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6 ค ำถำมส ำคญัของ 24 Step ทีต่อ้งรู ้

เมื่อผ่ำนกระบวนกำรของ Step 0 มำแล้วผู้ประกอบกำรเร่ิมที่จะทรำบแล้วว่ำมไีอเดียในกำรท ำอะไรเพื่อที่จะ

สร้ำงคุณค่ำใหม่ให้เกิดขึ้น ส ำหรับผู้ประกอบกำร IDE จะต้องรู้ 6 ค ำถำมทีส่ ำคญัของ 24 ขัน้ตอน โดย  

1.ลกูคำ้ของคณุคือใคร? ค ำถำมนี้เป็นกำรย้ ำค้นหำวำ่คนทีต่้องกำรสินค้ำของคุณเปน็ใคร ตลำดของสินค้ำคุณอยู่

ตรงไหน ลักษณะของลูกค้ำของคุณเป็นอย่ำงไร  รวมไปถึงขนำดของตลำดใหญ่เพียงพอและคุ้มที่จะท ำหรือไม่นัน้เอง   

2. คณุจะท ำอะไรใหลู้กคำ้ของคณุไดบ้ำ้ง? เป็นค ำถำมที่จะต้องทรำบถึงวงจรในกำรใช้สนิค้ำของลูกค้ำ กำรสร้ำง

ลักษณะของสินคำ้และบริกำรทีจ่ะส่งมอบถึงลูกค้ำ ซึ่งจะท ำให้ทรำบถึงคุณค่ำของสนิค้ำและบริกำร โดยจะท ำให้ทรำบถึง

ว่ำแกนหลักของธุรกิจเป็นอะไรและต ำแหน่งในกำรแข่งขันอยู่ตรงไหน  

3. ลกูคำ้ของคณุไดม้ำซึง่สนิคำ้และบรกิำรของคณุไดอ้ยำ่งไร? เป็นค ำถำมที่ค้นหำกระบวนกำรตัดสินใจของลูกค้ำ

ที่ยินดีที่จะจ่ำยเงนิและกระบวนกำรขำยของลูกค้ำ  

4. คณุท ำเงนิจำกสนิคำ้และบรกิำรของคณุได้อยำ่งไร? ในส่วนนี้จะต้องตอบให้ได้วำ่ธุรกิจมีรูปแบบธุรกิจอย่ำงไร 

กรอบในกำรตั้งรำคำเป็นอยำ่งไร รวมไปถึงกำรค ำนวณมูลค่ำตลอดช่วงชวีิตของลูกค้ำและต้นทนุในกำรหำลูกค้ำ  

5. คณุออกแบบและผลติสนิคำ้ของคณุอยำ่งไร? มำถึงตรงนีจ้ึงมำพิจำรณำสมมุติฐำนตำ่งๆในตวัสินค้ำและบริกำร

เพื่อใช้ในกำรทดสอบตลอดและพิสูจนไ์ด้ว่ำมผีู้ใช้จริง  

6. คุณขยำยธรุกจิของคณุไดอ้ยำ่งไร? ซึ่งจะเป็นส่วนในกำรค ำนวณหำขนำดตลำดที่สำมำรถเข้ำถึงได้และท ำกำร

เขียนแผนกำรสร้ำงสินคำ้เพื่อขยำยธุรกิจต่อไป  

จะเห็นได้ว่ำค ำถำมมำกกวำ่ครึง่มุง่เนน้ทีจ่ะเขำ้ใจลกูคำ้กอ่นโดยยงัไมส่นใจวำ่รปูแบบของสนิคำ้หรอืบริกำรจะเปน็

อะไร ส ำหรับผู้ประกอบกำร IDE กำรให้ควำมส ำคัญของลูกค้ำเป็นส่วนส ำคัญในกำรสรำ้งธุรกิจใหม่  

 

 

 

 

 



 

Step 1: กำรแบ่งสว่นตลำด (Market Segmentation) 

หลังจำกผ่ำนกระบวนกำรของ Step 0 มำแล้วเรำจะต้องเข้ำใจวำ่หำกจะน ำไอเดียมำด ำเนนิกำรให้ออกมำเป็น

ธุรกิจ จะต้องเข้ำใจว่ำ “กำรจะมธีุรกจิได้กต็อ่เมื่อมลีกูคำ้มำซือ้สนิคำ้หรือบรกิำรของคณุ” สิ่งตำ่งๆ ไม่วำ่จะเป็นกำรสรำ้ง

โรงงำน กำรวิจัยผลิตภัณฑ์ กำรจ้ำงคนท ำงำน กำรเขียนแผนธุรกิจ เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเทำ่นั้นแตธุ่รกิจจะเกิดขึ้นได้ก็

ต่อเมื่อมีคนมำย่อมมำจ่ำยเงินซือ้สินค้ำและบริกำร ด้วยเหตุนี้เองจำกฉบับที่แล้วกว่ำขัน้ตอนมำกกว่ำครึ่งจะเป็นขั้นตอนเพื่อ

ค้นหำ ทดสอบและพิสจูน์เก่ียวกับลูกค้ำ มำกกว่ำตวัผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้เองผู้ประกอบกำรไอดอีีจะต้องเร่ิมต้นด้วยลูกค้ำ 

ห้ำมเร่ิมต้นด้วยผลิตภัณฑ์  

ในส่วนของกำรแบง่สว่นตลำดเปน็ขัน้ตอนแรกเพือ่ทีจ่ะเขำ้ใจวำ่สนิคำ้และบรกิำรของผูป้ระกอบกำรอยูใ่นสว่นใด 

ซึ่งเป็นกำรมองภำพใหญ่ของตลำดและอุตสำหกรรมที่ ผู้ประกอบกำร (นำ่จะอยู่) ยกตัวอยำ่งเชน่ กำรแบ่งสว่นตลำดอำหำร

สด กับอำหำรแช่แข็ง เปน็ต้น และยังสำมำรถแบง่ส่วนตลำดไดอี้กเช่น อำหำรสดอำจจะแบ่งออกเป็น อำหำรจ ำพวกผัก 

ผลไม้ เนื้อสัตว์ โดยในกำรแบ่งสว่นตลำดนี้จะช่วยท ำให้ผู้ประกอบกำรมองเห็นถึงขอบเขตต่ำงๆ ของตลำด และเมื่อ

ผู้ประกอบกำรสำมำรถที่จะแจกแจงออกมำให้หมดจะสำมำรถพิจำรณำได้ว่ำส่วนแบ่งตลำดของเรำอยู่ที่ไหน ซึ่งจะท ำให้

มองเห็นโอกำสและควำมเปน็ไปได้ของตลำด ซึง่จะเปน็จุดเร่ิมต้นในกำรเข้ำใจลูกค้ำต่อไปและเมื่อเรำเก็บข้อมูลจำกแต่ละ

ส่วนแบง่ตลำดแล้วยังจะชว่ยท ำให้ผู้ประกอบกำรค่อยๆ ตีวงให้แคบลงเพื่อให้เหมำะสมกับสินคำ้และบริกำรและเปน็ที่มำใน

กำรให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเฟ้นหำตลำดหัวหำดในขั้นที่ 2 ต่อไป  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 2: กำรเลือกตลำดหวัหำด (Select a Beachhead Market) 

ค ำว่ำ “หัวหำด” หรือ “Beachhead” เป็นค ำมำจำกทำงกำรทหำรในกำรใช้ยืดพื้นที่ใดพืน้ที่หนึ่งในกำรเข้ำจู่โจม

จำกทำงทะเล เมื่อยึดพื้นทีน่ี้ได้แล้วจะเปน็พื้นที่เชิงกลยุทธท์ี่ส ำคัญในกำรตั้งฐำนทัพและส่งเสบียงในกำรขยำยพืน้ที่ต่อไป 

ด้วยเหตุนี้เอง จำกข้ันตอนที่ 1 ที่ท ำกำรแบง่ส่วนตลำดแล้ว จำกนั้นผูป้ระกอบกำรจะต้องเลือกส่วนตลำด (Market 

Segment) มำ 1 ส่วนเทำ่นัน้ โดยจะต้องมีศักยภำพและมีควำมส ำคัญซึ่งสว่นตลำดนั้นจะเรียกว่ำตลำดหัวหำด สำเหตุ

ส ำคัญที่ต้องเลือกเนื่องจำกว่ำผูป้ระกอบกำรมีก ำลังและทรัพยำกรที่มีจ ำกัด นอกจำกนี้กำรเลือกตลำดหัวหำดจะท ำให้

ผู้ประกอบกำรเข้ำเจำะตลำดไดง้่ำยกว่ำและสำมำรถยึดต ำแหนง่ทำงกำรตลำด ทั้งนีท้ั้งนัน้ ค ำถำมส ำคญัคอื เรำเลือกตลำด

หัวหำดไดอ้ยำ่งไร? 

ผู้ประกอบกำรสำมำรถตั้งค ำถำมกับโอกำสทำงกำรตลำดตำ่งๆ ได้ไม่วำ่จะเปน็กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยมีควำมสำมำรถ

ในกำรจ่ำยหรือไม่ สำมำรถในกำรเข้ำถึงกำรขำยของเรำมำกน้อยแค่ไหน หรือมีเหตุผลใดในกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำรของ

ผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรยังต้องพิจำรณำถึงคู่แข่งที่จะเปน็อุปสรรคในตลำดๆนัน้ รวมไปถึงหำกได้ตลำดหัว

หำดแล้วสำมำรถที่จะช่วยท ำให้ยึดตลำดอีกส่วนหนึ่งได้หรือไม่ ค ำถำมเหล่ำนี้เปน็ค ำถำมที่จะตอ้งพิจำรณำในกำรเลือก 

อย่ำงไรก็ดีสิ่งทีส่ ำคัญหลำยๆ ครั้ง ไมใ่ชเ่ลือกจำกขนำดตลำดทีใ่หญว่ำ่มศีกัยภำพ หำกแตเ่ปน็ตลำดทีส่นิคำ้และบรกิำรของ

ผูป้ระกอบกำรสำมำรถทีจ่ะสง่คณุคำ่หรอืเปน็ทีต่อ้งกำรของตลำดนัน้จรงิๆ จำกที่กลำ่วมำก่อนวำ่ “คุณค่ำส ำหรับใคร” ยัง

จะต้องเข้ำมำพิจำรณำอยู่ตลอดนั้นเอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 3: กำรสร้ำงคุณลกัษณะของผูใ้ช ้(Build an End User Profile) 

หลังจำกเลือกตลำดหัวหำด (Beachhead Market) สิ่งที่ส ำคัญคือผู้ใช้หรือลูกค้ำที่อยู่ในตลำดหวัหำดนั้นซึง่ก็คือ 

“กำรสรำ้งคณุลกัษณะของผูใ้ช ้หรอื Build an End User Profile” ที่อยู่ในตลำดหัวหำด หรือส่วนแบง่ทำงกำรตลำดที่มี

ศักยภำพที่ผู้ประกอบกำรเลือกข้ึนมำ จะเห็นได้ว่ำผู้ประกอบกำรไอดีอี จะมุ่งเน้นและสร้ำงควำมเข้ำใจในตัวลูกค้ำและ

มุมมองของลูกค้ำก่อน กำรเข้ำใจในขั้นตอนนี้คือกำรรู้จักสร้ำงคณุลักษณะดำ้นตำ่งๆ ไม่ว่ำจะเปน็ในด้ำนรำยได้ ด้ำน

ครอบครัว อำยุ กำรศึกษำ ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน ควำมหลงใหล สถำนที่ในกำรพักผ่อน และ อื่นๆ ที่สะท้อนถึง

คุณลักษณะของลูกค้ำ เพื่อที่จะสำมำรถมุ่งเนน้และเจำะจงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้ แนน่อนวำ่จะต้องมีกำรตรวจสอบวำ่

คุณลักษณะของลูกค้ำทีส่ร้ำงขึ้นมำนั้นมีอยู่จริงในตลำดหรือไม่ หำกไม่มีอำจจะต้องพิจำรณำกลบัไปที่ขั้นตอนที่ 2 ก็ได้ว่ำสิ่ง

ที่เลือกมำสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือลูกค้ำเป้ำหมำยมีลักษณะเชน่นี้หรือไม่ 

สำเหตุที่เลือกลูกค้ำเป้ำหมำยและพัฒนำสร้ำงคุณลักษณะดังกล่ำวนัน้ เพื่อจะสำมำรถเจำะจงได้มำกพอเพื่อจะ

สำมำรถน ำไปค ำนวณขนำดตลำดที่สำมำรถบ่งชีไ้ด้ในขัน้ตอนต่อไป และสำมำรถที่จะเฉพำะเจำะจงไปยังถึงกำรสรำ้งตัว

ละครลูกค้ำ หรือ Persona ซึ่งดึงมำจำกลูกคำ้เป้ำหมำยนี้ นอกจำกนี้ยังสำมำรถช่วยให้เข้ำใจถึง “หน่วยในกำรตัดสนิใจ

ของลูกค้ำ” ซึ่งเป็นส่วนในกำรตดัสินใจในกำรซื้อสนิค้ำของลูกค้ำ เพื่อสำมำรถที่จะสร้ำงยทุธวิธใีนกำรเข้ำถึงลูกค้ำและให้

ลูกค้ำซื้อสินค้ำและบริกำร ด้วยเหตุนี้ กำรวิเครำะห์สร้ำงควำมเข้ำใจลูกค้ำกลุ่มเปำ้หมำยจะเปน็ส่วนหนึ่งในกำรต่อยอด 

ตลำด ลูกค้ำในอนำคต และต่อยอดในขั้นตอนต่อไปได้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 4: กำรค ำนวณ TAM ของตลำดหวัหำด 

เป็นกำรประเมินศักยภำพของตลำดหัวหำดที่เรำตั้งเป้ำไว้ TAM ย่อมำจำก Total Addressable Market คือ

จ ำนวนขนำดของตลำดทั้งหมดที่สำมำรถวัดได้ ซึ่งสำมำรถค ำนวณได้จำก จ ำนวนผู้ใช้ตัวจริงที่อยู่ในตลำดหัวหำด คูณกบั

รำยได้ทีไ่ด้จำกผู้ใช้ตัวจริงต่อปี อำจกล่ำวงำ่ยๆ คือกำรค ำนวณรำยได้ต่อปีทีธุ่รกิจของคุณจะไดร้ับหำกครอบครองตลำดหัว

หำดได้ทั้งหมด ค ำถำมที่ส ำคัญคอื ท ำไมเรำจะต้องค ำนวณ TAM มีเหตุผลที่ส ำคัญหลำยประกำรในแต่หนึ่งในนัน้คือ สิ่งที่

ผู้ประกอบกำรก ำลงัจะท ำมันคุ้มที่จะท ำต่อหรือไม่ สิ่งที่ท ำสำมำรถสร้ำงผลกระทบที่ใหญ่เพียงพอที่จะท ำให้ธุรกิจของ

ผู้ประกอบกำรสำมำรถที่จะด ำเนินต่อไปได้หรือไม่ หำกใหญ่ไมพ่อ ก็ไม่คุ้มที่จะท ำจริง  

นอกจำกนี้กำรค ำนวณ TAM เปน็กำรประเมนิขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรอีกด้วยเนื่องจำกว่ำหำก   TAM 

มีขนำดเล็กเกินไปกไ็ม่นำ่สนใจ ในทำงตรงกนัข้ำม หำก TAM มตีัวเลขที่ขนำดใหญ่เกินไปอำจจะส่งสัญญำที่อันตรำย

ส ำหรับผูป้ระกอบกำรเนื่องจำกว่ำผู้ประกอบกำรมีทรัพยำกรไมเ่พียงพอต่อกำรตอบสนองขนำดตลำดนั้น ด้วยเหตุนี้

ผูป้ระกอบกำรจะต้องหำจดุทีเ่รยีกวำ่ “จดุทีเ่หมำะสม” ไมใ่หญห่รอืเลก็เกนิไป ที่จะสำมำรถท ำได้และสร้ำงกระแสเงนิสดที่

เป็นบวกให้แก่ธุรกิจที่เพิ่งเร่ิมต้นของผู้ประกอบกำร แน่นอนว่ำกำรค ำนวณ TAM ไม่สำมำรถท ำได้ถูกตั้งแต่ครั้งแรก แต่สิ่งที่

ผู้ประกอบกำรจะต้องพยำยำมค ำนวณจะต้องหำตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุด โดยท ำกำรส ำรวจตลำดหัวหำด และมีกำรปรับตวั

เลขเมื่อได้ข้อมูลจำกกำรส ำรวจตลำดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำขนำดของตลำดถูกเป้ำหมำยและมีศักยภำพเพียงพอ

ในกำรประกอบกำรธุรกิจ เมื่อได้ขนำด TAM แล้วก็จะสำมำรถตัดสินใจได้ว่ำควรเดินต่อหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 5: รำ่งเพอโซนำ่ในตลำดหวัหำด 

ในขั้นตอนนีผู้้ประกอบกำรจะตอ้งเลือกผู้ใช้หรือผู้ที่ “คดิวำ่จะ” เป็นผู้บรโิภคของผู้ประกอบกำรออกมำ จำกนั้น

จะท ำกำรสร้ำงรำยละเอียดของคนๆ นั้นออกมำวำ่ชื่ออะไร เปน็ผู้ชำยหรือผู้หญิง มีกำรใชช้ีวิตอะไร มีรำยได้ต่อเดือนเท่ำไร 

มีครอบครัวหรือยัง มีลูกก่ีคน ใช้รถอะไร ชอบทำนอำหำรประเภทไหน ใช้นำฬิกำยี่ห้ออะไร โดยเรำจะต้องเขียนออกมำให้

ชัดเจนจนสำมำรถที่จะเห็นไดว้่ำเป็นตัวบุคคลที่จับต้องได้จริง กำรเขียนเพอโซน่ำ จะช่วยท ำให้ผู้ประกอบกำร รวมไปถึงคน

ในองค์กรสำมำรถเห็นถึงลูกค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจได้อย่ำงชัดเจน ซึ่งจะสำมำรถท ำให้ผู้ประกอบสำมำรถเข้ำไปถึงลูกค้ำนัน้

ได้ เนื่องจำกวำ่คนที่เปน็เพอโซน่ำนัน้จะเป็นบุคคลที่เปน็ตัวแทนที่ดีที่สดุของตลำดหัวหำดของผู้ประกอบกำร  

ในกำรสร้ำงเพอโซนำ่จะช่วยท ำผู้ประกอบกำรสำมำรถทดสอบสินค้ำหรือบริกำรได้จำกกำรเข้ำไปพูดคุยกับคนที่มี

ลักษณะเดียวกับคนที่ร่ำงออกมำเป็นเพอโซนำ่นัน้ๆ  นอกจำกนีย้ังมีประโยชน์อีกหลำยอยำ่งไมว่่ำจะเปน็กำรตัดสนิใจว่ำ

กำรยอมรับในสินค้ำหรือบริกำรที่เรำสำมำรถทดสอบได้ก่อน ผูป้ระกอบกำรยังสำมำรถที่จะเข้ำใจได้ว่ำจะต้องท ำอยำ่งไร

เพื่อให้ได้ลูกค้ำที่มีลักษณะนัน้มำ และท ำอย่ำงไรถึงจะตอบสนองลูกค้ำได้ และทำ้ยที่สดุจะช่วยท ำให้ผู้ประกอบกำรทรำบ

ได้ว่ำอะไรควรท ำ หรือไม่ควรท ำ จะเห็นได้ว่ำจำกข้ันตอนที่ 1 ถึง 5 จะเป็นขั้นตอนที่เรำพิจำรณำถึงขนำดตลำดและลูกคำ้

จำกกว้ำงในระดบัส่วนกำรตลำด (Market Segment) ลงมำแคบสุดจนเหลือ 1 คน นัน้คือกำรร่ำงออกมำเป็นเพอโซน่ำ 

เพือ่เขำ้ใจใหไ้ดว้ำ่ “ใครคอืลกูคำ้ของเรำ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 6: วงจรในกำรใชส้นิค้ำ 

เมื่อผู้ประกอบกำรเข้ำใจและสำมำรถตอบค ำถำมว่ำ “ลูกค้ำของคุณคือใคร” ผ่ำนกระบวนกำรตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 

ถึง 5 แล้ว ค ำถำมทีส่ ำคญัตอ่มำถงึ “คณุท ำอะไรใหล้กูคำ้ไดบ้ำ้ง” จะเห็นไดว้่ำ ผูป้ระกอบกำรจะต้องยึดลูกค้ำเปน็หลักและ

เข้ำใจถึงมุมมองจำกลูกค้ำตลอดเวลำ โดยในขัน้ตอนที่ 6-11 (ยกเว้นขั้นตอนที่ 9) จะเปน็กระบวนกำรในกำรตอบค ำถำม

ดังกล่ำว โดยใน ขัน้ตอนที ่6 คอื วงจรในกำรใชส้นิคำ้ เป็นกระบวนกำรในกำรค้นหำว่ำเพอโซนำ่ ที่เรำร่ำงขึ้นมำ สำมำรถที่

จะหำสินคำ้หรือบริกำรของเรำได้อย่ำงไร ไดส้ินคำ้หรือบริกำรของเรำอย่ำงไร ใช้อย่ำงไร ได้คุณค่ำจำกสนิค้ำและบริกำร

อย่ำงไร ลูกค้ำซื้อและช ำระค่ำสนิค้ำและบริกำรอย่ำงไร มีกำรซื้อต่ออย่ำงไร และลูกค้ำจะมีกำรบอกต่อเก่ียวกับสินค้ำ

หรือไม่อย่ำงไร บำงครั้งเรำเรียกสิ่งนี้วำ่ “กำรเดนิทำงของลกูคำ้ (Customer Journey)” กำรเข้ำใจควำมรู้สึกของลูกค้ำใน

แต่ละขั้นตอนโดยละเอียด ไม่ว่ำจะเป็นทำงบวกหรือทำงลบ จะช่วยท ำให้เรำสำมำรถปรับกระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อที่จะสิ่งที่

เป็นลบน้อยลงและสิง่ที่เป็นบวกมำกข้ึน  

นอกจำกนี้กำรเข้ำใจถึงลูกค้ำวำ่ใช้สินค้ำและบริกำรอย่ำงไร จะช่วยบอกข้อมูลที่ส ำคัญให้กับผูป้ระกอบกำรในกำร

เห็นโอกำสและควำมต้องกำรของลูกค้ำและน ำไปสู่กำรปรับปรุงสินค้ำให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ กระบวนกำร

ดังกล่ำวจะต้องเข้ำไปเก็บข้อมูลภำคสนำมกับลูกค้ำ โดยกำรเข้ำไปพูดคุยสัมภำษณล์ูกค้ำ เพื่อไดค้ ำตอบในค ำถำมที่ไดท้ี่ได้

กล่ำวมำข้ำงต้น ทั้งนี้กำรร่ำงวงจรในกำรใช้สินคำ้และบริกำรควรเป็นแผ่นภำพออกมำเพื่อท ำใหม้องเหน็ควำมรูส้กึ ควำม

ต้องกำร และควำมสญูเสยี ของลกูคำ้ ทัง้ก่อน ระหวำ่ง และหลงั กำรใชส้นิคำ้และบรกิำรของผูป้ระกอบกำร ซึ่งจะช่วยท ำ

ให้สำมำรถพัฒนำสนิค้ำและบรกิำรได้ดีขึ้น และจะช่วยสร้ำงไอเดียทำงกำรตลำดได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 7: กำรสร้ำงภำพร่ำงสนิคำ้ 

เมื่อทรำบถึงกำรเดินทำงของลูกค้ำจำกข้ันตอนกำรร่ำงวงจรในกำรใช้สินคำ้แล้ว เรำจะมำพูดในขัน้ตอนที ่7 คอื

กำรสรำ้งภำพรำ่งสนิคำ้ โดยผู้ประกอบกำรจะต้องสร้ำงภำพร่ำงสินค้ำของตนเองออกมำเพื่อสำมำรถมองเห็นหรือจับต้อง

ได้ โดยจะต้องมุ่งเนน้ถึงประโยชน์ของสินค้ำนั้นจำกส่วนต่ำงๆ ซึง่จะช่วยท ำให้มั่นใจได้ว่ำภำพร่ำงสินค้ำนั้นมสี่วนที่จะให้

คุณค่ำแก่กลุ่มเป้ำหมำยของลูกค้ำ และท ำให้ทุกคนที่เป็นเปำ้หมำยลูกค้ำได้ตกลงวำ่สนิค้ำดังกล่ำวคืออะไร มีประโยชน์หรือ

คุณค่ำอะไร ผู้ประกอบกำรหลำยคนคงคิดว่ำท ำไมขัน้ตอนกำรร่ำงภำพสินค้ำถึงมำชำ้เกินไป จรงิๆ แล้วจะเห็นได้ว่ำ 

ผู้ประกอบกำรในแบบไอดีอี พยำยำมที่จะสรำ้งควำมเขำ้ใจลกูคำ้ก่อนทีจ่ะเริม่รำ่งวำ่สนิคำ้ควรมลีกัษณะอยำ่งไร หำกเรำ

ออกแบบสินค้ำโดยไมไ่ด้พุดคุยกบัลูกค้ำหรือเข้ำใจอย่ำงลึกซึ่งกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแล้ว สนิค้ำที่ผู้ประกอบกำรท ำจะเปน็

สนิค้ำเพื่อท ำให้ตนเองแทนที่จะท ำให้ลูกค้ำ 

กระบวนกำรสรำ้งภำพรำ่งของสนิค้ำจะส่งเสียงสะท้อนกลับไปมำระหว่ำงขั้นตอนแรกๆ ที่เรำพยำยำมเข้ำใจลูกค้ำ 

โดยเมื่อมีภำพที่ค่อนข้ำงชัดจะชว่ยท ำให้ทีมงำน รวมไปถึงเข้ำใจถึงต้นทุน กระบวนกำรผลิตสินคำ้ รูปแบบ ระยะเวลำ 

วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต ซึ่งส่วนต่ำงๆ เหล่ำนี้จะสะท้อนย้อนกลบัไปว่ำสนิค้ำดงักล่ำวเกิดประโยชน์ หรือ คุณค่ำ ให้แก่ลูกค้ำ

หรือไม่ กำรสร้ำงภำพร่ำงสินคำ้จะช่วยท ำให้ทีมงำนและลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยสร้ำงควำมเข้ำใจว่ำสินค้ำนั้นคืออะไรและมันมี

ประโยชน์อะไรแก่ลูกค้ำ ซึ่งท ำให้ทุกอย่ำงอยู่บนหน้ำกระดำษแผ่นเดียวกัน และสำมำรถที่จะท ำให้เดินไปข้ำงต่อด้วยกันได้ 

แน่นอนวำ่กำรร่ำงภำพสินคำ้ไมใ่ช่แค่ท ำเพียงแค่คร้ังเดียวจะส ำเร็จตำมที่ลูกค้ำรวมไปถึงผูป้ระกอบกำรต้องกำร หำกแต่

ต้องท ำซ้ ำแลว้ซ้ ำอีกจนกว่ำจะตกผลึกควำมเข้ำใจในรูปแบบ คณุค่ำ ประโยชน์ ของสินค้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 8: ประเมนิคณุคำ่ทีน่ ำเสนอ 

เรำได้พูดถึงกำรเข้ำใจรูปแบบคุณค่ำ ประโยชน์ของสินค้ำและบริกำรผ่ำน “กำรสร้ำงภำพร่ำงสนิค้ำ” แล้วขั้นตอน

ต่อไปจะเปน็ ขัน้ตอนที ่8 คือกำรประเมนิคณุคำ่ทีน่ ำเสนอ (Quantify the Value Proposition) ซึ่งในขั้นตอนนี้สิ่งที่

ผู้ประกอบกำรจะต้องบอกประโยชน์ของสนิค้ำและบริกำรในรูปแบบ “คุณค่ำ” ที่ลูกค้ำได้รับรวมไปถึงพยำยำมค ำนวณให้

ได้เป็นในรปูแบบตัวเลขเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่ำที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ 

สิ่งที่ส ำคัญมำทีสุ่ดคือลูกค้ำที่เรำจะแสดงหรือประเมินคุณค่ำให้เห็นนั้นจะต้อง “ไม่ใช่ลูกค้ำทั่วไป” แต่เป็น 

“ลูกค้ำที่เป็นคนที่อยู่ในเพอโซนำ่” ที่เรำจะต้องล ำดับควำมส ำคญั แน่นอนวำ่สนิค้ำและบริกำรของผู้ประกอบกำรอำจจะ

สำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้แก่คนหมู่มำก หำกแต่ว่ำสิ่งที่เรำจะสง่มอบประโยชนน์ี้จะต้องอยู่ในแนวเดียวกับลูกค้ำเพอโซน่ำที่

เรำได้ท ำกำรร่ำงขึ้นมำแล้ว หำกยังจ ำได้ ค ำวำ่ “คณุคำ่ส ำหรบัใคร” ขัน้ตอนนีเ้รำจะตอ้งประเมนิ “คณุคำ่” ออกมำเปน็

ตวัเลข ทีจ่ะสง่มอบให้กบั “ส ำหรบัใคร” นัน้กค็อื เพอโซนำ่ ทีเ่รำรำ่งขึน้มำนัน้เอง สิ่งที่เรำจะต้องตอบลูกค้ำได้คือ คุณค่ำ

อะไรที่ลูกค้ำได้จำกสนิค้ำหรือบริกำรนี้ ผู้ประกอบกำรหลำยๆคนมักจะคิดว่ำประโยชนท์ั่วๆไปซึง่มักจะอยู่ใน 3 ประเภทนี้

ได้แก่ “ดีกว่ำ”, “เร็วกว่ำ” และ “ถูกกว่ำ” ซึ่งกำรประเมินลักษณะนี้ไม่ถูกต้องสิง่ที่เรำจะต้องประเมินคณุคำ่จะตอ้ง

เจำะลกึ เปรยีบเทยีบ ให้เหน็ออกมำเปน็รปูธรรมซึ่งสำมำรถวัดได้เป็นเชิงปริมำณ (ตัวเลข) ได้และสำมำรถที่จะ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือสิ่งที่มอียู่ในตลำดได้อย่ำงชัดเจน ทัง้นีก้ำรประเมินคุณค่ำทีน่ ำเสนอจะต้องท ำให้ง่ำยที่ท ำให้ลูกค้ำ

สำมำรถเข้ำใจได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น กำรให้บริกำรของเรำจะช่วยท ำให้ลดค่ำใช้จำ่ยจำกของเสียเนื่องจำกกำรผลิต 45 % ซึ่ง

จะช่วยท ำให้คุณสำมำรถลดต้นทุนได้ 200,000 บำท/เดือน เปน็ต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 9:  ระบุลกูคำ้ 10 รำยถดัไป 

 เป็นกระบวนกำรในกำรเปิดขยำยลูกค้ำ ที่อยู่ภำยใต้ข้อสมมุติฐำนเพอโซนำทีไ่ด้ร่ำงไว้ ซึ่งจะเปน็ยืนยันระหวำ่งสิ่ง

ที่ผู้ประกอบกำรร่ำงกับลูกค้ำอีก 10 รำยได้ต่อไป สำเหตุที่ต้องระบุเพื่อไม่ให้เรำยึดกับเพอโซน่ำที่เรำสร้ำงมำจนเกินไป จน

ไม่สำมำรถที่จะสง่มอบสนิค้ำหรือบริกำรให้แก่ลูกค้ำคืนอ่ืนๆต่อไป ด้วยเหตุนี้กำรระบลุูกค้ำเพิ่มมำกข้ึนจะชว่ยท ำให้

ผู้ประกอบกำรท ำกำรประเมินลกูค้ำในกลุ่มอื่นๆ ว่ำมีควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรที่ก ำลังเสนอคุณค่ำหรือไม่ และยังเปน็

กำรตรวจสอบขยำยผลเพอโซนำ่ที่ตนเองร่ำงขึน้มำอีกด้วย เมื่อเรำสำมำรถที่จะระบลุูกค้ำได้เพิ่มมำกขึ้นผู้ประกอบกำรก็จะ

มีควำมมั่นใจกับสนิค้นและบริกำรที่ตนเองก ำลังจะเร่ิมท ำวำ่มีควำมเป็นไปได้ที่จะประสบควำมส ำคัญ โดยในกำรระบลุูกค้ำ 

ผู้ประกอบกำรจะท ำกำรสัมภำษณ์กับลูกค้ำที่ท ำรำยชื่อไว้ โดยสอบถำมในเร่ืองของควำมต้องกำรอ่ืนๆ ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบ

ในกำรซื้อสินค้ำ ช่องทำงกำรเข้ำไปถึงลูกค้ำ กำรบริกำรหลังกำรขำย และที่ส ำคญัมำกทีส่ดุคอื คณุคำ่ทีล่กูคำ้ไดร้บั ดว้ย

เหตุนี้กำรระบุลูกค้ำ 10 รำยต่อไป จะเป็นขั้นตอนที่ประเมนิข้อสมมุติฐำนที่ตั้งไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก และจะช่วยท ำให้ลด

ควำมเสี่ยงในกำรเร่ิมต้นธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 10:  ก ำหนดแกน่ของธรุกจิ 

ในขั้นตอนนีผู้้ประกอบกำรจะตอ้งเข้ำใจว่ำสิ่งที่คุณก ำลังท ำคืออะไร และอะไรนั้นจะท ำให้เหนือกว่ำคู่แข่งทุกรำย

และคู่แข่งไม่สำมำรถที่จะลอกเลียนแบบได้ ในกลุ่มสตำร์ทอัพมกัเรียกกันว่ำ อะไรคือ “Unfair Advantage” หรือ “สิง่ที่

คณุไดเ้ปรยีบ (อยำ่งไมเ่ทำ่เทยีม)” ซึ่งตำมหลักของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธท์ี่มีแนวคิดนี้มำนำนแล้วคือ ควำมได้เปรียบ

ทำงกำรแข่งขัน (Competitive Advantage) ซึง่องค์ประกอบที่สำมำรถสร้ำงควำมเปรียบประกอบไปด้วย คุณคำ่ (Value) 

หำยำก (Rareness) ไมส่ำมำรลอกเลียนแบบได้ (Inimitability) และ ไม่สำมำรถทดแทนได้ (Non-Substitutability)  ซึ่ง

จะเป็น “ซอสสูตรลบั (Secret Sauce)” ที่คู่แข่งไม่สำมำรถที่จะท ำตำมคุณได้ ดว้ยเหตุนี้กำรก ำหนดแก่นธุรกิจจะเปน็

ตัวก ำหนดว่ำ “อะไร” ที่ผู้ประกอบกำรส่งมอบคุณค่ำให้ลูกค้ำ เพรำะฉะนัน้ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งก ำหนดว่ำ “อะไรคือสิ่งที่

คุณท ำได้ดีกวำ่คนอ่ืน” ซึ่งกำรก ำหนดแก่นของธุรกิจจะเป็นส่วนสะท้อนกลบัไปที่คุณค่ำใหม่ที่เรำสร้ำงและก ำหนดไวน้ั้นเอง 

 อย่ำงไรก็ดีกำรค้นหำแก่นธุรกิจหลำยครั้งมีผู้ประกอบกำรสับสนท ำให้ไม่สำมำรถก ำหนดกรอบกำรสร้ำงควำม

ได้เปรียบได้ เนื่องจำกวำ่ธุรกิจในแต่ละอุตสำหกรรมมีควำมหลำกหลำยและคุณคำ่ที่สง่มอบให้ลูกค้ำมีควำมหลำกหลำย 

ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบกำรจะต้องมองจำกนอกเข้ำมำข้ำงใน (Outside in) และพิจำรณำตวัเองว่ำอะไรที่ นอกจำกที่ “ท ำได้

ดี” แล้ว “คนอ่ืนจะต้องท ำไมไ่ด”้ ด้วย  อย่ำงที่กล่ำวไว้ ค ำว่ำ “แก่น” คือสิ่งที่คุณมีแต่คนอ่ืนไมม่ี จงหำแก่นของธุรกิจให้

เจอ และพัฒนำสร้ำงก ำแพงป้องกันแก่นของธุรกิจขึ้นมำ เพรำะว่ำ ลูกค้ำเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรอืใช้บริกำรของคุณแทนที่จะ

เลือกของคู่แข่งของคุณเพรำะว่ำคุณมี “อะไรบ้ำงอย่ำง” ที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำนัน้เอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 11:  ระบตุ ำแหน่งในกำรแขง่ขนั 

กำรระบุต ำแหน่งในกำรแข่งขันเป็นเร่ืองที่ผู้ประกอบกำรจะต้องย้อนกลับไปว่ำเรำก ำลังจะส่ง “คณุคำ่” อะไรที่

ส ำคญัทีส่ดุ 2 อนัดบัแรกทีจ่ะสง่ให ้“เพอโซนำ่” หรือ “ตัวละคร” ซึ่งจะเป็นคนที่เป็นลูกค้ำคนแรกที่ใช้สินค้ำหรือบริกำร

ของผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ในขั้นตอนนีย้ังช่วยท ำให้เรำสำมำรถตอบโจทย์และเข้ำใจถึงทั้ง “คุณค่ำ” และ “ส ำหรับ

ใคร” ได้ว่ำจริงๆ แล้วแก่นของธรุกิจของผู้ประกอบกำรสำมำรถที่จะโดนใจลูกค้ำได้มำกขนำดไหน ซึ่งเมื่อเรำสำมำรถ

สำมำรถเลือกคุณค่ำได้ 2 อย่ำงแล้ว เรำสำมำรถที่จะระบตุ ำแหน่งในกำรแข่งขันได้ เมื่อเรำรู้ต ำแหน่งของตัวเองแล้ว เรำก็

จะต้องรู้ต ำแหน่งของคู่แข่งเช่นเดียวกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง  “รู้เขำรู้เรำ รบร้อยครัง้ ชนะรอ้ยครัง้” ทั้งนีส้ิ่ง

ที่เป็นควำมท้ำทำยไมว่่ำจะเป็น “รู้เรำ” หรือ “รู้เขำ” คือข้อมูลที่ได้มำวำ่ต ำแหน่งที่เรำก ำลังระบุว่ำเหนือกว่ำ หรือต่ ำกว่ำ

คู่แข่งนั้น เป็นควำมจริงหรือไม่ หลำยๆครั้งเรำมักจะ “หลอกตัวเอง” ว่ำเรำคุณภำพดีกว่ำ หรือบำงทีเรำมักจะบอกว่ำ

รสชำติดีกวำ่ ซึ่งจริงๆ แลว้อำจจะไม่ได้เป็นเชน่นัน้ เพรำะวำ่ผูป้ระกอบกำรมักจะหลงใหลในสิง่ที่ตัวเองท ำและรู้ว่ำคุณค่ำ

ของสินค้ำหรือบริกำรที่ตัวเองท ำนั้นเป็นอย่ำงไร จนเรียกว่ำ “หลงรัก” ของเรำจนลืมควำมจริงที่จะต้องประเมิน เมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง  

 สิ่งที่ส ำคัญคือ เรำท ำสนิค้ำและบริกำรให้กับลูกค้ำ ไม่ไดท้ ำสินคำ้หรือบริกำรให้กับตัวเอง ดังนั้นข้อมูลที่ได้มำทุก

อย่ำงห้ำมถำมตัวผูป้ระกอบกำรเอง หำกแต่ต้องไปถำมลูกค้ำในทุกแง่มุม และลูกค้ำนั้นจะต้องเป็นคนๆเดียวกบัที่เรำวำง

เพอโซน่ำในขั้นแรกๆ ที่ผูป้ระกอบกำรสร้ำงขึ้นมำด้วย เหตุนี้ควำมจริงเท่ำนัน้ที่จะเป็นตวัแปรส ำคัญในกำรระบุต ำแหน่งใน

กำรแข่งขัน เพื่อท ำให้เรำสำมำรถวำงกลยุทธ์ต่อไปได้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 12:  ค้นหำหนว่ยกำรตดัสินใจของลกูคำ้ 

เป็นกำรเข้ำใจถึงกระบวนกำรตัดสินใจของลูกค้ำและองค์ประกอบในกำรตัดสินใจซื้อสนิค้ำและบริกำรของ

ผู้ประกอบกำร จะเห็นได้ว่ำผู้ประกอบกำรหลำยคนลืมขั้นตอนนีไ้ป ซึ่งเปน็ส่วนส ำคัญที่จะตอบได้ว่ำ “ท ำไมลูกค้ำซื้อสนิค้ำ

ของผู้ประกอบกำร” และจะท ำอย่ำงไรที่ไม่ให้ลูกค้ำไปซื้อสนิค้ำและบริกำรจำกคู่แข่ง โดยในขั้นตอนนี้จะต้องเข้ำใจวำ่ มี 

“ผู้เล่น” ใครบ้ำงที่มสี่วนในกำรประกอบกำรตัดสนิใจของลูกค้ำ สิ่งที่ผูป้ระกอบกำรจะต้องค ำนงึเสมอคือ “ผูใ้ชส้นิคำ้” 

อำจจะไมใ่ช ้“ผูม้ีอ ำนำจซือ้สนิคำ้” เหมือนค ำกล่ำวทีว่่ำ “คนใชไ้มไ่ดซ้ือ้ คนซือ้ไมไ่ดใ้ช้” ทั้งนี้ “ผู้เล่น” นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ 

ผู้ซื้อสินค้ำและผู้ใชส้ินคำ้เท่ำนั้น ยังมีบุคคลอีกมำกมำยที่มบีทบำทในกำรตัดสินใจซื้อสินคำ้ไม่วำ่จะเปน็ ผู้ที่มีอิทธิพลทำง

ควำมคิด ผู้สนับสนนุ ส่วนงำนทีก่ ำกับดูแล คนที่มีอ ำนำจยับยัง้ เป็นต้น ผู้อ่ำนคงเคยเห็นดำรำใช้สินคำ้และบอกต่อ นั้นก็คือ

ว่ำเป็นผู้มีอิทธิพลทำงควำมคิดในกำรซื้อสินค้ำของลูกค้ำ 

 เมือ่ทรำบถงึ “ผู้เลน่” แลว้ตอ้งเขำ้ใจถงึ “หนว่ยตดัสนิใจ” ซึ่งกค็ือ อะไรที่มีอิทธิพลในกำรซื้อสนิค้ำและบริกำร 

และแน่นอนว่ำในแตล่ะผู้เล่น จะมีหน่วยในกำรตัดสินใจที่อำจจะแตกต่ำงกันออกไป โดยสิ่งที่ผูป้ระกอบกำรจะต้องค้นหำ

ค ำตอบของหน่วยตัดสนิใจคือจะต้องตอบค ำถำมให้ได้วำ่ “ผูเ้ลน่เลอืกซือ้สนิคำ้ของเรำเพรำะอะไร” โดยเหตุผลในกำรซื้อ

จะผสมผสำนถ่วงน้ ำหนักกันในหมู่ “ผู้เล่น” เพื่อประกอบในกำรตัดสินใจว่ำ “ซื้อ” หรือ “ไม่ซื้อ” ออกมำ หำสำมำรถที่จะ

เขียนออกมำเป็นในเชิงตัวเลขไดย้ิ่งดี เช่น สนิค้ำและบริกำรเรำจะประหยัดเวลำในกำรท ำงำนของพนักงำนของท่ำน 15 

ชั่วโมงต่อสปัดำห์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนในกำรจ้ำงแรงงำน 1 คนจะเปน็เท่ำกับกีบ่ำท เปน็ต้น  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 13:  รำ่งกระบวนกำรหำลกูคำ้ 

จะเห็นได้ว่ำเรำผ่ำนขั้นตอนมำครึ่งหนึ่งแล้วของ 24 ขั้นตอนในกำรสร้ำงธุรกิจ หำกแต่ยังมุ่งเนน้ในกำรเข้ำใจลูกค้ำ

อยู่ ผูป้ระกอบกำรหลำยคนมกัจะ “คดิเอำเอง” วำ่สนิคำ้และบรกิำรของตนเอง “ดีเยีย่ม” และลูกค้ำจะเข้ำมำซื้อสินค้ำ

และบริกำรของเรำ แต่ในควำมจริงนั้น ไม่ว่ำลูกค้ำจะเปน็บุคคลธรรมดำ หรือบริษัทฯและองค์กร ต่ำงล้วนแล้วแต่มี

กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรตัดสินใจซื้อสินคำ้ ซึ่งนอกจำก “ผู้เล่น” แล้วยังมีกระบวนกำรในกำรประเมินรำยละเอียด

ต่ำงๆ ก่อนซื้อสินคำ้และบริกำร โดยเฉพำะสนิค้ำและบริกำรใหม่ลูกค้ำจะใช้เวลำพิจำรณำและตั้งค ำถำมมำกมำย ไม่วำ่จะ

เป็นคุณค่ำทีไ่ด้มำกบัรำคำทีลู่กค้ำยอมซื้อและขีดควำมสำมำรถที่จะซื้อสินคำ้นัน้ อีกทั้งควำมยอมรับจำก “ผู้เล่น” ที่เข้ำมำ

มีอิทธิพลในกำรซื้อ และหำกว่ำลูกค้ำเป็นองค์กรบริษัทฯ ยงัมีตวับทกฎระเบียบซึง่อำจจะเปน็อุปสรรคในกำรกระบวนกำร

จัดซื้อ ซึ่งผู้ประกอบกำรจะต้องเข้ำใจกระบวนกำรดังกล่ำว 

 ถึงแม้ว่ำสินคำ้และบริกำรของผู้ประกอบกำรจะไม่ใช่สนิค้ำใหม่แต่ก ำลังด ำเนินกำรขำยและบริกำรให้กับลูกค้ำ 

ผู้ประกอบกำรจะต้องตรวจประเมินกระบวนกำรหำลูกค้ำด้วย วำ่ลูกค้ำมี “ควำมรูส้กึ (Emotion)” ในกระบวนกำรไดม้ำ

ของสนิคำ้และบรกิำรของผู้ประกอบกำรอย่ำงไร สิ่งนี้เรียกว่ำ กำรเดนิทำงของลกูคำ้ (Customer Journey) ซึ่งจะช่วย

ประเมินควำมรู้สึกตำ่งๆ ที่เกิดขึน้ไม่วำ่จะเปน็ “ก่อน-ระหวำ่ง-หลงั” กำรซื้อสนิคำ้และบรกิำรว่ำ ลูกค้ำมปีฎิสัมพันธ์กับ

ผู้ประกอบกำรหรือสิ่งที่มีควำมเกี่ยวข้องกับสินค้ำและบริกำรอยำ่งไร และรู้สึกอะไร เพื่อที่จะร่ำงออกมำและสำมำรถที่จะ

ประเมินและหำกระบวนกำรที่จะท ำให้ลูกค้ำมีควำมรูส้ึกที่ดีกับสินค้ำและบริกำรของผูป้ระกอบกำร 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 14:  ค ำนวณ TAM ของตลำดถดัไป 

 หำกยังจ ำกันได้ว่ำในขั้นตอนที่ 4 ผู้ประกอบกำรจะต้องค ำนวณ TAM (Total Addressable Market) หรือขนำด

ตลำดที่เข้ำถึงได้ เพื่อใช้ในกำรพจิำรณำขนำดตลำดหัวหำดเพื่อพิจำรณำอย่ำงครำวๆ ได้ว่ำขนำดตลำดของผูป้ระกอบกำร

เหมำะสมและใหญ่เพียงพอที่คุ้มที่จะด ำเนนิกำรต่อหรือไม่ ค ำว่ำ “ตลำดถัดไป” ในที่นี้เพื่อพิจำรณำได้วำ่ตลำดใดที่

ผู้ประกอบกำรจะขยำยต่อไปหลงัจำกที่ได้ครอบครองตลำดหัวหำดแรกได้แล้ว เพื่อผู้ประกอบกำรจะสำมำรถเดินต่อได้ทันที

หรือมีแผนกำรและทิศทำงที่ขยำยตัวต่อทันทีหลังจำกทีไ่ด้ตลำดหัวหำดแล้ว  

 ในกำรพิจำรณำตลำดถัดไปสำมำรถที่จะพิจำรณำได้ 2 ลกัษณะทีผู่ป้ระกอบกำรสำมำรถขยำยตอ่ได้ 1) สนิคำ้

บรกิำรใหม่ (เพิม่เตมิ) ใหล้กูคำ้กลุม่เดมิ โดยกำรขำยเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยเดิม อะไรที่สำมำรถขำยต่อได้หรือมี

กำรบริกำรเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อเข้ำใจว่ำคุณค่ำของลูกค้ำกลุ่มเดิมไดแ้ล้ว มีคุณค่ำส่วนเพิ่มอะไรที่เสรมิและต่อเติมได้นัน้เอง ซึ่ง

ท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถใชช้่องทำงกำรขำยและกำรกระจำยสินค้ำที่มีอยู่เดิมในกำรขำยสนิค้ำและบริกำรใหม่ได้ 2) 

สนิคำ้และบรกิำรเดมิใหก้บัตลำดขำ้งเคยีง โดยพิจำรณำถึงตลำดที่มีควำมใกล้เคียงกับตลำดหัวหำดและอำจท ำกำร

ปรับแต่งสนิค้ำหรือบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงกำรสื่อสำรกำรตลำดให้ตรงกับตลำดใกล้เคียงนัน้ ยกตัวอย่ำงเช่น หำก

ผู้ประกอบกำรท ำครีมกันแดดส ำหรับนักกีฬำ เรำอำจจะขยำยตลำดไปตลำดถัดไปในส่วนของครีมกันแดดส ำหรับผูป้่วยทำง

ผิวหนัง หรือครีมกันแดดที่สำมำรถใช้ได้ทุกวัน เปน็ต้น ในกำรค ำนวณตลำดถัดไปนั้นจะต้องท ำรำยกำรตลำดถัดไปออกมำ

อย่ำงน้อย 5-6 ตลำด เพื่อที่จะใช้เป็นทิศทำงในกำรขยำยตัวต่อไปในอนำคตเมื่อได้ตลำดแรกแลว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 15:  กำรออกแบบโมเดลทำงธรุกจิ 

เป็นกระบวนกำรที่ผูป้ระกอบกำรจะคิดถึงรูปแบบในกำรเก็บเก่ียวคุณค่ำที่ไดส้ร้ำงขึ้นมำ หลำยๆ ครั้ง

ผู้ประกอบกำรใช้เวลำในกำรสรำ้งสรรค์นวัตกรรมและสรำ้งคุณค่ำที่จะสง่มอบให้แก่ลูกค้ำเป็นระยะเวลำนำน และลืมคิดถึง

เวลำที่ว่ำจะเก็บเก่ียวผลทีไ่ด้หรือรูปแบบในกำรสง่มอบคุณค่ำให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งโมเดลทำงธรุกจิเปน็ “กรอบในกำรเกบ็เกีย่ว

คณุคำ่ (Value Capture Framework)”  แต่อย่ำงไรก็ดี โมเดลทำงธรุกจิไมใ่ช่กำรก ำหนดรำคำสนิคำ้และบรกิำร แต่เป็น

กระบวนกำรทั้งหมดที่เรำจะส่งมอบคุณค่ำและได้มำซึ่งผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบกำร ยกตัวอย่ำงเช่น หำกวำ่ “ควำมอ่ิม

ของร่ำงกำย” เป็นคุณค่ำ ทำ่นอำจจะคิดถึงร้ำนอำหำรที่มีอยู่แตกต่ำงกันไป ไม่วำ่จะเป็นร้ำนอำหำรตำมสั่ง ร้ำนอำหำรบุฟ

เฟ่ต์ ร้ำนอำหำรข้ำวรำดแกง ร้ำนอำหำรที่ดิลิเวอร์ลี่เพียงอย่ำงเดียว หรือร้ำนอำหำรข้ำงทำงรถเข็น จนถึงร้ำนอำหำรสุดหรู

ในโรงแรม เพียงแค่ร้ำนอำหำร มีรูปแบบธุรกิจที่หลำกหลำยมำกมำย ซึ่งในแต่ละโมเดลทำงธุรกิจต่ำงมีคุณค่ำทีผ่สมผสำน

เข้ำไปนอกเหนือจำกควำมอ่ิมดว้ย ไม่ว่ำจะเป็นถำ้เป็นอำหำรตำมสั่ง ก็คือควำมสดใหม่ของอำหำร เมื่อเปรียบเทียบกับร้ำน

ข้ำวแกงที่ท ำไว้ก่อนเป็นตน้ 

 ปัจจัยส ำคัญในกำรออกแบบโมเดลทำงธุรกิจ มีปจัจยั 4 ดำ้นด้วยกัน 1) ลกูคำ้ โดยเรำต้องท ำควำมเข้ำใจว่ำสิง่ที่

เขำต้องกำรคืออะไร, 2) กำรสรำ้งและเกบ็เกีย่วคณุคำ่ ซึ่งเรำจะต้องประเมินว่ำสินคำ้ของเรำสร้ำงคุณค่ำให้กับลูกค้ำมำก

เพียงใดและคุณค่ำนัน้เกิดขึ้นตอนไหน, 3) กำรแขง่ขนั เป็นกำรค้นหำว่ำคู่แข่งของเรำก ำลังท ำอะไรอยู่ และ 4) กำรกระจำย

สนิคำ้และบรกิำร ซึ่งเป็นช่องทำงในกำรกระจำยสนิค้ำและบริกำรว่ำจะมีรูปแบบใด ปัจจัยที่กล่ำวมำข้ำงตน้เป็นปัจจัยหลัก

เพื่อพิจำรณำว่ำผูป้ระกอบกำรจะออกแบบโมเดลทำงธุรกิจอย่ำงไร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 16:  ก ำหนดกรอบกำรตัง้รำคำ 

“รำคำคอืสิง่ทีค่ณุเสยีไป คณุคำ่คือสิง่ทีค่ณุไดม้ำ” เป็นค ำกล่ำวที่สะท้อนให้เมื่อลูกไปซื้อสนิค้ำและบริกำร และ

ทุกคร้ังที่ลูกค้ำซื้อสินค้ำ ลูกค้ำจะท ำกำรประเมินส่วนไดท้ี่ลูกค้ำได้มำ กับส่วนที่ลูกค้ำเสียไปเสมอ ด้วยเหตุนี้เองในขั้นตอนที่ 

16 ของ 24 ขั้นตอนกำรสร้ำงธุรกิจ ฉบับ MIT หรือ Disciplined Entrepreneurship จงึเป็นขัน้ตอนในกำรก ำหนดกรอบ

กำรตั้งรำคำ ผูป้ระกอบกำรทุกคนหลำยครั้งติดกับดักกำรตัง้รำคำจำกควำมรู้เดิม ๆ ไม่วำ่จะเปน็กำรตั้งรำคำจำกก ำไรที่ผู้

ประกำรคำดหวัง เชน่ อยำกไดก้ ำไร 10% จำกสิ่งที่ผูป้ระกอบกำรท ำ พอคิดว่ำผลิตสนิค้ำและบริกำรออกมำแล้วมีต้นทุนใน

กำรผลิต 100 บำท เลยตั้งรำคำ 110 บำท เป็นตน้ ซึ่งเปน็กระบวนกำรทีผ่ิดในกำรตั้งรำคำ ส ำหรับหลักในกำรตั้งรำคำข้อ

แรกเลยที่ผู้ประกอบกำรจ ำต้องจดจ ำคือ “อยำ่ตัง้รำคำตำมตน้ทนุ แตใ่ชค้ณุคำ่เปน็ตวัก ำหนดรำคำ” ลองคิดง่ำยๆ ท ำไมน้ ำ

ผลไม้ในโรงแรมสุดหรูสำมำรถขำยได้ในรำคำสงู แต่ในตลำดสดขำยในรำคำแบบโรงแรมไม่ได้  

ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบกำรจะต้องเข้ำใจว่ำลูกค้ำรับรู้คุณค่ำจำกสิ่งที่ผู้ประกอบกำรสง่มอบเท่ำไรและอย่ำงไร 

แน่นอนวำ่ลูกค้ำแต่ละคนประเมินคุณค่ำจำกสิ่งทีไ่ด้รับไม่เหมือนกัน ท ำให้จะต้องเข้ำใจกลุ่มลูกค้ำให้ดี และรำคำทีต่ั้งจะ

เป็นส่วนที่เรำสำมำรถเก็บเก่ียวผลประโยชน์ทีไ่ด้จำกคุณค่ำที่เรำสร้ำงขึน้มำ นอกจำกนี้จะต้องคิดถึงหน่วยในกำรตัดสนิใจ

และกระบวนกำรได้มำของลูกค้ำว่ำเปน็อย่ำงไรบ้ำง ลูกค้ำจะอยู่กับเรำและกลับมำซื้อซ้ ำหรือเปล่ำ ข้อมูลต่ำงๆ เหล่ำนี้จะ

เข้ำมำประกอบนอกเหนือจำกคุณค่ำด้วย แนน่อนว่ำคงไม่มีใครขำยสินคำ้ต่ ำกวำ่ต้นทนุอยู่แล้ว แต่จะท ำอย่ำงไรที่จะตั้ง

รำคำที่เป็นไปตำมคุณค่ำที่ลูกค้ำได้รับ ทำ้ยที่สุดในกำรตั้งรำคำผูป้ระกอบกำรจะต้องรู้ว่ำ “กำรลดรำคำงำ่ยกวำ่กำรขึน้

รำคำเสมอ” รำคำแรกที่เปิดให้ลูกค้ำผู้ประกอบกำรอำจจะต้องเป็นรำคำทีสู่งกว่ำคุณคำ่นิดหนอ่ยเสมอ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 17:  ค ำนวณมูลคำ่ตลอดชวีติของลกูค้ำ 

กำรค ำนวณมลูคำ่ตลอดชวีติของลกูคำ้ หรอืที่เรยีกวำ่ Lifetime Value หรือ LTV ของลกูคำ้ เป็นตัวเลขทีลู่กค้ำ

จะยอมจ่ำยเงินให้ผูป้ระกอบกำรตลอดชีวิตของพวกเค้ำ หรือเรียกง่ำยๆว่ำก ำไรทีผู่้ประกอบกำรที่จะได้จำกลูกค้ำนัน้เอง แต่

ที่จะต้องคิดถึง “ตลอดชีวิต” เนือ่งจำกว่ำผูป้ระกอบกำรจะต้องคิดถึงแนวทำงเพื่อให้ได้ก ำไรจำกลูกค้ำในมุมมองที่หลำก

ลำย ไม่เพียงแค่เป็นก ำไรเพียงแค่จ่ำยเพียงครั้งเดียวในกำรได้รบัสินค้ำหรือบริกำรนั้น หำกแต่เป็นกระแสก ำไรที่จะเกิดขึ้น

ซ้ ำ โอกำสของก ำไรทีจ่ะได้เพิ่มเติมจำกรูปแบบธุรกิจอื่นๆ ที่ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเพิ่มเติมเข้ำไป รวมไปถึง อัตรำกำรคง

อยู่ของลูกค้ำและอำยุของสินคำ้ สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้เปน็ส่วนประกอบของ LTV ที่จะท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถตรวจสอบ

และพิจำรณำถึงควำมเปน็ไปไดข้องควำมยั่งยืนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของธุรกิจ และช่วยในกำรตัดสินใจได้วำ่สิ่ง

ที่ผู้ประกอบกำรก ำลังจะท ำ “คุม้ทีจ่ะท ำ” หรือไม ่

 สิ่งส ำคัญที่ผูป้ระกอบกำรเข้ำใจผิดเกี่ยวกับกำรท ำธุรกิจหรือค ำนวณควำมเป็นไป แม้กระทั่งผูป้ระกอบกำรที่ก ำลัง

ท ำอยู่ สิ่งหนึ่งที่ส ำคัญ คือ “รำยไดไ้มใ่ชก่ ำไร” ผมเคยเห็นผู้ประกอบกำรรำยได้มียอดขำยเยอะมำก แต่ท้ำยทีสุ่ดขำดทนุ 

หรือที่เรียกว่ำ “ยิง่ขำยไดย้ิง่ขำดทนุ” แนน่อนวำ่ผูป้ระกอบกำรหลำยคนจะให้เห็นผลวำ่ต้องเอำเงินมำหมุนก่อนซึง่เป็น

ควำมจ ำเปน็ของสภำพคล่องของธุรกิจที่เกิดข้ึนและเป็นปัญหำของธุรกิจที่ตั้งแล้ว แต่ส ำหรับผู้ประกอบกำรที่ท ำเร่ิมธุรกิจ

ใหม่ต้องพิจำรณำ LTV ซึง่เกีย่วข้องกบัก ำไรไมใ่ชร่ำยได้ และจะต้องน ำมำคิดตลอดชีวิตของลูกค้ำด้วย เพรำะสิ่งที่ส ำคัญ

ของกำรสร้ำงควำมยั่งยนืให้ธุรกิจคือกำรรักษำลูกค้ำที่เข้ำมำซื้อซ้ ำ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 18: กำรร่ำงแผนทีข่องกระบวนกำรขำยเพือ่ไดม้ำซึง่ลกูค้ำ 

ส่วนส ำคัญที่ผูป้ระกอบกำรผิดพลำดคือเส้นทำงเดินเพื่อให้ได้มำซึ่งลูกค้ำ โดยเฉพำะลูกค้ำคนแรก หลำยๆครับ

ผู้ประกอบกำรวำงแผนกำรตลำด กำรขำย โดยคิดถึงลูกค้ำเป็นกลุ่มใหญ่ทันที โดยลืมพิจำรณำควำมส ำคัญของลูกค้ำคน

แรกว่ำเป็นอย่ำงไรท ำให้กำรวำงแผนเส้นทำงกำรเดินในกำรท ำกำรตลำดเพื่อไดลู้กค้ำมำผิดพลำด  ส ำหรับขั้นตอนนี้จะ

พิจำรณำถึงแผนในกำรพฒันำกลยุทธ์ในกำรขำยไม่วำ่จะเปน็ ระยะสัน้ ระยะกลำง และระยะยำว ของสินค้ำและบริกำร

ของผู้ประกอบกำร ทั้งนีจ้ ำเปน็จะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่ำ “COCA” หรือ “Cost of Customer Acquisition” ซึ่ง “COCA” 

เปน็ตน้ทนุในกำรไดล้กูคำ้มำ สำเหตุที่เรำต้องพิจำรณำ “COCA” เนื่องจำกว่ำผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่มักจะประเมินกำร

ต้นทุนส่วนนี้ต่ ำ ซึง่ท ำให้กำรวำงแผนในกำรขำยผิดพลำดไป  

โดยสำเหตุมี 4 ด้ำนด้วยกัน ได้แก่ 1) ไม่ได้มีกำรพิจำรณำตน้ทุนที่แอบแฝงอยู่ในกำรขำยและกำรตลำดเมื่อ

เปรียบเทียบกับจ ำนวนลูกค้ำที่ได้มำ 2) ในวงจรกำรขยำยระยะยำวมีต้นทุนสงูมำกแต่ผูป้ระกอบกำรมักคิดเพียงกำรขำย

ระยะสั้นเทำ่นัน้ 3) ไม่ใช่ลูกค้ำทกุคนที่จะซื้อสินคำ้แต่ต้นทุนของกำรขำยและกำรตลำดเกิดขึ้นส ำหรับลูกค้ำทุกคนที่เรำ

อยำกจะไปหำ และ 4) ผู้ประกอบกำรรำยใหม่มีคู่แข่งที่เป็นบริษทัใหญ่ที่ท ำให้กำรเข้ำถึงลูกค้ำใหม่เป็นไปได้ยำก ด้วยเหตุนี้

ผู้ประกอบกำรจะต้องตระหนักถึงทุกกระบวนกำรในกำรขำยตลอดช่วงเวลำของลูกค้ำ ตั้งแต่กำรวำงเปำ้หมำยลูกค้ำ กำรให้

ควำมรู้ลูกค้ำถึงตัวผลิตภัณฑ์ ท ำอย่ำงไรที่จะขำยได้ และเก็บเงินลูกค้ำได้อย่ำงไร สิง่ทีส่ ำคญักระบวนกำรขำยเปลีย่นไปตำม

ระยะเวลำดงันีจ้ะตอ้งปรบัตวัและสรำ้งกำรพฒันำกำรของกลยทุธใ์นกำรขำยอยูต่ลอดเวลำ  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 19: กำรค ำนวณตน้ทุนในกำรหำลกูคำ้ 

 

  “กำรค ำนวณตน้ทนุในกำรหำลกูคำ้” หรือกำรค ำนวณ “COCA” ซึ่งผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มักจะคิดว่ำและมี

นิสัยมองโลกในแง่ดีว่ำ COCA ของผู้ประกอบกำรนัน้มีต้นทุนที่ต่ ำ หรือมีต้นทุนเพียงแค่เป็นคำ่จำ้งพนักงำนขำยเท่ำนั้น 

หรือบำงครั้งคิดเพียงแค่ค่ำกำรขำยเท่ำนัน้ ซึ่งบิดเบือนจำกควำมเป็นจริงอยู่มำก ในควำมจริงแลว้กำรค ำนวณ COCA นัน้

จะต้องค ำนงึถึงวงจรชีวติของสินค้ำรวมไปถึงระยะเวลำของธุรกจิที่ได้ท ำมำด้วย นอกจำกนี้ยงัมคี่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ไม่วำ่จะเปน็

ค่ำยำนพำนะ ค่ำเดนิทำง ค่ำใชจ้่ำยดูแลลูกคำ้ ค่ำเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ ที่มีมำกมำยเพื่อให้ได้มำเพื่อลกูค้ำคนแรก ซึ่งเมื่อเข้ำใจ

กระบวนกำรขำยแล้วจะรู้และค ำนวณได้ว่ำมตี้นทนุหมกเม็ดอยู่ในกระบวนกำรใดบ้ำง แน่นอนวำ่ไม่มีทำงที่จะค ำนวณถูก

ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ำกำรค ำนวณจะท ำให้สำมำรถรู้ได้วำ่มีค่ำใชจ้่ำยอะไรที่เปน็ต้นทุนเกิดขึ้นบำ้ง และเมื่อเวลำผำ่นไป

จ ำนวนลูกค้ำทีไ่ด้มำจะเพิ่มมำกขึ้นท ำให้ COCA (ต่อลูกคำ้ 1 คน) ลดลง อย่ำงไรก็ดีสิ่งทีผู่้ประกอบกำรจะต้องพิจำรณำ

และไตร่ตรองคือกำรลด COCA ซึ่งมีหลำกหลำยแนวทำงไม่วำ่จะเป็นกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยหำลูกค้ำ กำรใช้สื่อ

ออนไลน์ กำรเพิ่มอัตรำกำรเปลีย่นให้เป็นลูกค้ำ หรือปิดกำรขำยได้โดยใช้ระยะเวลำที่สัน้ลง กำรหำวิธีกำรบอกต่อของ

ผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นกระแสสังคมออนไลน์ ทำ้ยทีสุ่ดผูป้ระกอบกำรจะต้องมุ่งเน้นกำรหำลูกค้ำที่มำจำกตลำดเปำ้หมำยทีไ่ด้

วำงไวต้ั้งแต่ต้น ทั้งนี้ COCA จะต้องประกอบกับ LTV เพื่อใช้ในกำรพิจำรณำวำ่คุ้มที่ผูป้ระกอบกำรจะท ำต่อหรือไม่ โดยมี

เกณฑ์ที่ว่ำ LTV จะตอ้งเกนิ 3 เทำ่ของ COCA ถงึจะคุม้ในกำรท ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 20: ระบุสมมตุฐิำนหลกั 

มำถึงขั้นตอนที่ 20 กันแล้วซึง่ก็คือ กำรระบุข้อสมมุติฐำนหลัก ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นนี้ผู้ประกอบกำรจะเร่ิมเห็น

ภำพในแต่ละขัน้ตอนแล้ววำ่ ลูกค้ำของผู้ประกอบกำรเป็นใคร และคุณจะมอบคุณคำ่อะไรให้แก่ลูกค้ำ และลูกคำ้จะ

ครอบครองสินค้ำและผลิตภัณฑข์องผู้ประกอบกำรได้อย่ำงไร อย่ำงไรก็ดีในขั้นตอนนีส้ิ่งที่คุณจะต้องชี้บ่งให้ได้คือ “ข้อ

สมมุติฐำนหลัก” ซึ่งจะเป็นประเด็นส ำคัญทีสุ่ดที่ผูป้ระกอบกำรจะต้องน ำไปทดสอบ โดยหนึ่งในเร่ืองที่ส ำคัญคือ “ก ำไร

ขั้นต้น” ไม่วำ่รูปแบบทำงธุรกิจจะเป็นอย่ำงไร สิ่งที่จะต้องค ำนวณเพื่อให้แน่ใจได้ว่ำต้นทนุทุกอย่ำงได้รวบรวมเข้ำมำแล้ว 

รำคำขำยได้ตั้งตำมคุณค่ำทีไ่ด้สอบถำมลูกค้ำเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงประเด็นอื่นๆ ในดำ้นต้นทนุ กำรได้มำของลูกค้ำ 

กระบวนกำรได้มำของลูกค้ำ สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้จ ำเปน็จะต้องระบอุอกมำเป็นข้อๆ เพื่อท ำกำรทดสอบ ซึ่งประโยชน์ของกำร

ระบขุ้อสมมตุฐิำนหลกัจะชว่ยท ำใหผู้ป้ระกอบกำรเขำ้ใจแงม่มุตำ่งๆ ไดล้กึมำกยิง่ขึน้ อย่ำงไรก็ดีหลำยครั้งที่ผูป้ระกอบกำร

ต่ำงชอบกระโดดข้ำมขั้นตอนนีไ้ป เพรำะหลงรักและมีควำมเชื่อมั่นในสนิค้ำและบริกำรที่ตนเองก ำลังท ำ บำงครั้ง

ผู้ประกอบกำรเชื่อมัน่ในสัญชำตญำณของตัวเองและข้อมูลที่คิดเองท ำให้ตัดสินใจอย่ำงบิดเบือนว่ำสินคำ้และบริกำรของ

ตนเองจะตรงใจตำมตลำด โดยไม่จ ำเป็นต้องทดสอบสมมตุิฐำนที่เก่ียวกับธุรกิจและพฤติกรรมของลูกค้ำ ด้วยเหตุนี้

ผู้ประกอบกำรจะต้องตระหนักและเข้ำใจตลอดเวลำวำ่ “ผูป้ระกอบกำรประกอบสนิคำ้และบรกิำรใหล้กูคำ้ใช ้ไมใ่ช่ให้

ผูป้ระกอบกำรใช”้ ดังนั้นผู้ประกอบกำรจะต้องไม่ยึดติดกบัสิ่งทีเ่ป็นข้อมูลจำกกำรที่คิดเองโดยไม่ได้ท ำกำรทดสอบ โดย

ผู้ประกอบกำรจะต้องท ำกำรแจกแจงข้อสมมุติฐำนออกเป็นส่วนๆ อย่ำงเฉพำะเจำะจงและชัดเจนมำกพอเพื่อท ำกำร

ทดสอบเพื่อให้แน่ใจได้ว่ำทุกอยำ่งเป็นไปตำมที่คิดไว้   

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 21: กำรทดสอบสมมตุิฐำนหลกั 

ในกระบวนกำรทำงกำรประกอบกำรว่ำประกอบไปด้วยกำรค้นหำ (Explore) กำรทดสอบ (Experiment) และ

กำรด ำเนินกำร (Execute) กำรท ำกำรทดสอบในส่วนนี้ถือได้วำ่เป็นกำรทดสอบซึง่เป็นกำรพิสูจน์ได้วำ่สิ่งที่ผู้ประกอบกำร

คิดและตั้งข้อสมมุตฐำนมำทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นรปูแบบกำรจ่ำยเงิน กำรจ่ำยมัดจ ำ กำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์ ผูป้ระกอบกำร

ไม่สำมำรถทรำบได้วำ่สินคำ้และรูปแบบในกำรน ำเสนอคุณค่ำของผู้ประกอบกำรถูกต้องหรือเปล่ำ ด้วยเหตุนี้จ ำเป็นจะต้อง 

“ออกแบบกำรทดลองและลงมอืทดสอบสมมตุฐิำน” สิง่ที่ส ำคญัที่สุดในกำรออกแบบกำรทดลองคือต้องหำวิธีกำรในกำร

ทดสอบที่รวดเร็วและมปีระสิทธภิำพสูงสดุเพื่อลดควำมเสี่ยงเมื่อน ำออกสู่ตลำดจริง ด้วยเหตุนี้คงเคยได้ยินกับค ำว่ำ “ลม้

เรว็ ลม้ถูก (Fail Fast Fail Cheap)” เกิดขึ้นจำกกำรทดสอบสมมุติฐำนตำ่งๆ โดยจะต้องใช้วิธกีำรที่เร็วที่สุด ถูกที่สุด และ

ง่ำยที่สดุ  ไม่ต้องอำศัยเคร่ืองไมเ้ครื่องมือที่ซับซ้อน แต่สำมำรถใช้หลักเหตุผลในกำรทดสอบสมมุติฐำนตำ่งๆ ได้  โดยใน

กำรทดสอบสมมุติฐำนสำมำรถท ำง่ำยๆ เช่นกำรท ำโบร์ชัวร์และน ำไปสอบถำมและขำยให้แก่ลูกค้ำเป้ำหมำยวำ่สนใจหรือไม่

อย่ำงไร คิดว่ำสิ่งที่เรำก ำลังจะท ำเป็นอย่ำงไรบำ้ง จะเห็นได้วำ่กำรท ำโปร์ชัวร์และไปคุยกับลูกค้ำสำมำรถท ำได้อย่ำงรวดเร็ว

และไม่มีตน้ทุนที่สูงเลย ทั้งนี้ในกำรทดสอบทั้งหมดเพื่อจะตอบผู้ประกอบกำรว่ำเดนิมำถูกทำงหรือไม่ แน่นอนว่ำเรำไม่

สำมำรถรู้ได้ทัง้หมด หรือก ำจัดควำมเสี่ยงออกได้ทั้งหมด แต่เรำควรลดควำมเสี่ยงและหำข้อมลูต่ำงๆ เพื่อให้ทรำบให้ได้

มำกที่สุดนัน้เอง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Step 22: นยิำมผลติภณัฑ์ที่มคีวำมเปน็ไปได ้(MVBP) 

ขั้นตอนที่ 21 ที่ท ำกำรทดสอบสมมุติฐำนหลักจะเชื่อมโยงกับขั้นตอนที่ 22 คือกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มี

ควำมเป็นไปได้ต่อธุรกิจ (Minimum Viable Business Product: MVBP) ซึ่งจะเปน็ผลติภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทำงใน

กำรทดสอบสมมุติฐำนหลัก จะเห็นได้ว่ำในกำรเร่ิมธุรกิจในแบบไอดีอีนั้น เรำจะไม่กล่ำวถึงผลิตภัณฑ์เลยหรือท ำสินค้ำหรือ

ผลิตภัณฑ์มำจนกระทัง้ขั้นตอนที่ 22 จำกข้ันตอนทั้งหมด 24 ขั้นตอน ซึ่งขอเน้นย้ ำตรงนี้วำ่กำรมุ่งเน้น สร้ำงควำมเข้ำใจ

เก่ียวกับตัวลูกค้ำเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงมำกก่อนกำรที่จะเร่ิมต้นท ำกำรประกอบกำร ด้วยวำ่ “ธุรกจิจะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมื่อมี

ลกูคำ้มำซือ้สนิคำ้และบรกิำร” และ “ลกูคำ้จะซือ้สนิคำ้กต็อ่เมือ่ลูกคำ้ไดร้บัคณุคำ่มำกกวำ่มลูคำ่ (เงนิ) ทีจ่ำ่ยไป” ด้วยเหตุ

นี้ “ผูป้ระกอบกำรจะต้องเปน็คนสรำ้งคณุคำ่ผำ่นตวัสนิคำ้และบรกิำร ไมใ่ชผ่ลติสนิคำ้และบรกิำร” อย่ำงไรก็ดี

องค์ประกอบหลักที่ส ำคัญส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปน็ต้นแบบนี้มี 3 ประกำรด้วยกัน คือ 1) ลูกค้ำจะต้องได้ “คุณค่ำ” จำก

ผลิตภัณฑ์ตน้แบบนี้, 2) ลูกค้ำยอมที่จะจ่ำยเงินส ำหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบนี้ และ 3) ผลิตภัณฑม์ีควำมเพียงพอที่ลูกค้ำ

สำมำรถให้ค ำแนะน ำกลบัแก่ผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ให้ดีขึ้น 

 MVBP ของผู้ประกอบกำรจะต้องมีควำมสมดลุระหว่ำงควำมง่ำย (Simplicity) และเพียงพอ (Sufficiency) ที่จะ

สำมำรถทดสอบสมมุติฐำน ทั้งนีใ้นบำงครั้ง MVBP อำจจะไม่ใช่เป็นตัวสินค้ำจริงเสมอไปแต่อำจจะเป็นตน้แบบที่ลองท ำขึ้น

เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถจับต้องและมองเห็นได้จริง เพื่อสำมำรถทีจ่ะทดสอบสมมุติฐำนตำ่งๆ รวมไปถึงถำมข้อแนะน ำจำก

ลูกค้ำ ตัวอักษร “V” มำจำกค ำว่ำ Viable คือควำมเปน็ไปได้ ผูป้ระกอบกำรอย่ำคิดว่ำจะต้องท ำให้สินค้ำสมบูรณ์ หรือ 

Perfect ก่อนไปเจอลูกค้ำเสมอไป สิง่ส ำคัญคือท ำให้เร็วและเป็นไปได้ เพื่อทดสอบควำมเป็นไปได้ 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Step 23: พสิูจนว์่ำลกูค้ำจะซือ้สนิค้ำ 

สิ่งที่ผูป้ระกอบกำรจะต้องท ำต่อคือกำรแสดงให้เห็นว่ำลูกค้ำจะซื้อสินค้ำต้นแบบหรือที่เรียกว่ำ MVBP ซึ่งเป็น

ขั้นตอนที่ 23 จำกทั้งหมด 24 ขั้นตอนในกำรสรำ้งธุรกิจ โดยกำรน ำสนิค้ำและบริกำรของคุณไปน ำเสนอให้แก่ลูกค้ำและ

ทดสอบลูกค้ำจะซื้อหรือไม่ ถ้ำลกูค้ำซื้อ สิ่งที่เรำตั้งข้อสมมุติฐำนที่ผู้ประกอบกำรตั้งมำทั้งหมดในขั้นตอนอ่ืนๆ ในตัวสินค้ำ 

สำมำรถใชไ้ด้ผลในโลกแห่งควำมเป็นจริง ในกำรพิสจูนน์ี้เป็นส่วนส ำคัญมำก ก่อนที่จะด ำเนินกำรผลิตจริง ลองคิดดูวำ่ หำก

เรำพิสูจน์แล้วลูกค้ำไม่ซื้อสนิค้ำ ผู้ประกอบกำรสำมำรถที่จะน ำผลตอบรับและข้อแนะน ำจำกลูกค้ำกลับมำปรับปรุงพัฒนำ

ในตัวสินคำ้ได้ เนื่องจำกว่ำยงัเปน็สินคำ้ต้นแบบจงึยังไมต่้องลงทนุอะไรมำกมำย ยังไมไ่ด้มีกำรผลิตสินคำ้คงคลัง หรือ

กระจำยสินคำ้ไปสูช่่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย อยำ่งไรก็ดีผูป้ระกอบกำรหลำยคนต่ำงเชื่อมัน่ว่ำลูกค้ำจะตอบรับสินคำ้และท ำ

กำรลงทุนผลิตสินค้ำและบริกำรก่อนท ำกำรพิสูจน์ สุดทำ้ยแล้วเมื่อลูกค้ำไม่ซื้อตำมที่ผูป้ระกอบกำรคิดไว้ ก็ส่งผลท ำให้เกิด

ควำมเสียหำยอย่ำงมำก ทั้งนี้สิ่งที่ส ำคัญในกำรทดสอบ ณ ขัน้ตอนนี้มี 3 ส่วนได้แก่ 1) กำรเข้ำถึงตลำด โดยพิสูจน์ไดว้่ำ

ผู้ประกอบกำรสำมำรถที่จะหำลกูค้ำใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ 2) กระบวนกำรขำย โดยพิสจูนว์่ำผู้ประกอบกำรจะขำยให้

ลูกค้ำที่มีรำยได้ที่เหมำะสมหรือไม่ และ 3) กำรสง่มอบคุณค่ำ โดยพิสูจน์วำ่ผูป้ระกอบกำรจะส่งมอบคุณค่ำได้มำกกว่ำรำคำ

ที่ลูกค้ำจ่ำยมำหรือไม่ ทั้งนี้ใน 3 ค ำถำมนี้ถือได้วำ่เป็นส่วนส ำคญัในกำรพิสูจนต์ัวสนิค้ำและผลติภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งสุดท้ำยจะ

พิสูจนไ์ด้ว่ำ “ลกูคำ้จะใชส้นิคำ้และควกักระเปำ๋เงนิซือ้หรือไม่” อย่ำงที่เคยกล่ำวตลอดเวลำว่ำ “ธุรกจิจะเกดิขึน้ได ้ก็

ต่อเมื่อมลีกูคำ้คนแรกยอมจำ่ยเงนิซือ้สนิคำ้” 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Step 24: เขียนแผนกำรพฒันำผลติภัณฑ์ 

โดยเมื่อผู้ประกอบกำรไดท้ ำกำรพิสูจน์สนิค้ำตน้แบบว่ำมลีูกค้ำสนใจและยอมจ่ำยซื้อสนิค้ำหรือบริกำรและเร่ิม

ครอบครองตลำดหัวหำด (Beachhead Market) ตำมที่ผูป้ระกอบกำรที่ส ำรวจ คน้หำ และท ำกำรพิสูจน์ตลำดดงักล่ำว

แล้ว สิ่งต่อมำทีผู่้ประกอบจะต้องพิจำรณำคือกำรวำงกลยุทธท์ี่สร้ำงกำรเติบโตของสนิค้ำและบรกิำร โดยพิจำรณำตลำดที่

ถัดจำกตลำดหัวหำด จำกข้ันตอนที่ 2 ที่ได้กลำ่วถึงกำรเลือกตลำดหัวหำด เป็นเพียงแค่จุดเร่ิมตน้เท่ำนัน้ในกำรที่จะท ำให้

ผู้ประกอบกำรสำมำรถที่จะเข้ำชนะตลำดแรกและสร้ำงยอดขำยและรำยได้ก้อนแรกเท่ำนั้นเพือ่กำรอยู่รอดของธุรกิจ และ

สิ่งถัดไปคือกำรสรำ้งกำรเติบโต โดยจะต้องพิจำณำตลำดต่อไปทีอ่ำจจะใกล้เคียงกับตลำดหัวหำดโดยกำรเพิ่มคุณสมบัติ

ต่ำงๆในตัวสินคำ้และบริกำร เพื่อสำมำรถที่จะครอบครองและขยำยตลำดต่อไปได้  

 อย่ำงไรก็ดีผู้ประกอบกำรจะต้องพร้อมกับควำมไม่แนน่อนในแผนต่ำงๆ ที่ก ำลังด ำเนินกำร โดยจะต้องมีควำม

ยืดหยุ่นในแผนอยู่ตลอดเวลำที่จะรับกำรเปลี่ยนแปลงและปรับแผนให้เป็นแผนทีม่คีณุสมบตัทิีเ่รยีกวำ่ “ววิฒันำกำร 

(Evolution)” ตำมสภำพแวดลอ้มทีม่ีพลวตัอยูต่ลอดเวลำ ซึ่งหลำยๆครั้ง ผูป้ระกอบกำรมักติดกับดักของแผนตัวเองจนไม่

คิดว่ำจะท ำกำรเปลี่ยนแปลง ส ำหรับผู้ประกอบกำรจะต้องตระหนักว่ำ ทุกๆ วนัคือกำรเปลี่ยนแปลง กำรปรับเปลี่ยน และ

พัฒนำแผนให้ดีขึ้นจึงเป็นสว่นส ำคัญในกำรสร้ำงตลำดใหม่และสร้ำงกำรเติบโต ด้วยเหตุนี้กำรวำงแผนจึงมิติของกำร

วิวัฒนำกำรของแผนงำนดว้ย  

  

 

  
 

 

 

 

 

 


