
การสร้างผู้ประกอบการ 
(DISCIPLINED ENTREPRENEURSHIP)
คาบที่ 1 ผู้ประกอบการ การตลาด โมเดลธุรกิจ และการ
สร้างผู้ประกอบการ

อ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัยและคณะ



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ

2. เพื่อใหน้ักศึกษาตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการตลาดในการประกอบการ

3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักองค์ประกอบของโมเดลธุรกิจ

4. เพื่อให้นักศึกษาฝึกการท างานเป็นทีมและการมีความคิดสร้างสรรค์ที่น าสู่นวัตกรรม

5. เพื่อให้นักศึกษาการสร้างโมเดลธุรกิจส าหรับการประกอบการได้



ผู้ประกอบการ (ENTREPRENUE)



ความหมายของผู้ประกอบการ

 ความหมายทั่วไป หมายถึง ผู้สร้างธุรกิจขึ้นมาเป็นของตัวเอง

 ความหมายทั่วไปเชิงขยาย หมายถึง ผู้ที่คิดริเริ่มด าเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของ
ตนเอง มีการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดย
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังผลก าไรที่เกิดจากผล
การด าเนินงานของธุรกิจตนเอง

 ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ผู้รวบรวมปัจจัยการผลิต ได้แก่ 
ที่ดิน แรงงาน และทุน มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ



ความหมายของผู้ประกอบการ

 Entrepreneurship is the act of being an entrepreneur.

 ‘Entrependre’ (French word) and ‘uternehmen’ (German word) both 

referring to individuals who undertakes an ‘endeavor’.

 The characteristics of self-development, creativity, self-decision making 
and 

risk taking.



หลักการเป็นผู้ประกอบการอย่างง่าย

หลัก 3 Is 

(ญัฐพล ประดิษฐผลเลิศ, 2560) คือ 

1). Idea-มีไอเดีย 

2). I do-ลงมือท า 

3). I’ve done-ท าให้ส าเร็จ 
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รูปแบบของผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1). ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 

Enterprise-SME)

2). ผู้ประกอบการมุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprise-IDE)



ความคิ อย่างผู้ประกอบการ ี่ประสบความส าเร   

1. ช่างคิด (Curiosity)

2. รักในสิ่งที่ท า (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)

11. ท างานหนัก (Hard working)



การตลา  (MARKETING)



ความหมายของการตลา 
 การตลาดไม่ใช่การขายและมีความแตกต่างกับการขายตั่งแต่วัตถุประสงค์ 
กระบวนการ ไปจนถึงผลลัพทธ์ 

 การขายจะมุ่งที่การขายสินค้าให้ได้ โดยใช้กลยุทธ์การขายต่างๆให้ได้ยอดขาย
ตามที่ได้ถูกตั่งเป้าหมายเอาไว้ เพื่อให้ได้ก าไรจากการขายในการขายแต่ละครั้ง 

 การตลา จะมุ่งที่การหาและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มุ่งผลก าไร
ในระยะยาวจากความพอใจของลูกค้า กระบวนการการตลาดเป็นแบบแผนและ
ขั้นตอนการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า 



ความหมายของการตลา 
 Spalton, P. (2010) เชื่อว่า “การตลาดเป็นมากกว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
การตลาดเป็นวัฒนธรรมที่เริ่มต้นด้วยลูกค้าที่มีความเป็นไปได้ (Potential 
Customer) และจบลงด้วยผลก าไร ในช่วงระหว่างกลางคือคู่แข่งผู้ซึ่งจะแย่งชิง
ลูกค้าและผลก าไรเดียวกัน”

 Kotler (1998) นิยามการตลาดไว้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ของการหา หารสร้าง 

การส่งมอบคุณค่า เพื่อที่จะท าให้ลูกค้าเป้าหมายพึงพอใจและท าก าไรได้



องค์ประกอบของการตลา 

4Ps

1). Product

2). Price

3). Place

4). Promotion

4Cs

1). Consumer 

2). Cost 

3). Convenience  
4).Communica-

tion)

4Ws
1). Economic Wealth
2). Environmental 
Wellness

3). Social Well-being 
4). Human Wisdom

5As

1). Aware

2). Appeal

3). Ask

4). Act

5). Advocate



หลักการตลา แบบคลาสสิค (4PS)

1). สินค้าและบริการ

2). ราคา

3). ช่องทางการจ าหน่าย

4). การส่งเสริมการขาย



การวิเคราะห์ รัพยากรแบบ 3TS

1. Time

2. Treasure

3. Talent

What do you have? ---------------------------------------- มีทรัพยากรอะไร

What do you need? ---------------------------------------- ทรัพยากรที่ต้องการแต่ยังไม่มีคืออะไร

Where can you get it? ------------------------------------- สิ่งที่ยังไม่มีหาได้จากที่ไหน



การตลาดแบบไวรอล (VIRAL MARKETING)

 การตลาดแบบไวรอล เป็น การท าการตลาดที่ใช้สื่อ Social Mediaในการสร้าง
แบรนด์และในการสื่อสารต่างๆกับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

 การตลาดแบบไวรอลเป็นการท า WOM หรือ Word of Mouth หรือ การตลาด
แบบปากต่อปากในรูป แบบใหม่ในยุคดิจิตอล



อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0

F-Factors

1). เพื่อน (Friends)

2). ครอบครัว (Family)

3). เฟสบุ๊ค (Facebook)

4). ผู้ติดตาม (Twitter Followers)



ขั้นตอนการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในยุค 4.0 แบบ 5AS

1). รู้จักสินค้า (Aware)

2). ชื่นชอบสินค้า (Appeal)

3). ถาม (Ask)

4). ซื้อจากร้านหรือบนอินเทอร์เน็ต (Act)

5). ซื้ออีก บอกต่อ เป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ (Advocate)



6 หลักคิ การสร้างผู้ประกอบการแบบMIT





6 หลักคิ การสร้างผู้ประกอบการ
1. ลูกค้า: ลูกค้าคือใคร

2. การใช้และประโยชน์จากสิ่งที่ขาย: ผลิตภัณฑ์ท าอะไรให้ลูกค้าได้บ้าง

3. การเข้าถึงผลิตภัณฑ์: ลูกค้าจะครอบครองผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร

4. การสร้างรายได้: จะสร้างรายได้อย่างไรได้บ้าง

5. การออกแบบและสร้างคุณค่า: ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์และหรือบริการอย่างไร

6. การขยายธุรกิจ: ในอนาคตจะขยายธุรกิจอย่างไร



1. ลูกค้า: การคิ และวางแผนเกี่ยวกับลูกค้า
 แบ่งส่วนตลาด (Segment your market) 

 เลือกตลาดหัวหาดทีเ่ป็นจะฐานลูกค้าหลัก (Select a beachhead) 

 ร่างข้อมูลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (Build end user profile)

 ค านวณรายได้ต่อปีของธุรกิจหากครอบครองตลาดได้ 100 เปอร์เซนต์ (Calculate Total 
Addressable Market-TAM) 

 การจ าลองตัวแบบลูกค้า (Develop customer persona) 

 จ าลองตัวแบบลูกค้าเพิ่มข้ึนอีก 10 คน (Identify your next 10 best)



2. . การ ช้และประโยชน์ ากสิ่ง ี่ขาย: ผลิตภัณฑ์  าอะ ร ห้ลูกค้า
  บ้้าง

 ร่างวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ (Do a full life cycle use case)

 ร่างภาพผลิตภัณฑ์ (Define high-level product specs)

 ก าหนดคุณค่าให้วัดเชิงปริมาณได้ (Quantify your value proposition)

 หาแก่นธุรกิจ (Define your core)

 วางต าแหน่งการแข่งขัน (Chart competitive position)



3. การเข้าถึงผลิตภัณฑ์: ลูกค้า ะครอบครองผลิตภัณฑ์  ้อย่าง ร

 หาองค์ประกอบการตัดสินใจของลูกค้า (Determine the customer’s decision 
making unit)

 ร่างกระบวนการหาลูกค้า (Map customer acquisition process)

 ร่างกระบวนการขาย (Map your sales process)



4. การสร้างราย  ้:  ะสร้างราย  ้อย่าง ร  ้บ้าง
 ออกแบบโมเดลธุรกิจ (Design your business model)

 ก าหนดโครงสร้างราคาผลิตภัณฑ์ (Set pricing framework)

 ค านวณมูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า (Calculate customer life time value-LTV)

 ค านวนต้นทุนการหาลูกค้า (Find customer acquisition cost)



5. การออกแบบและสร้างคุณค่า: ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์และ
หร อบริการอย่าง ร

 ก าหนดสมมุติฐานหลัก (Test your key assumptions)

 ทดสอบสมมุติฐานหลัก (Test those key assumptions)

 ก าหนดสเปคข้ันต่ าของผลิตภัณฑ์ (Define Minimum Viable Product Specs-
MVPS)

 แสดงให้เห็นว่าลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ (Show that dogs will eat your dog food)



6. การขยายธุรกิ :  นอนาคต ะขยายธุรกิ อย่าง ร

 ค านวณรายได้จากตลาดถัดไป (Figure TAM for follow-on markets)

 พัฒนาแผนผลิตภัณฑ์ (Develop your product plan)



โมเ ลธุรกิ  (BUSINESS MODEL)



โมเดลธุรกิจ (BUSINESS MODEL)
 การท าโมเดลธุรกิจ คือ การร่างองค์ประกอบอย่างง่ายเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ

 โมเดลธุรกิจแตกต่างจากแผนธุรกิจ

 แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเครื่องมือในการวางแผนที่จะช่วยให้เข้าใจธุรกิจนั้นๆอย่าง
ละเอียด ได้เห็นภาพแนวทางการด าเนินงาน การวางแผนกิจกรรมการผลิต การตลาด การ
บริหารทุนมนุษย์และทรัพยากร

 โมเดลธุรกิจ (Business Model) ว่าเป็นวิธีการอธิบายเหตุผลของการสร้าง ส่งมอบ และท า
คุณค่าให้ชัดเจน โดยร่างวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นธุรกิจที่จะสร้างรายได้และอยู่รอดได้



อ้างอิง: Osterwalder, A. (2013) A better way to think about your business model. Harvard Business Review.



9 องค์ประกอบโมเดลธุรกิจ (BUSINESS MODEL CANVAS)

1). การเลือกกลุ่มลูกค้า (Customer 
Segments)

2). คุณค่าที่ส่งมอบ (Value Proposition)

3). ช่องทาง (Channels) 

4). การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

(Customer Relationships)

5). กระแสรายได้ (Revenue Streams)

6). ทรัพยากรหลัก (Key Resources)

7). กิจกรรมหลัก (Key Activities)

8). พันธมิตรหลัก (Key Partners)

9). โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) 





ตัวอย่าง MODEL BUSINESS CANVAS

Amazon:
URL: https://www.youtube.com/watch?v=434HUjsxfYw 

Starbuck:
URL: https://www.youtube.com/watch?v=3TWfp1pvxHY&t=113s

Uber:
URL: https://www.youtube.com/watch?v=b-NYrkVR0u8&t=14s



 ริยธรรมผู้ประกอบการ (ENTREPRENEUR ETHICS)

 การเป็นผู้ประกอบการที่มีจริยธรรมมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจในระยะยาว 

 คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีจริยธรรม 
เช่น ซื่อตรง รักษาสัจจะ ไม่เอาเปรียบ ไม่
หลอกลวง ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ บริการลูกค้าให้
ดีเหมือนกับที่ตนเองอยากได้รับบริการหรือท าให้
ดียิ่งกว่า



ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยการคิดและลงมือท า



กิ กรรม  าส่งครั้ง ี่ 1

“นวัตกรรมสูงเสีย ฟ้า”



กิ กรรม  าส่งครั้ง ี่ 2

“Busuness Model Canvas”


