้อ 

• บทน า 

• องค์ประกอบของพาณิชยกรรมทางการค้า 

• ความสัมพันธ์ของโมเดลทางธุรกิจกับพาณิชยกรรมทางการค้า 

• การพยาการณ์ทางการเงินโดยการจัดท างบการเงินล่วงหน้าและการประเมิน
ความเป็นไปได้ในการลงทุน 

• การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ 

• จากกลยุทธ์สู่แผนพัฒนาแผนธุรกิจ 
3 

บทน า 
• การพาณิชยกรรมทางการค้าหรือการน าสนิค้าเข้าตลาด เป็นกระบวนการวางแผนในการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา (กล่าวในบทถัดไป) และการน าสินค้าเข้าสูต่ลาด  

• ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาจ าเป็นต้องมีการจัดการให้เกิดประโยชน์ท้ังจากสรา้งความได้เปรียบในการ
แข่งขัน สร้างความแตกต่าง รวมถึงการปกป้องตลาดจากคู่แข่ง หากแต่ถ้าปกป้องทรัพย์สินยทางปัญญา
จะท าให้มัข้อจ ากัดด้านของการขชยายขอบเขตตลาดและมีสนิค้าใช้ร่วมหรอืการพัฒนาทดแทนน้อย  

• โมเดลทางธุรกิจนั้นก็จะน ามาซึ่งกระบวนการในการที่จะพิสูจนค์วามเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของสินค้าและ
บริการ (ที่มีหรือไม่มีการขึ้นทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา)  

• หากมีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจเป็นกระบวนการก าหนดกลยทุธ์และแผนการปฎิบัติการเพื่อจะใช้เป็น
แผนการด าเนินการและจัดหาเงินทุนในการด าเนินการ 

4 



องค์ประกอบของพาณิชยกรรมทางการค้า 

• องค์ประกอบของพาณิชยกรรมทางการค้าหรือการน าสินค้าเข้าตลาดมาจาก (1) การ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ (2) การน าสินค้าเข้าตลาด  

• การจัดการทรัพย์สินทางปัญญานี้นถูกให้ความส าคัญเป็นอย่างแรกเนื่องจากเป็นการ
ก าหนดถึงการที่จะน าสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดในรูปแบบธุรกิจได้ รวมถึงการพัฒนาขอบเขต
รายได้และจัดการกับค่าใช้จ่ายที่จะตามมาจากการก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินการใน
รูปแบบต่างๆ (ซึ่งจะอธิบายในบทถัดไป)  

• กระบวนการน าสินค้าเข้าตลาดจะเป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบของโมเดลธุรกิจที่
เหมาะสมที่จะน าสินค้าหรือบริการใหม่เข้าตลาดโดยที่มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืน 
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ความสัมพันธ์ของโมเดลทางธุรกิจกับ
พาณิชยกรรมทางการค้า 
• โมเดลทางธุรกิจเกิดขึ้นมาจากการท่ีสินค้าหรือบริการใหม่ถูกน ามาประเมินหา
รูปแบบในการน าเสนอแก่ลูกค้าท่ีถูกต้องและยั่งยืนผ่านการประสานของกลุ่ม
บุคคลและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องท้ังคู่ค้า ลูกค้า หุ้นส่วน ช่องทาง แหล่งรายได้ แหล่ง
ของต้นทุน การน าเสนอคุณค่าและการใช้ทรัพยากร  

• อเล็กซานเดอร์ ออสเทอร์วัลเดอร์ และ อีฟ พินเญอร์ (2557) ให้ข้อแนะน าถึง
แนะน าถึงแนวทางในการสร้างโมเดลธุรกิจว่าควรท่ีจะสามารถตอบค าถามพื้นฐาน
ส าคัญส าหรับธุรกิจได้ใน 4 ข้อนี้อันได้แก่ (1) ท าอะไร (2) ท าเพื่อใคร (3) ท า
อย่างไร และ (4) ท าแล้วคุ้มค่าเพียงใด 
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ความสัมพันธ์ของโมเดลทางธุรกิจกับพาณิชยกรรมทางการค้า 

แนวคิดพื้นฐานของโมเดลทางธุรกิจมาจากการที่เราสามารถทราบได้ว่าเราก าลังจะท าธุรกจิกบัใคร (หรือลูกค้าเราคือใคร) โดยที่ผู้ที่เป็นลูกค้า
เป้าหมายของเราจะได้รับประโยชน์ (ได้คุณค่า) อะไรจากสินค้าหรือบริการของเรา (รูปกล่องของขวัญ) โดยผ่านช่องทางใด (รูปรถบรรทุก) และ
อะไรจะเก็บรักษาลูกค้ากลุ่มนี้ได้ (รูปหัวใจ) โดยที่ธุรกิจนั้นต้องอยู่ให้ได้อย่างยัง่ยืน ทั้งนี้มาจากรูปแบบของรายได้ใด (รูปเครื่องคิดเงิน) โดยใช้
ทรัพยากรใด (รูปโต๊ะและค้นที่วาบนโต๊ะ) ผ่านกิจกรรมหลักใด  (รูปการขุด) เป็นพันธมิตรกับใคร (รูปแหวนคล้อง) และมีโครงสร้างต้นทุนเป็น
อย่างไร (รูปกระดาษที่มีรอยเขียน)  7 

โมเดลทางธุรกิจคานวาส 

8 



ความสัมพันธ์ของโมเดลทางธุรกิจกับ
พาณิชยกรรมทางการค้า 

9 

การพยาการณ์ทางการเงินโดยการจัดท างบ
การเงินล่วงหน้าและการประเมินความเป็นไปได้
ในการลงทุน 
• พยาการณ์ทางการเงินโดยการจัดท างบการเงินล่วงหน้าและการประเมินความ
เป็นไปได้ในการลงทุนเป็นกระบวนการในการท่ีจะตรวจสอบแนวคิดทางธุรกิจว่าจะมี
ความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือไม่ (หรือโมเดลธุรกิจนั้นจะสามารถสร้างรายได้และ
ผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมหรือไม่  

• กระบวนการด าเนินการนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) การวางแผน การ
ควบคุมทางการเงินและการพัฒนางบการเงินล่วงหน้า และ (2) การประเมินความ
เป็นไปได้ในการลงทุนและการตัดสินใจในการลงทุน 
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การวางแผน การควบคุมทางการเงนิ
และการพัฒนางบการเงนิล่วงหน้า 
• การวางแผนทางการเงิน หมายถงึ  การพยาการณ์ของยอดขาย รายได้ การ
ใช้ประโยขน์สนิทรัพย์และใทรัพย์สนิ ภายใต้สมมตุิฐานท่ีเปล่ียนแปลงของ
เง่ือนไขทางการผลติ เง่ือนไขทางการตลาด และเง่ือนไขทางทรัพยากร
ตลอดจนเง่ือนไขทางสภาพแวดล้อมอ่ืน 

• การควบคมุทางการเงินหมายถึง การควบคมุการด าเนินการทางการเงินให้
เป็นไปตามแผนทางการเงินเพ่ือให้สอดคล้องกบัเง่ือนไขหรือสถานกาณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง  
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การวางแผน การควบคุมทางการเงนิและการพัฒนา
งบการเงินล่วงหน้า 
• วิธีการประเมินยอดขายเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนางบการเงินล่วงหน้านั้นมาจาก 3 กรณีได้แก่
การ การก าหนดเป็นนโยบายจากคณะกรรมการบริหาร (หรือเป้าหมายของผู้ประกอบการ) จากผู้ปฏิบัติการ
ในตลาด เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายที่ใกลชิ้ดกับตลาด หรือจะใช้วิธีผสมผสานและตกลงร่วมกันว่าเป็นเท่าไหร่ จาก
เงื่อนไขหรือการลงทุนในกิจกรรมใด  

•เมื่อมีการประมาณยอดขายแลว้จึงเริม่มีการพัฒนางบการเงินล่วงหน้า ซึ่งโดยพื้นฐานจะประกอบด้วย 2 งบ
การเงินย่อยอันได้แก่ งบก าไรขาดทุนล่วงหน้า และงบดุลล่วงหน้า  

• เงื่อนไขส าคัญในการพัฒนางบการเงินล่วงหน้านั้นมาจากสมุมติฐานที่ว่า ข้อมูลการเงินในอดีตจะเป็นฐานใน
การประเมินอนาคต ซึ่งสมมุติฐานนี้ท าให้ได้วิธีการประเมินอย่างง่ายและไม่ซับซอ้น หากแต่มีความคลาด
เคลื่อนที่ต้องยอมรับ เนื่องจากเป็นการปรับร้อยละรายได้ในอนาคต และน าเกณฑ์การปรับรายได้ตามรอ้ย
ละมาปรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง วิธีนี้จึงถูกเรียกว่า ‘วิธีร้อยละของยอดขาย’ 

12 



การวางแผน การควบคุมทางการเงินและการพัฒนางบ
การเงินล่วงหน้า 

• ส าหรับงบก าไรขายทุนล่วงหน้านั้นวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อ
แสดงผลการด าเนินการตามแผนหรือแนวคิด มีการพิจารณาถึง
รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไรก่อนภาษีและเงินปันผล ก าไรสุทธิ เงิน
เหลือสะสมที่จะน าไปลงทุนต่อ  

• งบดุลย์ล่วงหน้าจะแสดงถึงฐานะทางการเงิน ณ จุดสิ้นสุดของ
ช่วงเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ข้อมูลจะแสดงถึงทรัพย์สิน หนี้สิน การ
ลงทุน และการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาและด าเนินธุรกิจ 

ตัวอย่างงบก าไรขาดทุน ของบริษัท กขค จ ากัด ณ สิ้นวันท่ี 31 ธันวาคม 256X  
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การประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนและการ
ตัดสินใจในการลงทุน 
• การประเมินการเป็นไปได้ในการลงทุนนั้นเป็นการวิเคราะห์ทางการเงินส าหรับการพัฒนาโครงการหรอื
พัฒนาธุรกิจท่ีการลงทุนและด าเนินการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี  

• ข้อมูลการวิเคราะห์จะมาจากการพยาการณท์างการเงินโดยการจัดท างบการเงินลว่งหน้าโดยที่มีการเพิ่ม
รายละเอียดงบการเงินลว่งหน้ามากขึ้น ในด้านของการมีสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการที่มากกว่า 1 
ปี เพ่ิมขึ้นเช่น การปรับค่าแรง การปรับค่าไฟฟ้า การเพิ่มขึ้นของต้นทุน รายจ่าย และการปรับขึ้นราคา ทั้งนี้
เนื่องจากการด าเนินการในระยะกลางและระยาวจะมีเงินเฟ้อเป็นเงื่อนไขการปรบัขึ้นของต้นทุนและมูลค่าของ
เงินท่ีมีการปรับตัวลดลงตามระยะเวลาในอนาคต 

• ในการเข้าใจการด าเนินการดา้นการประเมินความเป็นไปไดใ้นการลงทุนนั้น จ าเป็นต้องทราบถึง (1) มูลค่า
ของเงินตราที่ปรับเปลี่ยนตามเวลา (2) วงจรโครงการ และ (3) การตัดสินใจเพื่อการลงทุน 
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มูลค่าของเงินตราทีป่รับเปลี่ยนตามเวลา  

• เนื่องจากมูลค่าของเงินเปลี่ยนไปตามเวลา ดังนั้นมูลค่าของเงินในอนาคตมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้มีสมมุติฐานว่าจากการเปรียบเทียบเงินในจ านวนเดียวกันในปัจจุบันและในอนาคต  

• การประเมินความเป็นไปได้และการตัดสนิใจลงทุนจึงให้ความส าคัญกับมลูค่าของเงินท่ีปรับเปลีย่นตาม
เวลา เนื่องจากยิ่งโครงการด าเนินการยาวนานเท่าไหร่ มูลค่าของรายได้ในอนาคตเมื่อเทียบกับมูลค่า
ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีจ านวนเท่ากันแต่มูลคา่ก็จะไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นผลให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ในโครงการนั้นไม่เท่ากันหรืออาจจะท าให้ถึงภาวะที่ขาดทุนได้  

• ตัวอย่าง หากมีคนก าหนดรายได้ของบุคคลหนึ่งในอัตราคงท่ีที่ 10,000 บาทต่อเดือนตลอดอายุสัญญา 
10 ปี รายได้ ณ 1 ถึง 2 ปีแรกอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในการครองชีพมากนักแต่เมื่อเลยปีที่ 3 เป็นต้น
ไปจะเริ่มมีผลกระทบเรือ่งต้นทุนค่าครองชีพท่ีปรับขึ้นต่อเนื่องและจะท าให้สดุท้ายประเมินได้ว่าการไดร้ับ
รายได้แบบคงที่ตลอดสัญญา 10 ปีนั้นไม้มีความคุ้มค่าเพียงพอเทียบเท่ากับการท าอย่างอ่ืนท่ีอาจได้
ผลตอบแทนท่ีปรับตังขึ้นสอดคล้องกับมูลค่าของเงินมากกว่า  
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วงจรโครงการ 

• ปัจจัยท่ีให้ในการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนคือการลงรายละเอียดด้าน
ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการและปัจจัยท่ีจะกระทบโครงการทางธุรกิจ  

• ท้ังนี้เนื่องจากการประมาณการพยากรณ์ทางการเงินโดยการจัดท างบการเงิน
ล่วงหน้ายังไม่ได้แสดงให้เห็นการลงรายละเอียดที่พียงพอเกี่ยวกับโครงการ  

• ดังนั้นการเข้าใจวงจรของโครงการจะท าให้สามารถพัฒนาโมเดลการประเมิน
ความเป็นไปได้ของธุรกิจท่ีละเอียดขึ้นและสะท้อนตาอความเป็นจริงมากขึ้น  
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วงจรโครงการ 

• กระบวนการวางแผนโครงการหรือวงจรโครงการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ล าดับขึ้นตอน ดังนี้ 
•  ขั้นตอนการก าหนดโครงการลงทุน เป็นกระบวนการแรกในการพิจรณาถึงแนวคิดของโครงบการและการจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อลงทุนใครงการที่มีความส าคัญต่อเป้าหมายของธุรกิจ 
•  ขั้นตอนการเตรียมการ เป็นการระบุรายละเอียดของโครงการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ โดยพื้นฐานมาจากข้อมูลที่ส าคัญ 3 

ด้าน อันได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิก และด้านการเงิน เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และสิ่งแวดล้อมควบคู่ด้วย 
•  ขึ้นตอนการประเมินและอนุมัติโครงการ เป็นขึ้นตอนในการประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินการและความสอดคล้อง

ต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร ก่อนการด าเนินการอนุมัติเพื่อด าเนินการ 
•  ขั้นตอนการน าโครงการไปปฎิบัติ เป็นกระบวนการในการวางแผนการปฎบิัติการ และการน าแผนการด าเนินการไป

ปฎิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ 
•  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ส าหรับกระบวนการติดตามนั้นเป็นการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและรายงานการ

ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินการ ส่วนการประเมินผลนั้นเป็นกระบวนการในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และ
ผลกระทบของโครงการต่อเป้าหมายการด าเนินการของธุรกิจ 
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การตัดสินใจเพื่อการลงทุน 

• การตัดสินใจเพื่อการลงทุนเป็นสว่นหน่ึงของการประเมนิโครงการว่ามีการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไมจ่ากการที่น า
ทรัพยากรเหล่านั้นไปลงทุน  

• ทั้งนี้แกณฑ์การประเมินโครงการเพือ่การตัดสินใจในการลงทนุสามารถ
ประเมินได้เป็น 2 วิธีหลักคือ  
• เกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสินใจโดยไม่ปรับค่าของเวลา และ  
• เกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสินใจโดยปรับค่าของเวลา 
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เกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสินใจโดยไม่ปรับ
ค่าของเวลา 
• ส าหรับเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตดัสินใจโดยไม่ปรับคา่ของเวลานั้นเป็นเกณฑ์การตัดสนิใจที่ไม่เอา
ปัจจัยด้านราคามาก าหนดมูลค่าของเงินท าให้มูลคา่ของเงินในอนาคตมีค่าเท่ากับมูลค่าของเงิน ณ ปัจจุบัน  

• ดังนั้นการพิจารณาตัดสินใจจะอิงกับผลตอบแทนในการลงทุนที่ไม่ปรบัมูลค่า และระยะเวลาที่รายได้ในอนาคต
จะมีผลตอบแทนเทียบเท่ากับมูลค่าของเงินท่ีลงทุน  

• ข้อดีของเกณฑ์การตัดสินใจนี้คือง่ายในการด าเนินการ โดยมีสูตรการค านวณส าคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = (ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการด าเนินงาน/มูลค่าการลงทุน) X 100 

 ระยะเวลาคืนทุน = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก/ผลประโยชน์สทุธิเฉลีย่ตอ่ปี 
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การตัดสินใจเพื่อการลงทุน 

• การตัดสินใจเพื่อการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการว่ามีการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่จากการท่ีน าทรัพยากรเหล่านั้นไป
ลงทุน  

• ท้ังนี้แกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนสามารถประเมินได้เป็น 
2 วิธีหลักคือ  
• เกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสินใจโดยไม่ปรับค่าของเวลา และ  
• เกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสินใจโดยปรับค่าของเวลา 
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เกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสินใจโดยไม่ปรับ
ค่าของเวลา 
• ส าหรับเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสนิใจโดยไม่ปรบัค่าของเวลานั้นเป็นเกณฑก์ารตัดสินใจที่ไม่เอา
ปัจจัยด้านราคามาก าหนดมูลค่าของเงินท าให้มูลคา่ของเงินในอนาคตมีค่าเท่ากับมูลค่าของเงิน ณ ปัจจุบัน  

• ดังนั้นการพิจารณาตัดสินใจจะอิงกับผลตอบแทนในการลงทุนที่ไม่ปรบัมูลค่า และระยะเวลาที่รายได้ในอนาคต
จะมีผลตอบแทนเทียบเท่ากับมูลค่าของเงินท่ีลงทุน ข้อดีของเกณฑ์การตัดสินใจนี้คือง่ายในการด าเนินการ โดยมี
สูตรการค านวณส าคญัที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = (ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการด าเนินงาน/มูลค่าการลงทุน) X 100 

 ระยะเวลาคืนทุน = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก/ผลประโยชน์สทุธิเฉลีย่ตอ่ปี 
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เกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสินใจ
โดยปรับค่าของเวลา 
• ส าหรับเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสินใจโดยปรับค่าของเวลานั้น เป็นการ
ตัดสินใจจากการท่ีใช้ข้อมูลรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีปรับขึ้นตามเวลา และ
ผลประโยชน์ท่ีได้ในอนาคตมาปรับมูลค่า (ตามอัตราคิดลด)  

• เพื่อให้สามารถประเมนผลตอบแทนท่ีจะเกิดขึ้นของของโครงการว่ามีความคุ้มค่ามาก
เพียงใดหากมีการปรับมูลค่าของเงินเป็นมูลค่าของเงิน ณ ปัจจุบัน เกณฑ์ในการประเมิน
โครการเพื่อการตัดสินใจโดยปรับค่าของเวลา ท่ีนิยมใช้ส าหรับโครงการได้แก่ (1) มูลค่า
ปัจจุบัน (2) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ และ (3) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ค่าใช้จ่าย 
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เกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสินใจโดย
ปรับค่าของเวลา 
• มูลค่าปัจจุบันสุทธิ คือมูลค่าผลประโยชน์รวมสทุธิที่ได้จากโครงการโดยหักมูลค่าของเงินตามกาลเวลา  

• ทั้งนี้หากมูลค่าปัจจุบันสุทธิน้อยกว่า 0 นั้นหมายความว่าไม่คุ้มค่า ซึ่งหากมีมูลค่าปัจจุบันท่ี 0 หรือ
มากกว่าก็จะเป็นเกณฑท์ี่ยอมรับไดว้่าผลตอบแทนสทุธิจากโครงการมีความคุ้มคา่เพื่อพิจารณาลงทุน
ต่อไป  

• ทั้งนี้การค านวณผลตอบแทนสุทธิโดยใชมูลค่าปัจจุบันนั้นอิงจากกระแสเงินสด ไม่ใช่ผลรวมของก าไรสุทธิ
ปรับมูลค่าตามเวลา โดยสูตรค านวณมูลค่าปัจจบุันสุทธิเป็นดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสินใจโดย
ปรับค่าของเวลา 
• อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ เป็นอัตราผลตอบแทนที่ใช้อัตราคิดลดในการหามูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการลงทุน โดยท าให้มูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดรับ
เท่ากับเงินลงทุนที่จ่ายไปพอดี วิธีการค านวนจะเป็นการทดลองแบบสุ่มเพ่ือหาว่าอัตราที่สุ่มขึ้นมาจ า
ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมิค่าเป็น 0 เมื่อใด  

• หมายเหตุ อัตราผลตอบแทนภายใน เป็นอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการลงทุน และต้อง
เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ จากการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการ
ลงทุนมาจากอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง หรือใช้ต้นทุนเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของเงินทุนที่จัดหามาเป็นตัวอ้างอิง 
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เกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสินใจโดย
ปรับค่าของเวลา 
• อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (หรือดัชนีก าไร) เป็นดัชนีที่เกิดจากการเปรียบเทียบ
อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนในมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
โครงการ และมูลค่าปัจจุบันรวมของเงินลงทุนจ่าย เมื่อมีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการตาก
เงินลงทุนเป็นอัตราคิดลด โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย = มูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดรับท่ี
คาดว่าจะได้รับจากโครงการ/และมูลค่า ปัจจุบันรวมของเงินลงทุนจ่าย 
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เกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อการตัดสินใจโดย
ปรับค่าของเวลา 
• หากผลการค านวณมีค่ามากกว่า 1 โครงการมีผลตอบแทนสูงกว่าเงินลงทุนที่มีการลงทุนไป (ต่อ 1 
บาท) ซึ่งหากผลการค านวณมีค่าเท่ากับ 0 โครงการมีผลตอบแทนเท่ากับเงินลงทุนที่มีการลงทุนไป 
(ต่อ 1 บาท) และหากผลการค านวณมีค่าน้อยกว่า 0 โครงการมีผลตอบแทนน้อยกว่าเงินลงทุนที่มี
การลงทุนไป (ต่อ 1 บาท) 

•เกณฑ์ในการตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมดนี้จะช่วยให้ระบุได้ถึงความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจที่เกิด
จากสินค้าหรือบริการใหม่ ซึ่งหากผลตอบแทนมากกว่า 0 ให้พิจารณาด าเนินการต่อ หากแต่ถ้าผล
ตอบเทนเท่ากับ 0 หรือน้อยกว่าให้พิจารณาเปลี่ยนรูปแบบโมเดลทางธุรกิจหรือยกเลิกการด าเนินการ
เนื่องจากสภาพตลาดทหรือการด าเนินการขององค์กรยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ 
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การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ 

• ส าหรับแนวคิดการพัฒนากลยทุธ์ทาง
ธุรกิจคือการน าเอาข้อมูล ปัจจัยภายใน
และภายนอกมาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางในการด าเนินธุรกิจที่จะ
พัฒนาขึ้นจากการเอาสินค้าหรือบริการ
ใหม่เข้าตลาด กระบวนการในการพัฒนา
กลยุทธ์ธุรกิจ  
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การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ 

• การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทานโยบายการเมือง ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม (อันประกอบไปด้วย  การแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรม การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ อ านาจการต่อรองของลูกค้า อ านาจการต่อรองของคู่ค้า)  

• การวิเคราะห์ภายในประกอบด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กร คู่ค้า ลูกค้า การวิเคราะห์ทรัพยากร 
(อันประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์ เครื่องจักร และทรัพยากรเงิน) การวิเคราะห์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร การเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ของผู้พัฒนาเทคโนลยี พันทกิจหรือความตั้งใจที่จะด าเนินการ และ
นโยบายการด าเนินการของธุรกิจ 
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การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ 

• การพัฒนากลยุทธ์นั้นมาจากการที่น าข้อมูล มาย่อยโดยใช้เครื่องมือกรองข้อมูลที่รู้จักกันในชื่อของ 
SWOT หรือ TOWS โดยการใช้งานของเครื่องมือทั้งสองตัวนี้คือการย่อยข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกมาเพ่ือระบุถึงจุดอ่อนหรือจุดแข็งขององค์กร ก่อนที่จะมาสังเคราะห์ถึงคุณลักษณะของ
จุดอ่อนและจุดแข็งว่าจะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกในด้านของโอกาสและอุปสรรคด้วย
แนวทางไหน อย่างไร  

• ข้อมูลไดจ้ากการการวิเคราะห์เพื่อหากลยุทธ์จากเครื่องมือ SWOT/TOWS นั้นจะมาก าหนดทิศทาง
ในการด าเนินการขององค์กรทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว รวมถึงเป็นแกนในการพัฒนาแผนทาง
ธุรกิจที่จะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติการเพ่ือให้ธุรกิจกิจสามารถน าสินค้าเข้าคลาดได้ในรูปแบบของ
องค์กรและมีความยั่งยืนในการด าเนินการ  
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จากกลยุทธ์สู่แผนพัฒนาแผนธุรกิจ 

• แผนการพัฒนาธุรกิจนั้นเป็นกระบวนการในการลงรายละเอียดของกลยุทธ์ 

• แผนธุรกิจนั้นระบุรายละเอียดเชิงปฎิบัติการซึ่งประกอบไปด้วย แผนการด าเนินการ งบประมาณ 
วิธีปฎิบัติการและตัววัดประเมินการด าเนินการ เพ่ือประโยชน์ในแผนธุรกิจในด่านของการสื่อสาร 
การเข้าถึงแหล่งทุน หรือการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ การพัฒนาแผนธุรกิจจึงมี
ความจ าเป็น  

• รัชกิจ กล่องพยาบาล (2550) ระบุถึงองค์ประกอบของแผนธุรกิจจ านวน 11 รายการ อันได้แก่ 
บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของการเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ สินค้าหรือบริการ 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน แผนการ
บริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงินและแผนประเมินความเสี่ยง 
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บทสรุป 

• การน าสินค้าเข้าตลาดภาคต่อเนื่องจากกระบวนการระบุแนวคิดผลติภณัฑแ์ลการพัฒนาผลติภัณฑ์ โดย
กระบวนการน าสินค้าเข้าตลาดนั้นเน้นด้านของวางโมเดลทางธุรกิจ การจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา การพยากรณ์
ความต้องการและพัฒนาแผนการในการเข้าตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของการสร้างเป็นแผนทางธุรกิจที่
สร้างความยั่งยืน 

• โมเดลทางธุรกิจเป็นสว่นแรกในการน าสินค้าเข้าตลาด เนื่องจากสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ที่ถูกพัฒนาแล้วควรจะ
ถูกน ามาพิจารณาถึงโมเดลธุรกิจของสินค้าหรือบริการใหม่ หากเป็นสินค้าท่ีถูกพัฒนาต่อยอดจากสินค้าเดิม สินค้า
จะถูกมองเป็นสายผลิตภณัฑท์ี่เพ่ิมเติมในโมเดลธุรกจิเดมิ (ซึ่งในบทนี้ไม่ได้กล่าวถึง)  

• โมเดลทางธุรกิจประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีมีความสมัพันธ์กัน 9 องค์ประกอบ อันได้แก่ พันธมิตรหลัก กิจกรรม
หลัก ทรัพยากรหลัก คุณค่าของสินค้าและบริการที่น าเสนอ ความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่องทางเข้าถึงลูกค้า กลุ่ม
ลูกค้า โครงสร้างต้นทุน ที่มาและรูปแบบของรายได้ซึ่งแต่ละองค์ประกอบสร้างให้เกดิการไหลและการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าหรือบริการผ่านกลไกของการลงทุน 
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บทสรุป 
• เมื่อมีความเข้าใจถึงโมเดลทางธุรกิจ และทราบถึงทรัพยากรหลักในการด าเนินธุรกิจ (สิทธิทางปัญญาเป็นหนึ่งใน
ทรัพยากรหลัก เทียบเท่ากับบุคลากร เครื่องจักร และเงิน) ก็จะน ามาสู่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโมเดล
ธุรกิจและเริ่มจากการวางกลยุทธ์และแผนของธุรกิจ  

• โดยพื้นฐานประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน การพัฒนากล
ยุทธ์ (ซึ่งรวมไปถึงการระบุให้ชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางในการด าเนินการในระยะสั้น กลาง และ
ยาวขององค์กร) ก่อนท่ีจะมีการพัฒนาแผนธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเอกสารในการสือ่สาร เป็นเอกสารส าหรับการเข้าถึง
แหล่งทุน และการเป็นข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติการของธุรกิจ  

• ทั้งนี้องค์ประกอบของแผนธุรกิจที่ใช้ในการเข้าถึงแหล่งทุนในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อน าสนิค้าเข้า
ตลาดประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ อันได้แก่  บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของการเสนอแผนธุรกิจ ความ
เป็นมาของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มภายนอก การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน แผนการบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการผลติ แผนการเงิน และแผนประเมินความเสี่ยง ซึ่งการ
ด าเนินการเพื่อน าสินค้าเข้าตลาดก็จะสิน้สุดตรงการประเมินผลและการปรับปรงุแผนการด าเนินการต่อไป  
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