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ค�ำนิยม
จุดเริ่มต้นในการท�าธุรกิจสตาร์ทอัพ คือการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
โดยการเสนอการให้บริการในการช่วยแก้ปญ
ั หา (Pain Point) และตอบโจทย์
ของผู้คนได้ตรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจะสร้างสิ่งใหม่เหล่านี้ขึ้น
มาได้นั้น ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพต้องใช้ความรู้และทักษะ รวมถึงการน�า
แนวคิดและเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้การเริ่มต้นท�าธุรกิจสตาร์ทอัพใน
ทุกขั้นตอน ซึ่งรวมถึงช่วงการค้นหาแนวทางการสร้างธุรกิจ การพิสูจน์
แนวทางดังกล่าว การทดสอบตลาด และการรับฟังการตอบสนองจากผู้ใช้
งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการจริงๆ
การพัฒนาคู่มือ “SET Your Startup Business Guide: เริ่มต้นธุรกิจ
สตาร์ทอัพด้วย Design Thinking และ Lean Canvas” ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเล่มนี้ เป็นคู่มือที่ให้ความรู้เรื่องแนวคิดและเครื่องมือที่
สตาร์ทอัพนิยมน�ามาใช้เมื่ออยากเริ่มต้นธุรกิจ โดยเริ่มจากการใช้ Design
Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และตามด้วยการใช้ Lean Canvas
เครื่องมือเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ ซึ่งทั้งสองเครื่องมือนี้ นอกจากจะเป็น
ประโยชน์ส�าหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพแล้ว ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
พนักงานผูบ้ ริหารในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ยังสามารถประยุกต์ใช้เครือ่ ง
มือเหล่านี้เพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กร ได้เช่นกัน
ผมเชือ่ มัน่ ว่า เนือ้ หาความรูท้ งั้ หมดในคูม่ อื ฉบับนีจ้ ะท�าให้ผอู้ า่ นเสมือน
มีผู้ช่วยหรือผู้แนะน�า ที่จะท�าให้การเริ่มต้นท�าธุรกิจ หรือท�าโครงการต่างๆ
ประสบความส�าเร็จ อีกทัง้ ยังเป็นการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นผูป้ ระกอบ
การ ซึ่งเป็นเรื่องที่จา� เป็นอย่างยิ่งกับวิธีคิดและวิธีทา� ในยุคดิจิทัลนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการ
และผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

GREETING

ทักทำย

เมื่อปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาเนื้อหาคู่มือ “SET Your
Startup Business Guide: รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ” ขึ้น เพราะอยากให้คนรุ่น
ใหม่ ผู้ที่สนใจอยากท�าธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งถือว่ายังค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ใน
ประเทศไทยอยู่ นั่นจึงเป็นที่มาที่ทีมงานผม คุณณฤทธิ์ วรพงษ์ดี ได้เริ่มต้น
รวบรวมองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ เป็นขัน้ เป็นตอน เพือ่
ให้ผอู้ า่ นสามารถท�าความเข้าใจได้งา่ ย ซึง่ ผลตอบรับของคูม่ อื เล่มที่ 1 นัน้ นับ
ว่าดีทีเดียว
ค�าถามต่อมาที่เรามักจะได้ยินเสมอๆ คือ
“ถ้าท�าสตาร์ทอัพต้องเริม่ ต้นทีไ่ อเดีย แล้วเราจะหาไอเดียมาได้อย่างไร”
“แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าบริการที่เราคิดมา จะมีคนใช้จริงๆ”
ดังนั้น ในปี 2562 นี้ เราจึงท�าการบ้าน ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อสกัด
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง น�ามาร้อยเรียงเพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ที่สามารถตอบ
โจทย์ค�าถามด้านบนได้ กลายเป็นคู่มือ SET Your Startup Business Guide:
เริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพด้วย Design Thinking และ Lean Canvas เล่มนี้
โดยเนือ้ หาในคูม่ อื บอกเล่าขัน้ ตอนการใช้งานในแต่ละเครือ่ งมืออย่างละเอียด
และเป็นขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างการใช้งานจริงผ่านกรณีศึกษาของสตาร์ท
อัพเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งความส�าคัญของทั้ง 2 เครื่องมือพอสรุปได้ดังนี้
1. Design Thinking: กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ทีเ่ น้นท�าความเข้าใจ
ปัญหาอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้กระตุ้นความคิดไอเดียในการแก้ปัญหาที่หลาก
หลาย น�ามาสู่การทดสอบสมมติฐานต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ได้สินค้าบริการ
ตั้งต้น ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าเป้าหมายได้
2. Lean Canvas: แผนธุรกิจฉบับย่อ 9 ช่อง ที่น�ามารวมในกระดาษ
นายกฤษฎา เสกตระกูล
1 แผ่น เหมาะส�าหรับการใช้วางแผนในการเริม่ ต้นธุรกิจ ซึง่ ช่วยให้ผปู้ ระกอบ
การสามารถโฟกัสไปทีป่ ญ
ั หาและความต้องการลูกค้า ช่วยลดความเสีย่ งจาก
รองผู้จัดการ
การสร้างสินค้าบริการทีไ่ ม่มคี นใช้ (Unproven Idea) ปรับปรุงจนออกมาเป็น
หัวหน้าสายงาน
สินค้าบริการที่มีความเป็นไปได้ในการน�าไปเริ่มต้นธุรกิจ
พั ฒนาความรู้
ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

หวังว่าแนวคิดและเครื่องมือในคู่มือเล่มนี้ จะสามารถช่วยสร้างความ
มั่นใจให้ผู้ประกอบการช่วง Early Stage ในการเริ่มต้นท�าธุรกิจสตาร์ทอัพ
รวมถึงสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ ในการน�าไป
พัฒนาต่อยอดไอเดียและพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงานของท่านต่อไป

CONTENT
ส า ร บั ญ

6
12
32
70

เกริ่นน�ำ
• ขั้นตอนการเติบโตของสตาร์ทอัพ
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INTRO
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ผู้ประกอบการรูปแบบใหม่อย่างสตาร์ทอัพ ก�าลังเป็นที่พูดถึงและ
อยู่ในกระแสของโลกยุคดิจิทัล ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นหัวใจ
หลักในการขับเคลือ่ นธุรกิจ เกิดขึน้ มาเพือ่ แก้ปญ
ั หาตอบโจทย์ Pain Point
ของผูค้ น หรือสร้างความสะดวกสบายให้กบั บรรดาผูใ้ ช้บริการนัน้ (User)
ปัจจุบนั ธุรกิจเหล่านีเ้ ข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจ�าวันเรามากยิง่ ขึน้ รวม
ทัง้ ยังเข้ามาปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของพวกเราให้เข้ามาใช้บริการบ่อยๆ
จนเคยชิน จึงท�าให้ธรุ กิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด
ในขณะที่ธุรกิจในรูปแบบเก่าๆ ที่ไม่ได้ปรับตัวจากการเข้ามา Disrupt
ของเทคโนโลยี ก็อาจจะค่อยๆ ล้มหายตายจากไป และอาจท�าให้อาชีพ
หรือการจ้างงานที่สามารถใช้เทคโนโลยีมาแทนที่ได้ หายไปด้วย
จากสถานการณ์เหล่านี้ ท�าให้เด็กรุ่นใหม่ที่ก�าลังจบการศึกษา
(First Jobber) หรือแม้กระทัง่ ผูค้ นวัยท�างาน ก็เริม่ มีความสนใจอยากเป็น
ผู้ประกอบการกันมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ซึ่ง
ประเทศไทยเองก็มีหลายภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน ทั้งจากภาครัฐ
เอกชน สมาคม หน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจต่างๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนจาก
นักลงทุนทั้ง Angel VC CVC จึงท�าให้องค์ประกอบของระบบนิเวศ
(Startup Ecosystem) มีความสมบูรณ์และพร้อมต่อการเริม่ ต้นมากยิง่ ขึน้

ธุรกิจสตำร์ทอัพ
คือธุรกิจที่เริ่มต้น
จำกจุดเล็กๆ ...

• เกิดจากไอเดียเพื่ อ
แก้ปญ
ั หา
• เห็นโอกาสทางธุรกิจ
่ ง
ทีย
ั ไม่มค
ี นท�ามาก่อน
• สามารถเติบโตได้อย่าง
รวดเร็ว (Growth)
• ออกแบบให้มก
ี ารท�าซ�า้
ได้งา่ ย (Repeatable)
• ขยายกิจการได้งา่ ย
(Scalable)
• มีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นหัวใจหลัก

7

8

เกริ่นน�า

ขั้นตอนกำรเติบโตของสตำร์ทอัพ
เมื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมและเอื้ออ�านวยต่อการเริ่มต้น รวมถึงมีความสนใจและอยากเริ่ม
ต้นท�าธุรกิจสตาร์ทอัพ สิง่ ทีค่ วรรูเ้ พือ่ ให้เห็นภาพรวมของสตาร์ทอัพว่าพวกเขามีวธิ กี ารพัฒนา
ธุรกิจให้เติบโตอย่างไร สามารถดูได้จากขัน้ ตอนการเติบโตของสตาร์ทอัพ (Stage of Startup)
ที่พอจะสรุปคร่าวๆ ได้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

PROBLEM
SOLUTION FIT

ช่วงเริ่มต้นที่เน้นการพิสูจน์ว่า ปัญหาที่เราก�าลัง
นึกถึงมีอยูจ่ ริง มีกลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการการแก้ไข และท�าให้
เราพอจะคิดผลิตภัณฑ์ตงั้ ต้นทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หานัน้ ได้

PRODUCT
MARKET FIT

เป็นขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้สิ่งที่
ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด

BUSINESS
MARKET FIT

เป็ น ช่ ว งของการขยายการเติ บ โต หลั ง จาก
ผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ตลาด เพือ่ ให้ได้ฐานลูกค้า
ที่มากขึ้น และได้โมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสม
จะเห็นได้วา่ ขัน้ ตอนการเติบโตของสตาร์ทอัพนัน้ มีความแตกต่างจากธุรกิจ SMEs
รูปแบบเดิมๆ ซึ่งธุรกิจรูปแบบเดิมนั้น มักจะมีความชัดเจนรู้ว่าจะท�าอะไร แก้ปัญหา
อะไร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาคล้ายๆ เดิมที่มีฐานลูกค้าหรือผู้ที่พร้อมใช้งานอยู่
แล้ว จึงสามารถเริม่ ต้นในแบบ SMEs ได้เลย แต่การทีจ่ ะท�าธุรกิจสตาร์ทอัพนัน้ เป็นการ
เริ่มต้นท�าในสิ่งใหม่ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่ามาก จึงท�าให้ในแต่ละช่วงของการเติบโต
ของสตาร์ทอัพนั้น ธุรกิจจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้อย่างหนักและให้ความส�าคัญกับการ
พิสูจน์สมมติฐานต่างๆ เพื่อน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสม
PROBLEM
SOLUTION FIT
>> พิ สูจน์ปญ
ั หา และ
กลุม
่ ลูกค้าเป้าหมาย

PRODUCT
MARKET FIT
>> พิ สูจน์สินค้า
และตลาด

BUSINESS
MARKET FIT
>> พิ สูจน์โมเดล
ทางธุรกิจ

เกริ่นน�า

แนวคิดและเครื่องมือ
ในช่วงเริ่มต้นของสตำร์ทอัพ
เครื่องมือส�าหรับการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีมากมายหลากหลาย แต่ส�าหรับ
คู่มือเล่มนี้จะเน้นแนะน�าให้ผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ จึงโฟกัสไปที่
แนวคิดและเครือ่ งมือทีส่ ตาร์ทอัพมักน�ามาใช้ในช่วงเริม่ ต้นของการท�าธุรกิจ (Early Stage)
ซึง่ เป็นช่วงทีเ่ ราเริม่ มีไอเดียทีจ่ ะท�าอะไรบางอย่าง ซึง่ อาจจะเป็นปัญหาทีอ่ ยากแก้ไข หรือ
เห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่มีใครท�ามาก่อน จึงต้องน�ามาพิสูจน์ว่าปัญหานั้นเป็นปัญหา
จริงๆ มีความต้องการแก้ไข รวมถึงไอเดียหรือสิ่งที่เราจะน�าเสนอนั้นสามารถแก้ปัญหา
นีไ้ ด้และเป็นสิง่ ทีผ่ คู้ นต้องการ จึงเป็นช่วงส�าคัญทีจ่ ะต้องตอบให้ได้วา่ เราไม่ได้คดิ เองเออเอง
โดยแนวคิดที่สตาร์ทอัพน�ามาใช้ในช่วงเริ่มต้นนี้จะเน้นในเรื่องของการค้นหาและพัฒนา
ลูกค้า (Customer Development) ซึง่ เครือ่ งมือหรือกระบวนการหลักๆ ทีน่ ยิ มใช้ในช่วงนี้
จะมีอยู่ 2 เครื่องมือคือ

1
DESIGN
THINKING

เป็นกระบวนการคิดทีจ่ ะเน้น
การท�าความเข้าใจปัญหาต่างๆ
โดยยึดผูใ้ ช้เป็นศูนย์กลาง และน�า
เอาความคิดสร้างสรรค์และมุม
มองจากคนหลายๆ สายงาน มา
ร่วมกันสร้างไอเดีย แนวทางการ
แก้ไข และน�าแนวทางต่างๆ มา
ทดสอบและพั ฒ นา เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้

2
LEAN CANVAS
คือเครื่องมือในการเขียนแผน
ธุรกิจฉบับย่อ เหมาะส�าหรับธุรกิจเริม่
ต้นใหม่อย่างสตาร์ทอัพ เพือ่ ใช้ในการ
วางแผนธุ ร กิ จ โดยเน้ น โฟกั ส ไปที่
ปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และยังสามารถใช้
สื่อสารให้กับคนทั่วไปให้เข้าใจได้ภายในกระดาษเพียง 1 หน้า

ในช่วงเริม่ ต้น
ธุรกิจนัน้ เป็น
ช่วงทีส่ บั สนซึง่
อาจท�าให้สงิ่ ที่
เราคิดไว้ตงั้ แต่
แรกมีการปรับ
เปลีย่ นไปได้
หรือแทบจะ
เปลีย่ นไป
ทัง้ หมด เช่น
่ น
เปลีย
กลุม
่ ลูกค้า
เป้าหมาย
(Customer)
่ น
เปลีย
ปัญหา
(Problem)
่ น
เปลีย
แนวทาง
แก้ปญ
ั หา
(Solution)
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เกริ่นน�า

โดยทั้งสองเครื่องมือจะมีส่วนที่คล้าย
กันและแตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยรวมแล้ว
จะให้เห็นแนวคิดการตัง้ สมมติฐาน และออก
ไปทดสอบ เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนา
สินค้าตั้งต้น ที่พอสามารถแก้ปัญหาให้กับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ซึ่งบางครั้งอาจจะ
ต้องน�าเครือ่ งมือมาใช้ประกอบกันหรือเลือก
น�ามาใช้ตามความเหมาะสม
ในบทนี้ จึงเป็นการเกริน่ น�าคร่าวๆ ซึง่
จะลงรายละเอี ย ดเนื้ อ หาเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง
ตัวอย่างวิธกี ารใช้ของทัง้ สองเครือ่ งมือในบท
ต่อไป และแน่นอนว่าเครื่องมือเหล่านี้อาจ
ไม่ใช่ทั้งหมดของวิธีการเริ่มต้นธุรกิจในรูป
แบบสตาร์ทอัพ แต่อย่างน้อยก็จะท�าให้ผู้
อ่านได้รจู้ กั วิธกี ารใหม่ๆ รวมถึงเห็นแนวทาง
และสามารถเลือกหยิบไปใช้ให้เหมาะสมใน
ช่วงเริ่มต้นของการท�าธุรกิจสตาร์ทอัพได้
และเมือ่ เป็นสตาร์ทอัพทีเ่ ริม่ เติบโตใน Stage
ต่อไปแล้ว ก็ยงั จะมีเครือ่ งมืออีกหลากหลาย
ประเภทที่จะแนะน�าให้สตาร์ทอัพเลือกใช้
ซึ่ ง จะได้ ก ล่ า วถึ ง ในคู ่ มื อ ของตลาดหลั ก
ทรัพย์ฯ เล่มต่อๆ ไป

การท�าธุรกิจ
ให้ประสบความส�าเร็จนั้น
อาจไม่ได้มีสูตรส�าเร็จตายตัว
รวมถึงอาจมีปัจจัย
แวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อีกมากมาย
แต่การรูจ
้ ก
ั แนวคิด
หรือวิธก
ี าร
่ ตาร์ทอัพใช้
ทีส
พั ฒนาธุรกิจ
และน�าไปเลือกใช้
ให้เหมาะสม
ก็คงจะดีกว่า
การทีเ่ ราลองผิด
ลองถูก ท�าไปเอง
อย่างไม่รท
ู้ ศ
ิ ทาง

อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม
ไ ด้ ที่ ห นั ง สื อ
S E T YO U R
S TA R T U P
BUSINESS
GUIDE

ธุ ร กิ จ ส ต า ร์ ท อั พ
คื อ ธุ ร กิ จ
ที่ เ ริ่ ม ต้ น
จ า ก จุ ด เ ล็ ก ๆ

SCAN
QR
CODE
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IDEA
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กระบวนกำรคิด
เชิงออกแบบ
เมื่อพูดถึงการเริ่มต้นท�าธุรกิจสตาร์ทอัพ หลายคนคงจะรู้แล้วว่าพวกเขาเหล่านั้น
เริ่มต้นจากไอเดียในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้คน และโฟกัสไปที่ความต้องการของผู้ใช้
(User) เป็นหลักก่อน ซึง่ แน่นอนว่าเครือ่ งมือหนึง่ ทีถ่ กู พูดถึงเป็นอันดับต้นๆ ในการทีจ่ ะช่วย
ให้สามารถเข้าใจผู้ใช้และคิดไอเดียต่างๆ ออกมาได้อย่างสร้างสรรค์นั้นก็ไม่พ้นเรื่องของ
Design Thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สตาร์ทอัพ รวมถึง
บริษทั ขนาดใหญ่เลือกน�ามาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการใหม่ๆ ออกสูต่ ลาด

IDEO
MODEL OF
INNOVATION
DESIRABILITY

DESIGN
THINKING

คือ ‘กระบวนการคิด’
ในการแก้ปญ
ั หาหรือ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ทีเ่ น้น
การท�าความเข้าใจปัญหา
ต่างๆ โดยยึดผูใ้ ช้เป็น
ศูนย์กลาง (Human
-Centered Approach)
และน�าเอาความคิด
สร้างสรรค์และมุมมองจาก
คนหลายๆ สายงาน มาร่วม
กันสร้างไอเดีย แนวทางการ
้ มา
แก้ไข และน�าไอเดียนัน
สร้างต้นแบบ เพื่ อทดสอบ
้ จริง
และพั ฒนา ให้เกิดขึน

(HUMEN)

VIABILITY

FEASIBILITY
(TECHNICAL)

INNOVATION

(ฺBUSINESS)

13

14

DESIGN THINKING

ก่อนจะไปถึงกระบวนการของ Design Thinking ว่าท�าอย่างไร
ส�าคัญอย่างไรต่อการพัฒนานวัตกรรม อยากให้ทกุ ท่านได้เห็นความ
ส�าคัญของเรือ่ งนีก้ อ่ น จากโมเดล Innovation ของ IDEO (IDEO คือ
บริษัทให้ค�าปรึกษาด้านการออกแบบระดับโลก) ซึ่งได้พูดถึงเรื่อง
Design Thinking ไว้ใน IDEO Model of Innovation ว่า การจะพัฒนาท�าให้เกิด
สิง่ ใหม่ๆ หรือ Innovation ได้อย่างสมบูรณ์นนั้ ต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

1

2

VIABILITY
(Business)
ความเป็นไปได้
ทางธุรกิจ

FEASIBILITY
(Technical)
ความเป็นไปได้
ทางเทคโนโลยี

สิ่ ง ที่ จ ะ ท� า นี้ มี
โอกาสประสบความ
ส�าเร็จในเชิงธุรกิจหรือ
ไม่ เช่น สามารถสร้าง
ผลกระทบในวงกว้าง อยู่
ในกระแสของเศรษฐกิจ
และสั ง คมที่ ก� า ลั ง จะ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาส
ในการเติบโตในอนาคต
ได้ มั้ ย มีช่องว่างทาง
การตลาดมากพอ คุม้ ค่า
กั บ การเสี่ ย งไปลงทุ น
สอดคล้องกับเป้าหมาย
บริษัทหรือไม่

สิ่ ง ที่ จ ะ ท� า นี้ มี
เทคโนโลยีรองรับหรือไม่
สามารถหาผู้เชี่ยวชาญ
หรื อ คนมาพั ฒ นาทาง
เทคนิคได้จริงหรือเปล่า

3
DESIRABILITY
(Human)
ความต้องการของผู้ใช้งาน
สิ่ ง ที่ จ ะท� า นี้ มี ผู ้ ใ ช้ ห รื อ ลู ก ค้ า ต้ อ งการจริ ง ๆ
หรือไม่ ซึ่งส่วนนี้คือส่วนส�าคัญหรือที่เราก�าลังจะพูด
ถึงต่อไปคือเรือ่ งของ Design Thinking ทีเ่ น้นให้ความ
ส�าคัญกับความต้องการ และการโฟกัสไปทีก่ ารใช้งาน
ของผู้ใช้เป็นหลัก ซึ่งจ�าเป็นที่จะต้องเข้าใจและได้
ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ของเขาเหล่านั้น ว่าต้องการ
อะไร แล้วท�าไมเขาถึงจะมาใช้สิ่งที่เราสร้างขึ้น

จะเห็นได้วา่ 2 ส่วนแรก เป็นเรือ่ งมุมมองความเป็นไปได้ทางธุรกิจและเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นเรื่องเชิงเหตุผลพื้นฐาน ที่ทุกธุรกิจมักให้ความส�าคัญอยู่แล้ว แต่ส่วนสุดท้ายซึ่ง
เป็นเรือ่ งความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูใ้ ช้เชิงลึก ทีอ่ าจจะมีเรือ่ งของอารมณ์มาเกีย่ วข้อง
ด้วย จึงอาจจะเป็นจุดทีห่ ลายธุรกิจไม่ได้คา� นึงถึงและมักมองข้ามไป ซึง่ หากสิง่ ทีจ่ ะท�า
ขึ้นมานี้ได้ตอบโจทย์องค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน ก็มีโอกาสในการพัฒนาให้เกิดเป็น
นวัตกรรมขึ้นได้

DESIGN THINKING

้ มาดูกน
ถ้างัน
ั ดีกว่าว่า
กระบวนการท�า Design
Thinking ท�ากันอย่างไร

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
REQUIREMENTS FOR BUSINESS
SUCCESS.

DESIGN
THINKING
PROCESS

TIM BROWN,

ปัจจุบันมีหลากหลาย
หน่วยงานทีเ่ ขียนไว้เกีย่ วกับ
กระบวนการของ Design
Thinking ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็
จะมี ค วามคล้ า ยกั น และ
แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แต่
โดยรวมนั้ น มี แ นวคิ ด หลั ก
คื อ การเข้ า ใจปั ญ หาของ
ลูกค้าอย่างถ่องแท้ เพื่อน�า
มาคิ ด ไอเดี ย ในการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
สุดท้ายน�ามาสร้างต้นแบบ
เพื่อทดสอบ

President and
CEO of IDEO

DESIGN THINKING IS A PROCESS
FOR CREATIVE PROBLEM
SOLVING.

COE LETA

Stafford, Managing
Director IDEO

แต่เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นจะขอใช้ Concept ของ Stanford Design School
(Institute of Design at Stanford) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการอธิบายกระบวนการของ
Design Thinking โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้
1

EMPATHIZE

2

3

DEFINE

4

IDEATE

PROTOTYPE

5

TEST
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1. เข้ำใจลูกค้ำอย่ำงลึกซึ้ง
(EMPATHIZE)
คือขัน้ ตอนแรกของกระบวนการ Design Thinking ทีเ่ น้นผูใ้ ช้เป็นศูนย์กลาง ซึง่
แน่นอนว่ากระบวนการนีส้ า� คัญมากทีจ่ ะต้องท�าความเข้าใจลูกค้า หรือผูใ้ ช้กลุม่ เป้าหมาย
อย่างถ่องแท้ลกึ ซึง้ เพราะเราก�าลังจะออกแบบหรือท�าอะไรบางอย่างให้เขาเหล่านัน้
แต่ก่อนจะไปเข้าใจกลุ่มผู้ใช้นั้นเราอาจจะ
ต้องมี ไ อเดี ย ตั้ง ต้ น กั น ก่ อ นสั ก นิ ด หน่ อ ย ไม่
อย่างนั้นเราคงไม่รู้ว่าเราจะไปท�าความเข้าใจ
ใคร ซึ่งโดยทั่วไปถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือ
มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วจะเริ่มต้นง่าย
่ ง
แต่หากเป็นสตาร์ทอัพใหม่เลย ทีย
ั ไม่รวู้ า่ จะท�า
อะไร อาจจะเริ่ ม จากปั ญ หาที่ อ ยากจะแก้ ไ ข
คร่าวๆ ก่อน ตัวอย่างเช่น ปัญหาการใช้บริการ
ของลูกค้าในธนาคาร หรือปัญหาการจัดการ
่ ย่างน้อยจะได้รู้
ของคุณครูในโรงเรียน เพื่ อทีอ
ว่าคนที่จะไปคุยด้วยนั้นเป็นใครและจะไปหาเขา
เหล่านั้นได้จากที่ไหน
เอาละเป้าหมายในขั้นตอนนี้ คือเน้นการ
หาข้อมูลเชิงลึก (Insight) ให้ได้วา่ เขามีปญ
ั หา
อะไร มีปัญหานี้จริงมั้ย เขาต้องการอะไร เขา
คิดอย่างไร เขาท�าอะไร หรือเขารู้สึกอะไร ซึ่ง
วิธีการก็คงไม่พ้น

การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึง่ ไม่ใช่การเข้าไปถาม

ตรงๆ ว่าต้องการอะไร หรือเข้าไปถามว่าอันนีด้ มี ยั้ จะชอบมัย้
จะใช้มั้ย แต่ให้เน้นการพูดคุยจากเหตุการณ์หรือเรื่องราวใน
อดีตที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร เคยเจอประสบการณ์อย่างไร
ความถี่ของการเจอปัญหาบ่อยแค่ไหน คิดอย่างไร รู้สึก
อย่างไร ท�าไมถึงท�าอย่างนั้น โดยเป็นค�าถามปลายเปิด และ
พยายามให้กลุ่มเป้าหมายขยายความมากยิ่งขึ้น เช่น ช่วย
อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยได้มั้ย ก็อาจจะท�าให้เรารู้เข้าใจ
เขาได้มากยิ่งขึ้น

เทคนิคการ
สัมภาษณ์

การให้ได้ขอ้ มูล
เชิงลึกนัน้ ปกติ
มักไม่ได้มกี า� หนด
โครงสร้างของ
ค�าถามและล�าดับ
ตายตัว แต่จะเน้น
เป็นการพูดคุยอย่าง
เป็นธรรมชาติ ซึง่
ต้องใช้ทกั ษะและ
การฝึกฝนในการตัง้
ค�าถาม สิง่ ทีค่ วรท�า
ในการสัมภาษณ์คอื
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1

ฟังด้วยใจ

2

หลีกเลี่ยงการชี้น�า

3

เน้น WHY

4

ขอโอกาสติดต่อในอนาคต

5

ท�าตารางบันทึก

เราจะมาท�าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Empathize) สิ่งแรกคือ
เราต้องเปิดใจในการฟัง และรับฟังอย่างตั้งใจ อย่าแย่งพูด เป็นผู้ฟังที่ดี
และอย่ารีบด่วนตัดสินหรือขัดแย้งในค�าตอบ ซึ่งท�าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึก
ได้ถึงความจริงใจ เพราะเขาจะเปิดใจพูดกับเรามากยิ่งขึ้น
โดยปกติเรามักมีคา� ตอบในใจ และมักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าคนส่วน
ใหญ่ต้องคิดเหมือนเรา ซึ่งจะท�าให้การตั้งค�าถามมักจะชี้น�าไปในค�าตอบ
ที่เราอยากฟัง หรือไปจบที่ Solution ที่เราอยากน�าเสนอ เช่น “ถ้าอย่าง
นั้นเราท�าแบบนี้ให้ดีมั้ย” ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะผู้ถูกสัมภาษณ์
ก็มักจะเกรงใจ และมักตอบว่า “ก็ดีนะ” “ใช้ได้นะ” “น่าซื้อ” “น่าลอง”
ซึ่งอาจจะไม่ใช่คา� ตอบที่แท้จริงก็ได้
การใช้คา� ถามให้เน้นไปทีเ่ รือ่ งของท�าไม (Why) มากกว่าอะไร (What)
และพยายามเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆ โดยอาจจะใช้ 5 Why เป็นค�าถามที่
ต่อเนื่องเพื่อหาสาเหตุของปัญหาก็ได้ ซึ่งการเน้นถามท�าไมนั้น จะท�าให้
เราเข้าใจวิธกี ารคิด พฤติกรรม ทัศนคติ รวมถึงเห็นรายละเอียดประสบการณ์
เหตุผลในการตัดสินใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ดีกว่า เช่น ท�าไมถึงไม่
Reffiinance บ้าน ท�าไมถึงคิดว่าการ Reffiinance บ้านยุง่ ยาก ท�าไมถึงเปรียบ
เทียบแค่ 3 ธนาคาร ท�าไมสิง่ นีถ้ งึ เป็นปัญหาใหญ่ ท�าไมสิง่ นีถ้ งึ ส�าคัญ เป็นต้น
หากผูถ้ กู สัมภาษณ์เป็นกลุม่ เป้าหมายของเราทีม่ โี อกาสเป็นลูกค้าหรือ
ผูใ้ ช้งานในอนาคต ซึง่ แน่นอนว่าบางคนอาจจะตืน่ เต้นหรือต้องการ Solution
ทีเ่ ราก�าลังจะสร้างขึน้ อย่าลืมเปิดทางขอ Contact ติดต่อเพือ่ โอกาสในการ
สัมภาษณ์ในครัง้ หน้าหรืออัปเดตข้อมูลการพัฒนาใหม่ๆ ของเรา
อย่ามัวแต่เพลินในการพูดคุยสัมภาษณ์ การท�าความเข้าใจกลุ่ม
เป้าหมายให้ได้ข้อมูลเชิงลึกนั้น ควรมีการบันทึกข้อมูลไว้ โดยอาจท�าเป็น
ตาราง เพือ่ บันทึกการพูดคุยกับแต่ละคน ซึง่ จะท�าให้เราเห็นภาพรวมและ
รูปแบบ (Pattern) หรือแนวโน้มอะไรบางอย่าง ทีก่ ลุม่ เป้าหมายนีม้ คี ล้ายๆ
กันได้
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การสังเกต เราอาจลองแอบไป

สังเกตการณ์ดู ระหว่างที่กลุ่มเป้าหมายใช้
บริการ ซึ่งจะท�าให้เรามองเห็นปัญหามาก
ขึ้น หรือได้เห็นพฤติกรรมของผู้ใช้ ว่าเขา
แสดงออกอย่างไร หรือแก้ปัญหาอย่างไร
เช่นเรารู้หรือไม่ว่าปัจจุบันคนตาบอดถ้า
ต้องการโอนเงิน เขาโอนออนไลน์ได้หรือไม่
เป็นปัญหามั้ย เขาท�ากันอย่างไร ถ้าอยาก
แก้ปัญหานี้ ก็ต้องลองไปสังเกตดู หรือแม้
กระทั่งระหว่างการสัมภาษณ์พูดคุยกันเรา
อาจจะลองสังเกตถึงวิธีการตอบค�าถาม
หรือน�้าเสียง ภาษากายที่ใช้สื่อสารกับเรา
ก็สามารถช่วยให้เราได้ Insight บางอย่าง
ได้ เช่ น การกระตือรือร้นในการอธิบาย
ปัญหา หรือวิธีแก้ไขเป็นพิเศษ

การจ�าลองตัวเอง
เป็นกลุ่มเป้าหมาย ถ้า

อยากเข้าใจผูใ้ ช้หรือกลุม่ เป้าหมาย
อย่างลึกซึง้ เราอาจจะต้องจ�าลอง
ตัวเองเป็นกลุ่มเป้าหมายดู เช่น
เราไม่รหู้ รอกว่าการเรียกรถแท็กซี่
ในวันทีฝ่ นตกและรถติด กับค�าว่า
เรียกรถยากมากนัน้ ยากประมาณ
ไหน ก็ต้องลองหาโอกาสดีๆ ไป
อยู ่ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง แล้ ว ลอง
เรียกรถกลับบ้านดู หรือหากอยาก
ออกแบบบริ ก ารให้ กั บ คนท้ อ ง
การที่ลองใส่ชุดจ�าลองมีหน้าท้อง
เหมื อ นคนท้ อ งที่ มี น�้ า หนั ก จริ ง
แล้วใช้บริการดู ก็จะได้รับรู้ถึง
ความรู้สึกและได้เข้าใจคนท้อง
มากยิ่งขึ้น

TIPS !!
ถามจาก
SOCIAL
ดูก็ได้นะ
อีกเทคนิคในการโปรย
ไอเดีย เพื่ อท�าความเข้าใจกลุม
่
เป้าหมายอย่างรวดเร็ว โดยใช้
่ อาจน�ามาเป็น
เวลาสั้นๆ ซึง
ส่วนประกอบกับวิธก
ี ารหลัก
้ ยังสามารถใช้ตอ
รวมทัง
่ ยอด
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อ
จากผูท
้ ใี่ ห้ขอ
้ มูลมาน่าสนใจ
ก็ได้ เช่น การโพสต์ขอ
้ ความ
หน้า Timeline ของตัวเอง
แบบ Public ตัวอย่างเช่น

1
“เคยคิดจะ
Refinance มั้ย”
2
“ถ้าเคย ท�าไมถึงยังไม่ทา�
ถ้าไม่เคย ท�าไมถึงไม่คิด
จะ Refinance”
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่ ู้บ้าน
“รบกวนถามเพื่ อนๆ พี่ ๆ ในนี้ ทีก
และยังไม่ได้ REFINANCE ครับว่า”
่ ผ่านไป 1 คืน อาจมีคน
* เมือ
มาตอบมากมาย ท�าให้เราเห็นว่า
่ บ
คนทีก
ู้ า้ นแล้วยังไม่ได้ Refinance
เป็นกลุม
่ ไหน อายุเท่าไหร่ แล้วมี
้ ท�าไม
คนเคยคิดจะ Refinance มัย
ถึงคิด ท�าไมถึงไม่คด
ิ ติดขัดอะไร
่ จากข้อมูลอาจจะได้ Insight
ซึง
่ ก
อะไรดีๆ ทีน
ึ ไม่ถง
ึ แล้วท�าให้เรา
ตามไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับเพื่ อน
บางคนได้ดว้ ย (หรือมีกลุม
่ ชุมชน
Community ทีใ่ กล้เคียงกลุม
่
เป้าหมาย ไม่วา่ จะเป็นใน Facebook
หรือ เว็บบอร์ด ต่างๆ ก็ลองไป
โปรยๆ ไอเดียดูได้ เช่นกลุม
่
้ ขายบ้านมือสอง เป็นต้น)
ซือ

2. กำรตั้งโจทย์ ก�ำหนดปัญหำ
(DEFINE)
หลังจากที่เรา Empathize รวบรวมข้อมูลจากการท�าความเข้าใจกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายอย่างลึกซึ้งแล้ว เชื่อว่าเราจะพอได้ข้อมูลเชิงลึก (Insight) อะไรบางอย่างมาให้
เราตั้งโจทย์ปัญหาที่จะแก้ไขได้ ในขั้นตอนนี้ เราต้องสร้างโจทย์ที่ชัดเจนหรือที่เรียกว่า
Point of View (POV) 3 เรื่อง คือ ใคร / ต้องการอะไร / เพราะอะไร

ใคร
(User)

ระบุเจาะจง
(Be Very Specific)

ต้องการ
(Need to)
ท�าอะไร
(Verb)

เพราะ/แต่
(Because/But)

มีข้อมูลเชิงลึกอะไร
(Surprising/Insight/Secret)
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ใคร

คื อ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า
หมาย หรือผู้ใช้ ซึ่งควร
ระบุให้เฉพาะเจาะจงหรือ
ถ้ า สามารถก� า หนดเป็ น
ลูกค้าสมมติ (Persona) ที่
มีรายละเอียดลักษณะได้
ด้วยก็ยงิ่ ดี

ต้องการอะไร

เพราะอะไร/แต่อะไร

ควรระบุ เ ป็ น กริ ย า
(Verb) ซึ่ ง จะท� า ให้ เ ห็ น
ชัดเจนขึน้ ว่ากลุม่ เป้าหมาย
ต้องการอะไร หรือพยายาม
จะท�าอะไร เพือ่ ทีเ่ ราจะได้
รูว้ า่ ก�าลัง Focus แก้ปญ
ั หา
อะไรให้กบั กลุม่ นี้

เป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก
(Insight) หรืออะไรบาง
อย่างทีเ่ ราได้มาจากขัน้ ตอน
แรก (Empathize) ที่จะ
เป็ น แนวทางให้ เ ราได้ รู ้
ว่าการจะคิดไอเดียในการ
แก้ปญ
ั หาของเราจะเริม่ ต้น
ไปในทิศทางไหน

ตัวอย่างเช่น

ใคร (User)
คนที่ก�าลังมีภาระผ่อนบ้าน
(ช่วงอายุ 30-45 ปี)

ต้องการ
(Need to)

ประหยัดดอกเบี้ยเงินกู้

เพราะ/แต่
(Because/But)

การ Refinance เข้าใจยาก
มีตวั เลือกมากมายซึง
่ เปรียบ
เทียบยาก และมีความยุง
่ ยาก
หลายขัน
้ ตอน รวมถึงใช้เวลานาน

ซึ่งการก�าหนด Point of View
หรื อ การตั้ ง โจทย์ ปั ญ หาที่ จ ะเราจะ
แก้ไขนั้น ควรตีกรอบของปัญหา
ไม่ให้กว้างเกินไป (เพราะจะขาดการ

โฟกัส และยากกับการจัดการซึ่งอาจท�าให้
ไอเดียที่ได้ไม่ตอบโจทย์ปัญหานี้ก็ได้)
เช่น คนต้องการการเดินทางรูปแบบใหม่
>> กว้างเกินไปเพราะไม่รู้ว่า คนไหน อยู่
พื้นที่ตรงไหน ท�าไมต้องการการเดินทางรูป
แบบใหม่ แล้วอะไรคือข้อมูลเชิงลึก (Insight)
ที่ท�าให้รู้ว่าต้องการการเดินทางรูปแบบใหม่
ไม่ ใ ห้ แ คบเกิ น ไป (เพราะเป็ น การ
จ�ากัดแนวทางแก้ปัญหา (Solution) และจะ
ท�าให้คิดไอเดียได้น้อย)
เช่น นักเรียนชั้นมัธยมต้องการระบบการ
เรียนพิเศษแบบออนไลน์ เพราะไม่อยากเสีย
เวลาในการเดินทางไปเรียน และการเรียน
คอร์สสดไม่สามารถก�าหนดเวลาเรียนเองได้
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>> แคบเกินไป เพราะเป็นการรีบสรุปว่าต้องแก้ปญ
ั หา
ด้วยการเรียนแบบออนไลน์เท่านั้น จาก Insight ที่มี
อาจมีวธิ แี ก้ปญ
ั หาอืน่ ๆ ทีส่ ามารถเป็นไปได้มากกว่านี้
เช่ น อาจารย์สอนถึงบ้าน บริการจับกลุ่มเรียนกับ
อาจารย์ตามสถานที่ที่เลือกเองได้
และอย่าลืมในขัน้ ตอนการตัง้ โจทย์ปญ
ั หา (Define)
นี้ยังคงให้ความส�าคัญกับผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเป็นหลัก
โดยยังไม่ต้องกังวลเรื่องเทคโนโลยี หรือนึกถึงโอกาส
ทางธุรกิจ

สรุปในขั้นตอน
ที่ 1 และ 2 นี้เป็น
การเน้น ในเรื่องของ
การท�าความเข้าใจ
ปัญหาของกลุ่ม
เป้าหมาย ซึ่งต้องใช้
ทั้งการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลเหล่า
นั้น เพื่ อตีความออก
มาเป็นโจทย์ (POV)
ที่จะน�าไปสู่การสร้าง
ไอเดียเพื่ อแก้ปัญหา
ในขั้นตอนต่อไป ซึ่ง
หากตั้งโจทย์กา� หนด
ปัญหาได้ดี ก็จะช่วย
ท�าให้การสร้างไอเดีย
นั้นมีคุณภาพมากขึ้น

3. สร้ำงไอเดีย
(IDEATE)
มาถึงขั้นตอนที่ 3
การสร้างไอเดีย หลังจาก
ที่เราตั้งโจทย์ระบุปัญหา
ได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่คนใน
ทีมจะต้องมาช่วยกันคิด
ไอเดี ย แนวทางการแก้
ปัญหาต่างๆ หลักการใน
ขัน้ ตอนนีค้ อื พยายามคิด
ออกมาให้ ไ ด้ เ ยอะที่ สุ ด
คิดออกมาหลายๆ ทาง
โดยเน้นจ�านวน ไม่ตอ้ งมี
ข้อจ�ากัด (เป็นไปได้หรือ
ไม่ได้คอ่ ยว่ากันอีกที)

เปรียบเทียบการสร้างไอเดีย เหมือนเป็นวัตถุดบิ ในการ
ท�าอาหาร การยิ่งคิดออกมาได้เยอะๆ ไว้ก่อนเหมือนท�าให้
เรามีวตั ถุดบิ เยอะ ซึง่ ตอนน�ามาสร้างอาหารจะท�าให้เรามีทาง
เลือกมากขึน้ ในการสร้างเมนูเจ๋งๆ อร่อยๆ แบบทีไ่ ม่เคยมีมา
ก่อนก็ได้
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HOW MIGHT WE
(HMW)
ท�าไมเราไม่ลอง….ล่ะ
วิธีการในการคิดไอเดียให้ไหลรื่น จากโจทย์ปัญหาทีเ่ ราได้มาแล้ว เรา
้ ค�าถามของไอเดียโดย น�า How Might We (HMW) มาใช้
อาจจะลองตัง
หรือน�าด้วย “ท�าไมเราไม่ลอง…… ล่ะ” เช่นจากตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่เราตั้ง
ไว้ว่า “คนมีภาระผ่อนบ้านต้องการประหยัดดอกเบี้ยเงินกู้ แต่การ
refinance เข้าใจยาก มีตัวเลือกหลากหลายเปรียบเทียบยากและยุ่งยาก
ใช้เวลานาน” อาจท�าให้เราพอคิดตัวอย่างไอเดียได้หลากหลายไอเดีย เช่น
ท�าไมเราไม่ลอง ท�าให้การ Refinance
เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายล่ะ
ท�าไมเราไม่ลอง รวบรวมโปรโมชัน
Refinance จากธนาคารเปรียบ
เทียบให้ละ่
ท�าไมเราไม่ลอง ท�าให้เขากรอก
ใบสมัครจากเราเพี ยงแค่ครั้งเดียว
แล้วใช้ได้กับทุกธนาคารล่ะ

เทคนิค
กำรคิด
ไอเดีย
• ควรใช้เวลาสั้นๆ ไม่เกิน 5-10 นาที
• ไม่มีไอเดียไหนไม่ดี (ให้กล้าๆ เขียน
มาก่อน)
• การยืนเขียนช่วยเพิ่มความตื่นตัวใน
การคิดไอเดียได้ดี (Active)
• เวลานึกไอเดียไม่ออกให้กลับไปที่
โจทย์ปัญหาที่ตั้งไว้ (Point of View)

ท�าไมเราไม่ลอง สร้างโปรแกรม
ค�านวณเงินที่ประหยัดได้จากการ
Refinance ล่ะ
ท�าไมเราไม่ลอง ท�าให้การ
Refinance สามารถท�าได้จากที่บ้าน
เลยล่ะ
ท�าไมเราไม่ลอง สร้างวิธีอนุมัติสิน
เชื่อ Refinance เบื้องต้นให้ใช้ได้ทุก
ธนาคารดูละ่
ท�าไมเราไม่ลอง ท�าระบบวิเคราะห์ให้
เขาล่ะว่าเหมาะกับโปรโมชันธนาคาร
อะไร
ท�าไมเราไม่ลอง ท�าเกมเพื่ อให้ความรู้
และประโยชน์จากการ Refinance ล่ะ
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แล้วท�าอย่างไรที่จะได้ไอเดียในการแก้ปัญหาที่มีคุณภาพ
1

เริ่มจากแยกกันคิด

ทีมของเราอาจจะมีหลายคนซึ่งมา
จากคนละสายงานกัน (Cross Functional)
เช่น Business / Technique / Design
แต่ละคนต่างคนต่างคิดให้ได้เยอะที่สุด
(อยู่บนกรอบของโจทย์ปัญหาที่ตั้งไว้) โดย
ไม่ตอ้ งพูดคุยกัน ซึง่ การแยกกันคิดจะท�าให้
ได้ไอเดีย และมุมมองของคนทีห่ ลากหลาย
และไม่ เ กิ ด การวิ จ ารณ์ ป ิ ด กั้ น ไอเดี ย กั น
ตั้งแต่ตอนแรก (เขียนลงบน Post-it ไอเดีย
ละแผ่นไปเลย)
2

น�าไอเดียมารวมกัน

4

เริ่ม Brainstorm

ช่วงนี้จะเป็นการพูดคุยแสดงความ
คิดเห็นกันโดยจะเริ่มที่ไอเดียที่ทีมเลือก
ติดสติกเกอร์เยอะๆ ก่อน และให้คนที่ติด
สติกเกอร์พูดกันที่ละคนว่าชอบไอเดียนี้
เพราะอะไร รวมถึงเจ้าของไอเดียเองอาจ
มาให้ความเห็นเพิ่มเติมในมุมทีเ่ พื่อนยังไม่
ได้พูด ซึ่งก็จะท�าให้ได้เข้าใจวิธีการของแต่
ละไอเดี ย มากยิ่ ง ขึ้ น และมี ก ารต่ อ ยอด
ไอเดียใหม่ๆ ในช่วงนี้ได้
5

เลือกและสรุป
ไอเดียที่จะน�ามาสร้าง
Prototype

น�าไอเดียที่เขียนบน Post-it มาแปะ
ไว้ทผี่ นังก�าแพงสักด้านหนึง่ และช่วยกันจัด
หลังจากทุกคนในทีมได้ฟังความคิด
กรุ๊ปดูไอเดียที่เหมือนกันหรือคล้ายๆ กัน เห็นของแต่ละคนแล้ว อาจมีไอเดียหลาย
แปะไว้ใกล้ๆ กัน
อย่างที่น่าสนใจ ซึ่งถ้าหากสามารถรวมกัน
3 ติดสติกเกอร์ไอเดีย
เป็นไอเดียเดียวได้ก็ดี แต่ถ้าหากไม่ได้อาจ
ที่ทีมสนใจ
จะต้องเลือกเพียงอันเดียวเพื่อไปทดสอบ
ให้ ทุ ก คนในที ม เดิ น ดู ไ อเดี ย ต่ า งๆ ก่อน (และอันอื่นๆที่ดีแต่ไม่ใช่อันหลักอาจ
และประเมินความน่าสนใจ ความเป็นไปได้ จะเก็บไว้ทา� ทีหลัง) ซึง่ ขัน้ ตอนนีก้ ส็ ามารถ
รวมทั้งความชอบส่วนตัว ติดสติกเกอร์ ใช้วิธีโหวตไอเดียได้
เล็กๆ ลงไปที่ Post-it (หรือพื้นที่ข้างหน้า
ก็ได้ถ้าไม่พอ)

้ หลายๆ ไอเดียอาจน�ามารวมกันได้
บางครัง
ซึ่งบางอย่างไอเดียก็อาจจะมาเกิดขึ้นทีหลัง
หรือตั้งแต่ตอนต้นเลย
• ให้ผู้โดยสารติดต่อ
แท็กซี่ได้โดยตรงและ
รู้เวลาที่จะมาถึงล่ะ
• ท�าระบบ Rating
ให้คะแนนคนขับล่ะ

ท�าไม

เรา

ไม่
ลอง

• ท�าให้ผู้โดยสารแชร์แผนที่การเดิน
ทางให้เพื่ อนได้ล่ะ
• ท�าระบบจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตล่ะ
• ให้ผู้ใช้สามารถเรียกรถไปรับคน
อื่นได้ล่ะ (รับลูก)
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4. สร้ำงต้นแบบ
(PROTOTYPE)

เมื่อได้ไอเดียที่เราช่วยกันสรุปมา
จากขัน้ ตอนทีแ่ ล้ว ซึง่ แน่นอนว่าในไอเดีย
นั้นต้องมีรายละเอียดพอสมควร (การไป
เล่ า เพี ย งอย่ า งเดี ย วคงไม่ เ ห็ น ภาพว่ า
“การจะท�าให้ผู้โดยสารติดต่อแท็กซี่ได้
โดยตรงและรูเ้ วลาทีจ่ ะมาถึง” นัน้ หน้าตา
และการท�างานเป็นอย่างไร) มาในขั้น
ตอนนี้เราต้องแปลงไอเดียของเราให้เป็น
รูปร่างจับต้องได้ เพื่อที่จะน�าไปทดสอบ
ได้ง่ายขึ้น โดยการท�า Prototype หรือ
ตัวต้นแบบ
หลักการคือสร้างขึ้นมา เพื่อน�าไป
ทดสอบว่าไอเดียนีเ้ วิรก์ หรือไม่เวิรก์ ซึง่ ไม่
ควรลงแรงหรือใช้เวลาเยอะมากเกินไป
แต่ตอ้ งท�าให้พอเห็นภาพ ซึง่ การจะท�าให้
เห็ น ภาพนั้ น ควรจะต้ อ งมี ร ายละเอี ย ด
อาจเริ่มจากท�าเป็น Wireframe หรือ
พิมพ์เขียวโครงสร้างของเว็บไซต์ หรือ
แอปพลิ เ คชั น ที่ จ ะสร้ า ง ว่ า มี ห น้ า ตา
คร่าวๆเป็นอย่างไร มีข้อมูลอะไรบ้าง มี
ฟีเจอร์หรือเมนูหลักอะไร กดเมนูนแี้ ล้วไป
แสดงผลหน้าไหนต่อ
ซึง่ ถ้าท�าแบบง่ายๆ อาจจะออกแบบ
เขี ย นลงบนกระดาษและใช้ เ ครื่ อ งมื อ
อย่าง POP-Prototyping on Paper
แอปพลิเคชันทีช่ ว่ ยสร้าง Prototype จาก
กระดาษ ซึ่งท�าให้เห็นภาพมากขึ้นและ
สามารถน�ามาทดสอบบนมือถือได้
นอกจากนี้ยังมี Prototyping Tools
อีกหลากหลายเครื่องมือให้เลือกใช้มีทั้ง
ฟรีและเสียเงิน ซึ่งสามารถเข้าไปดูราย
ละเอียดเครื่องมือต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
http://prototypingtools.co/ ซึ่งจะ
ท�าการเปรียบเทียบเครื่องมือในการสร้าง
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POPPrototyping
on Paper
แอปพลิเคชันที่ช่วย
สร้าง Prototype
จากกระดาษ
ซึ่งท�าให้เห็นภาพ
มากขึ้นและสามารถ
น�ามาทดสอบบน
มือถือได้

Prototype และบอกรายละเอียดคร่าวๆ
ว่าแต่ละเครื่องมือใช้งานได้ส�าหรับระบบ
ไหน iOS, Android , Web , Mobile รวม
ถึงเงือ่ นไขการทดลองฟรี และเสียเงินหาก
ต้องการซื้อมาใช้จริงจัง ซึ่งมีเปรียบเทียบ
ไว้มากกว่า 40 เครื่องมือ

ในการท�า Prototype นัน้ จุดประสงค์
คื อ การท� า ต้ น แบบ ต้ น ทุ น ต�่ า เพื่ อ น� า
มาทดสอบ (Test) ไอเดีย และเรียนรู้จาก
กลุม่ เป้าหมายถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจ
ซึ่งนอกเหนือจากสตาร์ทอัพที่มักพัฒนา
เป็นแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์แล้ว อาจจะ
มีงานในส่วนของการให้บริการที่ต้องการ
ทดสอบก็สามารถท�า Prototype ในรูปแบบ
การจ�าลองสถานการณ์ หรือทดลองให้
บริการดูก็ได้ เช่น เราอาจจะไม่แน่ใจว่า
คนที่ไปสังสรรค์ในตอนกลางคืนและดื่ม
แอลกอฮอล์นนั้ จะสนใจการให้บริการช่วย
ขับรถกลับบ้านมั้ย Prototype ของเรา
อาจจะแค่เป็นการออกบูธเล็กๆ ที่ไม่เป็น
ทางการ (Mock) พร้อมโบรชัวร์ประกอบ
ที่ มี ข ้ อ มู ล ส� า คั ญ เพี ย งเล็ ก น้ อ ย ไปขอ
ตั้งในบริเวณใกล้ๆ กับสถานบันเทิงที่มี
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อทดลองให้บริการจริง
ซึง่ การทดลองให้บริการนีก้ จ็ ะเป็นการ Test
เพื่อเรียนรู้จากผลตอบรับที่ได้สู่ขั้นต่อไป
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5. น�ำไป
ทดสอบ
(TEST)

ลองนึกถึง เครื่องขายของ
อัตโนมัติ (Vending Machine) ที่
ยังไม่มรี ะบบกลไกอะไรข้างในเลย
แต่ผใู้ ช้เห็นเสมือนเป็นเครือ่ งจริงที่
สามารถเลือกสินค้าได้ และใช้คน
ทีอ่ ยูข่ า้ งในเป็นคนส่งสินค้าออกมา
แทน ซึ่งก็คือวิธีการหนึ่งในการท�า
Prototype

มาถึงขัน้ ตอนสุดท้าย ทีเ่ ราต้อง
น�าต้นแบบที่ท�าขึ้นมาไปทดสอบ เพื่อ
ที่จะรู้ว่าสิ่งที่คิดมานั้นมาถูกทางมั้ย
ก่อนทีจ่ ะไปพัฒนาเป็น Product จริง
ซึง่ ขัน้ ตอนนี้ ถ้าเป็นไปได้อาจกลับไป
ทดสอบกับกลุม่ คนทีเ่ คยสัมภาษณ์ใน
ช่วงแรก (Empathize) ส�าหรับจ�านวน
คนที่ใช้ในการทดสอบไม่จ�าเป็นต้อง
เยอะมากแค่ประมาณ 10 คนก็เพียง
พอต่อการเห็นแนวโน้มอะไรบางอย่าง
(แต่ตอ้ งเป็น 10 คนในกลุม่ เป้าหมาย)
ค�าแนะน�าส�าหรับการทดสอบก็คือ

3D Printing ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นิยมในการ
ท�า Prototype ส�าหรับธุรกิจที่ท�าเป็นสินค้าที่จับต้องได้
ซึ่งปัจจุบันสามารถพริ้นต์ของที่มีความละเอียดซับซ้อน
ได้ โดยไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ ท�าให้ใช้ต้นทุนต�่ากว่าและ
ท�าได้รวดเร็วกว่า
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ไม่ต้องอธิบาย แต่โชว์ให้ดู

ให้เขาได้ลองใช้ต้นแบบของเรา โดยไม่ต้องอธิบายว่ามันดี
อย่างไร ไม่ต้องบอกวิธีใช้ ให้ผู้ใช้ได้เป็นคนลองและบอกเราเอง
(ส่วนเราก็สังเกตไป)

สังเกต

ว่าเขาใช้งานอย่างไร ใช้ได้ถูกต้องมั้ย หรือใช้ผิดไม่เข้าใจ
หรือรู้สึกสงสัย ใช้เวลาเยอะในบางหน้า พยายามสังเกตเขาจาก
การมีสว่ นร่วม (บางทีเราอาจจะเห็นความตืน่ เต้นของเขาทีม่ ตี อ่ ตัว
ต้นแบบของเราก็ได้ และไม่ตอ้ งกังวลหากเขายังดูใช้งานไม่ถกู ต้อง
ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราจะได้รู้ว่าต้องปรับปรุงอะไร)

พูดคุย

(สัมภาษณ์นั่นแหละ) โดยขอให้เขาเล่าว่าคิดอย่างไรกับสิ่งที่
ก�าลังลองใช้งานอยู่ รู้สึกอย่างไร ติดขัดอย่างไร อย่าลืมบันทึกไว้
เป็นตารางเหมือนขัน้ ตอน Empathize เพือ่ ให้ดงู า่ ยและสะดวกต่อ
การสรุปผลในตอนสุดท้ายอย่าลืมถามให้แน่ใจว่ากลุม่ ลูกค้าเข้าใจ
ถูกต้องมั้ย ว่าสิ่งที่ก�าลังใช้อยู่นี้คืออะไร แก้ปัญหาอะไร (ตรงกับที่
เราก�าลังพยายามแก้ปัญหาอยู่มั้ย)

ให้ผู้ใช้เปรียบเทียบ

การท�าต้นแบบบางครัง้ เราอาจจะสร้างตัวเลือก ให้ผใู้ ช้เลือก
(เช่นแบบที่สอง มีฟีเจอร์บางอย่างเพิ่มขึ้นมา) ซึ่งจะท�าให้ง่ายใน
การตั ด สิ น ใจแสดงความรู ้ สึ ก ออกมาได้ ง ่ า ยกว่ า ว่ า ชอบอะไร
มากกว่ากัน หรือหากไม่มีบางครั้งอาจจะลองใช้คา� ถามปลายเปิด
เพื่อดูว่าจะต่อยอดอะไรได้เพิ่มมั้ย เช่น จากที่ได้ลองใช้งานถ้าให้
เปลี่ยนอะไรได้ 1 อย่าง หรือเพิ่มได้ 1 อย่างอยากเพิ่มอะไร

สรุปผล

ผลลัพธ์เป็นสิ่งส�าคัญคนในทีมต้องกลับไปทบทวนและสรุป
ว่าต้องเปลี่ยนอะไรมั้ย เดินหน้าต่อ หรือต้องเอาไอเดียอื่นมา
ทดสอบเพิม่ เติม หรืออาจจะได้อะไรบางอย่างเพือ่ ทีจ่ ะย้อนกลับไป
ในขั้นระบุปัญหาใหม่ หรือ สร้างไอเดียกันใหม่ก็ได้ (หากแยกกัน
ไปทดสอบ อาจใช้วิธีบันทึกเสียงหรือวีดีโอเอาไว้ เพื่อกลับมาช่วย
กันวิเคราะห์กับคนในทีมอีกครั้งหนึ่ง)
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สุดท้ายไม่ว่าผลที่ไปทดสอบเป็นอย่างไร นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่ท�าให้เราได้เรียนรู้ว่า
จะไปต่อได้หรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไร ซึ่งจริงๆ แล้วกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน
ของ Design Thinking ไม่จ�าเป็นต้องเรียงกันเสมอไป ในระหว่างที่ท�าในแต่ละขั้น
ตอนนั้น อาจท�าให้เราได้เรียนรู้และย้อนกลับไปในขั้นตอนอื่นๆ ได้

DESIGN THINKING:
A NON-LINEAR PROCESS
ระหว่าง TEST อาจเรียนรูจ้ ากผูใ้ ช้
ท�าให้เข้าใจความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงมากขึน้
ระหว่าง TEST
อาจจะได้พบไอเดียใหม่
1

2

3

4

5

EMPATHIZE

DEFINE

IDEATE

PROTOTYPE

TEST

ระหว่างสร้าง PROTOTYPE
อาจเรียนรู้เกิดไอเดียใหม่
ระหว่าง TEST อาจได้พบ
INSIGHT ใหม่ๆ น�าไปสู่
การตัง้ โจทย์ใหม่

ที่มา : Interation Design Foundation

DESIGN THINKING

โดยสรุ ป กระบวนการ
ทั้ง 5 ของ Design Thinking
เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้
เราได้ คิ ด แก้ ป ั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ โดยเริ่มต้นจาก
เข้าใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
อย่างลึกซึ้ง เพื่อไปตั้งโจทย์
ระบุปัญหาที่จะแก้ไข แล้ว
สร้างสรรค์จินตนาการไอเดีย
ในการแก้ปัญหาออกมา เพื่อ
น� า ไปสร้ า งต้ น แบบและ
ทดสอบ ซึ่งการใช้ Design
Thinking ก็ จ ะฝึ ก ให้ เ รามี
กระบวนการคิ ด ในการแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึน้
Design Thinking นี้ยัง
สามารถประยุกต์ใช้กับการ
ท� า งาน หรื อ การท� า ธุ ร กิ จ
ทัว่ ไปได้ แค่เปลีย่ นมุมคิดเล็ก
น้ อ ย พลิ ก แพลงอะไรบาง
อย่าง ฝึกตั้งค�าถาม (HMW)
ท�าไมเราไม่ลอง …. ดูล่ะ กับ
ธุรกิจหรือ Project ใหม่ๆ ที่
เราอยากท�า แล้วทดลองท�าดู
แบบไม่ตอ้ งลงทุนเยอะเพือ่ ไป
ทดสอบอาจจะเกิ ด เป็ น จุ ด
ขายใหม่ของธุรกิจทีเ่ ราท�าอยู่
ก็ได้

I
CAN
DO
MY
SELF

I CAN
DO MY
SELF
VS
I NEED
HELP

ท�าไมเราไม่ลอง
แยกตะกร้าให้
บริการลูกค้าดูล่ะ

I
NEED
HELP

ตะกร้าช้อปปิ้งของร้าน
Innisfree จากประเทศ
เกาหลี เป็นตัวอย่างที่ดีของ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ Design
Thinking ง่ า ยๆ จากการ
สังเกตพฤติกรรมลูกค้าในร้าน
ว่ามีลกู ค้ากลุม่ หนึง่ ทีต่ อ้ งการ
เลือกดูสินค้าด้วยตัวเอง และ
มีความอึดอัดหากมีพนักงาน
เข้ า มาคอยถามหรื อ ให้ ค� า
แนะน� า ในขณะที่ ลู ก ค้ า อี ก
กลุ ่ ม มี ค วามต้ อ งการความ
ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ค� า แนะน� า
แต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปถาม
พนักงาน เมื่อเข้าใจลูกค้าทั้ง
สองกลุ่มนี้แล้ว จึงเกิดมาเป็น
ไอเดียในการแยกตะกร้าช้อปปิง้
ของลูกค้าเป็น 2 ประเภท เพือ่
จะได้ ส ร้ า งความประทั บ ใจ
และประสบการณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ
ลูกค้าทั้งสองกลุ่ม
จะสังเกตได้ว่าบางครั้ง
Design Thinking อาจไม่
จ�าเป็นต้องท�าให้เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ แต่อาจจะเป็นบริการ
เสริมจากสิ่งที่มี ซึ่งตัวอย่างนี้
สามารถน�าไอเดียมาทดลองท�า
Prototype แบบง่ายๆ ที่ใช้
เงินทุนไม่เยอะ ก็สามารถน�า
มาทดสอบในบางสาขาได้
ทันที เมื่อผลตอบรับดีเป็นที่
น่าประทับใจให้กับลูกค้าและ
พนักงาน ก็สามารถน�าไปต่อย
อดใช้กับทุกสาขาได้เลย
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ท�าไมเราไม่ลอง
เอาปุ่มมือถือออก
แล้วขยายหน้าจอ
ให้ใหญ่ข้ึนดูล่ะ

STEVE
JOBS
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T E M P L AT E

LEAN CANVAS

เครื่องมือ
เขียนแผนธุรกิจ
ฉบับย่อ

ธุรกิจเริ่มต้นใหม่ที่มีความไม่แน่นอนสูง
อย่างสตาร์ทอัพ มักเผชิญความเสีย่ งหลายอย่าง
โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ที่ความชัดเจนยังไม่
มากนักทั้งในเรื่องกลุ่มลูกค้า หรือวิธีการแก้
ปัญหา และยังไม่รู้ว่าธุรกิจที่ก�าลังสร้างนั้น
หน้าตาจะเป็นอย่างไร รวมถึงจะสือ่ สารกับคน
อื่นๆ ให้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้อย่างไร
ปัญหาเหล่านี้สามารถช่วยได้ด้วยเครื่องมือที่
ชื่อว่า “Lean Canvas”
Lean Canvas คือ Template ผืนผ้าใบ
9 ช่องที่ช่วยให้สตาร์ทอัพ หรือธุรกิจที่ก�าลัง
ต้องการท�าโครงการหรือการท�าธุรกิจใหม่ๆ
สามารถร่างแผนธุรกิจอย่างง่าย ให้ครบทุกองค์
ประกอบที่ส�าคัญ ที่ธุรกิจเริ่มต้นใหม่ควรจะ
ต้องโฟกัส โดยสรุปออกมาเป็นกระดาษ 1 แผ่น
ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
แผนธุรกิจ รวมถึงสื่อสารให้กับคนที่เกี่ยวข้อง
ให้เห็นภาพรวมของธุรกิจที่เข้าใจได้ง่าย

LEAN CANVAS

พัฒนาโดย Ash Maurya ซึ่ง
ได้ ต ่ อยอดมาจาก Business
Model Canvas (BMC) ของ
Alex Osterwalder โดย Lean
Canvas นี้จะเน้นไปที่ธุรกิจ
เริ่มต้นใหม่ ซึ่งมีหลายสิ่งที่ยัง
ไม่ชัดเจนในเรื่องของปัญหา
และความต้องการของลูกค้า
ซึ่ ง ต้ อ งน� า ไปทดสอบเพื่ อ
ลดความเสี่ ย ง และปรั บ ให้
ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ก่อนท�าธุรกิจจริง ซึ่งจะแตก
ต่างกับ BMC ทีม่ กั ใช้กบั ธุรกิจ
ที่เริ่มต้นมาแล้วรวมถึงธุรกิจ
SME ที่รู้ว่าก�าลังจะท�าอะไร
ชัดเจน จึงไม่จ�าเป็นที่จะต้อง
มาเน้นเรื่องปัญหาและความ
ต้องการของลูกค้า แต่จะเน้น
ให้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ว่าจะวางแผนใช้
ทรัพยากรทีม่ สี ง่ มอบคุณค่าให้
กับลูกค้าให้ได้ถูกกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร
ASH
MAURYA
พั ฒนา
LEAN
CANVAS
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4

1

PROBLEM
top 3
problems

8

EXISTING
ALTERNATIVES

7

top 3
features

KEY
METRICS

key activities
you measure

COST STRUCTURE

ปัญหาอะไรที่เรา
ก�าลังจะแก้ไข
ซึ่งภาพรวม
องค์ประกอบ
ของ
LEAN
CANVAS
ทั้ง 9 ช่อง
มีดังนี้

SOLUTION

วิธีการหรือฟีเจอร์
ทีแ่ ก้ปญ
ั หาให้กบั
ลูกค้าได้คืออะไร

COST
STRUCTURE

ต้นทุนมีอะไรบ้าง

2

UNFAIR
ADVANTAGE

can’t be easily
copied or bought

UNIQUE
VALUE
PROPOSITION

5

path to
customer

CUSTOMER
SEGMENTS
target
customer

CHANNELS

HIGH-LEVEL
CONCEPT

customer acquisition costs,
distribution costs,
hosting,
people etc.

PROBLEM

9

3

SOLUTION

EARLY
ADOPTERS

REVENUE STREAMS

revenue model,
lifetime value,
revenue
gross margin

CUSTOMER
SEGMENTS

ใครคือลูกค้า
คนทีเ่ จอปัญหานี้

CHANNELS

6

UNIQUE
VALUE
PROPOSITION

จุดเด่นที่สร้าง
คุณค่าให้กับลูกค้า

เข้าถึงลูกค้าอย่างไร

REVENUE
STREAMS

KEY
METRICS

UNFAIR
ADVANTAGE

ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ
คือะไร (KPI)

รายได้มาจากไหนบ้าง

อะไรเป็นจุดเด่น
ของเราที่คู่แข่งไม่มี

LEAN CANVAS

อย่าใช้เวลานาน Concept ของ Lean Canvas
นัน้ เป็นการสรุปไอเดียโมเดลของธุรกิจ ซึง่ การร่าง Canvas ใน
ครัง้ แรกนัน้ ไม่มอี ะไรสมบูรณ์ ขอแค่ให้เห็นมุมมองทีจ่ ะเอามา
ใช้ตอ่ ยอดตรวจสอบสมมติฐานต่อได้ (ไม่จา� เป็นต้องใช้เวลาท�า
เป็นเดือนเหมือน Business Plan สมัยก่อน)

แน่นอนว่าการร่าง
แผนธุรกิจทั้ง 9
ช่องนั้น เพื่ อเป็น
การสรุปไอเดีย
ของเราที่มีต่อ
ธุรกิจ ณ ตอนนั้น
และให้เห็นภาพรวม
ทั้งหมดเพื่ อดูว่า
สิ่งที่เราร่างไว้นั้น
สิ่งไหนเป็นสิ่ง
ส�าคัญ และมี
ความเสี่ยงที่ยัง
ไม่แน่ใจที่ต้องน�าไป
พิ สูจน์ต่อหรือไม่
Ash Maurya
จึงแนะน�าวิธี
การร่าง Lean
Canvas ไว้ดังนี้

บางช่องปล่อยว่างไว้กอ
่ นก็ไม่เป็นไร หาก
ยังไม่รู้หรือตอบไม่ได้ในบางช่อง ก็ไม่ต้องซีเรียส เพราะถึง
อย่างไรก็ไม่มอี ะไรถูกต้อง 100% และบางเรือ่ งอย่างเช่น Unfair
Advantage ก็อาจจะเป็นการยากที่จะหาค�าตอบได้ตั้งแต่
ต้นเลย จุดประสงค์ของ Lean Canvas ต้องการเป็นจุดตั้ง
ต้นให้ได้คิดและสามารถพัฒนาต่อได้ เพราะฉะนั้นเว้นไว้
แล้วกลับมาเขียนทีหลังก็ยังไม่สาย
สัน
้ และกระชับ เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ จี่ า� กัด และ Lean
Canvas เพียง 1 หน้าที่เป็นเหมือนสรุปโมเดลทางธุรกิจของ
เราต้องน�าไปใช้สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจได้ง่าย การ
เขียนจึงต้องพยายามกลั่นสาระส�าคัญให้ออกมากระชับและ
เข้าใจได้ง่ายที่สุด (แค่เห็น Lean Canvas โดยไม่ต้องอธิบาย
ก็สามารถเข้าใจได้)
คิดให้เป็นปัจจุบัน แผนธุรกิจส่วนใหญ่ต้อง

คาดการณ์ถงึ อนาคต ซึง่ แน่นอนว่ายากและส่วนใหญ่กม็ กั จะ
คาดการณ์ผดิ และไม่ได้ใช้ เช่น ตัวเลข Projection ต่างๆ หรือ
แผน 3 ปี 5 ปี เพราะปัจจุบนั โลกเราเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
Lean Canvas จึงมุง่ เน้นในสิง่ ทีม่ ขี อ้ มูลทีเ่ รารู้ ณ ตอนนี้ รวมถึง
รูว้ า่ อะไรทีเ่ รายังไม่รู้ จะได้เป็นสมมติฐานต่อไปทีเ่ ราควรจะต้อง
ไปทดสอบเพือ่ ให้ปรับให้แผนธุรกิจสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้

เน้ น ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ธุ ร กิ จ จะเกิ ด

หรือดับ ลูกค้าถือเป็นปัจจัยส�าคัญ ซึ่ง Lean Canvas จะเน้น
ที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการตรวจสอบสมมติฐานต่างๆ ซึ่ง
จะเป็นคนบอกให้เรารูว้ า่ ธุรกิจจะปรับไปเป็นหน้าตาแบบไหน
ซึ่งบางครั้งแค่การปรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก็อาจจะท�าให้ได้
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่น่าสนใจได้
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เพื่อให้เห็นภาพและวิธีการน�า Lean Canvas ไปใช้ ในบทนี้จะค่อยๆ พาไปที
ละหัวข้อพร้อมตัวอย่างให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนโดยปกติธุรกิจเกิดใหม่ แม้จะ
เพิ่งเริ่มต้นหรือยังเป็นแค่ไอเดีย ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีสิ่งที่อยากท�าหรือ Solution ใน
ใจ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายคร่าวๆ แล้ว และมักจะเริ่มท�าไปเลย ซึ่งความมั่นใจเหล่านี้
เป็นความเสีย่ งต่อการท�าผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่มคี นใช้ เพือ่ ลดความเสีย่ งเหล่านัน้ มาลองร่าง
ใน Lean Canvas กันก่อนดีกว่า แล้วลองดูซิว่าจะต้องไปทดสอบอะไรบ้าง

CASE :

LUGGAGE
DELIVERY
SERVICE
(LDS)
หมายเหตุ :
ตั ว อย่ า งสมมติ ที่ ป รั บ แต่ ง จาก
ลักษณะธุรกิจของ AIRPORTELs เพื่อ
ให้เหมาะสมกับการท�าความเข้าใจ
การใช้ Lean Canvas

คุ ณ เด่ น ท� า ธุ ร กิ จ โรงแรม ในกรุ ง เทพฯ มี
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาพั กเป็นจ�านวน
มาก ซึ่งได้สังเกตเห็นว่าทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวที่
Check-out ฝากกระเป๋าไว้ทโ่ี รงแรม (ปกติโรงแรม
ให้ Check-out ก่อนเวลา 12.00 น.) แล้วกลับมา
รับกระเป๋าคืนในช่วงเย็นหรือช่วงค�า่ เพื่ อแพ็ คของ
อีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ในขณะที่นักท่อง
เที่ ย วที่ จ ะมาเข้ าพั ก ก็ มั ก จะมาฝากกระเป๋ า ไว้ ก่ อ น
ตัง
้ แต่เช้าแล้วกลับมา Check-in ในช่วงเย็น (ปกติ
โรงแรมให้ Check-in หลังเวลา 14.00 น.) ซึ่งมี
การฝากกระเป๋าแบบนี้ทุกวันและจ�านวนมาก คุณ
เด่นเคยขยายห้องเก็บกระเป๋าไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่
ก็ยังไม่พอต่อกระเป๋าที่ล้นออกมา รวมถึงมีลูกค้า
ของโรงแรมบางคนเคยสอบถามว่ า มี บ ริ ก ารส่ ง
กระเป๋าไปสนามบินหรือไม่ คุณเด่นจึงคิดว่าปัญหา
นี้ น่ า จะมี กั น เยอะ
ส� า หรั บ นั ก ท่ อ ง
จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ส� า คั ญ
เที่ยว เลยคิ ด จะ
ที
่
ต
้
อ
งมาในใส่
ใน Lean
ท� า ธุ ร กิ จ อ ะ ไ ร
Canvas ซึง่ มักมาคูก่ นั คือ
สั ก อย่ า งเพื่ อ มา
Problem and Customer
จัดการกับเรือ
่ งนี้

Segments จากกรณีของ
คุณเด่น คิดคร่าวๆ คือ
ปัญหาการรับฝากกระเป๋า
กั บ ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น นั ก ท่ อ ง
เทีย่ ว แต่หากเราจะลองใช้
Lean Canvas แล้ว แต่ละ
หั ว ข้ อ จะเขี ย นออกมา
อย่างไร
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1.
PROBLEM
คือปัญหา
อะไรที่เราจะ
แก้ไข แน่นอน
สิ่งที่คิดไว้จาก
ไอเดียตั้งต้น
อาจจะแบ่ง
ได้เป็นหลาย
ปัญหา เช่น

• ต้องหิ้วกระเป๋าเดินทางไปท�าธุระด้วย
ก่อน Check-in และหลัง Check-out
่ ากกระเป๋าไว้ (หลัง Check-out)
• ต้องหาทีฝ
ระหว่างช่วงเวลาที่รอไปสนามบิน
• ต้องไปรอที่สนามบินเป็นเวลานาน เพราะ
มีกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่มาด้วย
• เสียเวลาเดินทางไปฝากกระเป๋าทีโ่ รงแรม
(ก่อน Check-in) แล้วไปท�าธุระต่อ
• ต้องหาพื้ นที่ในโรงแรมเพิ่ ม เพื่ อให้บริการ
รับฝากกระเป๋ากับลูกค้าของโรงแรม
้ กระเป๋าเพิ่ มเพื่ อเก็บของทีไ่ ม่พอ
• ต้องซือ
ใส่กระเป๋า
• ตกเครื่องเพราะเสียเวลาเดินทางกลับมา
รับกระเป๋าที่โรงแรม

แต่ใน Lean Canvas นี้การระบุปัญหา (Problem) ให้เราลองนึกถึงกลุ่มลูกค้า
(Customer Segments) ควบคู่กันไปด้วย จะท�าให้เราระบุปัญหาได้ชัดขึ้น ว่ากลุ่มไหน
ทีจ่ ะเจอปัญหานี้ และเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงๆ อาจพิจารณาจากความรุนแรงของปัญหา
ว่าเป็นปัญหาหนักมัย้ หรือความถีข่ องปัญหาทีเ่ จอบ่อยๆ หรือเป็นความหงุดหงิด ร�าคาญใจ
ซึ่งเป็นปัญหาที่กลุ่มลูกค้าพยายามหาวิธีแก้ไข จนถึงขนาดที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหา
นั้น โดยให้เรา List 3 ปัญหาที่น่าจะใช่ปัญหาที่ลูกค้าต้องการแก้ไขมากที่สุด และระบุวิธี
การที่ลูกค้าใช้แก้ปัญหาในปัจจุบันเพิ่มเติมด้วย (Existing Alternatives)
จาก Case LDS นี้ เมื่อเราคิดว่ากลุ่มลูกค้าที่เจอปัญหา คือกลุ่มนักท่องเที่ยว
(ไม่ใช่โรงแรม) แล้วพิจารณาว่าปัญหาจริงๆ นั้นคืออะไรและอะไรคือวิธีการแก้ปัญหาที่
นักท่องเที่ยวท�าอยู่ จึงระบุออกมาใน Lean Canvas ได้ดังนี้
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1

PROBLEM
top 3
problems

8

EXISTING
ALTERNATIVES

7

3

SOLUTION
top 3
features

KEY
METRICS

key activities
you measure

9

can’t be easily
copied or bought

UNIQUE
VALUE
PROPOSITION

5

CHANNELS

HIGH-LEVEL
CONCEPT

COST STRUCTURE

customer acquisition costs,
distribution costs,
hosting,
people etc.

path to
customer

• ต้องหิว
้ กระเป๋าเดินทางไปท�าธุระด้วย
ก่อน Check-in และหลัง Check-out
ที่โรงแรม
• ต้องหาทีฝ
่ ากกระเป๋าไว้ (หลัง
Check-out) ระหว่างช่วงเวลาที่รอ
ไปสนามบิน
• เสียเวลาเดินทางไปฝากกระเป๋าที่โรงแรม
(ก่อน Check-in) แล้วไปท�าธุระต่อ

EXISTING ALTERNATIVES

• ที่ฝากกระเป๋าตามห้างสรรพสินค้า
หรือรถไฟฟ้า
• ฝากกระเป๋าไว้ท่โี รงแรมก่อน Check-in
และหลัง Check-out

CUSTOMER
SEGMENTS
target
customer

EARLY
ADOPTERS

REVENUE STREAMS

1. PROBLEM

TOP 3 PROBLEMS

2

UNFAIR
ADVANTAGE

revenue model,
lifetime value,
revenue
gross margin

6

EXISTING ALTERNATIVES

คื อ ทางเลื อ กในการแก้
ปัญหาปัจจุบัน ซึ่งแน่นอน
ว่าปกติแล้วทุกปัญหาย่อม
มี วิ ธี แ ก้ ไ ข เพี ย งแต่ ว ่ า
จะเป็ น วิ ธี ก ารแก้ ไ ขที่ มี
ประสิทธิภาพมากพอหรือ
ยัง และถ้าหากยังหาไม่เจอ
ทางเลือกอื่นๆในการแก้
ปัญหา อาจจะต้องกลับมา
ดูว่าปัญหานั้น ไม่ได้ใหญ่
มากพอจะเป็นปัญหาให้
คนต้องหาวิธีแก้ไขหรือไม่

LEAN CANVAS

อี ก เทคนิ ค หนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ราคิ ด ปั ญ หาออก ก็ คื อ การนึ ก ถึ ง
“Customer Jobs” หรืองานของลูกค้าทีต
่ อ
้ งการท�าให้เสร็จ ซึง
่ ต้องการ
จ้างใครสักคน (สินค้าหรือบริการ) มาท�าแทน แนวคิดนี้จะท�าให้เรามอง
เห็นจุดที่เป็นปัญหาได้กว้างขึ้นว่ามีโอกาสอะไรในการแก้ปัญหาบ้าง
อธิบายแบบทั่วไป คือ เวลาที่คนซื้อหรือเช่าสินค้าอะไรไปนั้น จริงๆ
แล้วเขาไม่ได้ต้องการสินค้านั้นๆ แต่เขาต้องการให้สินค้านั้นไปท�าอะไร
บางอย่างให้เสร็จมากกว่า เช่น คนไม่ได้ต้องการสว่าน แต่ต้องการรู
(สว่านไปท�าให้ Customer Jobs ของลูกค้าส�าเร็จ นั้นก็คือได้รูท่ผ
ี นัง)
สว่านเหมือนเป็น Existing Alternatives แต่ถา้ มีอะไรทีท
่ า� ให้เกิดรูได้สะดวก
กว่าการใช้สว่าน ในราคาทีเ่ หมาะสม คิดว่าคนทีต
่ อ
้ งการรูจะซือ
้ มัย
้ ?

ลองประยุกต์ใช้กับธุรกิจอาหารดู

Customer Jobs ของลูกค้าคือต้องการทานอาหาร แต่ระหว่าง
ทางเกิดความไม่สะดวกหลายอย่าง เช่นเดินทางมาที่ร้าน ต้องรอคิว
รอสั่งอาหาร รออาหารมาเสิร์ฟ รอเช็คบิล รอจ่ายเงิน รอเงินทอน ซึ่ง
สิ่งที่เป็นพื้ นฐานที่สุดที่ลูกค้าต้องการคือ แค่อยากทานอาหาร จึงเกิด
สตาร์ทอัพที่เห็นช่องว่างของปัญหาเหล่านี้เข้ามาช่วยให้ Customer
Jobs ของลูกค้าส�าเร็จได้ง่ายขึ้น เช่น

LALAMOVE

Grab Food /
Line Man /
Lalamove /
Skootar /
Foodpanda /
GET
แอปพลิเคชัน
รับส่งอาหาร

LINE MAN

QUEQ

QueQ
แอปพลิเคชัน
จองคิว
ร้านอาหาร
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2. CUSTOMER
SEGMENTS
ใครคือลูกค้า เป็นค�าถามส�าคัญที่ต้องตอบ ธุรกิจส่วนใหญ่ตอนเริ่มต้นมักจะบอก
ว่าทุกคนคือลูกค้า หรือไม่กบ็ อกค่อนข้างกว้างไว้กอ่ น เพราะจริงๆ เราก็อยากให้ทกุ คน
มาเป็นลูกค้าของธุรกิจเรา ซึ่งก็ไม่ผิดแต่สา� หรับธุรกิจเริ่มต้นใหม่ในตอนแรกนั้น เราไม่
สามารถสร้าง ออกแบบสินค้าของเรา หรือท�าการตลาดต่างๆ ให้เหมาะสมกับลูกค้าทุก
คนได้ ยิ่งโดยเฉพาะกับธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เราต้องหากลุ่ม Early Adopter ให้เจอเพื่อ
พัฒนาก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดหลัก (Mainstream Market)
ใน Lean Canvas นี้ ให้เราลอง List ออก
มาว่าใครมีความเป็นไปได้ที่น่าจะมาเป็นลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของเรา หลังจาก List ออกมาแล้ว
ให้เลือกคนที่น่าจะใช่ที่สุด มาเป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายกลุ่มแรกใส่ไว้ใน Early Adopter แล้ว
ระบุรายละเอียดให้ลึกลงไปอีก (ถ้าท�าได้)
FACEBOOK
ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งาน
มากกว่า 2 พั นล้านคน
ก็เริ่มต้นจากกลุ่ม
Early Adopter ซึ่ง
เป็นกลุ่มเฉพาะส�าหรับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดเท่านั้น

จาก Case LDS เมื่อลอง List ลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมายที่น่าจะเป็นลูกค้า ในเบื้องต้นอาจจะมี
- นักท่องเที่ยวคนไทยที่มาจากต่างจังหวัด
- นักท่องเที่ยวต่างชาติ
- ผู้บริหารที่มาประชุมสัมมนาทางธุรกิจ
- โรงแรมที่ให้บริการในกรุงเทพฯ
เมื่อวิเคราะห์ดู กรณีลูกค้าที่เป็นโรงแรมใน
กรุงเทพฯ ก็ดูน่าสนใจในลักษณะช่วยดูแลให้
บริการลูกค้าของโรงแรมต่ออีกที ซึง่ น่าจะเป็นกลุม่ เป้าหมายรองทีอ่ าจจะท�าได้ภายหลัง
จึงตัดออกก่อน และคิดว่ากลุม่ เป้าหมายหลักทีน่ า่ จะเป็นไปได้มากกว่าคือ นักท่องเทีย่ ว
ซึ่งกลุ่ม Early Adopter จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นชาวยุโรป เนื่องจาก
โรงแรมของคุณเด่นมีนกั ท่องเทีย่ วชาวยุโรปในสัดส่วนทีม่ าก และเทีย่ วบินส่วนใหญ่ทไี่ ป
ยุโรป ก็มักจะเป็นเที่ยวบินดึกซึ่งมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หลายคนกลับมาที่โรงแรมตั้งแต่
เย็นและนั่งรอเวลาไปสนามบินตอนดึก จึงระบุออกมาใน Lean Canvas ได้ดังนี้
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ในบางธุรกิจ หรือธุรกิจสตาร์ทอัพ
ทีเ่ ป็น Platform กลุม่ ลูกค้าอาจจะต้องมี
สองกลุ่มคือคนจ่ายเงิน (Customer)
และคนใช้ (User) หรือบางธุรกิจคนจ่าย
เงินและผู้ใช้ อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้
ซึ่งเวลาเขียนลงใน Lean Canvas อาจ
จะแยกเป็น 2 แผ่นส�าหรับลูกค้าทั้งสอง
กลุ่ม หรือถ้าเป็นบอร์ดใหญ่ที่ใช้ระดม
สมองก็อาจจะใช้เป็น Post-it แยกสี
ระหว่าง Customer และ User ได้เพราะ
ทั้ง 2 กลุ่ม เราอาจจะน�าเสนอคุณค่า ใน
การแก้ปัญหา หรือช่องทางการเข้าถึงที่
ไม่เหมือนกัน เช่น

Uber

คนขับ

ผู้โดยสาร

Airbnb

คนเอาบ้านมาให้เช่า

นักท่องเที่ยว

Google

คนลงโฆษณา

คนเสิร์ชหาข้อมูล

(Customer)
(Customer)
(Customer)

(User)
(User)
(User)
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แม้วา่ ผูโ้ ดยสารและนักท่องเทีย่ ว (User) จะเป็นคนจ่ายเงิน แต่ใน
Platform จะมองว่าจ่ายเงินให้กับคนขับและคนเอาบ้านมาให้เช่า ซึ่ง
สตาร์ทอัพเองจะได้รายได้จากการหักส่วนแบ่งของคนขับและคนเอา
บ้านมาให้เช่าจึงจัดให้เป็น Customer แต่ถึงอย่างไร ผลิตภัณฑ์หรือ
ฟีเจอร์ต่างๆ ก็ต้องออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานของทั้ง 2 กลุ่ม

3. UNIQUE
VALUE
PROPOSITION
(UVP)
คือจุดเด่นที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ซึ่ง
ข้อนี้เป็นข้อที่ส�าคัญที่สุด (อยู่ตรงกลางของ
Lean Canvas) และเป็นข้อที่อาจจะต้อง
ประณีตในการคิด เพราะเป็นภาพใหญ่ของ
ธุรกิจซึง่ ต้องใช้สอื่ สารออกไปให้กบั ลูกค้ารูด้ ว้ ย
แน่นอนอาจจะเป็นการยากทีจ่ ะสามารถระบุได้
ดี แ ละถู ก ต้ อ งตั้ ง แต่ ค รั้ ง แรก เพราะ UVP
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเมื่อรูปแบบ
ธุรกิจเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วิธีการเขียน UVP ที่ดี

UVP

มักน�ามาใช้
ในการอธิบาย
ธุรกิจของเรา
ให้คนที่เกี่ยวข้อง
รู้จักเราภายใน
ระยะเวลาสั้นๆ

ให้นึกถึงสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่เราสามารถสร้างความแตกต่างได้ และความต่างนั้น
เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า) ซึ่งควรจะเป็นอะไรที่แก้ปัญหาได้ดี
กว่าทางเลือกปัจจุบันที่มีอยู่ (Existing Alternatives) การน�ามาเขียนเป็น UVP อาจจะ
มาจากส่วนผสมหลายอย่างแต่อาจจะเน้นที่ผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้ จากคุณค่านั้นๆ ซึ่ง
มักจะเข้าถึงอารมณ์ได้ดี

LEAN CANVAS

ตัวอย่าง เช่น

Codekit :
เขียนเว็บไซต์หรือแอพฯ
ได้ด้วยตัวเองในเวลา
ไม่ถึงเดือน
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SkillLane :
โรงเรียนออนไลน์
ส�าหรับคนที่ต้องการ
ความก้าวหน้า

และแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วธุรกิจมักน�าข้อความ UVP มาน�าเสนอในหน้าเว็บไซต์
หรือ Landing Page เพื่อสื่อสารให้กับคนที่เข้ามาเห็นได้รู้จักและเข้าใจเป็นสิ่งแรก จึง
อาจจะขยายข้อความเพิ่มเติมจาก UVP เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า
คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และส�าหรับใคร ลองดูตัวอย่างเดิมที่ขยายข้อความเพิ่มเติม
และมาวิเคราะห์ดูว่าข้อความนี้ตั้งใจสื่อสารอะไรออกไปบ้าง
ตัวอย่างเช่น
Codekit
ผลลัพธ์
: เขียนเว็บไซต์หรือแอพฯ ได้ด้วยตัวเองในเวลาไม่ถึงเดือน

platform การเรียน programming รูปแบบของเกม เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้เร็ว
คืออะไร

ประโยชน์

ความต่าง

SkillLane
ผลลัพธ์
: โรงเรียนออนไลน์สา� หรับคนที่ต้องการความก้าวหน้า

คอร์สออนไลน์คุณภาพสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ความต่าง

ประโยชน์

ซึ่งเราอาจประยุกต์ใช้การเขียน UVP เป็นแบบสั้น หรือจะท�า
เป็นแบบยาวไว้สา� หรับ Landing Page ก็ได้ การทีเ่ ราจะเขียน UVP
ได้ดี อาจจะต้องศึกษา UVP จากแบรนด์อื่นๆ หรือสินค้าที่เราชื่น
ชอบ ว่าแบรนด์เหล่านั้น สื่อสารข้อความและน�าเสนอจุดเด่นและ
ความแตกต่างอย่างไร ถ้าเป็นไปได้ลองศึกษา UVP จากแบรนด์
สตาร์ทอัพที่เราชื่นชอบหรือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ไม่นานมากนัก
เพราะรูปแบบการน�าเสนอ UVP จะใกล้เคียงกับธุรกิจทีเ่ ราจะสร้าง
ขึ้นใหม่มากกว่า การน�าเสนอ UVP ของแต่ละธุรกิจมักแตกต่างกัน
ไปตามช่วงการเติบโตของธุรกิจด้วย ธุรกิจที่เติบโตมั่นคงแล้วคน
รู้จักกันดีอาจจะไม่จ�าเป็นต้องสื่อสาร UVP ว่าคืออะไร แต่จะเน้น
สื่อสารภาพลักษณ์และความโดดเด่นของแบรนด์มากกว่า

8 วินำที :

คือเวลาโดยเฉลี่ย
ที่คนเข้ามาเยี่ยมชม
เว็บไซต์ หรือ
Landing Page
ของเราครั้งแรก
เพราะฉะนั้น UVP
จะเป็นสิ่งแรกที่สื่อสาร
กับกลุ่มเป้าหมายของ
เรา และถ้า UVP ดี
ชัดเจน มีจุดดึงดูดที่
น่าสนใจ ก็อาจจะตรึง
กลุ่มเป้าหมายให้อยู่
ต่อในเว็บไซต์ ซึ่งก็จะ
เป็นการเพิ่มโอกาส
การเป็นลูกค้าได้ /
ในทางกลับกัน
ถ้า UVP ไม่น่าสนใจ
กลุ่มเป้าหมายก็อาจ
จะออกจากเว็บไซต์
ได้อย่างรวดเร็ว
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เช่น Wongnai สตาร์ทอัพทีส่ ามารถสือ่ สารให้ทกุ คนเข้าใจได้วา่ “ไม่รจู้ ะกินอะไร
คิดถึงวงใน” ซึ่ง Wongnai เป็นเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ที่ทา� รีวิวร้านอาหารให้ผู้คน
เข้ามาค้นหาได้อย่างสะดวก (มีข้อมูลร้านอาหารมากที่สุดในประเทศไทย) ที่ถึงแม้
ปัจจุบันจะครอบคลุมทั้งกลุ่มร้านเสริมสวย สปา รวมถึง โรงแรม ที่พักแล้ว แต่ผู้ใช้งาน
เมื่อนึกถึงว่าจะกินร้านอาหารอะไรดี มักจะคิดถึง Wongnai เป็นอันดับแรก
นอกจาก UVP ทีเ่ ราใช้สอื่ สารให้คนเข้าใจแล้ว บางครัง้ อาจต้องมีการอธิบายเพิม่
เติมเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น จึงอาจจะสร้างค�าสั้นๆ ที่เรียกว่า High-Level Concept
ทีเ่ ข้าใจง่ายกว่า เป็นวิธอี ธิบายคุณค่าแบบง่ายๆ โดยมักเปรียบเทียบกับสิง่ ทีค่ นรูจ้ กั กัน
ดีอยู่แล้ว ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น (เป็น Option เสริมที่อาจจะไม่ต้องมีก็ได้ถ้า UVP
เพียงพอ) ซึ่งมักใช้อธิบายมากกว่าน�าไปโชว์ในเว็บไซต์หรือ Landing Page ตัวอย่าง
เช่น ช่วงแรกๆ ที่ Uber เริ่มให้บริการแบบรถทั่วไป (เดิม Uber เน้นรถหรูที่ให้บริการ
แบบ Premium) UVP และ High-Level Concept คือ

UNIQUE VALUE
PROPOSITION

บริการรับส่งผู้โดยสาร สะดวกปลอดภัยและ
ราคาเหมาะสม ผ่านการเรียกรถในแอพฯ
เพี ยงไม่ก่ค
ี ลิก

HIGH-LEVEL CONCEPT

• เหมือนแท๊กซี่แต่ถูกกว่า ง่ายและปลอดภัย

จาก Case LDS
เมือ่ ลองน�ามาเขียนใน
UVP (แบบขยาย) เพือ่
ให้รวู้ า่ จุดเด่นคืออะไร
ได้ผลลัพธ์อะไรสร้าง
ความแตกต่ า งที่ มี
ประโยชน์อย่างไร น�า
มาเรี ย บเรี ย งจึ ง ได้
ออกมาเป็น

ประโยชน์

คืออะไร

:บริการขนส่งกระเป๋าปลอดภัยถึงสนามบินหรือโรงแรม

ท่องเที่ยวมือเปล่า หมดกังวล ประหยัดเวลา และเงินของคุณ

ความต่าง
ผลลัพธ์

ประโยชน์

ผลลัพธ์
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customer acquisition costs,
distribution costs,
hosting,
people etc.

3. UNIQUE
VALUE
PROPOSITION
• บริการขนส่ง
กระเป๋าปลอดภัย
ถึงสนามบิน
หรือโรงแรม

HIGH-LEVEL
CONCEPT

(UVP มีความชัดเจน
ในตัวเองอยู่แล้ว
จึงไม่จ�าเป็นต้องมี
High- Level Concept)

9

2
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copied or bought

5

CHANNELS
path to
customer
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CUSTOMER
SEGMENTS
target
customer

EARLY
ADOPTERS

REVENUE STREAMS

revenue model,
lifetime value,
revenue
gross margin

6

4.
SOLUTION
Solution: วิ ธี
การหรือฟีเจอร์ที่แก้
ปัญหาให้กับลูกค้าได้
คืออะไร ข้อนี้หลาย
ท่านอาจจะสับสนกับคุณค่าทีส่ ง่ มอบ (UVP) ซึง่
UVP อาจจะเป็นภาพรวมให้รวู้ า่ ธุรกิจนีค้ อื อะไร
มีจุดเด่นที่ให้ผลลัพธ์อะไร แต่ Solution คือ
รายละเอียดหรือฟีเจอร์ทจี่ ะไปท�าให้ผลลัพธ์นนั้
เกิดขึ้นได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เราลองน�า Problems
และ Existing Alternatives ที่ List ไว้ในตอนแรก
มาเป็นจุดตัง้ ต้นดูวา่ ฟีเจอร์อะไรทีเ่ ป็นไปได้บา้ ง
ที่พอจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ ซึ่งอย่าลืมดู
UVP ที่เขียนไว้ควบคู่กันไปด้วย
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เมื่อน�ามาเทียบกับ UVP ที่คิดไว้ตอนต้น มาพิ จารณาควบคู่กันไป และต่อยอด
เพิ่ มเติม Solution เพื่ อให้เหมาะสมจึงกลายมาเป็น Solution ที่พอจะน�าไปทดสอบ
ได้ เลยสรุปออกมาเป็น 3 Solutions ดังนี้

TOP 3 PROBLEMS

วิเคราะห์ปัญหา
จึงอาจออกมาเป็น

SOLUTION

- ต้องหิ้วกระเป๋าเดินทาง
ไปท�าธุระด้วย ก่อน Check-in
และหลัง Check-out ที่โรงแรม
- ต้องหาที่ฝากกระเป๋าไว้
(หลัง Check-out) ระหว่าง
ช่วงเวลาที่รอไปสนามบิน
- เสียเวลาเดินทางไปฝากกระเป๋า
ที่โรงแรม (ก่อน Check-in)
แล้วไปท�าธุระต่อ

>>> ไม่ต้อง
หิ้วไปได้มั้ย

• หาคนไปหิว
้ ให้

>>> ไม่ต้อง
หาที่ฝากได้มั้ย

• Check-out
แล้วกระเป๋าไปรอ
ที่สนามบินเลย
• ไปส่งกระเป๋าให้
ที่โรงแรมก่อน
Check-in

- ที่ฝากกระเป๋าตามห้าง
สรรพสินค้า หรือ รถไฟฟ้า
- ฝากกระเป๋าไว้ท่โี รงแรมก่อน
Check-in และหลัง Check-out

>>> มีท่อ
ี ่ ืน
ที่สะดวกกว่ามั้ย
>>> ถ้าไม่ต้องฝาก
ที่โรงแรมได้ม้ย
ั

>>> ไม่ต้อง
ไปโรงแรมได้มั้ย

EXISTING
ALTERNATIVES

4

1

top 3
features

PROBLEM
top 3
problems

8

EXISTING
ALTERNATIVES

7

3
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KEY
METRICS

key activities
you measure

COST STRUCTURE

UNIQUE
VALUE
PROPOSITION

HIGH-LEVEL
CONCEPT

customer acquisition costs,
distribution costs,
hosting,
people etc.

• อยู่ท่ไี หนก็รับฝาก
(ไปรับถึงที่)

9
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can’t be easily
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5
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path to
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CUSTOMER
SEGMENTS
target
customer

EARLY
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revenue model,
lifetime value,
revenue
gross margin
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ข้อสังเกต

UVP มักสือ่ สารออกมาเป็นนามธรรม
เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกได้ดี แต่บาง
ครั้งอาจจับต้องไม่ได้ แต่สา� หรับ Solution
นั้ น จะเป็ น รายละเอี ย ดที่ ท� า ให้ เ ห็ น ภาพ
ชัดเจนขึน้ ว่าจะส่งมอบ UVP นัน้ ๆ ออกมา
ได้อย่างไร (เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น)

UVP
>> บริการขนส่งกระเป๋าปลอดภัยถึง
สนามบินหรือโรงแรม

ท่องเที่ยวมือเปล่า หมดกังวล ประหยัด
เวลา และเงินของคุณ
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จากตัวอย่าง UVP นีอ้ าจจะพอเข้าใจ
ในข้ อ ความว่ า เป็ น บริ ก ารส่ ง กระเป๋ า
ถึ ง สนามบิ น หรื อ โรงแรม (ส� า หรั บ นั ก
ท่องเที่ยว) ซึ่งท�าให้เดินทางท่องเที่ยวตัว
เปล่าได้แบบไม่มีสัมภาระ ประหยัดเวลา
และเงิ น ในการเดิ น ทางไปฝากกระเป๋ า
ล่วงหน้า แต่อาจจะไม่เห็นภาพว่า ปลอดภัย
อย่างไร หมดกังวลอย่างไร
Solution หรือ Feature จึงมาขยาย
ความให้เข้าใจ UVP มากยิ่งขึ้น
ระบบ Tracking รู้สถานะกระเป๋า
>> ท�าให้หมดกังวล
การรับประกันความเสียหายของ
กระเป๋าในวงเงิน xx บาท
>> ท�าให้หมดกังวล ปลอดภัย

4.
SOLUTION
(หรือฟีเจอร์)
TOP 3
SOLUTIONS

• บริการจัดส่งกระเป๋าจาก
สนามบินถึงโรงแรม หรือ
จากโรงแรมถึงสนามบิน
ได้ภายใน 4 ชั่วโมง
• ระบบ Tracking รู้สถานะ
กระเป๋า
• การรับประกันความเสีย
หายของกระเป๋าในวงเงิน
xx บาท

ผ่านไปแล้ว 4 ช่องกับสิ่งที่ได้ลองร่าง
ไว้ในส่วนของปัญหา (Problem) ว่าปัญหานี้
เกิดกับใคร (Customer Segment) และ
คุณค่าที่ได้ลูกค้าจะได้รับ (UVP) รวมถึงวิธี
การแก้ปัญหา (Solution) เป็นอย่างไร แต่
อย่าลืมว่าในความเป็นจริงการร่าง Lean
Canvas เป็นการสรุปความคิดตัง้ ต้นของเรา
ที่น่าจะเป็นไปได้ โดยอาจจะเกิดจากข้อมูล
ที่เราพอมี หรือได้จากการสังเกต หรืออาจ
จะเป็นปัญหาของตัวเอง ซึ่งยังไม่ได้มีการ
ตรวจสอบหรื อ พู ด คุ ย กั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า นั่ น
หมายความว่าเมือ่ ได้เริม่ ต้นคุยกับลูกค้าบ้าง
แล้ว อาจท�าให้ปัญหา หรือวิธีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นก็ได้ สิ่งส�าคัญ
คือการรีบน�าไปทดสอบให้เร็วที่สุด
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5.
CHANNELS
Channels: ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ว่าเราเข้าถึงลูกค้าอย่างไร ผ่านช่อง
ทางไหนทัง้ การสือ่ สารเพือ่ ให้เป็นทีร่ จู้ กั รวมถึงช่องทางการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึง่
เราอาจจะคิดถึงช่องทางที่น่าจะเป็นไปได้ในอนาคต หรือช่องทางที่อยากจะไปถึงใน
อนาคตก็ได้ แต่ควรให้ความส�าคัญกับช่องทางการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มแรกๆ ของเราก่อน
(Early Adopter) เพราะสุดท้ายคุณค่าทีน่ า� เสนอก็ตอ้ งถูกน�ามาทดสอบ และอาจจะต้อง
มาปรับช่องทางกันใหม่ให้เหมาะสมอีกที

ช่องทางการสื่อสาร
เพื่อให้เป็นที่รู้จัก
หรือการท�าตลาดให้คนมาเห็นและ
รู้จักเรา ปัจจุบันนี้มีช่องทางมากมายทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงช่องทางฟรี
และช่องทางที่เราต้องจ่ายเงิน เพื่อให้เรา
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็น
Social Media ต่างๆ การสร้าง FB Fanpage การท�า Website หรือ การเข้าไป
เจาะกลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายตามสถานที่
ต่างๆ หรือตามสมาชิกกลุ่มต่างๆ ซึ่งช่อง
ทางเหล่านี้อาจจะต้องพิจารณาลักษณะ
ธุรกิจของเราด้วย เพราะรูปแบบธุรกิจ B2B
หรือ B2C ช่องทางการสื่อสารอาจจะต้อง
เน้นไม่เหมือนกัน
ซึ่งส�าหรับพวกเราธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น
ใหม่ ช่องทางการสื่อสารอาจจะควรเน้น
ช่ อ งทางที่ ป ระหยั ด และท� า ให้ เ ราได้ มี
โอกาสเรียนรู้จากกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็ว การท�า Landing Page ง่ายๆ เพือ่
ใช้สื่อสาร และเก็บข้อมูลก็สามารถน�ามา
ประยุกต์ในช่วงแรกได้

B2B

เน้นความน่าเชื่อถือ
ความเป็นมืออาชีพ
และการเข้าถึงลูกค้า
โดยตรง อาจเน้นที่
ช่องทาง Website

B2C

เน้นการรับรู้ในตัวสินค้า
ความถี่ในการสื่อสาร
และการเข้าถึงผู้บริโภค
จ�านวนมาก อาจเน้นที่
ช่องทาง Fanpage
Facebook และ Line @
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CASE LDS
กลับมาทีต่ วั อย่างเดิม บริการขนส่งกระเป๋าปลอดภัย
ถึงสนามบินหรือโรงแรม เนือ่ งจากเป็นบริการรับส่งกระเป๋า
จากโรงแรม และสนามบิน ซึง่ ต้องมีการรับฝากกระเป๋าจริง
และสถานทีห่ ลักๆ คือสนามบินซึง่ น่าจะมีความถีแ่ ละจ�านวน
ทีม่ าก จึงคิดว่าจะต้องมีบธู ให้บริการทีส่ นามบิน (ในอนาคต
อยากให้บริการทัว่ ประเทศไทย) และส�าหรับโรงแรมจะใช้วธิ ี
ไปรับทีโ่ รงแรม (ให้บริการ Booking ผ่าน Website) ส่วน
ช่องทางการสือ่ สารจะใช้ Website ทีเ่ น้นภาษาหลากหลายเพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั
ลูกค้าเป้าหมายซึง่ คือกลุม่ นักท่องเทีย่ วต่างชาติ (เน้นยุโรปก่อน) และ Facebook Fanpage
เพื่อใช้สร้างแบรนด์รวมถึงการสื่อสารอื่นๆ เช่นการน�า Content มาลง แจ้งโปรโมชัน
ข่าวสารการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นประโยชน์ เพือ่ เรียนรูจ้ ากกลุม่ เป้าหมายอืน่ ๆ เพิม่ เติม

CONTENT MARKETING หรือ
INBOUND MARKETING คือรูปแบบการท�า

การตลาด ทีส่ ง่ มอบคุณค่าให้กบั ลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย
ผ่านการสร้างคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาแบบ
บทความ การท� าวีดีโอคลิป Case Study หรือ
Infographic ต่างๆ และน�าไปวางใน Website หรือ
Social Media เพื่อดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เข้ามาเจอผ่านการค้นหาจาก Internet (ควรท�าควบคู่
ไปกับการท�า Search Engine Optimization (SEO)
ด้วย) และเก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อโอกาส
ในการน�าเสนอการขายในอนาคตที่มากขึ้น
จึงเป็นวิธกี ารทีด่ ที ธี่ รุ กิจเริม่ ต้นใหม่จะพิจารณา
น�ามาใช้เพื่อเป็นช่องทาง ซึ่งการสร้างคอนเทนต์ที่
เกี่ยวข้องนี้จะกลายมาเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจและ
หากสะสมเป็นจ�านวนมากก็จะเป็นการสร้างความได้
เปรียบของธุรกิจในอนาคต

ช่องทางการขาย
สินค้าหรือให้บริการ

เมื่อลูกค้ามาเจอ หรือ
รู ้ จั ก เราแล้ ว เราให้ บ ริ ก าร
ลูกค้าช่องทางไหน ธุรกิจรูป
แบบใหม่ๆ อาจเน้นให้บริการ
ผ่านทาง Application แต่บาง
ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารผ่ า น
Website ก็เพียงพอ ในขณะ
ที่ ห น้ า ร้ า นก็ อ าจจะป็ น สิ่ ง ที่
จ�าเป็นส�าหรับบางธุรกิจ แต่
ส�าหรับบางธุรกิจก็อาจจะไม่
จ�าเป็น (ตัวอย่างเช่น ร้านให้
บริ ก ารถ่ า ยเอกสารจ� า นวน
มากแบบ B2B ใช้วธิ สี ง่ั งาน ส่ง
ไฟล์ผ่านเว็บไซต์ และน�ามา
ส่งตามก�าหนด โดยไม่ตอ้ งให้
บริการผ่านหน้าร้าน)
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ส�าหรับช่องทางแรกๆ เพือ่ ทดสอบให้ตรงกลุม่ เป้าหมาย โดยเริม่ จากโรงแรมของ
คุณเด่นก่อน จึงท�าเป็นโรงแรมต้นแบบทีม่ บี ธู เล็กๆ ของบริการส่งกระเป๋าทีต่ งั้ ไว้ใกล้ๆ
Lobby แล้ว ยังท�า Welcome Card ใบเล็กๆ ที่บอกรายละเอียดของบริการนี้ ไว้ที่
ห้องนอนของนักท่องเทีย่ วชาวยุโรป รวมถึงส่งอีเมลให้ขอ้ มูลบริการส่งกระเป๋ากับกลุม่
นี้ก่อนวันเดินทางเข้าพักด้วย)

4

1

top 3
features

PROBLEM
top 3
problems

8

EXISTING
ALTERNATIVES

7

3

SOLUTION

UNIQUE
VALUE
PROPOSITION

KEY
METRICS

key activities
you measure

HIGH-LEVEL
CONCEPT

COST STRUCTURE

customer acquisition costs,
distribution costs,
hosting,
people etc.

5.CHANNELS
การให้บริการ

• สนามบินทั่วประเทศ
• ผ่าน Website
(Booking ไปรับกระเป๋าที่โรงแรม)

การเข้าถึงลูกค้า

• Website / FB Page /
Content Marketing
• โรงแรมต้นแบบ (Kiosk เล็กๆ)
• e-mail
• Welcome Card

9

2

UNFAIR
ADVANTAGE

can’t be easily
copied or bought

5

CHANNELS
path to
customer

CUSTOMER
SEGMENTS
target
customer

EARLY
ADOPTERS

REVENUE STREAMS

revenue model,
lifetime value,
revenue
gross margin
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จะเห็นได้วา่ ช่องทางตอนเริม่ ต้นนัน้ อาจจะไม่ตอ้ งใช้ตน้ ทุนจ�านวนมาก โดยเฉพาะ
การสือ่ สารผ่าน e-mail กับ Welcome Card ทีแ่ ทบจะลงทุนน้อยมาก ในขณะทีก่ ารท�า
Kiosk ที่โรงแรมก็เพียงแค่นา� โต๊ะมาตั้ง และท�าป้ายธงญี่ปุ่นสักอันให้รู้ว่าคืออะไร พร้อม
โบรชัวร์ใบเล็กๆ แบบพิมพ์เองก็เพียงพอที่จะทดสอบไอเดีย (ช่วงแรกเว็บไซต์ยังไม่ต้อง
ท�าก็ได้เพื่อดูผลตอบรับของไอเดียก่อน) ส่วนกระเป๋าที่ต้องไปส่งให้ลูกค้าที่สนามบิน ก็
ยังไม่ต้องลงทุนขอพื้นที่สนามบินตั้งบูธแบบทางการ (ยังไม่รู้เลยว่าจะมีลูกค้ามั้ย) อาจ
จะท�าแค่การ์ดใบรับกระเป๋าที่มีสถานที่ชัดเจนซึ่งทีมงานจะไปรอส่งกระเป๋าให้ไว้ก็ได้
(เหมือนเพื่อนนัดเจอกัน)
หลังจากน�าบริการนี้ไปทดสอบและได้ Feedback ตอบรับ จะท�าให้เราได้รู้ว่า
เราจะพัฒนาบริการของเราเป็นอย่างไร และควรจะเพิ่มช่องทางไหนแบบจริงจังใน
อนาคตมั้ย (เช่นหลังท�า Website เพื่อให้ Booking ไปรับกระเป๋าที่โรงแรมอื่นๆ อาจ
จะได้เรียนรูว้ า่ มีลกู ค้า Request ขอให้ไปรับทีห่ า้ งพารากอนเป็นจ�านวนมากก็ได้ ซึง่ อาจ
จะท�าให้คุ้มค่าถ้าจะต้องท�า Kiosk เป็นสถานที่จริงจังที่พารากอนด้วย นอกเหนือจากที่
สนามบิน)

6.
REVENUE
STREAMS
Revenue
Streams
ธุรกิจนี้จะ
สร้างรายได้
อย่างไร
และตั้งราคา
อย่างไร

ในตอนเริม่ ต้นสตาร์ทอัพส่วนใหญ่อาจจะกังวลเรือ่ งการเก็บ
เงินกับลูกค้าหรือผู้ใช้งาน และหันไปมุ่งเน้นการท�าผลิตภัณฑ์ให้
ตอบโจทย์โดนใจเพื่อขยายการเติบโตของจ�านวนผู้ใช้ก่อน แล้วจึง
ค่อยมานึกถึงการหารายได้ภายหลัง
ซึ่งก็ไม่ผิด แต่รายได้หรือกระแสเงินสดถือเป็นสิ่งส�าคัญที่
ท�าให้ธรุ กิจอยูร่ อดได้ระยะยาว และยิง่ ธุรกิจทีส่ ร้างขึน้ นัน้ สามารถ
ส่งมอบคุณค่าให้ผู้คนได้จริง ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เก็บเงิน
เพราะฉะนั้นเราก็ควรพิจารณาโมเดลการหารายได้ไว้ตั้งแต่ช่วง
แรกๆ เลยว่าธุรกิจใหม่นจี้ ะสามารถเก็บเงินอย่างไรได้บา้ ง และตัง้
ราคาอย่างไร ส�าหรับรูปแบบที่เป็นไปได้สามารถแบ่งออกเป็น
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1

PRODUCT /
ASSET SALE

รายได้จากการขายสินค้าไปเลยโดยตรง ซึง่ อาจจะดูวา่
คล้ายกับธุรกิจรูปแบบ SMEs ทัว่ ไป แต่กส็ ามารถท�าได้
กับธุรกิจใหม่เช่นกัน ถ้าสินค้านั้นเป็น Innovations
หรือ New Product ทีต่ อบโจทย์และยังไม่มใี ครท�า

ซึง่ อาจเป็นสินค้าเทคโนโลยี หรือ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่สามารถ
ขายได้บอ่ ย ตัวอย่างเช่น โน้ตบุก๊
พับได้น�้าหนักเบามาก แชมพู
สระผมปิ ด ผมขาว เนื้ อ สั ต ว์
สังเคราะห์ให้โปรตีนและรสชาติ
เสมือนจริง

2

RENTING

รายได้จากการให้เช่าสินค้า มัก
ใช้กับของที่มีมูลค่าสูง มีความ
จ�าเป็นต้องใช้ในบางเหตุการณ์
เท่านัน้ แต่ไม่มคี วามจ�าเป็นต้อง
ใช้บ่อย เช่นเช่ารถ เช่าสินสอด
ทองหมั้น เช่าสถานที่ท�างาน
หรือ Coworking Space

3

TRANSACTION FEE

airbnb

GRAB

ส่วนใหญ่มักเป็น Service ที่ให้บริการ
และเรียกเก็บเงินเป็นครั้งๆ ตามความ
ต้องการใช้งาน ซึ่งอาจจะเป็นโมเดล
ธุรกิจได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
Market Place หรือ Sharing Economy
ที่ท�าตัวเป็นแพลตฟอร์มตรงกลางจับคู่
ระหว่างผูใ้ ห้บริการต่างๆ (Supply) กับ
ผู้ที่ต้องการใช้ (Demand) หรืออาจจะ
เป็นรูปแบบทีเ่ ราพัฒนา Software เพือ่
ให้ บ ริ ก ารเองก็ ไ ด้ ซึ่ ง รู ป แบบธุ ร กิ จ
สตาร์ ท อั พ ส่ ว นใหญ่ มั ก จะเก็ บ เป็ น
Transaction Fee ขึ้นอยู่กับว่าเก็บที่
ผู้ใช้ หรือหักจากผู้ให้บริการที่อยู่ใน
แพลตฟอร์ม เช่น airbnb , Grab, Ffi ixzy

Transaction Fee
กับ Renting
อาจเป็นส่วนผสมกันได้
เพราะรายได้จากการเช่า
ก็มักจะมาเป็นรายครั้ง
แนวคิดนี้จึงอยู่ที่ว่าจะมา
ใช้อย่างไร การเป็นเจ้าของ
สินทรัพย์เองเพื่อให้เช่า
หรือเป็นแพลตฟอร์มที่หัก
ส่วนแบ่งการให้บริการหรือ
การเช่าเป็นรายครั้ง เช่นการ
เป็นเจ้าของรถหรูให้คนเช่า
และยังเป็นแพลตฟอร์ม
ที่สามารถให้คนที่เป็น
เจ้าของรถหรูน�ามาอยู่ใน
แพลตฟอร์มให้คนเช่าได้ด้วย
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4

ADVERTISING

การเก็บรายได้จากค่าโฆษณา หาก
เป็นธุรกิจที่สามารถดึงดูดผู้คนให้มา
ใช้งานได้จา� นวนมาก เช่น หลักแสน
หรือ หลักล้านคน การหารายได้จาก
โฆษณา ก็ไม่ใช่เรือ่ งยาก ซึง่ มักจะเป็น
ธุรกิจประเภทสื่อบันเทิง หรือ Social
Media เช่น Google Facebook
Youtube รวมถึ ง แอปพลิ เ คชั น
ประเภทเกมที่ มั ก มี โ ฆษณามาคั่ น
ระหว่างใช้งาน

6

FREEMIUM

เป็นการให้บริการฟรี แต่จะมีการเก็บเงินเมือ่ ต้องการ
ใช้บริการส่วนเพิม่ หรือ Feature พิเศษ ซึง่ โมเดลการ
หารายได้ประเภทนีค้ วรจะต้องมีความมัน่ ใจว่าบริการ
ส่วนเพิม่ หรือบริการพิเศษนัน้ จะสามารถดึงดูดให้ผใู้ ช้
มาจ่ายเงินให้กบั เราได้

Search
Status

PhotoC

Sponsored

heck In

Like Page

5

SUBSCRIPTION FEE

การเก็บรายได้เป็นรายเดือน เพื่อให้
บริการได้อย่างต่อเนื่อง อาจตั้งราคา
เป็นแพ็กเกจก็ได้ เพื่อการให้บริการที่
แตกต่างกัน มักใช้กบั สินค้าหรือบริการ
ทีจ่ า� เป็นต้องใช้อย่างต่อเนือ่ ง ตัวอย่าง
เช่น Dollar Shave Club บริการส่ง
มีดโกนหนวดให้ทกุ เดือนตามแพ็กเกจ
คุณภาพของมีดโกนหนวดทีเ่ ลือก หรือ
AIYA แชทบอทส�าหรับร้านค้าออนไลน์
ที่ช่วยสื่อสารกับลูกค้า 24 ชั่วโมง ก็
เรียกเก็บค่าบริการรายเดือนให้เลือก
จ่ายเป็นตามแพ็กเกจ

Subscription Fee กับ Freemium
มักมีการน�ามาใช้คู่กัน คือให้ใช้ฟรีก่อนจ�านวนหนึ่ง
(ไม่จ�ากัดระยะเวลาตลอดไป) และถ้าต้องการใช้
บริการเพิ่มเติมก็มีแพ็กเกจ รายปีให้เลือกตามความ
เหมาะสม เช่น Dropbox , Google Drive

Freemium
แตกต่างกับ
Free Trial

GOOGLE
DRIVE

DROP
BOX

การให้ทดลองใช้ฟรีในครัง้ แรก หรือการให้บริการฟรี
แค่ชวั่ คราวแบบมีระยะเวลา (Single Trial Free / Free
7-Day Trial) สามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าได้ตรงกลุม่ และ
สร้างการเรียนรูไ้ ด้ดกี ว่าแบบใช้ฟรีไปเลย (Freemium)
เพราะแบบทดลองใช้ชั่วคราวจะท�าให้เห็นว่าธุรกิจ
ของเราสามารถท�าให้คนที่สนใจทดลองบริการนั้น
เปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริงๆ ได้หรือไม่ รวมถึงมีระยะ
เวลาบังคับท�าให้เห็นผลได้รวดเร็วกว่า
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Netflix ให้ทดลองใช้บริการฟรี 1 เดือน

WATCH FREE
FOR
1 MONTH

ข้อแนะน�า
ส�าหรับ
การตั้งราคา
และเก็บเงิน
หากเราก� า ลั ง
ลังเลว่าคุณค่าที่ส่ง
ม อ บ ห รื อ ก า ร ใ ห้
บริการของเราจะให้
บริการแบบฟรีหรือ
เก็ บ เงิ น ดี ให้ ล อง
นึ ก ถึ ง อนาคตข้ า ง
หน้าว่าจะต้องมีการ
เ ก็ บ เ งิ น กั บ ผู้ ใ ช้
(User) หรือไม่ ถ้า
คิดว่าจะต้องเก็บใน
อนาคตแน่ ๆ ก็ ใ ห้
ลองตั้ งราคาแล้ว
เ ก็ บ เ งิ น ตั้ ง แ ต่ วั น
แรกที่ จ ะให้ บ ริ ก าร
เลย เพราะมีข้อดีคือ

หลังจากนัน้ จะเก็บเงินแบบ Subscription ซึง่ ตัดเงิน
จากบัตรเครดิตอัตโนมัติเป็นรายเดือน (ถ้าไม่แจ้ง
ยกเลิกภายในเวลาทีก่ า� หนด) ซึง่ แน่นอนว่าคนทีจ่ ะ
เข้ามาทดลองใช้ ต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตไว้ลว่ ง
หน้า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ยอมกรอกให้ข้อมูลบัตร
เครดิตได้ ก็คือคนที่พร้อมจะใช้บริการจริงๆ ที่ไม่
ยกเลิกหลักจากหมดช่วงเวลาใช้ฟรี
• การตัง
ุ กิจอยูไ่ ด้
้ ราคาและเก็บเงิน ท�าให้ธร
รวมถึ ง เป็ น การส่ ง สั ญ ญานในเรื่ อ งการ
สร้างแบรนด์ และสื่อสารถึงต�าแหน่งของ
สินค้าบริการของเรา (ของมีคุณค่าควรจะ
มีราคาและเก็บเงินได้)
• การตัง
้ ากการตัดสินใจ
้ ราคาท�าให้เรียนรูจ
ของลูกค้า เพราะลูกค้าเป้าหมายจะเปรียบ
เที ย บจากทางเลื อ กในการแก้ ปั ญ หาอื่ น ๆ
(Existing Alternatives) ว่าราคาที่เราตั้ง
สามารถสร้างคุณค่าได้มากกว่า และมีราคา
ทีเ่ หมาะสมกับคุณค่าทีพ
่ วกเขาได้รบ
ั หรือไม่
• การเก็บเงินสามารถเรียนรู้จากลูกค้าได้
รวดเร็วกว่าการให้บริการฟรี (ของฟรีใคร
ก็โหลดได้แต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่รู้ แต่ของที่
ไม่ฟรี คนที่โหลดและยอมเสียเงินก็คือคนที่
ต้องการบริการนัน
่ ตรงกลุม
่ ลูกค้า
้ จริงๆ ซึง
เป้าหมายมากกว่า)

วิธีการหารายได้ทั้ง 6
แบบนี้ อาจจะน�ามาพิจารณา
ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
ของเรา ซึ่งอาจจะเป็นส่วน
ผสมของการสร้ า งรายได้
จากหลายวิธีก็ได้

LEAN CANVAS

7. COST
STRUCTURE

ต้นทุนมีอะไรบ้าง ค่าใช้จา่ ยอะไรทีต่ อ้ งเกิดขึน้ ในการทีจ่ ะส่งมอบคุณค่านีใ้ ห้กบั ลูกค้า
ได้ ส�าหรับธุรกิจเกิดใหม่เป็นการยากทีจ่ ะระบุทกุ อย่างและค�านวณเป็นต้นทุนได้อย่างแม่นย�า
อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งส�าหรับ Lean Canvas นี้อย่างน้อยที่สุด
เราจะพอรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นบ้างและสิ่งที่เราก�าลังจะท�าจะมีคนใช้มั้ย
แต่หากสามารถระบุได้ละเอียดก็ยงิ่ ดี เพราะจะท�าให้เรารูว้ า่ อะไรเป็นค่าใช้จา่ ยหลัก
ของธุรกิจ ซึง่ จะท�าให้เราสามารถวางแผน วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของเราต่อ
ไปได้ โดยจุดมุ่งหมายของ Business Model ที่ดี คือต้องสามารถเติบโตได้ในระยะยาว
อย่างยั่งยืน นั่นก็คือการมีรายรับที่มากกว่ารายจ่าย
รายรับมากกว่ารายจ่าย LTV > CAC
Lifetime Value of Customer (LTV) = มูลค่าทีค
่ าดว่าจะ
ได้รบ
ั จากลูกค้า 1 คน ตลอดช่วงอายุของการเป็นลูกค้า
Customer Acquisition Cost (CAC) = ต้นทุนทีจ
่ า่ ยไปใน
การสร้างลูกค้ามา 1 คน

ในโลกของธุรกิจสตาร์ทอัพที่ส่วนใหญ่มักเป็น Software หรือ Application จะ
ต้องมีการลงทุนจ�านวนมากในเทคโนโลยีและระบบในช่วงต้น ซึ่งหลังจากระบบเสร็จ
พร้อมให้บริการจะสามารถรองรับจ�านวนผูใ้ ช้จา� นวนมาก โดยต้นทุนในระบบอาจจะเป็น
แค่การพัฒนาดูแลระบบ (Maintain) ซึ่งไม่ได้ใช้มากเหมือนตอนช่วงที่ระบบยังไม่เสร็จ
การดูว่า Business Model ที่ดีจะเติบโตได้ในระยะยาวหรือไม่ จึงเน้นไปที่ต้นทุนใน
การได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) เทียบกับมูลค่าที่จะได้รับจากลูกค้าตลอดช่วงอายุของลูกค้า
1 คน (LTV) ซึ่งหาก LTV > CAC จะท�าให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในระยะยาว
ตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพ Stream Vdo Online สื่อบันเทิงในบ้านใช้ระบบ
Subscription มีตน้ ทุนในการได้ลกู ค้ามา 1 คน จากการท�าการตลาดด้วยทุกช่องทาง
รวมกันโดยเฉลีย่ แล้วตกคนละ 1,200 บาท (CAC) ในขณะทีล่ กู ค้า 1 คน โดยเฉลีย่ แล้วจะ
เป็นสมาชิกจ่ายเงินรายเดือน ต่อเนือ่ งประมาณ 3 ปี ซึง่ รวมแล้วประมาณ 14,400 บาท (LTV)
จากตัวอย่าง LTV > CAC ถึง 12 เท่า แสดงว่ามี Business Model ที่ดี ยิ่งเกิน
กว่าจ�านวนมากก็จะยิง่ ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยในการด�าเนินงาน (Operation) และต้นทุน
การพัฒนาระบบที่ใช้ไปในช่วงต้น
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CASE
LDS

ส� า หรั บ บริ ก ารขนส่ ง กระเป๋ า
ปลอดภัยถึงสนามบินหรือโรงแรม
รูปแบบที่เหมาะสมในการสร้าง
รายได้ น่าจะเป็นการเก็บรายครั้ง หรือ Transactions มากกว่ารูปแบบอืน่ ๆ โดยเมือ่ พิจารณาจาก
Existing Alternatives รวมถึงคุณค่าทีไ่ ด้รบั และ
การประหยัดเงินจากการไม่ตอ้ งเสียเวลาและการ
เดิ น ทางย้ อ นไปมาเพื่ อ เก็ บ กระเป๋ า หรื อ ไปรั บ
กระเป๋านัน้ พอจะสามารถตัง้ ราคาได้ใบละ 300 บาท
และส�าหรับต้นทุนเพื่อท�าให้ธุรกิจนี้เกิดขึ้น
ได้ในตอนแรกๆ คือ บูธให้บริการเล็กๆ (Kiosk)

4

1

top 3
features

top 3
problems

UNIQUE
VALUE
PROPOSITION

8

EXISTING
ALTERNATIVES

7

3

SOLUTION

PROBLEM

KEY
METRICS

HIGH-LEVEL
CONCEPT

key activities
you measure

COST STRUCTURE

customer acquisition costs,
distribution costs,
hosting,
people etc.

6.REVENUE
STREAMS
• ค่าบริการส่งกระเป๋า
300 บาทต่อใบ

ที่โรงแรมใกล้ Lobby โดยมีพนักงานรับส่ง
กระเป๋าไปสนามบินทัง้ สองสนามบิน (สุวรรณภูมิ
และดอนเมื อ ง) และมี พ นั ก งานรอส่ ง มอบ
กระเป๋าทีส่ นามบิน (ปกติจะมีพนักงานเดินทาง
ไปรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเข้าพักที่โรงแรมจาก
สนามบินอยู่แล้ว เป็นการประหยัดจากการ
บริหารต้นทุนเดิม) ต้นทุนอื่นๆ ในอนาคตก็จะ
เป็นการสร้างส�านักงานหรือบูธทีส่ นามบิน รวม
ถึงการพัฒนาเว็บไซต์ Booking Online และ
ต้นทุนในการท�าการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ

9

2

UNFAIR
ADVANTAGE

can’t be easily
copied or bought

5

CHANNELS
path to
customer

CUSTOMER
SEGMENTS
target
customer

EARLY
ADOPTERS

REVENUE STREAMS

revenue model,
lifetime value,
revenue
gross margin

6

7. COST STRUCTURE
•
•
•
•
•
•

บูธบริการที่โรงแรม (Kiosk)
พนักงานส่งกระเป๋า
พนักงานที่รอให้บริการที่สนามบินทั้งสองสนามบิน
ส�านักงานหรือบูธให้บริการที่สนามบิน
พั ฒนาเว็บไซต์ Booking Online
ค่าใช้จ่ายการตลาด
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8. KEY
METRICS

ACQUISITION

ท�าอย่างไรให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
(เห็นและคลิกเข้ามา
70%)

ตัวชี้วัดที่ส�าคัญคืออะไร (KPI) ในการจะท�าธุรกิจหรืออะไร
ก็ตามควรจะต้องมีการวัดผลว่าสิง่ ทีท่ า� นัน้ มีโอกาสส�าเร็จมากน้อย
เพี ย งใด ส� า หรั บ ธุ ร กิ จ เริ่ ม ต้ น ใหม่ โ ดยเฉพาะสตาร์ ท อั พ ที่ เ ป็ น
Software หรือ Application มักจะใช้ AARRR Metrics* (คิดโดย
Dave McClure’s) มาก�าหนดเป็น KPI ในการวัดผล ซึ่งท�าให้เรา
สามารถก�าหนดรูปแบบการวัดผล พร้อมก�าหนดอัตรา % ความ
ส�าเร็จที่คาดหวัง เพื่อเรียนรู้และแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

AARRR
METRICS

A = Acquisition A = Activation
การท�าให้ธุรกิจเรา
เป็นที่รู้จัก

การท�าให้คนที่รู้จัก
เริ่มต้นใช้งาน

R = Retention

R = Revenue

R = Referral

การท�าให้คนที่ใช้งาน การท�าให้คน
แล้วมีการใช้งานซ�า้
ใช้งานมีการสั่งซื้อ
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การท�าให้คนสั่งซื้อ
มีการบอกต่อ

ตัวอย่างเช่น หากเราสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการ
ข้อมูลวิเคราะห์หุ้น ซึ่งให้บริการฟรี (Basic) และมีบริการ
พิ เศษเสียเงิน (Premium) เราต้องท�าการโปรโมทให้เว็บฯ
เป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั ดึงดูดให้คนทีร่ จ
ู้ ก
ั มาสมัครและใช้บริการ สามารถ
ท�าให้กลับมาใช้งานซ�้า สนใจบริการเสริมแบบเสียเงิน และ
สุดท้ายท�าให้ประทับใจถึงขั้นบอกต่อ ซึ่งจุดเริ่มต้นอาจมา
จากการโปรโมทให้คนเข้าถึงเว็บฯ 1,000 คน แต่สด
ุ ท้ายกว่า
จะมาเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพอาจจะได้เพี ยงแค่ 5 คน (ที่ซ้อ
ื
สินค้า มีการกลับมาซื้อซ�า้ และบอกต่อ) สิ่งส�าคัญคือเราจะ
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาวิ ธี ก ารหรื อ ปรั บ ปรุ ง อย่ า งไรให้ ข้ัน ตอน
ต่างๆ ดีขึ้นและเพิ่ มจากลูกค้าคุณภาพ 5 คน เป็น 100 คน

ACTIVATION

ท�าอย่างไรให้ลูกค้า
เป้าหมาย เริ่มมาสนใจ
สมัคร หรือใช้บริการ
(Login ให้ข้อมูล e-mail
30% จากผู้ที่คลิกเข้ามา
ที่เห็น)
RETENTION

ท�าอย่างไรให้ User
กลับมาใช้ซา�้ บ่อยๆ
(มี User กลับมาใช้ซา�้
ภายในสัปดาห์ 20 %)
REVENUE

ท�าอย่างไรให้มีโอกาส
สร้างรายได้ได้ต่อเนื่อง
และมากขึ้น
(สามารถขายบริการ
Premium ได้ 30%
จากผู้ที่ใช้ซา�้ บ่อยๆ)

REFERRAL

ท�าอย่างไรให้ลูกค้า
มีโอกาสบอกต่อ
(ผู้ใช้บริการที่เสียเงิน
ยินดีแชร์ หรือแนะน�า
ให้กับผู้ใช้ใหม่ 30%)

58

LEAN CANVAS

ส�าหรับธุรกิจเริม่ ต้นใหม่ หรือการท�าโปรเจกต์ใหม่ๆ ทีไ่ ม่ได้เป็น Software หรือ
Application ก็สามารถน�า AARRR มาประยุกต์ใช้เป็นตัวชีว้ ดั ได้เช่นเดียวกัน โดยอาจ
จะไม่ต้องวัดทุกเรื่องก็ได้ เพียงแค่เน้นในสิ่งที่จ�าเป็นที่พอจะวัดได้ในตอนต้นว่าธุรกิจ
หรือโปรเจกต์ที่กา� ลังจะท�านี้จะ Work หรือไม่

CASE LDS
ส�าหรับ บริการขนส่งกระเป๋า
ปลอดภั ย ถึ ง สนามบิ น หรื อ โรงแรม
เนื่องจากมีความมั่นใจมากว่าบริการ
นี้ จ ะเป็ น ที่ ส นใจกั บ ลู ก ค้ า กลุ ่ ม
เป้าหมายหลัก ทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ วชาว
ยุโรป จึงตัง้ เป้าวัดผลในช่วงเริม่ ต้นว่า
จะมี ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ยุ โ รปที่ เ ข้ า มาพั ก ในโรงแรมมาใช้
บริการ 40% หรือประมาณ 200 คน
ต่อเดือน (โดยเฉลี่ยมีนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปมาเข้าพักในโรงแรมคุณเด่น
ประมาณ 500 คนต่อเดือน) จึงก�าหนด
ความส�าเร็จ R = Revenue 40% จาก
ผู ้ เ ข้ า พั ก ที่ เ ป็ น ชาวยุ โ รป เพื่ อ ดู ว ่ า
บริการนี้มีความเป็นไปได้มากน้อย
ขนาดไหนก่อน
แต่หากอยากวัดผลแบบละเอียด
เพื่อดูว่าจะปรับปรุงบริการและช่อง
ทางอย่างไรเพื่อให้สามารถเพิ่ม %
จ�านวนผูใ้ ช้บริการจากลูกค้าทีเ่ ข้าพัก
ได้มากยิง่ ขึน้ อาจจะตัง้ เป้าหมายจาก
หลายๆ ส่วนเช่น

นักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป
ประมาณ

200
คน
ต่อ
เดือน

A = ACQUISITION

>> การ e-mail ไปล่วงหน้าแนะน�า
บริการโดยไม่ได้แจ้งราคา / มีคน
สนใจและคลิกเข้ามาชมเว็บไซต์
50%

A = ACTIVATION

>> Welcome Card พร้อมส่วนลด
/ มีคนสนใจน�า Welcome Card
มาสอบถามบริการ 30%
R = RETENTION
และ R = REFERRAL

>> แบบสอบถามความพึงพอใจ
หลังส่งมอบกระเป๋า ถึงโอกาสกลับ
มาใช้ซ�้า และแนะน� าต่อ พร้อม
เหตุผลการอยากกลับมาใช้ซ�้าหรือ
แนะน�าต่อ (อะไรทีช่ อบ ไม่ชอบและ
ต้องปรับปรุงอย่างไร) / มีคนอยาก
แนะน�าต่อ หรือกลับมาใช้บริการอีก
30%
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สามารถดูตัวอย่างและวิธีการใช้
AARRR อย่างละเอียด เพิ่มเติมได้ที่
หนังสือ SET Your Startup Business
Guide รูจ้ กั ธุรกิจสตาร์ทอัพ หน้า 46 - 58
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การตัง้ เป้าหมายไว้กอ่ นเป็นเพียงการคาดการณ์จาก
มุมมองและความคาดหวังของเราเท่านัน้ สิ่งส�าคัญคือ
การเรียนรู้ที่จะหยุดหรือปรับปรุงเพื่อไปต่อ จากเคสนี้
หากเริ่มต้นโดยการส่ง e-mail และ Welcome Card
ไปเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรป แต่ผลที่ได้คือ R =
Revenue จากกลุ่มนี้เพียงแค่ 5% หรือ 25 คนต่อเดือน
เท่านั้น แต่มีรายได้นอกกลุ่มจากนักท่องเที่ยวชาวจีน
เพิ่มมาอีก 50 คน ก็ควรจะต้องกลับมาคิดใหม่ว่าใช่
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดิมหรือไม่และหลังจากทดลองให้
บริการแล้วได้เรียนรู้ที่จะปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้
บริการนี้เติบโตหรือเปล่า
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9. UNFAIR
ADVANTAGE
อะไรเป็นจุดเด่นของเราที่คนอื่นไม่มี และไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย หรือ
ก๊อปปี้ยาก (ส�าคัญมาก) ลองจินตนาการว่ามีบริษัทขนาดใหญ่มาเห็นไอเดียหรือสิ่งที่
เราท�า แล้วน�าไปท�าตามแต่พฒ
ั นาให้ดกี ว่าแล้วลดราคามาเหลือครึง่ หนึง่ หรือให้บริการ
ฟรีไปเลย ธุรกิจของเราจะยังด�าเนินต่อไปได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้แสดงว่าธุรกิจของเราลอก
เลียนแบบได้งา่ ย Unfair Advantage ท�าให้เราต้องพยายาม
แล้วอะไรบ้างที่เป็น
นึกถึงสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่ลอกเลียนแบบได้ยาก
Unfair Advantage
ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจเกิดใหม่คงเป็นการยากที่จะหา
ลองมาทายกันซิว่า
Unfair Advantage นี้ได้เจอตั้งแต่เริ่มต้น (เป็นเหตุผลที่มา
ข้อความข้างล่างนี้
อยู่ในช่องสุดท้าย) ซึ่งถ้ายังไม่มีก็ให้พยายามนึกถึงสิ่งที่จะ
ข้อไหนบ้างที่น่าจะเป็น
ท�าให้เป็น Unfair Advantage ในอนาคตก็ได้
Unfair Adventage

UNFAIR
• ผู้ก่อตั้งมีความตั้งใจและมุ่งมั่นสูง (Passion)
• ธุรกิจมี Feature ที่โดดเด่น และมีหลาย Feature
• ธุรกิจมีรูปแบบ Design ที่สวยกว่าธุรกิจอื่น
• มีเงินทุนจ�านวนมากกว่าธุรกิจอื่น
• เป็นเจ้าแรกในตลาด (First Mover)
• มีข้อมูลเชิงลึก (Insightful Information)
• มีฐานลูกค้าจ�านวนมาก (Community)
• มีความร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่หรือภาครัฐ (Partnership)
• มีสท
ิ ธิใ์ นการท�าสินค้าหรือบริการทีค
่ นอืน
่ ไม่มส
ี ท
ิ ธิท
์ า� (Authorize)
• ทีมงานมีความช�านาญเฉพาะทางพิเศษ (Domain Expert)
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ทั้งหมดนี้
ดูเหมือนจะเป็น
Unfair
Advantage

แต่จริงๆ แล้ว ไม่ใช่
ทุกข้อที่เป็น อะไรที่
สามารถลอกเลียนแบบ
ได้ง่ายสิ่งนั้นไม่ถือว่า
เป็น Unfair ทุกธุรกิจ
ก็มักมี Passion เป็น
ตัวตั้งต้นซึ่งมีเหมือนๆ
กันและวัดได้ยากจึง
ไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบ
อะไร รวมถึง Feature
ที่โดดเด่นและ Design
ที่สวยงามก็เป็นสิ่งที่
สามารถ Copy กัน
ได้ง่าย อีกทั้งการมีเงิน
ทุนที่มากก็ไม่ได้เป็น
สิ่งได้เปรียบที่จะ
สามารถป้องกันธุรกิจ
ขนาดใหญ่ที่มีเงินทุน
มากกว่าได้

ส�าหรับข้อที่เหลือคือส่วนที่ลอกเลียนแบบได้ยากและ
ไม่ใช่ทกุ คนจะท�าได้จงึ จัดว่าเป็น Unfair Advantage
การเป็นเจ้าแรกในตลาด

>> ได้เปรียบในเชิงการรับรู้และแบรนด์ แต่ต้องรีบ
พัฒนาท�าให้รวดเร็วเพื่อสร้าง Unfair อื่นๆ
การมีข้อมูลเชิงลึก

>> ข้อมูลที่คนอื่นไม่มีและหาไม่ได้ง่ายๆ อาจจะเกิด
ตอนมีฐานลูกค้าจ�านวนมากๆ แล้ว

การมีฐานลูกค้าจ�านวนมาก

>> ท�าให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน มีโอกาสใน
การน�าเสนอสินค้าและบริการใหม่เข้าถึงได้รวดเร็ว
กว่า และต้องใช้เวลาในการสะสมสร้างฐานลูกค้า
ส�าหรับคู่แข่งที่จะเข้ามาใหม่
มีความร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่หรือภาครัฐ

>> ความร่วมมือหรือ Connection ไม่ได้สร้างกันได้
ง่ายๆ ภายในเวลารวดเร็ว การมีความร่วมมือยิง่ โดย
เฉพาะกับภาครัฐแล้วก็เป็น Unfair ทีด่ ที ลี่ อกเลียนได้ยาก
มีสิทธิ์ในการท�าสินค้าหรือบริการที่คนอื่น
ไม่มีสิทธิ์ท�า (Authorize)

>> เช่นเป็นสัญญาให้บริการในเซเว่นแต่เพียงผู้เดียว
จ�านวน 10 ปี
ทีมงานมีความช�านาญเฉพาะทางพิ เศษ
(Domain Expert)

>> เช่น Co-founder มีประสบการณ์เป็น CTO จาก
บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Google หรือ
Amazon มา 10 ปี ซึง่ ก็จะสามารถเชือ่ มต่อองค์ความ
รู้หรือ Connection พิเศษซึ่งเป็น Unfair ที่ธุรกิจอื่น
ลอกเลียนแบบได้ยาก
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CASE
LDS

ส�าหรับ Unfair Advantage ของ บริการขนส่ง
กระเป๋ า ปลอดภั ย ถึ ง สนามบิ น หรื อ โรงแรม
เนือ่ งจากคุณเด่นเป็นเจ้าของโรงแรม ทีม่ โี รงแรม
สาขาย่อยและโรงแรมในเครืออยู่ใน
กรุงเทพ 12 แห่งและต่างจังหวัดใน
9.
หัวเมืองใหญ่อีก 15 แห่ง รวมถึงมี
ความสามารถในการขยายธุรกิจเข้า
UNFAIR
สู ่ ท ่ า อากาศยาน และยั ง ไม่ เ ห็ น
ADVANบริการในรูปแบบนี้ในประเทศไทย
จึงระบุ Unfair Advantage ได้ดังนี้
TAGE

- เป็นเจ้าแรก
ในตลาด
- มีฐานลูกค้าจาก
โรงแรมในเครือ
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เมื่อร่าง Lean Canvas เสร็จทั้ง 9
ช่องแล้ว ซึ่งอาจจะใช้เวลา สั้นๆ ส�าหรับ
การสเก็ตซ์ในครั้งแรก และเป็นแผนธุรกิจ
เบือ้ งต้นทีเ่ ราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ทสี่ ดุ ณ
ตอนนี้ แต่เนือ่ งจากยังไม่ได้นา� มาตรวจสอบ
สมมติฐานต่างๆ สิ่งส�าคัญที่ต้องท�าต่อคือ
เราต้องน�าไปทดสอบกับลูกค้าจ�านวนหนึ่ง
เพือ่ ทีจ่ ะบอกเราว่าสิง่ ทีร่ า่ งไว้ทงั้ หมดพอจะ
เป็นไปได้หรือไม่ และเพื่อเรียนรู้กับลูกค้า
ของเราว่าที่น่าจะเป็นไปได้กว่านี้หรือที่ดี
กว่า หน้าตาของธุรกิจจะเป็นอย่างไร

จะเริ่มทดสอบที่ส่วนไหนก่อน

เมือ่ เราเห็นภาพรวมของธุรกิจทีเ่ ราจะท�าคร่าวๆ แล้ว
เรามาลองจัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งที่จะน�าไปทดสอบ
ก่อน วิธีการคือลากเส้นแกนตั้ง (ความส�าคัญจากบนลง
ล่าง) และแกนนอน (ข้อมูลที่มีจากมากไปน้อย) น�ามาตัด
กัน และท�าตารางเปรียบเทียบเป็น 4 ช่อง ดังรูป

ส�าคัญกับการท�าธุรกิจ
ซ้ายบน
(ส�าคัญ / รู้)

สิ่งที่ส�าคัญ และเรา
ยังไม่รู้ ไม่มนั่ ใจ ไม่มี
ข้อมูล ซึง่ ถ้าข้อมูลใน
ช่ อ งนี้ ไ ม่ เ ป็ น ความ
จริงจะท�าให้ธุรกิจที่
เราจะท�าไม่สามารถ
ส�าเร็จได้ (จึงต้องรีบ
น�าไปทดสอบก่อน)
ขวาบน
(ส�าคัญ / ไม่รู้)

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

(รู้ว่าเป็นจริง)

(ไม่รู้ เดา)

ซ้ายล่าง
(ไม่ส�าคัญ / รู้)

ขวาล่าง
(ไม่สา� คัญ / ไม่รู้)

ไม่สา� คัญ
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ให้เราลองน�าข้อมูลที่เขียนไว้ทั้ง 9 ช่อง มาพิจารณาว่าข้อมูลไหนมีความส�าคัญ
มากกับการท�าธุรกิจ และเป็นข้อมูลทีเ่ ราไม่มนั่ ใจ หรือยังไม่มขี อ้ มูลให้นา� มาเขียนไว้ใน
ด้านขวาบน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นแหละคือสิ่งที่จะต้องรีบน�ามาทดสอบก่อน ส�าหรับด้าน
อืน่ ๆ ทีเ่ รารูห้ รือมีขอ้ มูลอยูแ่ ล้วรวมถึง เป็นสิง่ ทีย่ งั ไม่คอ่ ยส�าคัญมากนักก็ปล่อยไว้กอ่ น
หรือจะกลับมาทดสอบทีหลังก็ได้ โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่จะมาอยู่ในช่องทางด้านขวา
บน (สิ่งส�าคัญที่มีผลต่อธุรกิจ และเป็นข้อมูลที่เรายังไม่มั่นใจหรือไม่มีข้อมูล) มักจะ
เป็นข้อมูลประเภท

ลูกค้าใช่กลุ่มนี้
จริงมั้ย
ปัญหานี้เกิดกับ
กลุ่มนี้ม้ย
ั
วิธีแก้น้จ
ี ะ
เหมาะกับลูกค้า
หรือเปล่า
คุณค่าที่เราจะส่ง
มอบ ส่งมอบได้
หรือเปล่า
เราจะเก็บรายได้
จากวิธีน้ไี ด้จริง
มั้ย ลูกค้าจะยอม
จ่ายที่ราคานี้มั้ย
ช่องทางการ
ขายนี้ ใช่ช่องทาง
ที่เหมาะสมจริง
หรือเปล่า

จากตัวอย่าง Case LDS อาจจะ
เลือกข้อมูลจาก Lean Canvas ที่คิดว่า
มีความส�าคัญต่อธุรกิจ และยังไม่แน่ใจ
ในข้อมูลว่าเป็นจริงมั้ย มาใส่ในตาราง
ด้านขวาบน เพื่อทดสอบก่อนดังนี้

LEAN CANVAS

ข้อมูลที่เลือก

PROBLEM

เสียเวลาเดินทางไปฝากกระเป๋า
ทีโ่ รงแรม (ก่อน Check-in)
แล้วไปท�าธุระต่อ

PROBLEM

่ ากกระเป๋าไว้
ต้องหาทีฝ
(หลัง Check-out) ระหว่าง
ช่วงเวลาทีร่ อไปสนามบิน

SOLUTION

บริการจัดส่งกระเป๋าจาก
สนามบินถึงโรงแรม หรือ
จากโรงแรมถึงสนามบิน
ได้ภายใน 4 ชัว่ โมง

CUSTOMER
SEGMENTS
่ วชาวยุโรป
นักท่องเทีย

REVENUE
STREAMS

ค่าบริการส่งกระเป๋า 300 บาท
ต่อใบ

เหตุผลที่อยู่ช่องขวาบน

ถ้ า คนไม่ คิ ด ว่ า เป็ น ปั ญ หาที่ ต้ อ งไป
ฝากกระเป๋าทีโ่ รงแรม ธุรกิจทีค
่ ด
ิ มาก็
ไม่เกิด

ถ้าคนไม่ได้ต้องการหาที่ฝากกระเป๋า
หลัง Check-out และสามารถแบก
ไปท�าธุระต่อได้ ธุรกิจที่คิดมาก็ไม่เกิด

เป็นบริการหลักที่จะท�า ซึ่ง 4 ชั่วโมง
กับการขนส่งกระเป๋าให้ลูกค้า เพี ยง
พอกับการขนส่งและเหมาะกับการใช้
บริการของลูกค้ามั้ย ยังไม่รู้

ลูกค้าจะใช่กลุม
่ นีม
้ ย
่ หลัก ที่
้ั ทีเ่ ป็นกลุม
มีปัญหาและยอมจ่ายเงิน ยังไม่รู้

300 บาท ต่อใบเป็นราคาที่ลูกค้ารับ
ได้ใช่มย
ั้ และธุรกิจเราจะก�าไรได้มัย
้ ใน
ระยะยาวกับราคานี้ ยังไม่รู้
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ส่วนข้อมูลอื่นๆ อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ส�าคัญมากนักต่อธุรกิจหลัก รวมถึง
บางอย่างอาจจะมีข้อมูลแล้วจึงไม่ต้องท�าการทดสอบ

ข้อสังเกต

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าตัวเองรู้
และมั่นใจ ซึ่งความมั่นใจนี้
อาจจะมาจากประสบการณ์
ส่วนตัว หรือคนรอบข้าง แต่
ในความเป็ น จริ ง แล้ ว สิ่ ง ที่
มั่นใจนี้เมื่อน�ามาทดสอบอาจ
จะไม่ตรงกับข้อมูลทีเ่ รามัน่ ใจ
ก็ได้ เพราะฉะนั้นบางข้อมูลที่
อยูใ่ นช่อง ซ้ายบน อาจจะต้อง
น�ามาทดสอบในภายหลัง

จุดประสงค์ของการน�า Lean Canvas
มาใช้กับธุรกิจเริ่มต้นใหม่ ก็เพื่อที่จะให้
เห็นภาพรวมของแผนธุรกิจที่จะท�า และ
ลดความเสี่ ย งจากการท� า สิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ค น
ต้องการ โดยจัดล�าดับความส�าคัญจาก
แผนทีร่ า่ งไว้ ว่าสิง่ ไหนทีไ่ ม่รไู้ ม่มนั่ ใจ และ
เป็นสิง่ มีความส�าคัญกับธุรกิจ เพือ่ ทีจ่ ะได้
รี บ น� า ไปทดสอบก่ อ น ซึ่ ง การทดสอบ
อาจท�าได้หลายวิธี ตั้งแต่ การสังเกต การ
ออกไปคุยกับลูกค้า การทดลองขายจริง
การทดสอบให้บริการจริงๆ ในเวอร์ชันที่
สามารถส่งมอบคุณค่าหลัก และท�าให้เรา
เรียนรู้จากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อมา
ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

คุณละมีไอเดียในการเริ่มธุรกิจใหม่อะไรอยู่ อย่ามัวแต่รอ หยิบปากกา
เปิดไปหน้าถัดไป ทดลองสเก๊ตช์มันขึ้นมา แล้วรีบไปทดสอบ ปรับปรุงให้
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เผื่อจะเกิดเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต

ก า ร ร่ า ง
แ ผ น ธุ ร กิ จ
ทั้ ง 9 ช่ อ ง นั้ น
เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
ส รุ ป ไ อ เ ดี ย
ข อ ง เ ร า ที่ มี
ต่ อ ธุ ร กิ จ
ณ ต อ น นั้ น
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บทส่งท้าย

บทส่ งท้ำย

บทส่งท้าย

การเริ่ ม ธุ ร กิ จ อะไร
ใหม่ ๆ นั้ น มี ค วามเสี่ ย ง
หลายอย่างที่เราไม่รู้ในช่วง
เริม่ ต้น ไม่วา่ จะเป็นปัญหามี
อยู่จริงมั้ย คนต้องการการ
แก้ปัญหานั้นหรือไม่ และ
ไอเดียที่เราจะแก้ไขคนจะ
สนใจหรื อ เปล่ า ถ้ า สนใจ
กลุ ่ ม คนเหล่ า นั้ น คื อ ใคร
อยู่ที่ไหน มีค�าถามมากมาย
ที่ต้องตอบ (ถึงแม้ว่าเราจะ
คิดว่ารู้แล้วก็ตาม) ซึ่งความ
เสี่ ย งเหล่ า นี้ ท� า ให้ ธุ ร กิ จ
ใหม่ๆ หลายรายเริ่มต้นไป
แล้ว ก็ต้องปิดตัวไปในเวลา
อันสั้น
แต่จากสองบทที่ผ่าน
มาท�าให้พอเห็นภาพว่า มี
เครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้เราเห็น
แนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจ
ใหม่ๆ ได้ด้วยต้นทุนที่ต�่า
ผ่ า นกระบวนการคิ ด แบบ
Design Thinking ที่ เ น้ น
ท�าความเข้าใจปัญหาอย่าง
ลึกซึ้ง ผสมผสานการสร้าง
โมเดลทางธุ ร กิ จ ฉบั บ ย่ อ
อย่าง Lean Canvas เพื่อ
พิ สู จ น์ ส มมติ ฐ านต่ า งๆ
อย่างเป็นขั้นตอน และรู้ว่า
อะไรที่จะต้องน�าไปทดสอบ
ต่อ ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นจุด
เริ่ ม ต้ น ที่ ดี ที่ จ ะท� า ให้ ล ด
ความเสี่ ย งจากการสร้ า ง
สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ไ ม่ มี
คนใช้ได้

และไม่ตอ้ งกังวล หาก
ได้ ท ดสอบแล้ ว ไม่ เ ป็ น ไป
ตามที่หวัง เพราะความผิด
พลาดถื อ เป็ น ประโยชน์
ท�าให้เราได้เรียนรู้ว่าอะไร
เวิร์ค หรือไม่เวิร์ค และการ
เรียนรู้นั้นอาจท�าให้เราเห็น
อะไรบางอย่ า งที่ ก ลายมา
เป็นธุรกิจใหม่ทนี่ า่ สนใจกว่า
ก็ได้ ขอเพียงให้ได้ลองเริม่ ต้น
ลงมือท�า หวังว่ากระบวนการ
คิดแบบ Design Thinking
และ Lean Canvas นี้จะมี
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน ที่จะเริ่ม
ต้นธุรกิจใหม่ๆ ได้มแี นวทาง
ในการพิสูจน์ปัญหาว่ามีอยู่
จริ ง และมี ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า
หมายที่ จ ะใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ของเรา

BYE

ซึง่ เมือ่ ผ่านจุดเริม่ ต้นนี้
ไปได้ ยังมีอีกหลายเครื่อง
มือในการพัฒนาธุรกิจที่จะ
ต้องเรียนรู้ใน Stage ต่อๆ
ไป เช่นแนวคิดในการพัฒนา
สิ น ค้ า และบริ ก ารอย่ า ง
Lean Startup / Agile / UX
UI หรื อ เทคนิ ค ทางการ
ตลาดเพื่อการเติบโตอย่าง
Growth Hacking / Hook
model ซึ่งจะได้กล่าวถึงใน
คู่มือเล่มต่อๆ ไป
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Jeff Bezos
Amazon

I KNEW THAT
IF I FAILED
I WOULDN’T
REGRET THAT,
BUT I KNEW
THAT ONE THING
I MIGHT REGRET
IS NOT TRYING.

JEFF
BEZOS

แหล่งเรียนรู้ผู้ประกอบการ
เสตจการเติบโต
ครบทุกสเตจการเติ

เติมเต็ม
ความรู้
ผ่านช่องทาง
การเรียนรู้
บทความ
เอกสารแนะน�า
สัมมนาออนไลน์
คลิปความรู้
Infographic
e-Learning
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