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การสร้างผู้ประกอบการ
อ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย
บทนา
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม กฎระเบียบข้อบังคับ การแข่งขันและเทคโนโลยีมีอทิ ธิพลสาคัญต่อวิถี
ชีวิตมนุษย์ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีพลวัตร และความซับซ้อนเป็นปัจจัยสาคัญส่วนหนึ่งที่ทาให้การทางานใน
สาขาวิชาชีพต่างๆในต้องการคนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะสายงาน มีภาวะผู้นา มีคุณธรรมเชื่อถือได้ มีความสามารถ
หลากหลาย มีวิสัยทัศน์รอบรู้ มีความมุ่งมั่น อดทน ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ มีแรงบันดาลใจ มีพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และ
ศักยภาพในการพัฒนาต่อไปในอนาคต คุณลักษณะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะพืน้ ฐานของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จ ดังนัน้ การมีแนวคิดแบบผูป้ ระกอบการไม่จากัดจาเพาะสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจเท่านัน้ ผู้ที่ทางานอยูใ่ นหน่วยงาน
ต่างๆก็สามารถนาลักษณะความเป็นผูป้ ระกอบการไปใช้เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาตนเองและงานที่รับผิดชอบได้
ในหัวข้อวิชานี้มุ่งที่จะสร้างนักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการโดยปลูกฝังกรอบความคิดของผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurial Mindset) การทาโมเดลธุรกิจ (Business Model) ขั้นตอนการสร้างธุรกิจแบบผูป้ ระกอบการ (Disciplined
Entreprenueship) และการตลาด (Marketing) ให้กับนักศึกษา ไม่ว่านักศึกษาจะเป็นผูป้ ระกอบการหรือทางานเป็นบุคลากรใน
องค์การต่างๆ นักศึกษาสามารถใช้กรอบแนวคิดของผูป้ ระกอบการไปปรับใช้กับงานที่ทาได้

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
ความหมาย
การดาเนินธุรกิจอยูค่ ู่กับมนุษย์มาช้านานตั่งแต่สมัยที่ใช้การแลกเปลี่ยนผลผลิตที่เกินความต้องการกับสิ่งอื่นๆที่
ต้องการ ก่อนการใช้ระบบเงินตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ผู้ประกอบการในทางการบริหารธุรกิจ หมายถึง ผู้สร้างธุรกิจ
ขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการดาเนินงาน ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน และมุ่งหวังผลกาไรที่จะเกิดขึ้นจากธุรกิจ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จมักจะมีลักษณะของความเป็นคนที่มคี วามมุ่งมั่นที่จะประสบความสาเร็จ ยอมรับความเสี่ยง
มีแนวคิดในการทาธุรกิจ มีระบบระเบียบแบบแผนเฉพาะตนในการดาเนินธุรกิจ มีความสามารถในการบริหาร (คน, ทรัพยากร,
ความสัมพันธ์ และเครือข่าย) คาดการณ์อนาคตได้แม่นยา
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หลักการเป็นผู้ประกอบการ
หลักการเป็นผูป้ ระกอบการ คือ “การคิดและลงมือทา” การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จนั้นไม่ง่ายแต่ก็ไม่
อยากเกินไปสาหรับคนที่มคี วามฝัน มีไอเดีย และมีความต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการ ยิ่งในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า
และเอื้ออานวยให้กบั ผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆที่มเี งินทุนไม่มากหรือไม่ต้องการเสี่ยงมากจากการลงทุนสูงๆ โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นตัวช่วยเพื่อลดข้อจากัดเรื่องทุน การใช้ทรัพยากรจานวนมาก และการเข้าถึงลูกค้า
ผู้ที่จะเป็นผูป้ ระกอบการจะต้องศึกษาข้อมูลหรือมีความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ เช่น สินค้าและ
บริการ คู่แข่ง คู่ค้า ลักษณะอุตสาหกรรม ความต้องการของลูกค้า ช่องว่างธุรกิจในอุตสาหกรรม การกระจายสินค้า ประสบการณ์
ของคู่แข่ง สภาพแวดล้อมธุรกิจ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไอเดียใหม่ๆ เมื่อมีข้อมูลทีจ่ าเป็นต่อ
ความอยู่รอดและยั่งยืนของธุรกิจแล้วจะเป็นผูป้ ระกอบการได้ต้องลงมือทา กล้ารับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จมักจะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร เช่น ความรู้ แนวคิด มนุษยสัมพันธ์ ความมุง่ มั่นไม่ย่อท้อ ความเด็ดเดี่ยว
ความอดทน ความกล้า ความจริงใจ ความขยันหมั่นเพียร
กลุ่มนักวิชาการหลายสานักการศึกษาที่มีชื่อเสียงของโลกได้เสนอแนวทางการเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ ตาม
ชนิดของผู้ประกอบการและด้านการเป็นผูป้ ระกอบการที่แต่ละสานักสนใจและทาการศึกษาวิจัย เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
เสนอหลักการการเป็นผู้ประกอบการแบบนวัตกรรม

รูปแบบ
ผู้ประกอบการมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium EnterpriseSME) (สมคิด บางโม, 2559 และ ธงชัย สุทธิสม, 2560) และผูป้ ระกอบการมุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation-Driven EnterpriseIDE) (Aulet, 2013) ผูป้ ระกอบการทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะพื้นฐานของความเป็นผู้ประกอบการทีเ่ หมือนกันคือเป็นผู้สร้าง
ธุรกิจ (คิด จัดหาองค์ประกอบ และบริหารจัดการจนเกิดธุรกิจ) และยอมรับความเสี่ยง ส่วนที่แตกต่างกัน SME กับ IDE คือ
ขนาดธุรกิจ จานวนเงินลงทุน ความเสี่ยง ขนาดของตลาด และความเป็นนวัตกรรม
กิจการแบบ SME มักจะก่อตั่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดท้องถิน่ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นของ
คนๆเดียว ธุรกิจครอบครัว หรือถือหุ้นโดยคนจานวนน้อย การดาเนินธุรกิจต้องการการดูแลใกล้ชิด ใช้เงินทุนไม่มากนัก ในขณะ
ที่กิจการแบบ IDE จะมีความเสี่ยงสูงกว่า จุดเริ่มต้นของธุรกิจอยูท่ กี่ ารมีนวัตกรรมและความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร มุ่งหวังที่
จะจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปทีต่ ลาดขนาดใหญ่ทั้งในและนอกประเทศ ผู้ประกอบการแบบ IDE มักจะเป็นทีมงาน ต้องใช้ทุนจานวน
มากจึงมักจะระดมทุนด้วยการขายหุ้นของบริษัท ใช้ระยะเวลาในการคิด ทดสอบ และสร้างธุรกิจนานกว่าแบบ SME
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องค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จมักจะเริ่มต้นจากการมีคุณสมบัติอย่างน้อย 2 ใน 3 อย่างนี้คือ 1). มีไอเดีย 2).มี
เทคโนโลยี 3). มีแรงบันดาลใจ ซึ่ง 1 ใน 2 หรือ 3 คุณสมบัตบิ ัตินนั้ มักจะมีแรงบันดาลใจเป็นคุณสมบัติยืนพื้น ผูป้ ระกอบการที่
ประสบความสาเร็จระดับโลกหลายคนมีคุณสมบัตคิ รบทั้ง 3 อย่าง เช่น Steve Jobs, Bill Gates, Eiji Toyoda และ Mark
Zuckerberg แบรนด์ระดับโลกที่เริ่มต้นด้วยการมีคุณสมบัติ 2 อย่างแล้วพัฒนาให้มีคุณสมบัติอื่นภายหลัง เช่น Star Buck,
Dean&Deluca, Channel และ Replay จะเห็นได้ว่าผูป้ ระกอบการแบบนวัตกรรมมักจะมีคุณสมบัติพื้นฐานทั้ง 3 อย่าง ส่วน
ผู้ประกอบการแบบSME (ซึ่งต่อมาถ้าประสบความสาเร็จก็จะขยายเป็น MNC-Multinational Corporation) มักจะเริ่มต้นต้นด้วย
ไอเดียแบบใหม่ๆทีเ่ ป็นเลิศ และแรงบันดาลใจ
ถ้าอยากเป็นผู้ประกอบการทีป่ ระสบความสาเร็จก็ต้องคิดและทาแบบผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็จพร้อมทั้งมี
ความพิเศษในรูปแบบเฉพาะของตัวเองที่โดดเด่นและให้คุณค่า นัน่ คือเรียนรู้จากคนทีท่ าแล้วสาเร็จ เอาบทเรียนมาจับประเด็นที่
เป็นเรา เอามาบูรณาการณ์กับไอเดียใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆแล้วลงมือสร้างธุรกิจ ลักษณะสาคัญของผูป้ ระกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จมีดังนี้
1. ช่างคิด (Curiosity)
2. รักในสิ่งที่ทา (Passion)
3. มุ่งมั่น (Focus)
4. ใส่ใจบริการ (Service)
5. มีแนวคิดใหม่ๆ (Innovation)
6. มีวิสัยทัศน์ (Seeing what other do not)
6. มีความรับผิดชอบสูง (Responsibility)
7. มีสัจจะและซื่อตรง (Honesty)
8. ยอมรับความเสี่ยง (Risk taker)
9. ยืดหยุ่น (Flexibility)
10. มีเป้าหมายสูง (Ambition)
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11. ทางานหนัก (Hard working)

การตลาด
ความหมาย
ปีเตอร์ ดรัคเคอร์ ให้ความสาคัญกับการตลาดอย่างมากในการทาธุรกิจ โดยกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของธุรกิจคือการ
สร้างลูกค้าโดยธุรกิจมี 2 หน้าทีห่ ลักคือ การตลาดและการสร้างนวัตกรรม โดยการตลาดเป็นตัวแยกความแตกต่างและความไม่
เหมือนใครของธุรกิจ (Trout, 2006) การตลาดไม่ใช่การขายและมีความแตกต่างกับการขายตั่งแต่วัตถุประสงค์ กระบวนการ ไป
จนถึงผลลัพทธ์ โดยการขายจะมุ่งที่การขายสินค้าให้ได้ โดยใช้กลยุทธ์การขายต่างๆให้ได้ยอดขายตามที่ได้ถูกตั่งเป้าหมายเอาไว้
เพื่อให้ได้กาไรจากการขายในการขายแต่ละครัง้ ในขณะที่การตลาดจะมุ่งที่การหาและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มุ่ง
ผลกาไรในระยะยาวจากความพอใจของลูกค้า
การตลาดในยุคปัจจุบนั จะใช้ทุกเครื่องมือการตลาดต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงการตลาดแบบOnline และ Offline เข้าด้วยกัน
และมีการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าแบบระบบการตลาดอัตโนมัติ การใช้ข้อมูลภายนอกมาอัพเดทข้อมูลภายในพร้อมทั้งนา Big
Data, IoT, Augmented Reality และเทรนทางเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้ในการทาการตลาดเพื่อสร้างความสาเร็จของธุรกิจด้วย
กระบวนการทางการตลาดเป็นแบบแผนและขัน้ ตอนการส่งมอบคุณค่าให้กบั ลูกค้า การตลาดเป็นศุนย์รวมและต้นทาง
ของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ที่การขายจะนาไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย นักวิชาการและนักปฏิบัตทิ างการตลาดได้ให้
นิยามของการตลาดไว้ในหลายบริบท ดังนี้
Spalton, P. (2010) เชื่อว่า “การตลาดเป็นมากกว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาดเป็นวัฒนธรรมที่เริ่มต้นด้วย
ลูกค้าที่มีความเป็นไปได้ (Potential Customer) และจบลงด้วยผลกาไร ในช่วงระหว่างกลางคือคู่แข่งผู้ซึ่งจะแย่งชิงลูกค้าและผล
กาไรเดียวกัน”
Kotler (1998) นิยามการตลาดไว้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ของการหา หารสร้าง การส่งมอบคุณค่า เพื่อที่จะทาให้ลูกค้า
เป้าหมายพึงพอใจและทากาไรได้
Amstrong and Kotler, P. (2011) อธิบายความหมายของการตลาดโดยเน้นเรื่องความสัมพันธ์ลูกค้าไว้ว่า “การตลาดคือ
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เกิดกาไร.”
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หลักการและความสาคัญ
หลักการตลาดถูกแบ่งออกเป็น 4 ยุคสมัย คือ
1. ยุคการตลาด 1.0 หรือยุค Mass Marketing ในยุคนี้ลูกค้าจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม (Segment) แล้วทาตลาดตามกลุ่มเหล่านั้น
โดยหาเป้าหมายการตลาด (Targeted Market) จากข้อมูล Demographics เช่น เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา
2. ยุคการตลาด 2.0 หรือยุค Brand Experience Marketing ในยุคนีก้ ารตลาดจะมุ่งเน้นเรื่องการตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า ดังนั้นการเติมเต็มความต้องการบนพื้นฐานของประสบการณ์ภาพรวมของแบรนด์ และการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า
(Customer Relation Management)
3. ยุคการตลาด 3.0 หรือยุค Digital & Social Marketing เป็นยุคการตลาดที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการใช้Internetในการทาตลาดและเชื่อมต่อกับลูกค้าในมิติการใช้เครื่องมือทีห่ ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ แท๊ปเลต และเกาะติดกับการดาเนินชีวิตแบบออนไลน์ในแต่ละวันของเป้าหมายทางการตลาดมากขึ้น ในยุคนี้ได้
เกิดวิธีทางการตลาดรูปแบบใหม่มากมาย เช่น Buzz Marketing และ Social Media Viral
4. ยุคการตลาด 4.0 หรือยุต Integrated Marketing เป็นยุคแบบบูรณาการที่ใช้ทุกเครื่องมือการตลาดเพื่อเชื่อมโยงการตลาดแบบ
Online และ Offline เข้าด้วยกัน บริหารจัดการข้อมูลลูกค้าแบบระบบการตลาดอัตโนมัติ ใช้ข้อมูลภายนอกมาอัพเดทข้อมูล
ภายในพร้อมทั้งนา Big Data, IoT, Augmented Reality และเทรนทางเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้ในการทาการตลาด
การทาการตลาดหรือหลักกการตลาดมี 4 รูปแบบที่สาคัญคือ 4Ps, 4Cs, 4Ws และ 5As ซึ่งทั้ง 4 รูปแบบนีจ้ ะถือเป็น
วิวัฒนาการของเครื่องมือและแนวคิดที่ถูกนามาใช้ในแต่ละยุคสมัยก็ได้ นักการตลาดที่มีมุมมองแบบนี้มักจะเลือกใช้แนวคิดที่
ทันยุคทันสมัยที่สุดในการวางแผนการตลาด และในอีกด้านหนึ่งทั้ง 3 รูปแบบนี้สามารถนามาใช้อย่างบูรณาการได้ (คือ 4Ps,
4Cs, 4Ws และ 5As ควบคู่กันไป) โดยใช้แต่ละหลักการตามสภาพการณ์ที่เหมาะสมและตามจุดเน้นในรายละเอียดที่ต้องการใน
แต่ละประเด็นของแผนการตลาด (แผนภาพที่ 1-1 แสดงวิวัฒนาการของหลักการตลาด)
หลักการตลาดแบบคลาสิค คือวิธกี ารตลาดโดยใช้การวางแผนส่วนผสมการตลาดแบบ 4Ps ซึ่งประกอบไปด้วย สินค้า
และบริการ (Product and Service) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)
หลักการตลาดแบบมุ่งลูกค้า 4Cs คือวิธีการตลาดที่ให้ความสาคัญกับลูกค้า ผู้บริโภค (Consumer) ต้นทุน (Cost) ความ
สะดวก (Convenience) และการสื่อสาร (Communication)
หลักการตลาดแบบ 4Ws ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental
Wellness) คุณภาพทางสังคม (Social Well-being) ความฉลาดทางปัญญา (Human Wisdom)
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แผนภาพที่ 1-1 แสดงวิวัฒนาการของหลักการตลาด
4Ps

4Cs
1). Consumer

4Ws
1). Economic Wealth

5As
1). Aware

2). Price

2). Cost

2). Environmental Wellness

2). Appeal

3). Place

3). Convenience

3). Social Well-being

3). Ask

4). Promotion

4).Communication)

4). Human Wisdom

1). Product

4). Act
5). Advocate

Source: Adapted from Kotler, P., Kartajaya, H., and Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0. Wiley. and Kotler, P. (1998). Marketing
management, analysis, planning, implementtation, and control. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice - Hall.

หลักการตลาดแบบ 5As เป็นหลักการตลาดที่แบ่งองค์ประกอบหลักออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1). รู้จักสินค้า (Aware) 2).
ชื่นชอบสินค้า (Appeal) 3). ถาม (Ask) 4). ซื้อจากร้านหรือบนอินเทอร์เน็ต (Act) 5). ซื้ออีก บอกต่อ เป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ (Advocate)
ระดับความเชื่อมั่น (Confidental Level) ความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อธุรกิจ สินค้าและบริการ เป็นเงื่อนไขความสาเร็จที่
สาคัญของผูป้ ระกอบการ เมื่อใดเกิดความเชื่อมั่นในคุณค่าของสิ่งที่ผู้ประกอบการส่งมอบให้ ในเวลาที่ลูกค้าพร้อมหรือมีความ
ต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ สินค้าและบริการ จะช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ และเมื่อ
ได้ใช้สินค้าแล้วเกิดความพึงพอใจจากการตอบสนองต่อความต้องการหรือดียิ่งกว่านั้นคือคุณค่าที่ได้รับสูงกว่าความคาดหมาย
และถ้าวงจรความพึงพอใจเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าจะเกิดทัศนคติเชิงบวก ซึ่งทาให้ระดับความเชือ่ มั่นต่อธุรกิจ สินค้าและ
บริการ สูงขึ้นด้วย
การตลาดแบบไวรอล (Viral Marketing) การตลาดแบบไวรอล เป็น การทาการตลาดที่ใช้สื่อ Social Mediaในการ
สร้างแบรนด์และในการสื่อสารต่างๆกับลูกค้าและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ การตลาดแบบไวรอลเป็นการทา WOM หรือ
Word of Mouth หรือ การตลาดแบบปากต่อปากในรูป แบบใหม่ในยุคดิจิตอล
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F-Factors การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิตอลทาให้เกิดช่องทางการสื่อสารแบบใหม่ๆขึ้น ความนิยม
ในการใช้ช่องทางใหม่ใหม่และรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นทาให้วิธีการทา
ตลาดเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการที่เข้าใจถึงวิธีการทาตลาดในยุคดิจติ อลและนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยเพิ่มความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) และถือเป็นทักษะที่สาคัญมากอีกอย่างหนึง่ ของผู้ประกอบการยุคดิจิตอล FFactorsเป็นกลุ่มองค์ประกอบปัจจัยที่เป็นช่องทางการตลาดที่สาคัญในการตลาดยุค 4.0 ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจาวันของ
ผู้บริโภค F-Factors ประกอบด้วย 1). เพื่อน (Friends) 2). ครอบครัว (Family) 3). เฟสบุ๊ค (Facebook) 4). ผู้ติดตาม (Twitter
Followers)

วิธีการสร้างผู้ประกอบการ
ความเป็นผู้ประกอบการนั้นฝึกฝนได้ ญัฐพล ประดิษฐผลเลิศ (2560) ได้เสนอหลักการเป็นผูป้ ระกอบการอย่างง่ายด้วย
หลัก 3 Is คือ มีไอเดีย (Idea) ลงมือทา (I do) และ ทาให้สาเร็จ (I’ve done)
การมีไอเดียที่จะนามาใช้ประกอบการนั้นมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผูป้ ระกอบการ การมีไอเดียที่น่าสนใจต้อง
อาศัยการพัฒนาไอเดียไปจนถึงจุดที่ขายได้ ตอบสนองความต้องการ เติมเต็มช่องว่างการตลาด และขยายการพัฒนาไอเดียไปสู่
จุดทีค่ รอบคลุมองค์ประกอบที่จาเป็นต่างๆของธุรกิจ การพัฒนาไอเดียทาโดยการหาข้อมูล วิเคราะห์ พัฒนาจนถึงจุดที่พร้อมทีจ่ ะ
เริ่มธุรกิจอย่างมีโอกาสประสบความสาเร็จ
การลงมือทาเป็นกระบวนการสาคัญของการสร้างธุรกิจ ไอเดียที่ดแี ต่ไม่ได้นามาทาต่อก็ไม่มีโอกาสสร้างธุรกิจที่
ประสบความสาเร็จ มากกว่านั้นถ้าไอเดียดีแต่กระบวนการดาเนินการหรือการทาธุรกิจไม่ดีก็ทาให้เกิดความเสี่ยงที่ธุรกิจที่ได้ลง
มือทาจะไม่ประสบความสาเร็จได้ การลงมือทานั้นเกี่ยวข้องกับหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการหาทุน ลงมือผลิตสินค้าและ/
หรือบริการ การบริหารจัดการ การตลาด การกระจายสินค้า ฯลฯ
เมื่อลงมือทาจนเกิดความสาเร็จแล้ว งานของการเป็นผู้ประกอบการในอีกขั้นหนึง่ ก็คือ การจะทาให้ธุรกิจเจริญเติบโต
หรืออยู่รอดต่อไป ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ การปรับตัว และการพัฒนาต่างๆให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจต่างๆ (แผนภาพที่ 1-2 แสดงวงจรการเป็นผูป้ ระกอบการอย่างง่าย)
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แผนภาพที่ 1-2: วงจรการเป็นผู้ประกอบการอย่างง่าย

มีIdea

ลงมือทา

อยู่ต่อให้
ได้
ทาให้สาเร็จ

อ้างอิง: ประยุกต์จากญัฐพล ประดิษฐผลเลิศ (2560)

หลักการการสร้างผู้ประกอบการอย่างง่ายนี้สามารถนาไปเป็นจุดตัง่ ต้นของการคิดเริ่มเป็นผูป้ ระกอบการ อย่างไรก็ดี
เพราะรูปแบบของผูป้ ระกอบการมีอยู่หลายอย่างโดยมักเกี่ยวข้องกับขนาดของการลงทุนและความเสี่ยง ธุรกิจไหนที่ต้องใช้การ
ลงทุนมากหรือมีความเสี่ยงมาก ก็ยิ่งต้องมีการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆอย่างถ้วนถี่ เพื่อทาให้แน่ใจมากขึน้ ว่ามีโอกาส
ประสบความสาเร็จสูงและลดโอกาสความไม่สาเร็จให้น้อยที่สุดโดยการศึกษาวิเคราะห์แจกแจงรายละเอียดถึงองค์ประกอบที่
สาคัญต่อความสาเร็จของการทาธุรกิจนั้นอย่างดีและครอบคลุม ในยุคการประกอบการปัจจุบัน แหล่งเงินทุน ธุรกิจและ
หน่วยงานสนับสนุนทีเ่ กี่ยวข้องมีเครื่องมือช่วยคิดวิเคราะห์การสร้างธุรกิจที่มีระบบและครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญที่ต้อง
ศึกษาหาข้อมูลและตัดสินใจเลือกก่อนลงมือเปิดธุรกิจ ในการเรียนการสอนนี้จะอธิบายเครื่องมือดังกล่าวตามรูปแบบของธุรกิจ
คือ 1). ธุรกิจแบบSME ใช้เครื่องมือแบบร่างโมเดลธุรกิจ (Business Canvas) 2). ธุรกิจมุ่งแบบเน้นนวัตกรรม IDE – Innovation
Driven Enterprise) ใช้เครื่องมือการสร้างธุรกิจแบบ MIT
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การสร้างผู้ประกอบการแบบ SME
ผู้ประกอบการแบบSME ในบทเรียนนี้หมายถึง ธุรกิจที่มีจานวนการลงทุน ลูกจ้าง และรายได้ที่อยูใ่ นกลุ่ม SME ตาม
การจัดกลุ่มธุรกิจในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 (แสดงหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมตามชนิดกิจการในตารางที่ 1-1)

ตารางที่ 1.1: หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามชนิดกิจการ

ลักษณะกิจการ
กิจการผลิตสินค้า
กิจการค้าส่ง
กิจการค้าปลีก
กิจการให้บริการ

จานวนการ จ้างงาน (คน)
ขนาดย่อม
ขนาดกลาง
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 25
ไม่เกิน 15
ไม่เกิน 50

51-200
26-50
16-30
51-200

จานวนสินทรัพย์ ถาวร (ล้านบาท)
ขนาดย่อม
ขนาดกลาง
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 30
ไม่เกิน 50

51-200
51-100
31-60
51-200

อ้างอิง: พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543

ผู้ประแบบการแบบ SME เป็นรูปแบบของผูป้ ระกอบการที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ใน
ปัจจุบนั ธุรกิจ SME ของไทยมีจานวนประมาณ 95% ของธุรกิจอุตสาหกรรม และมีการจ้างงานถึง 50 % ของธุรกิจทัง้ หมด
(สมคิด บางโม, หน้า 3) การศึกษาปัญหาการประกอบการของธุรกิจ SME ในไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่าเกิดจาก การ
ที่ผู้ประกอบการไทยจานวนมากขาดคุณลักษณะพิเศษบางประการของการเป็นผูป้ ระกอบการ (เช่น กล้าได้กล้าเสีย ความทะเยอ
ทะทานท้าทาย ความมีระเบียบวินัย) ปัญหาการจัดการที่ไม่ดีพอ การมีต้นทุนการผลิตสูงแต่ประสิทธิภาพต่า การแข่งขันสูง และ
ปัญหาจากระบบราชการ
ผู้ประกอบการแบบ SME ที่มุ่งหวังจะเป็นเจ้าของธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จยั่งยืนจึงต้องมีการพัฒนา ความรู้ แนวคิด
และสร้างนิสัยแยยผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ ในขณะเดียวกันต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆมาพัฒนาธุรกิจ ที่จะทาให้ได้
ข้อมูลที่แม่นยา คาดการได้ดี และวางแผนพร้อมทั้งการพัฒนาธุรกิจที่อยู่ในความต้องการของตลาดและมีโอกาสประสบ
ความสาเร็จสูง
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ร่างโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)
ในทางปฏิบัติสาหรับผู้ทจี่ ะทาธุรกิจที่ประสบความสาเร็จในปัจจุบนั มักจะมีความคิดและแนวปฏิบตั ิที่เป็นระบบ
เริ่มต้นด้วยการร่างองค์ประกอบอย่างง่ายเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ คาถามที่มักจะเกิดขึน้ ตามมาคือ ต้องคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ
อะไรบ้าง และต้องลงรายละเอียดมากแค่ไหนถึงจะเพียงพอ กระบวนการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นธุรกิจแบบเป็นระบบและมี
หลักการมี 3 ขั้นตอนคือ มีไอเดีย ร่างโมเดลธุรกิจและ/หรือทาแผนธุรกิจ และลงมือสร้างธุรกิจ โมเดลธุรกิจแตกต่างจากแผน
ธุรกิจ จากทั้ง 3 ขัน้ ตอนของกระบวนการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นธุรกิจนั้น จะเห็นว่าโมเดลธุรกิจและแผนธุรกิจเป็นส่วนขยายของ
ไอเดียทีท่ าให้มองเห็นสภาพการณ์และองค์ประกอบต่างๆในการจะทาธุรกิจนั้นๆได้ชัดเจนขึ้น แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนทีจ่ ะช่วยให้เข้าใจธุรกิจนัน้ ๆอย่างละเอียด ได้เห็นภาพแนวทางการดาเนินงาน การวางแผนกิจกรรมการผลิต การตลาด
การบริหารทุนมนุษย์และทรัพยากร ส่วนวิธีการร่างธุรกิจแบบโมเดลธุรกิจเป็นอีกวิธีการเริ่มต้นธุรกิจในการพัฒนาไอเดียให้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้คิดวางแผนในสิง่ ที่ควรคิดควรทาก่อนทีจ่ ะลงทุนจริงๆเพื่อเปลี่ยนไอเดียธุรกิจ
ให้เป็นธุรกิจที่มีโอกาสประสบความสาเร็จในโลกแห่งความเป็นจริง โมเดลธุรกิจนัน้ เป็นเครื่องมือทบทวนปัจจัยพื้นฐานในการ
ทาธุรกิจนั้นที่มุ่งหาคาตอบ 2 ประเด็นหลักๆว่า ธุรกิจส่งมอบคุณค่าอะไร และจะหารายได้อย่างไรซึง่ ในบทเรียนนีจ้ ะฝึกให้
นักศึกษาร่างโมเดลธุรกิจ
Alexander Osterwalder (2010) กล่าวถึงโมเดลธุรกิจว่าเป็นวิธีการอธิบายเหตุผลของการสร้าง ส่งมอบ และทาคุณค่าให้
ชัดเจน โดยร่างวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นธุรกิจทีจ่ ะสร้างรายได้และอยู่รอดได้ อเล็กซานเดอร์ ได้กาหนดองค์ประกอบหลักใน
โมเดลธุรกิจซึ่งมีอยู่ องค์ประกอบ และได้สร้างเครื่องมือที่ช่วยทาให้การทาโมเดลธุรกิจง่ายขึ้นดังแสดงในแผนภาพที่ 1-2: The
Business Model Canvas

องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจ
1). การเลือกกลุ่มลูกค้า (Customer Segments) การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะช่วยให้ทาตลาดและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ชัดเจนขึ้น เพราะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันจะมีความต้องการ ทัศนคติ การดาเนินชีวิต และปัจจัยการ
ใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกัน ยิ่งกาหนดกลุ่มลูกค้าหลายระดับมากขึน้ ก็มีโอกาสที่ลูกค้าเป้าหมายจะมีลักษณะชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น จะ
ขายอาหารเพื่อสุขภาพแบบส่งถึงที่ให้กบั พนักงานบริษทั ที่มีรายได้ 100,00 บาทต่อเดือนขึน้ ไป ทีน่ ิยมการออกกาลังกาย
2). คุณค่าที่ส่งมอบ (Value Proposition) คุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบเป็นปัจจัยการวางตาแหน่งทางธุรกิจที่สาคัญ ซึ่ง
จะสะท้อนว่าธุรกิจนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมไหน มีใครที่มีโอกาสเป็นกลุ่มลูกค้าบ้าง คู่แข่งคือใคร และต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อม
ใด
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แผนภาพที่ 1-2: The Business Model Canvas

Source: Osterwalder, A., Pigneur, Y., In Clark, T., & Smith, A. (2010). Business model generation. Wiley.

3). ช่องทาง (Channels) การเลือกช่องทางการสื่อสารในการติดต่อกับลูกค้าและการส่งมอบคุณค่าที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและสภาพการณ์ต่างๆจะช่วยส่งเสริมความสาเร็จของธุรกิจได้
4). การสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับลูกค้า (Customer Relationships) ในทางธุรกิจไม่ว่ายุคสมัยใดลูกค้าเป็นสิ่งผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องคานึงถึงเป็นอันดับต้นๆเพราะถ้าไม่มีลูกค้า ธุรกิจก็ไม่มีรายได้ ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจไม่
ควรละเลย
5). กระแสรายได้ (Revenue Streams) เมื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าแล้วการจัดเก็บหรือการบริหารกระแสรายได้เป็นสิ่งที่
จาเป็นมาก ผู้ประกอบการต้องวางแผนช่องทางการจัดเก็บรายได้หลังการขายให้ดี เพื่อลดปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน เช่นให้
มีการชาระค่าสินค้าผ่านทาง Paypal ซึ่งมีการเก็บค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนเงินไปยังบัญชีของผูข้ าย แต่ผู้ขายไม่ทราบและไม่ได้
คานวนค่าธรรมเนียมส่วนนี้ในการตั่งราคาขาย ทาให้รายได้ทคี่ วดหวังน้อยกว่าความเป็นจริง
6). ทรัพยากรหลัก (Key Resources) การกาหนดทรัพยากรหลักทีต่ ้องใช้ในการดาเนินธุรกิจจะช่วยให้ผปู้ ระกอบการเห็นภาพ
เชิงกว้างของทรัพยากรของธุรกิจ ซึ่งต้องถูกใช้อย่างผสมผสานอย่างเป็นระบบในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าเป้าหมาย
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7). กิจกรรมหลัก (Key Activities) สิ่งที่จะต้องทาในการสร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าควรจะต้องถูกวิเคราะห์ออกมาว่ามี
อะไรบ้าง ใครเป็นผู้รบั ผิดชอบ ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ จะบริหารจัดการอย่างไรให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด และช่วยในการ
สร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า
8). พันธมิตรหลัก (Key Partners) การทาธุรกิจไม่จาเป็นต้องทาเองหมดหรือมีทรัพยากรครบทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่เราทาไม่ได้แต่
จาเป็นต้องใช้ สิ่งทีเ่ ราไม่มีแต่จาเป็นต้องมี ในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการสามารถหาได้จากการหาพันธมิตร
การหาพันธมิตรจาเป็นต้องผ่านการคัดกรองทัง้ ในเรื่องคุณภาพ ความชานาญ สิ่งเติมเต็มส่งเสริมเกื้อหนุนกัน การมีพันธมิตรที่
เหมาะสมเป็นส่วนสาคัญอย่างมากส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจให้ประสบผลสาเร็จ
9). โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) การคานวณต้นทุนที่รอบครอบ ละเอียด รัดกุมทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
(เช่น เวลา โอกาส ความเสี่ยง การเสื่อมค่าของเครื่องมือ) จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดโอกาสเสี่ยงของการขาดทุนจากการคิด
ต้นทุนที่ไม่ครบถ้วนได้

การสร้างผู้ประกอบการแบบ IDE (Innovation-Driven Enterprise)
ผู้ประกอบการแบบ IDE เป็นรูปแบบของการเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ ีพื้นฐานความสาเร็จหลักอยู่ทนี่ วัตกรรมที่สร้างขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมผลัตภัณฑ์ การบริการ การบริหารจัดการ หรือมุมมองแนวคิดใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการของคนจานวนมาก
การคิดรอบด้านให้มากที่สุดเท่าทีจ่ ะทาได้อย่างมีหลักการ การหาข้อมูลสาคัญที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม และการเข้าใจ
สภาพการณ์ต่างๆที่ธุรกิจต้องเผชิญจะช่วยลดความเสี่ยงของการไม่ประสบความสาเร็จในการเป็นผูป้ ระกอบการ Bill Aulet จาก
สถาบัน MIT เรียบเรียง 24 ขัน้ ตอนในการสร้างผู้ประกอบการจากประสบการณ์จริงของตนเองและบทเรียนจากผูป้ ระกอบการ
จานวนมาก (Ibid) เมื่อวิเคราะห์ขนั้ ตอนทัง้ 24 จะพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ 6 ด้าน คือ 1). ลูกค้า 2). การใช้และประโยชน์จากสิ่ง
ที่ขาย 3). การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของลูกค้า 4). การสร้างรายได้ 5). การออกแบบและสร้างคุณค่า และ 6). การขยายธุรกิจในอนาคต
วิธีการนี้มีผู้ประกอบการต่างๆทั่วโลกทั้งผู้ประกอบการหน้าใหม่และผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์นาไปใช้แล้ว
ประสบความสาเร็จจานวนมาก วิธีการออกแบบธุรกิจแบบ MIT นีเ้ ป็นการสร้างธุรกิจผูป้ ระกอบการที่เป็นระบบ อยู่บนวิถีทาง
ของการตลาดยุคใหม่ที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การวัดความสาเร็จจากการยอมรับของผู้ซื้อและการกลับมา
ซื้อ รวมถึงการคิดและการทดลองแนวคิดบนสถาณการณ์จริง
ในเอกสารการสอนนี้จะอธิบายหลักการสร้างผู้ประกอบการโดยแบ่งเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ (ตารางที่ 1-2 แสดงการแจก
แจง 24 ขั้นตอนในการสร้างผูป้ ระกอบการกับการแบ่งประเด็นการสร้างผู้ประกอบการ 6 ด้านของประเด็นคิด)
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ตารางที่ 1-1: การแจกแจง 24 ขั้นตอนในการสร้างผู้ประกอบการกับการแบ่งประเด็นการสร้างผู้ประกอบการ 6 ด้านประเด็นคิด
ขั้นตอนการสร้างผู้ประกอบการ
ขั้นที่ 1. แบ่งส่วนตลาด (Segment your market)
ขั้นที่ 2. เลือกตลาดหัวหาดที่เป็นจะฐานลูกค้าหลัก (Select a beachhead)
ขั้นที่ 3. ร่างข้อมูลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (Build end user profile)
ขั้นที่ 4. คานวณรายได้ต่อปีของธุรกิจหากครอบครองตลาดได้ 100
เปอร์เซนต์ (Calculate Total Addressable Market-TAM)
ขั้นที่ 5. การจาลองตัวแบบลูกค้า (Develop customer persona)
ขั้นที่ 6. ร่างวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ (Do a full life cycle use case)
ขั้นที่ 7. ร่างภาพผลิตภัณฑ์ (Define high-level product specs)
ขั้นที่ 8. กาหนดคุณค่าให้วัดเชิงปริมาณได้ (Quantify your value
proposition)
ขั้นที่ 9. จาลองตัวแบบลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 10 คน (Identify your next 10 best)
ขั้นที่ 10. หาแก่นธุรกิจ (Define your core)
ขั้นที่ 11. วางตาแหน่งการแข่งขัน (Chart competitive position)
ขั้นที่ 12. หาองค์ประกอบการตัดสินใจของลูกค้า (Determine the
customer’s decision making unit)
ขั้นที่ 13. ร่างกระบวนการหาลูกค้า (Map customer acquisition process)
ขั้นที่ 14. คานวณรายได้จากตลาดถัดไป (Figure TAM for follow-on
markets)
ขั้นที่ 15. ออกแบบโมเดลธุรกิจ (Design your business model)
ขั้นที่ 16. กาหนดโครงสร้างราคาผลิตภัณฑ์ (Set pricing framework)
ขั้นที่ 17. คานวณมูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า (Calculate customer life time
value-LTV)
ขั้นที่ 18. ร่างกระบวนการขาย (Map your sales process)
ขั้นที่ 19. คานวนต้นทุนการหาลูกค้า (Find customer acquisition cost)
ขั้นที่ 20. กาหนดสมมุติฐานหลัก (Test your key assumptions)
ขั้นที่ 21. ทดสอบสมมุติฐานหลัก (Test those key assumptions)
ขั้นที่ 22. กาหนดสเปคขั้นต่าของผลิตภัณฑ์ (Define Minimum Viable
Product Specs-MVPS)
ขั้นที่ 23. แสดงให้เห็นว่าลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ (Show that dogs will eat
your dog food)
ขั้นที่ 24. พัฒนาแผนผลิตภัณฑ์ (Develop your product plan)

ด้านของประเด็นคิดที่เกี่ยวข้อง
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
3
3
6
4
4
4
3
4
5
5
5
5
6
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ประเด็นคิดที่ 1: ลูกค้า
ขั้นที่ 1. แบ่งส่วนตลาด (Segment your market)
การแบ่งกลุ่มย่อยตลาดจะช่วยให้เข้าใจลูกค้าได้ดีกว่าเดิม มองเห็นความเฉพาะของกลุ่มย่อยที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดและครอบคลุมมากขึ้น มีธุรกิจแต่หาลูกค้าไม่ได้ ธุรกิจก็อยู่ไม่ได้ ถ้าสร้างธุรกิจ
ขึ้นมาแล้วค่อยมาคิดหาลูกค้าเป็นสิ่งที่เสี่ยงมาก ดังนั้นการระดมสมองเพื่อพิจารณากลุ่มลูกค้าและตลาดที่เป็นไปได้สาหรับธุรกิจ
ควรเป็นเรื่องแรกๆทีผ่ ู้ประกอบการควรใช้เป็นฐานคิดในการพัฒนาธุรกิจ
การแบ่งกลุ่มลูกค้าทาได้หลายวิธีเช่นการใช้หลัก Demographic (เช่น อายุ เพศ รายได้ การศึกษา) Psychographic (เช่น
รูปแบบการใช้ชีวิต, ระดับชั้นในสังคท, ลักษณะตัวตน) เมื่อหากลุม่ ลูกค้าที่เป็นไปได้แล้ว ต้องคุดกรองจนได้ตลากที่มีศักยภาพ
สูง 6-12 ตลาด เมื่อได้ตลาดที่คดั กรองแล้วให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเหล่านัน้ โดยหาว่าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวจริงคือใคร
ลักษณะการนาผลิตภัณฑ์ไปใช้ คุณประโยชน์ทผี่ ู้ใช้สินค้าจะได้รบั ลักษณะของตลาด ขนาดของตลาด คู่ความร่วมมือหรือ
พันธมิตร คู่แข่ง ผลิตภัณฑ์อื่นที่ตอ้ งใช้ร่วมกัน
ขั้นที่ 2. เลือกตลาดหัวหาดที่เป็นจะฐานลูกค้าหลัก (Select a beachhead)
เมื่อวิเคราะห์ตลาดที่มศี ักยภาพสูงสุด 6-12 ตลาด แล้วเลือก 1 ตลาดเพื่อวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในขั้นที่ 1 แล้ว ให้แบ่ง
ส่วนตลาดนั้นย่อยลงไปอีกเพื่อกาหนดตลาดหัวหาด
ตลาดหัวหาด หมายถึง กลุ่มลูกค้าหลักที่จะใช้เป็นฐานในการขยายตลาดต่อไปในอนาคต ลักษณะทีด่ ีของตลาดหัวหาด
3 ประการ คือ 1). ลูกค้าในตลาดนั้นซื้อผลิตภัณฑ์คล้ายๆกัน 2). ลูกค้าในตลาดนัน้ มีวงจรการซื้อทีค่ ล้ายคลึงกันและคาดหวัง
คุณค่าในแบบเดียวกัน 3). ลูกค้าในตลาดบอกต่อและเป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าคนอื่นๆ
การเลือกตลาดหัวหาดทาได้โดยใช้เกณฑ์ 7 ข้อดังต่อไปนี้
1). ลูกค้ามีเงินซื้อผลิตภัณฑ์
2). ในการขายสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง
3). ลูกค้ามีเหตุผลดีพอที่จะซื้อ
4). สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้
5). มีโอกาสที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้
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6). ตลาดนี้จะช่วยให้ต่อยอดเข้าสู่ตลาดอื่นๆได้
7). ตลาดสอดคล้องกับค่านิยม ความสนใจ และเป้าหมายของผู้ประกอบการ

ขั้นที่ 3. ร่างข้อมูลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (Build end user profile)
ลูกค้าประกอบด้วยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวจริงและหน่วยตัดสินใจ (ผู้สนับสนุน, ผู้ตัดสินใจ และผูท้ ี่มีอิทธิพลทางความคิด)
ในทางปฏิบัติ ผู้ใช้ตัวจริงและหน่วยตัดสินใจอาจเป็นคนๆเดียวกันหรือคนละคนก็ได้ ในขั้นตอนนี้จะมุ่งที่การร่างข้อมูลผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ตัวจริง ซึ่งองค์ประกอบสาคัญในร่างนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ ช่วงอายุ ระดับรายได้ ถิ่นที่อยู่อาศัย แรงผลักดัน ความ
กลัว บุคคลต้นแบบ สถานทีๆ่ ชอบไป สิ่งที่ชอบอ่าน งานอดิเรกทีช่ อบทา เหตุผลทีท่ าให้ซื้อผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ทาให้รู้สึกพิเศษ
เรื่องราวอื่นๆของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งร่างข้อมูลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นจี้ ะช่วยให้เข้าใจลูกค้าได้มากขึน้ การเข้าใจตลาดหรือลูกค้าเป็น
องค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ

ขั้นที่ 4. คานวณรายได้ตอ่ ปีของธุรกิจหากครอบครองตลาดได้ 100 เปอร์เซนต์ (Calculate Total Addressable Market-TAM)
เมื่อได้เลือกตลาดหัวหาดและได้ข้อมูลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวจริงแล้ว ให้นามาคานวณรายได้ต่อปีถ้าครอบครองตลาดได้ทงั้
100 เปอร์ โดยค่า TAM หาได้จาก การหาว่าผู้ใช้ตัวจริงที่มีลักษณะตรงตามร่างข้อมูลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีจานวนเท่าไหร่ และหาต่อ
ว่าผู้ใช้ตัวจริงแต่ละคนสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษทั ปีละเท่าไหร่ แล้วนามาคูณกัน
สูตรการคานวณค่า TAM (หน่วยคือ บาทต่อปี)
TAM = จานวนผู้ใช้ตัวจริงตามร่างข้อมูลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ * รายได้จากผู้ใช้ตัวจริง (รายปี)
หรือ
TAM = จานวนคน * จานวนเงิน

ขั้นที่ 5. การจาลองตัวแบบลูกค้า (Develop customer persona)
การจาลองตัวแบบลูกค้าคือการพัฒนาตัวอย่างลูกค้าในอุดมคติจากร่างข้อมูลผู้ใช้ตัวจริงเพื่อให้เข้าใจมุมมองของลูกค้า
และนามาใช้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาส่วนต่างๆของธุรกิจ การจาลองตัวแบบลูกค้าต้องให้เสมือนจริงมากที่สุด ดังนั้นนอกจาก
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การระดมสมองของทีมงานเพื่อจาลองตัวแบบขัน้ ต้นจากข้อมูลจริงที่หาได้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วยังควรทีจ่ ะดาเนินการ
เก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มผู้ใช้สินค้าจริงด้วย ซึ่งใบสรุปการจาลองตัวแบบลูกค้าควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ประวัติการ
ทางาน แหล่งข้อมูลที่ใช้บ่อย เกณฑ์การซื้อสินค้าที่เรียงตามลาดับความสาคัญ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และข้อมูลอื่นๆ
ที่น่าสนใจ โดยจานวนตัวแบบลูกค้าจะลองจะมีจานวนเท่าใดนั้นขึน้ อยู่กับลักษณะของธุรกิจและจานวนกลุ่มลูกค้า ในการ
นาไปใช้ใบสรุปข้อมูลนีค้ วรจะถูกทาความเข้าใจให้ถ่องแท้และทั่วถึงกับทุกคนในบริษทั

ขั้นที่ 9. จาลองตัวแบบลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 10 คน (Identify your next 10 best)
จากแบบจาลองลูกค้าที่ได้จากขั้นที่ 5 ในขั้นนีใ้ ห้ทาการจาลองลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึน้ อีก 10 คนตามแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ตัว
จริง แล้วไปสอบถามคนที่มคี ุณสมบัติเบื้องต้นแบบนั้น เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในลูกค้าเหล่านั้นและเพื่อทาให้เกิดความมั่นใจ
ได้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของตลาดที่ไม่แคบจนเกินไป ทั้งนีข้ ั้นตอนนีจ้ ะให้ประโยชน์หรือไม่ขนึ้ อยู่กับคุณภาพ
การจาลองตัวแบบด้วย ตัวแบบทีม่ ีคุณภาพจะมีลักษณะที่ตรงกับกลุ่มตลาดเป้าหมายมีความคล้ายคลึงกันแต่มีความหลากหลาย
เฉพาะในแต่ละแบบ ขั้นตอนนีจ้ ะช่วยตรวจสอบขั้นตอนทั้งหมดก่อนหน้าว่าพัฒนาธุรกิจถึงขัน้ นี้แล้วตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ มีประเด็นอะไรทีต่ ้องกลับไปทบทวนแก้ไขในขัน้ ตอนก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถทา
แบบจาลองลูกค้าอีก 10 คนเพิ่มขึน้ มาได้ให้ทบทวนตลาดหัวหาดใหม่

ประเด็นคิดที่ 2: การใช้และประโยชน์จากสิ่งที่ขาย
ขั้นที่ 6. ร่างวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ (Do a full life cycle use case)
การเขียนวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ขนึ้ มาเป็นแผนภาพจะช่วยให้เห็นกระบวนการและรายละเอียดตั่งแต่ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์
จนถึงหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ทาให้เข้าใจลูกค้าชัดเจนมากขึ้น สิ่งสาคัญคือจะต้องมองการใช้ผลิตภัณฑ์ในมุมมองของลูกค้า (ไม่ใช่
มุมมองของผู้ประกอบการ) ผู้ประกอบการควรจะต้องรู้ว่าลูกค้าจะเจอผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร ทาไมจึงซื้อ และอะไรบ้างที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการได้ผลิตภัณฑ์ การบริการหลังการขาย การกลับมาซื้อใหม่
วงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบดังนี้
1). การตระหนักรู้ว่ามีความจาเป็นจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์
2). โอกาสการเจอผลิตภัณฑ์

19

3). การประเมินผลิตภัณฑ์
4). การครอบครองผลิตภัณฑ์
5). การติดตั่งหรือเตรียมใช้ผลิตภัณฑ์
6). การใช้ผลิตภัณฑ์*
7). การรับรู้คุณค่าที่ได้จากผลิตภัณฑ์
8). การจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์
9). การเข้าถึงบริการหลังการขาย
10). การกลับมาซื้อเพิ่มและการบอกต่อ

ขั้นที่ 7. ร่างภาพผลิตภัณฑ์ (Define high-level product specs)
การร่างภาพผลิตภัณฑ์จะทาให้เห็นภาพผลิตภัณฑ์ เข้าใจตรงกัน และพัฒนาต่อไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งควรมีคาอธิบายบรรยาย
คุณสมบัติ ลักษณะการทางาน และประโยชน์

ขั้นที่ 8. กาหนดคุณค่าให้วัดเชิงปริมาณได้ (Quantify your value proposition)
ในขัน้ ตอนนีจ้ ะกล่าวถึงการกาหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่สอดคล้องกับสิ่งทีจ่ ะวัด ส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามักจะวัดโดยการ
ประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุน (เงิน เวลา ฯลฯ ที่ใช้ในการทาให้ได้สินค้ามา) โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รบั จากการซื้อ
สินค้า

ขั้นที่ 10. หาแก่นธุรกิจ (Define your core)
แก่นของธุรกิจคือส่งทีเ่ รามีแต่คู่แข่งไม่มี สิ่งที่เราทาได้ดี และเป็นคุณลักษณะหลักของธุรกิจ การกาหนดแก่นของธุรกิจ
จะช่วยในการหาคาตอบว่าทาไมธุรกิจนี้จึงช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าธุรกิจอื่น การกาหนดแก่นของธุรกิจต้องคานึงถึงปัจจัย
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หลายอย่างประกอบกันเช่น ความต้องการของลูกค้า ทรัพยากร สิ่งที่ต้องการจะทา ความสามารถของคู่แข่ง เป้าหมายทางการเงิน
ของผูป้ ระกอบการ

ขั้นที่ 11. วางตาแหน่งการแข่งขัน (Chart competitive position)
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นาข้อมูลจากแบบจาลองลูกค้าที่มาใช้โดยเอาสิ่งที่แบบจาลองให้ความสาคัญที่สุดในการเลือก
ซื้อสินค้า 2 อันดับแรกมาใช้เปรียบเที่ยบกับคุณค่าที่ส่งมอบของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งตรวจสอบเชิงเปรียบเทียบว่าผลิตภัณฑ์ที่
เสนอให้กบั ลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ทมี่ ีขายอยู่แล้วผลิตภัณฑ์ไหนสามารถตอบโจทย์ที่แบบจาลองลูกค้าต้องการได้ดีกว่ากัน แล้ว
วิเคราะห์โอกาสของธุรกิจที่สอดคล้องกับแก่นของธุรกิจและสิ่งทีถ่ ูกให้ความสาคัญในการเลือกซื้อสินค้า

ประเด็นคิดที่ 3: การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ขั้นที่ 12. หาองค์ประกอบการตัดสินใจของลูกค้า (Determine the customer’s decision making unit)
กระบวนการวิเคราะห์ผู้ที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์มีดังนี้คือ
1). ผู้สนับสนุน: บุคคลที่อยากให้ซื้อผลิตภัณฑ์
2). ผู้ใช้ตัวจริง: เป็บคุ คลผู้ต้องการและจะเป็นผู้ที่ได้ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
3). ผู้ตัดสินใจซื้อ: คือ บุคคลผู้อนุมัติการจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์
4). ผู้มีอิทธิพลทางความคิด: บุคคลกลุ่มนี้มักจะเป็นผูเ้ ชี่ยวชาญที่ความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อผู้สนับสนุน ผู้ใช้ตัวจริง หรือผู้
ตัดสินใจซื้อ
5). ผู้มีอานาจยับยั้ง: เป็นกลุ่มบุคคลที่สามารถใช้เหตุผลต่างๆเช่น ความคิดเห็น กฎระเบียบ ข้อตกลง มาเป็นตัวยับยัง้ กระบวนการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ได้
6). ฝ่ายจัดซื้อ: ถ้าลูกค้าอยู่ในรูปแบบของบริษทั ฝ่ายจัดซื้อมักจะเป็นผู้ดูแลกระบวนการซื้อผลิตภัณฑ์
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ขั้นที่ 13. ร่างกระบวนการหาลูกค้า (Map customer acquisition process)
การร่างกระบวนการที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ประเมินวงจรการขายผลิตภัณฑ์ และการระบุอุปสรรค
ด้านงบประมาณ กฎระเบียบ และข้อบังคับเป็นข้อมูลสาคัญที่จะถูกใช้ในการร่างกระบวนการหาลูกค้า กระบวนการหาลูกค้า
เริ่มต้นจากการหาข้อมูลลูกค้าเพื่อทาการติดต่อ ดาเนินการติดต่อผูท้ มี่ ีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซือ้ เจรจาต่อรองราคา การ
จัดซื้อ ส่งมอบสินค้า และการได้รบั ชาระเงิน ทั้งนี้กระบวนการหาลูกค้าอาจแตกต่างกันในแต่ลอุตสาหกรรม
การร่างกระบวนการหาลูกค้าจะช่วยในการมองเห็นและคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ประเมินระยะเวลาการขาย
และต้นทุนในการหาลูกค้า และเข้าใจกระบวนการซื้อขายกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ

ขั้นที่ 18. ร่างกระบวนการขาย (Map your sales process)
กระบวนการขายเป็นวิธีคิดเบื้องต้นว่าจะเข้าสู่ตลาดโดยใช้ต้นทุนไม่สูงนักอย่างไร กระบวนการขายประกอบไปด้วย
การทาให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้ลูกค้า และการจัดการกับคาสั่งซื้อของลูกค้า ในขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนากลยุทธ์การ
ขายระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งผู้ประกอบการต้องพิจารณาว่าจะใช้ช่องทางการขายใดและจะปรับเปลี่ยนอย่างไรใน
อนาคต ในกระบวนการขายในแต่ละระยะควรมีประเด็นเกี่ยวกับวิธีการขาย สัดส่วนของแต่ละวิธี และแต่ละวิธีมุ่งเป้าที่ลูกค้า
กลุ่มใด

ประเด็นคิดที่ 4: การสร้างรายได้
ขั้นที่ 15. ออกแบบโมเดลธุรกิจ (Design your business model)
ดังที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบและวิธีการของการสร้างโทเดลธุรกิจมาแล้วในหัวข้อโมเดลธุรกิจทีป่ ระกอบด้วย ในส่วน
นี้จะกล่าวถึงตัวอย่างรูปแบบโมเดลธุรกิจ เช่น การเป็นสมาชิกหรือให้เช่า การอนุญาตให้ใช้สิทธ์ การขายต่อยอดด้วยผลิตภัณฑ์ที่
มีส่วนต่างกาไรสูง การคิดเงินตามการใช้งาน การคิดเงินแบบแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือ แฟรนไชส์ เป็นต้น

ขั้นที่ 16. กาหนดโครงสร้างราคาผลิตภัณฑ์ (Set pricing framework)
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ในขัน้ ตอนนีจ้ ะนาข้อมูลทีห่ าไว้จากขั้นตอนการกาหนดคุณค่าให้วดั เชิงปริมาณและโมเดลธุรกิจทีเ่ ลือกมาใช้เป็นกรอบ
ในการตั่งราคาทีเ่ หมาะสม ราคามักจะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปตามสภาพตลาด ซึ่งการตั่งราคาทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม ซึ่ง
เพดานราคาจะถูกกาหนดโดยหน่วยตัดสินใจ กระบวนการหาลูกค้า และวงจรการขาย หลักการตั่งราคามีดังนี้
1). ใช้คุณค่าที่ลกู ค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์เป็นตัวกาหนดราคา (ไม่ใช้ต้นทุนเป็นตัวกาหนดราคา)
2). ใช้ข้อมูลจากผูท้ ี่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อและกระบวนการหาลูกค้ามาช่วยกาหนดราคา
3). ทาความเข้าใจตัวเลือกอื่นๆของลูกค้าว่ามีราคาเท่าไหร่
4). ลูกค้าแต่ละประเภทจะจ่ายในราคาที่แตกต่างกัน
5). มีความยือหยุ่นกับผู้ทดลองใช้กลุ่มแรก
6). การลดราคาง่ายกว่าการขึ้นราคา

ขั้นที่ 17. คานวณมูลค่าตลอดชีวติ ของลูกค้า (Calculate customer life time value-LTV)
การคานวณมูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า ว่าลูกค้าแต่ละรายจะสร้างผลกาไรให้กับธุรกิจมากแค่ไหน การคานวนที่มี
ประโยชน์จะต้องมองโลกตามความเป็นจริง และเข้าใจองค์ประกอบขับเตลื่อนต่างๆ

ขั้นที่ 19. คานวนต้นทุนการหาลูกค้า (Find customer acquisition cost)
การคานวณต้นทุนการหาลูกค้าจะช่วยให้ผู้ประกอบการเลือกวิธีการหาลูกค้าที่เหมาะสมและพิจารณาได้ว่าแผนได้ควร
ปรับ คุ้มหรือไม่คุ้มทีจ่ ะทา ทาได้หรือไม่ โอกาสประสบความสาเร็จมีเพียงใด การคานวณต้นทุนการหาลูกค้าเป็นการคานวณ
(Cost of Customer Acquistion-COCA)

ประเด็นคิดที่ 5: การออกแบบและสร้างคุณค่า
ขั้นที่ 20. กาหนดสมมุติฐานหลัก (Test your key assumptions)
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การกาหนดสมมุติฐานหลักเกี่ยวกับธุรกิจและการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นการแจกแจงสมมุติฐานออกมาเป็นส่วนๆ
เพื่อให้เกิดความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากพอที่จะทดสอบ หลังจากนั้นให้จดั เรียงสมมุติฐานตามลาดับความสาคัญ

ขั้นที่ 21. ทดสอบสมมุติฐานหลัก (Test those key assumptions)
การทดสอบสมมุติฐานหลัก เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมมาโดยใช้การสังเกตุปฏิกิริยาของ
ลูกค้าที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์

ขั้นที่ 22. กาหนดสเปคขั้นต่าของผลิตภัณฑ์ (Define Minimum Viable Product Specs-MVPS)
นาสมมุติฐานหลักที่ผ่านการทาสอบแล้วมาหล่อหลอมเข้าด้วยกันเป็นข้อสรุปสเปคขัน้ ต่าของผลิตภัณฑ์ (MVPS) การ
ทา MVPS เป็นการทดสอบสมมุติฐานในภาพรวม MVPS ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ
1). ลูกค้าได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
2). ลูกค้าจ่ายเงินซื้อ
3). ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ขั้นที่ 23. แสดงให้เห็นว่าลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ (Show that dogs will eat your dog food)
ขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบ MVPS โดนควรทาการทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างลูกค้าเพื่อให้ได้ผลการทดลองเชิงตัวเลข
ว่าลูกค้าจะยอมจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์และการทดสอบควรต้องมีตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการบอกต่อที่ MVPS สร้างขึ้นในกลุ่ม
ลูกค้าด้วย

ประเด็นคิดที่ 6: การขยายธุรกิจในอนาคต
ขั้นที่ 14. คานวณรายได้จากตลาดถัดไป (Figure TAM for follow-on markets)
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การคานวณรายได้จากตลาดถัดไปเป็นการคิดต่อถึงการขยายฐานลูกค้าหรือช่องทางการเพิ่มการขาย เมื่อได้คดิ ใน
รายละเอียดของการเข้าถึงตลาดหัวหาดซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักแล้ว การคิดถึงตลาดหรือฐานลูกค้าถัดไป (Follow-on market) จะ
ช่วยให้เห็นแนวทางการขยายกิจการได้ ในการคานวณรายได้จากตลาดถัดไปนั้นควรเลือกคานวณอย่างน้อยอีก 5-6 ตลาด
หลังจากนั้นให้คานวณ TAM ของแต่ละตลาด

ขั้นที่ 24. พัฒนาแผนผลิตภัณฑ์ (Develop your product plan)
เมื่อทาขัน้ ตอนต่างๆในการร่าง ทดสอบ ทบทวน วิเคราะห์ สะท้อนคิดมาทั้ง 23 ขั้นตอนแล้ว ผู้ประกอบการในขณะนี้มี
ข้อมูลสาคัญเพียงพอทีจ่ ะเริ่มเขียนแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเอาสิ่งที่เรียนรู้จากทัง้ 23 ขั้นตอนมาปรับเพิ่มคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
สาหรับตลาดหัวหาด นอกจากนัน้ ควรทีจ่ ะต้องกาหนดตลาดข้างเคียงหลังจากการเข้าครอบครองตลาดหัวหาดสาเร็จแล้ว ทั้งนี้
ควรวางแผนต่อไปด้วยว่าผลิตภัณฑ์ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตลาดใหม่แต่ละแห่งอย่างไรบ้าง
การทาทั้ง 24 ขั้นตอน 6 ด้านนีจ้ ะเป็นวิธีที่ช่วยให้การสร้างธุรกิจใหม่ๆภายใต้กระบวนการอันหลากหลายของการ
ประกอบธุระกิจง่ายขึ้น ในการนาขั้นตอนทั้ง 24 นี้ไปใช้ควรเคร่งครัดในเรื่องการทบทวนกระบวนการก่อนหน้าทั้งหมดว่ายัง
สอดคล้อง ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ เมื่อทาขั้นตอนหนึ่งเสร็จและพิจารณาว่าควรที่จะปรับเปลี่ยนเรือ่ งใดไปในทิศทางไหน การ
ทาแบบนี้จะช่วยในการทวนถามสะท้อนคิดจนได้คาตอบทีเ่ หมาะสมที่สุด

จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ (Business Ethics)
นอกเหนือจากความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าและความสามารถที่จะจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างดีเลิศเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆ ระดับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลอย่างมากต่ออนาคตของธุรกิจนั้น
ด้วย การทาธุรกิจด้วยความซื่อตรงและมีคุณธรรมเป็นสิ่งทีค่ ู่ค้าทุกคนปราถนา ความซื่อสัตย์สุจริตก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ และสร้างโอกาสให้ลูกค้าเดิมกลับมาเป็นลูกค้าอีก แต่ถ้าผู้ดาเนินธุรกิจไม่มีความซื่อสัตย์ ไม่รักษาคาพูด ไม่รับผิดชอบ
หรือทาให้ลูกค้ารู้สึกถึงความไม่หวังดี การเอาเปรียบ และ/หรือความไม่น่าไว้วางใจ ลูกค้าไม่เพียงแต่ไม่กลับมาเป็นลูกค้าอีกแต่
ยังจะบอกต่อถึงประสบการณ์ไม่ดีที่ได้รบั เหล่านั้นด้วย ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่จะประสบความสาเร็จในระยะยาวได้จะต้องเป็นผู้
ที่มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ แนวทางการเป็นผู้ประกอบการทีม่ ีจรรยาบรรณมีดังนี้คือ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2017)
1) กาหนดราคาสินค้าเหมาะสมตามคุณภาพ
2) ไม่บังคับการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
3) ใส่ใจลูกค้าทุกราย
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4) ไม่เอาเปรียบลูกค้า
5) ให้ข้อมูสินค้าทีเ่ ป็นจริง
6) ไม่โฆษณาชวนเชื่อจนเกินเหตุ

สรุป
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จมักจะมีลักษณะของความเป็นคนที่มคี วามมุ่งมั่นที่จะประสบความสาเร็จ ยอมรับ
ความเสี่ยง มีแนวคิดในการทาธุรกิจ มีระบบระเบียบแบบแผนเฉพาะตนในการดาเนินธุรกิจ มีความสามารถในการบริหาร (คน,
ทรัพยากร, ความสัมพันธ์ และเครือข่าย) คาดการณ์อนาคตได้แม่นยา
การตลาดมีความสาคัญกับอย่างมากในการทาธุรกิจ การหาข้อมูลและวางแผนทางการตลาดมีประโยชน์อย่างมากใน
การสร้างธุรกิจ การตลาดเป็นตัวแยกความแตกต่างและความไม่เหมือนใครของธุรกิจ (Trout, 2006) การตลาดไม่ใช่การขายและ
มีความแตกต่างกับการขายตั่งแต่วัตถุประสงค์ กระบวนการ ไปจนถึงผลลัพทธ์ การตลาดในยุคปัจจุบันจะใช้ทุกเครื่องมือ
การตลาดต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงการตลาดแบบOnline และ Offline เข้าด้วยกัน และมีการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าแบบระบบ
การตลาดอัตโนมัติ การใช้ข้อมูลภายนอกมาอัพเดทข้อมูลภายในพร้อมทั้งนา Big Data, IoT, Augmented Reality และเทรนทาง
เทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้ในการทาการตลาดเพื่อสร้างความสาเร็จของธุรกิจด้วย
โมเดลธุรกิจเป็นวิธีการอธิบายเหตุผลของการสร้าง ส่งมอบ และทาคุณค่าให้ชัดเจน โดยร่างวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้
เป็นธุรกิจที่จะสร้างรายได้และอยูร่ อดได้ องค์ประกอบหลักในโมเดลธุรกิจมี 9 องค์ประกอบที่สาคัญคือ 1). คุณค่าที่ส่งมอบ
(Value Proposition) 2). การเลือกกลุ่มลูกค้า (Customer Segments) 3). ช่องทาง (Channels) 4). การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า (Customer Relationships) 5). กระแสรายได้ (Revenue Streams) 6). ทรัพยากรหลัก (Key Resources) 7). กิจกรรมหลัก
(Key Activities) 8). พันธมิตรหลัก (Key Partners) 9). โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)
ผู้ประกอบการมี 2 ประเภท คือ ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise-SME)
และผู้ประกอบการมุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprise-IDE) (Aulet, 2013) ผูป้ ระกอบการทั้งสองประเภทนี้มี
ลักษณะพื้นฐานของความเป็นผู้ประกอบการที่เหมือนกันคือเป็นผูส้ ร้างธุรกิจ (คิด จัดหาองค์ประกอบ และบริหารจัดการจนเกิด
ธุรกิจ) และยอมรับความเสี่ยง ส่วนที่แตกต่างกัน SME กับ IDE คือ ขนาดธุรกิจ จานวนเงินลงทุน ความเสี่ยง ขนาดของตลาด
และความเป็นนวัตกรรม การเตรียมการขั้นพื้นฐานก่อนลงมือเริ่มธุรกิจตามแบบของ MIT คือจะต้องคิดถึงประเด็นเรื่อง ลูกค้า
การเสนอคุณค่า กระบวนการจนได้ครอบครองผลิตภัณฑ์ การทากาไร การสร้างผลิตภัณฑ์/คุณค่า และการขยายธุรกิจ
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การมีแนวคิดแบบผูป้ ระกอบการไม่จากัดจาเพาะสาหรับผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น ผูท้ ี่ทางานอยูใ่ นหน่วยงานต่างๆก็
สามารถนาลักษณะของผู้ประกอบการไปใช้เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาตนเองและงานที่รบั ผิดชอบได้ ดังนั้นในหัวข้อวิชานี้จงึ มุ่งทีจ่ ะ
สร้างนักศึกษาให้มคี วามเป็นผู้ประกอบการโดยปลูกฝังกรอบความคิดของผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ขั้นตอนการ
สร้างธุรกิจแบบผูป้ ระกอบการ (Disciplined Entreprenueship)การตลาด (Marketing) และการทาโมเดลธุรกิจ (Business Model)
ให้กับนักศึกษา ไม่ว่านักศึกษาจะเป็นผู้ประกอบการหรือทางานเป็นบุคลากรในองค์การต่างๆ นักศึกษาสามารถใช้กรอบแนวคิด
ของผูป้ ระกอบการไปปรับใช้กับงานที่ทาได้
เนื้อหาการสร้างผู้ประกอบการในบทเรียนนีเ้ ป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความคิดแบบผูป้ ระกอบการ ปัจจุบันมี
หน่วยงานสนับสนุนธุรกิจจานวนมาก เช่นสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ที่พร้อมจะสนับสนุนก้าวต่อไปของการสร้างธุรกิจ
หลังจากผูท้ ี่ต้องการประกอบธุรกิจนาเสนอโมเดลธุรกิจหรือแผนธุรกิจและได้รับคัดเลือก ถึงอย่างไรก็ดีการจะเป็น
ผู้ประกอบการได้นักศึกษาจาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องกฏระเบียบและข้อกฏหมายต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจด้วย
เช่น การจัดตั่งธุรกิจ กฏหมายการค้า สิทธิบัตร การทาบัญชีการค้า
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