
โมเดลธุรกิจ 
(Business Model Canvas/
Value Proposition Canvas)

ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์

25 มกราคม 2565 เวลา 13:00 – 14:00 น.

Zoom Cloud Meeting



www.strategyzer.com

2

2010 2014 2019



3

Source:https://cities.trueid.net/article/digital-disruption-



อุตสาหกรรมค้าปลีก
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ปีก่อตั้ง 1962 1994

พนักงาน 2,200,000 650,000

มูลค่าบริษัท (พันล้าน 
USD)

288 906



Amazon Business Model: Three customer value 
propositions
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Linking between 
business model canvas v.s. value proposition canvas
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Value proposition canvas

Design, Test, Visualize the value of your product



• สามารถวางแผนการเดินทางได้
• ไม่มีความผิดพลาดเร่ืองจ่ายเงิน
• ประเมินคณุภาพคนขบั
• มีรถให้เรียกตลอดเวลา

• ใช้แผนท่ีน าทางได้
• จ่ายโดยเครดิตการด์
• ท าทกุอย่างใน app เดียว
• มีระบบการประเมิน

• ติดตามแทก็ซ่ื
• กดปุ่ มเดียว เรียก/ยกเลิก
• จ่ายได้ง่าย
• คนชบัเช่ือมัน่ได้

• รถแทก็ซ่ืไม่ว่าง
• ต้องมีการจองล่วงหน้า
• พฤติกรรมคนขบั
• วิธีการจ่ายเงิน
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•Functional

•Emotional 

Customer job(s):  งานส าหรบัลกูคา้

• ติดต่อแทก็ซ่ีท่ีบริการดี

• ควบคมุค่าใช้จ่าย

• รอแทก็ซ่ีไม่นานมาก

• จ่ายค่าเดินทาง



10

Your value proposition offers

Products & Services



For Asia-Pacific economies by 2025 

McKinsey & Company, 2018

กรณีศึกษา 1

คณุสมถวิลเป็นเจา้ของแฟรนไชสล์กูช้ินปลากรอบ เม่ือทาง ศบค. สัง่ให ้

lockdown เพิ่มในตน้เดือน ธ.ค.  ท าใหร้ายไดส้ว่นใหญ่ที่เกิดจากการขาย

สินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ และ ขายแฟรนไชส ์ลดลงไปกว่า 80 % 

กระแสเงินสดในกิจการเริม่รอ่ยหรอลง

ลกูคา้เองก็อยากกินลกูช้ินปลากรอบ แตก็่ไม่กลา้มาเดินหา้ง เพราะกลวั

กระแสโควิด -19

ขอใหแ้ตล่ะกลุ่มระบุ Pain / Pain relievers ช่วยคุณสมถวิลแกไ้ขปัญหา

ท่ีเกิดข้ึน







https://www.youtube.com/watch?v=h-aXdK9L4cA
https://www.youtube.com/watch?v=h-aXdK9L4cA


Business  Model Canvas 
Key Activities Customer SegmentsKey Partners

(คุณค่าธุรกิจของเรา) (การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า) (กลุ่มลูกค้าของเรา)(พาร์ทเนอร์หลักของเรา) (สิ่งที่ต้องท าเพือขับเคลื่อนธุรกิจนี้)
Customer RelationshipsValue Propositions

Key Resources
(ทรัพยากรที่จ าเป็นของธุรกิจ)

Channels
(ช่องทางการเข้าถึงสินค้า/บริการ)

Cost Structure Revenue Streams
(ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร) (รายได้ของธุรกิจมีอะไรบา้ง)

SIPOCขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน.xlsx
SIPOCขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน.xlsx


พนัธมิตรหลกั กิจกรรมหลกั คณุค่าของ
สินค้าหรือ
บริการ

การสร้าง
ความสมัพนัธก์บั
ลูกค้า

กลุ่มลกูค้า

ทรพัยากรหลกั ช่องทาง
การตลาด

โครงสร้างต้นทนุ รายรบั

ธรุกิจ



1.คุณค่าของสินค้าหรือบริการ

นวตักรรม สมรรถนะ
การตอบสนอง
ความตอ้งการ
ของลกูคา้

ตราผลติภณัฑ์ ราคา ความ
สะดวกสบาย



กลุ่ม
ลกูคา้

ตลาดเฉพาะ

ตลาดขนาด
ใหญ่

ธุรกจิอาจออกแบบ
โมเดลธุรกจิให้
ตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาด

หลายกลุม่

2.กลุ่มลูกค้า



• กลุม่ลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการ พฤตกิรรม หรอืคณุลกัษณะทีเ่หมอืนกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั

•ธุรกจิตอ้งตดัสนิใจวา่จะมุง่มัน่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุม่ใด

•เมื่อธุรกจิได้ตดัสนิใจเลอืกกลุ่มลูกคา้แล้ว โมเดลธุรกจิต้องออกแบบใหต้อบสนองต่อความ

ตอ้งการของลกูคา้นัน้

2.กลุ่มลูกค้า



•การสื่อสาร การกระจายสนิค้า และช่องทางการขาย เป็นช่องทางในการ

ตดิต่อธุรกจิกบัลกูคา้

•จุดเชือ่มของธุรกจิในการสรา้งประสบการณ์การรบัรูข้องลกูคา้

•ชว่ยใหล้กูคา้ประเมนิคุณคา่ของสนิคา้

•สง่ผา่นคณุคา่ของสนิคา้หรอืบรกิารสูล่กูคา้และบรกิารหลงัการขาย

3.ช่องทางการตลาด



การสร้างความสมัพนัธก์บัลกูค้า
การเจาะ

ตลาดลกูคา้
ใหม่ๆ

การรกัษา
ฐานลกูคา้

เดมิ

การเพิม่
ยอดขาย

4. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า



การใหค้ าแนะน าและชว่ยเหลอืในเรือ่งขอ้มลูหรอืสนิคา้และบรกิาร

การสรา้งคณุคา่รว่มโดยใหล้กูคา้มสีว่นรว่มในการสรา้งคณุคา่ของสนิคา้และบรกิาร

การทีบ่รษิทัออกแบบระบบใหล้กูคา้บรกิารตนเอง

4. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า



•ขายสนิคา้

•คา่ธรรมเนียมในการใชบ้รกิาร

•คา่สมาชกิ

•คา่เชา่ คา่ลขิสทิธิ ์ และคา่โฆษณา

5.รายรับ

Money



ทรพัยากรหลกั หมายถงึ โรงงาน ทุน ทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืทุน

มนุษย์ ซึง่ธุรกจิไดม้าจากการสรา้งเองหรอืรว่มมอืกบัพนัธมติรภายนอก

โมเดลธุรกจิทุกรปูแบบตอ้งการทรพัยากรหลกัทีแ่ตกต่างกนั เพื่อสรา้ง

คุณค่าในใจลูกค้า เข้าถึงตลาด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า

เป้าหมายแต่ละกลุม่ และสรา้งรายรบั

6.ทรัพยากรหลัก



กจิกรรมหลกัสรา้งขึน้เพือ่สรา้งคุณคา่ในใจลกูคา้

การเขา้ถงึตลาด

การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้เป้าหมายและการสรา้งรายรบั

กจิกรรมหลกัจะมคีวามแตกต่างกนัไปตามโมเดลธุรกจิ เช่น การผลติ การ

แกไ้ขปัญหาและการสรา้งเครอืขา่ย

7. กิจกรรมหลัก



ธุรกจิสรา้งเครอืขา่ยกบัพนัธมติรหลกัดว้ยเหตุผลหลายประการ

การจดัสรรทรพัยากรทีเ่หมาะสม

การประหยดัต่อขนาด

การลดความเสีย่งและความไมแ่น่นอน

การครอบครองทรพัยากรและกจิกรรมทีม่คีวามเฉพาะตวั

8. 8.พันธมิตรหลัก



หุน้สว่นทีไ่มใ่ชคู่แ่ขง่ หุน้สว่นทีเ่ป็นคูแ่ขง่

หุน้สว่นทีร่วมกนัแลว้เกดิ
เป็นธุรกจิใหม่

หุน้สว่นแบบตอ้งพึง่พา
กนัจงึจะอยูร่อด

8.พันธมิตรหลัก

หุน้สว่นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุม่ ควรพจิารณาวา่ขณะนี้เรามหีุน้สว่นประเภท

ใดบา้งอยูร่ว่มกบัเราแลว้ และมปีระเภทอื่นๆ ทีเ่ราควรออกไปท าความรูจ้กัเพิม่หรอืไม่



• การทีล่กูคา้ซือ้สนิคา้โดย มุง่เน้นตน้ทนุทีต่ ่า

• การที่ลูกค้าซื้อสินค้าโดย มุ่งเน้นคุณค่า ท าให้ธุรกิจ

สามารถสรา้งมลูคา่เพิม่ไดด้ี

9.โครงสร้างต้นทุน



พันธมิตรหลัก
- คนขบัและรถ
- กระบวนการ

จ่ายเงิน
- Map API 

providers
- ผูล้งทนุ

กิจกรรมหลัก
- การตลาดและการหา

ลกูคา้
- การจา้งคนขบั
- การบรหิารค่าจา้ง

คนขบั
- การบรกิารลกูคา้

คุณค่าของสินค้า
หรือบริการ
ลูกค้า
- ลดเวลาคอยแท็กซี่
- ไดส้่วนลด
- ไม่ตอ้งจ่ายเงินสด
- เสน้ทางปรากฎ
ตลอดเวลา
คนขับ
- แหล่งรายไดเ้สรมิ
- ท าเป็นงาน part 

time
- รบัจา่ยเงินสะดวก

การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า
- โซเซียลมีเดีย
- ศนูยบ์รกิารลกูคา้
- ระบบการประเมิน 

กลุ่มลูกค้า
ผู้ใช้บริการ
- คนไม่มีรถ
- คนท่ีไม่ตอ้งการขบัรถ
- ตอ้งการการดแุล
เหมือน VIP
- ตอ้งการดแูลค่าใข้
จ่าย
คนขับ
- เจา้ของรถ ตอ้งการ
รายไดเ้สรมิ
- คนขบัแท็กซี่

ทรัพยากรหลัก
- เทคโนโลยี

แพลตฟอรม์
- คนขับทีม่ีคุณภาพ

ช่องทางการตลาด
- เว็บไซต์
- App for Android
- App for iOS

โครงสร้างต้นทุน
- ต้นทนุด้านเทคโนโลยี
- เงนิเดอืนพนักงานประจ า
- กจิกรรมการตลาด
- ค่าเช่าส านักงาน

รายรับ
- 16 -25 % คอมมชิชั่นของค่าเดินทาง



1. โมเดลฟรี

2. โมเดลแบบเปิดรบั

3. โมเดลหางยาว

4. โมเดลเครอืขา่ยเชือ่มโยง

5. โมเดลธุรกจิแบบแยกสว่น
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รปูแบบโมเดลธรุกิจ



แนวคิด: ลูกค้าจ านวนมากได้ประโยชน์จากการได้รับสินค้าหรือบริการฟรี โดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

จากลูกค้ากลุ่มอื่น

31

1. โมเดลฟรี



แนวคิด: มีการสร้างและเสาะหานวัตกรรม จากการร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก โดยใช้ พื้นฐานแนวคิดในการ

เปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ เนื่องจากบริษัท/องค์กรต้องแบกรับต้นทุนสูงในการวิจัยและพัฒนา อาจไม่ทันกับความต้องการ

ของตลาด ดังนั้น รูปแบบธุรกิจอาจเกิดขึ้นในลักษณะ “นอกเข้าใน” คือการใช้แนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่จากพันธมิตร

ภายนอกในการสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร หรือ ลักษณะ “ในออกนอก” คือการน านวัตกรรมใหม่ขององค์กรในการเจาะ

หาตลาดใหม่ๆ
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2. โมเดลแบบเปิดรบั
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แนวคิด:โมเดลธุรกิจที่มุ่งการขายสินค้าจ านวนน้อยชิ้นสู่ผู้บริโภคจ านวนมากในตลาดเฉพาะ ซึ่งท้าทายแนวคิดธุรกิจเดิมที่

มุ่งเน้นการจ าหน่ายสินค้าจ านวนมากผ่านผู้ค้าส่งและเครือข่ายผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ โมเดลธุรกิจนี้ช่วยลดอ านาจการต่อรองของ

คนกลาง ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง เพิ่มก าไร และมุ่งเน้นการใช้ระบบสารสนเทศสมัยใหม่เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการเข้าสู่

ลูกค้ารายย่อย
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3. โมเดลหางยาว
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3. โมเดลหางยาว



แนวคิด: การน ากลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มขึ้นไป เชื่อมโยงเข้าหากัน โดยสร้าง “พื้นที่กลาง” เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าทั้ง 2 กลุ่ม และสร้างรายรับจาก “พื้นที่กลาง” ที่สร้างขึ้นโดยเก็บจากลูกค้าทั้งสองกลุ่ม

4. โมเดลเครือข่ายเชื่อมโยง
36



แนวคิด: ธุรกิจตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างกลุ่ม ที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน ตลอดจนมีรูปแบบในการให้บริการ

แตกต่างกัน การด าเนินกิจกรรมของธุรกิจย่อยมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องแยกธุรกิจ ออกเป็นธุรกิจย่อยๆ เพื่อลดความ

ขัดแย้งกันของหน่วยธุรกิจ

37

5. โมเดลธรุกิจแบบแยกส่วน



Women’s Empowerment Principles (WEPs)

1

2

3

4

5

6

7

องคก์ร     CEO,กรรมการ          ฝ่ายบุคคล                ฝ่ายจดัซ้ือ/ฝ่ายการตลาด     ฝ่ายส่ือสารองคก์ร/CSR/IR

สตรี     ผูบ้ริหารระดบัสูง        พนกังาน/ผูจ้ดัการ               Supplier/ ลกูคา้               ชุมชน/ผูถื้อหุน้



THE PRINCIPLE 1 IN ACTION: PVH 



WALMART SUPPLIER INCLUSION INITIATIVE

THE PRINCIPLE 5 IN ACTION:

Project : Empowering women together, 2016

Strategy : 1. Sourcing 9 countries, 200 items 

selling on web.

2. Women-owned certified logo

Impact :  Sourcing US $ 30 billion WOB



ผลกัดนัความเท่าเทียม

หนุนการเติบโตทางธุรกิจ


