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ค ำน ำ 

 กำรจัดกำรศึกษำภำคชีวิต (Life – Long Education) เป็นกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ จำก
ห้องเรียนโดยครูเป็นผู้สอน มำเป็นชุมชน และท้องถิ่นโดยครู เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกให้นักเรียนสร้ำง
ประสบกำรณ์ควำมรู้ พัฒนำทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะนิสัยด้วยประสบกำรณ์ตรง ที่มีกำรบูรณำกำร
ควำมรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เข้ำไปในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ของหน่วยเรียนรู้บูรณำ
กำรแบบสหวิทยำกำร  (interdisciplinary) ที่มุ่งพัฒนำคุณลักษณะนิสัย และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยน ำ
กระบวนกำร Project-based learning: PBL และ Business Model Canvas: BMC บนพ้ืนฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้แก้ปัญหำควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น สร้ำงแรงบันดำลใจพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือ    
กำรบริกำร ขึน้ใช้อ ำนวยควำมสะดวกเกิดประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม 

 แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้จัดในรูปแบบวิชำโครงงำนธุรกิจพอเพียงในรำยวิช ำเพ่ิมเติม 
หรือรูปแบบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ที่วัดผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง โดยถอดประสบกำรณ์ควำมรู้ และ
คุณลักษณะนิสัยผ่ำนทักษะและสมรรถนะกำรปฏิบัติจริง และประเมินผลจำกรำยงำนผลกำรประกอบกำรที่
ช่วยเหลือพ่ึงพำตนเองได้ อย่ำงพอเพียง และยั่งยืน 

       คณะท ำงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project-based Learning 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 
 

สำรบัญ 

1. กำรจัดกำรศึกษำภำคชีวิต (Life – Long Education)      4 
2. กำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบธุรกิจพอเพียง     9 
3. Project-based learning: PBL กับ Business Model Canvas: BMC            13 
4. แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ Project Based Learning by Business Model Canvas      25 
5. อ้ำงอิง                    26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project-based Learning 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 
 

 รูปแบบกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรท ำธุรกิจพอเพียง เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้ตำมหลักกำร    
จัดกำรศึกษำภำคชีวิต (Life – Long Education) ที่น ำกระบวนกำร Project-based learning หรือ PBL      
มำใช้ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ของหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร ( interdisciplinary)             
ให้นักเรียนรวมกลุ่มควำมสนใจแบบเดียวกันที่มองเห็นปัญหำและควำมต้องกำรของคนในท้องถิ่น และสังคม 
เกิดแรงบันดำลใจที่จะแก้ปัญหำกำรด ำเนินวิถีชีวิต และกำรด ำรงชีวิต โดยกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนกำรบริกำร ด ำเนินกำรออกแบบธุรกิจ หรือกำรบริกำรที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มำใช้ เพ่ือให้เกิดกำรช่วยเหลือพ่ึงพำตนเองได้ อย่ำงพอเพียง มั่นคง และยั่งยืน และเป็นไปตำมกรอบ Business 
Model Canvas : BMC ในกำรจัดท ำผังรูปแบบธุรกิจและกำรบริกำร 

 

 กำรจัดกำรศึกษำภำคชีวิต (Life – Long Education) 

 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำนักเรียนไม่ใช่หน้ำที่ของโรงเรียนเพียงฝ่ำยเดียว ถือเป็นหน้ำที่ของภำค
ประชำชนในสังคมที่ต้องร่วมกันส ำรวจปัญหำและน ำมำก ำหนดควำมต้องกำรพัฒนำคนตำมสมรรถนะ
ควำมสำมำรถพึงมีให้ประกอบสัมมำอำชีพแบบพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงพอเพียง ยั่งยืน และมั่นคง และสำมำรถ
มองเห็นโอกำสสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำต่อยอดอย่ำงต่อเนื่องเกิดคุณภำพของกำรด ำเนินชีวิต และด ำรงชีวิตได้
ในสังคมแห่งศตวรรษที่ ๒๑ มีกำรแก้ปัญหำสนองควำมต้องกำรของสังคมในระดับต ำบลและอ ำเภอได้อย่ำง
ยั่งยืน ตรงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ทั้งภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม ภำคบริกำร และภำควิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี เกิดกำรหมุนเวียนรำยได้ภำยใต้เครือข่ำยกลุ่มอำชีพของภำคประชำชนในสังคม ปันผลกลับคืนเป็น
ภำษีเข้ำท้องถิ่นและภำครัฐน ำไปใช้พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข กำรเมือง สร้ำงควำม
สงบสุขลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 

 กำรศึกษำในภำคชีวิต (Life - Long Education) จะเกิดจำกฐำนควำมต้องกำรของชุมชน (Felt-
Needs) ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) อันได้แก่ ผู้น ำชุมชนและท้องถิ่น ผู้แทนภำคกำรประกอบกำร 
ผู้แทนกลุ่มอำชีพอิสระ สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนที่ส ำคัญของภำครัฐ และเอกชน ร่วมก ำหนดปัญหำและ
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ควำมต้องกำรทักษะควำมสำมำรถและคุณลักษณะของคน รองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคม ควำมมั่นคง 
ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่ชุมชนท้องถิ่นพึงพัฒนำภำยใต้วิถีวัฒนธรรมที่ดีงำม เกิดเป็นควำมคิด
ริเริ่มของประชำชน (Initiative) ร่วมกันออกแบบโปรแกรมกำรเรียนที่มีสำระควำมรู้รำยวิชำ กระบวนกำร
เรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผลที่สะท้อนบอกถึงกำรพัฒนำเกิดควำมเปลี่ยนแปลงตำมเป้ำหมำยควำมต้องกำรที่
ก ำหนดไว้ของชุมชนท้องถิ่น ให้คนและระบบเกิดคุณลักษณะกำรช่วยเหลือพ่ึงพำตนเองได้ (Aided Self-Help) 
อย่ำงพอเพียง ยั่งยืน และมั่นคง ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  (People-participation) ที่เข้ำมำ
ประกอบกำรและร่วมกันท ำงำน เกิดผลที่คุณภำพชีวิตของนักเรียน ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนใน
ชุมชนท้องถิ่น ตรงกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในยุคกำรเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสำมำรถมองภำพ
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนได้ดังนี้ 

1. ผลผลิต (Output) เกิดกำรเปลี่ยนแปลงภำยในตัวนักเรียน ประเมินผลจำกนักเรียนมีทักษะ
ควำมรู้และคุณลักษณะนิสัยตรงตำมควำมต้องกำรของสังคม และตรงกับบุคลิกภำพควำมถนัดของตัวนักเรียน 

2. ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนน ำกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภำยในตัวนักเรียนไปใช้ด ำรงชีวิตมี
สัมมำอำชีพ และมีคุณภำพในกำรด ำเนินวิถีชีวิตในสังคมถ่ินฐำน 

3. ผลกระทบ (Impact) สังคม และประเทศชำติพัฒนำได้ตรงทิศทำงกับกำรพัฒนำประเทศใน
ประชำคมโลก น ำภำษีจำกกำรประกอบสัมมำอำชีพของประชำกรมำพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน คุณภำพสังคม 
กำรศึกษำ สำธำรณสุข และควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงต้องหันมำจัดกำรศึกษำในภำค
ชีวิต (Life - Long Education) มุ่งเป้ำหมำยกำรพัฒนำไปที่กำรเกิดทักษะควำมรู้คู่คุณลักษณะนิสัยรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กรอบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน 7 โมดูล กับ 4 รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ ดังนี้ 

 กรอบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน 7 โมดูล 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรของถิ่นฐำนในระดับจังหวัด/อ ำเภอ มีคลังแหล่งเรียนรู้ มีคลังสถำน
ประกอบกำรและคลังแนะน ำลักษณะอำชีพ มีโปรแกรมกำรเรียนตำมสมรรถนะสำขำวิชำชีพ 

2. จัดท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรระดับชั้น มีหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรแบบสหวิทยำกำรของคณะครู     
มีกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดรำยวิชำ และวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ และมำตรฐำนของ
สมรรถนะ มีตำรำงสอนหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรตำมกระบวนกำร QSCCS 

3. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร มีกิจกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ตำมกระบวนกำร 
QSCCS แบบ Problem-Based Learning มีสื่อควำมรู้ประกอบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมขั้นตอนของ
กระบวนกำร QSCCS 

4. จัดกิจกรรมพัฒนำต่อยอดสร้ำงนวัตกรรม มีกิจกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  ตำม
กระบวนกำร QSCCS แบบ Project-Based Learning มีผลงำนและนวัตกรรมของนักเรียน และจัดแสดงและ
ประกวดผลงำน และจัดกิจกรรมเรียนรู้เป็นผู้ประกอบกำร 

5. วัดผลประเมินผลตำมสภำพจริง มีเครื่องมือวัดผลคุณภำพสูง มีกำรแปลผลแสดงผลกำร
ประเมินผลสมดุลเชิงคุณภำพ 
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6. พัฒนำสมรรถนะตำมสำขำวิชำชีพ จัดท ำ Career Path มีรูปแบบฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น 
รูปแบบทวิศึกษำ รูปแบบกำรเตรียมควำมถนัดกลุ่มสำขำวิชำชีพระดับอุดมศึกษำ และรูปแบบกำรเรียนรู้เป็น
ผู้ประกอบกำรท ำธุรกิจพอเพียง มีแบบประเมินบุคลิกภำพควำมเหมำะสมด้ำนอำชีพ มีกำรประเมินสมรรถนะ
ตำมสำขำวิชำชีพ มีกำรเทียบโอนหน่วยกิตรับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

7. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจัดกำรเรียนรู้ มีระบบ อุปกรณ์และครุภัณฑ์รองรับกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้
อย่ำงรวดเร็วกว้ำงขวำง มีจริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยี 

 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 4 รูปแบบ 
1. รูปแบบฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น 
2. รูปแบบทวิศึกษำ 
3. รูปแบบเตรียมควำมถนัดเฉพำะทำงกลุ่มสำขำวิชำชีพอุดมศึกษำ 
4. รูปแบบกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรท ำธุรกิจพอเพียง 

 กำรจัดรูปแบบกำรเรียนรู้ 4 รูปแบบ โดยกำรบริหำรจัดกำร 7 โมดูล เป็นกำรบูรณำกำรวิถีกำร
ด ำเนินชีวิต และกำรด ำรงชีวิตเข้ำสู่โปรแกรมกำรเรียนและสู่รำยวิชำ มีกำรจัดท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรแบบ    
สหวิทยำกำร ( interdisciplinary) โดยน ำเอำกรอบกำรเรียนรู้บันได 5 ขั้น (Five Step For Learn) หรือ 
QSCCS มำใช้ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ให้เกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้นักเรียนสำมำรถน ำหลัก
ควำมรู้มำแก้ปัญหำและอธิบำยกระบวนกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินวิถชีีวิตและกำรด ำรงชีวิตจริงได้ จนสำมำรถ
พัฒนำควำมรู้ องค์ควำมรู้เป็นศำสตร์ใหม่ขึ้น หรือเกิดอนุศำสตร์ใหม่นั่นเอง ซึ่งถือเป็นบทบำทที่ส ำคัญของกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ เพ่ือกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้พัฒนำคุณภำพชีวิตได้
จริงตั้งแต่ขณะยังเรียน กำรจัดกำรศึกษำในภำคชีวิต (Life - Long Education) จึงให้ควำมส ำคัญกับกำร
จัดรูปแบบกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรท ำธุรกิจพอเพียง เนื่องจำกจะท ำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหำ
ควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น เกิดแรงบันดำลใจสร้ำงผลิตภัณฑ์ และกำรบริกำร มำใช้อ ำนวยควำมสะดวก
และแก้ปัญหำพัฒนำคุณภำพชีวิตของตนและชุมชนท้องถิ่นได้จริง อีกทั้งยังเป็นกำรน ำเอำทักษะควำมรู้และ
คุณลักษณะนิสัยจำกกำรเรียนรู้ใน 3 รูปแบบมำใช้พัฒนำกำรประกอบกำรและท ำธุรกิจขึ้นมำใช้ในกำรด ำเนิน
วิถีชีวิตได้จริง ถือว่ำเป็นกำรประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลงทักษะควำมรู้และคุณลักษณะนิสัยในตัวนักเรียน 
น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรประกอบสัมมำอำชีพเพ่ือด ำรงชีวิต แก้ปัญหำสนองควำมต้องกำรกำรพัฒนำของชุมชน 
สังคม และประเทศชำติอย่ำงเชิงประจักษ์ 
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 กำรจัดกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรท ำธุรกิจพอเพียง บูรณำกำรเข้ำสู่รำยวิชำเพ่ิมเติม หรือ
กิจกรรมชุมนุม แบบสหวิทยำกำร (interdisciplinary) จะเป็นกำรจัดกำรศึกษำในภำคชีวิต (Life - Long 
Education) ที่ท ำให้นักเรียนตระหนักและเรียนรู้หลักกำรด ำเนินวิถชีีวิต และกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพด้วย
ตัวนักเรียนเอง 

 คณะครูและนักเรียนจะท ำกำรส ำรวจและเรียนรู้ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในสังคม
ระดับต ำบล และอ ำเภอ อำจใช้วิจัยเชิงส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำยผู้บริโภคกลุ่มต่ำงๆ มีลักษณะพิเศษที่สะท้อน
ปัญหำและควำมต้องกำรสิ่งใดบ้ำง  

 ก ำหนดผลิตภัณฑ์ หรือกำรบริกำร ที่น ำไปใช้แก้ปัญหำ และบอกลักษณะพิเศษ จุดเด่นที่สนอง
ควำมต้องกำรกลุ่มเป้ำหมำยผู้บริโภคเฉพำะกลุ่มได้ดีกว่ำผลิตภัณฑ์ หรือกำรบริกำรเดิม เพ่ือท ำวิจัยเชิงส ำรวจ
แหล่งที่ได้มำซึ่งวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หรือกำรบริกำร ที่มำใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ กำร
บริกำรใหม่ที่จะเกิดขึ้น ที่มองไปถึงกำรเป็นพันธมิตร หรือพัฒนำขึ้นเป็นหุ้นส่วน ที่ท ำให้เกิดกำรลดต้นทุนกำร
ผลิต และใช้เป็นจุดเด่นควำมเป็นพิเศษที่เหนือกว่ำ ท ำกลยุทธ์สื่อสำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือกำรบริกำร 

 กำรท ำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Community Learning : PLC) เป็นกำรรวมกลุ่ม
ควำมสนใจกำรท ำผลิตภัณฑ์ หรือกำรบริกำรแบบเดียวกัน หรือเอ้ือต่อกัน มำท ำกำรประกอบกำรท ำธุรกิจ
ร่วมกัน ซึ่งในโรงเรียนงำนแนะแนวจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนค้นพบตัวตน ค้นพบบุคลิกภำพลักษณะกำรท ำงำน 
และรู้จักลักษณะอำชีพต่ำงๆ แนะน ำสถำนประกอบกำร กลุ่มอำชีพอิสระที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นที่
ปรึกษำกำรประกอบกำรท ำธุรกิจ และหำแนวร่วมพันธมิตร หรือหุ่นส่วนกำรค้ำต่อกัน ในทำงปฏิบัตินักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจะผ่ำนประสบกำรณ์มำก่อน จึงเป็นหลักให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเข้ำ
มำรวมกลุ่ม หรือเป็นพันธมิตรกำรผลิตได้ดี 
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 คณะครูในโรงเรียนจัดท ำรำยวิชำโครงงำนธุรกิจพอเพียงเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมชุมนุม
ท ำธุรกิจพอเพียง และที่ส ำคัญครูผู้สอนทุกรำยวิชำจะต้องร่วมกันท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร  
(interdisciplinary) โดยวิเครำะห์หลักควำมรู้ของตัวชี้วัดน ำไปเทียบเคียงกับหลักควำมรู้ที่ใช้ให้เหตุผลและ
อธิบำยกระบวนกำรและขั้นตอนกำรประกอบกำรท ำธุรกิจพอเพียง เพ่ือจะได้วัดผลและประเมินผล และสร้ำง
เครื่องมือวัดผลทักษะควำมรู้และคุณลักษณะนิสัยได้ตรงกับกระบวนกำรและขั้นตอนที่ได้วิเครำะห์ไว้ ซึ่งจะท ำ
ให้รู้ได้ว่ำน ำจ ำนวนเวลำของตัวชี้วัดรำยวิชำมำบูรณำกำรตำมกระบวนกำรและขั้นตอนจ ำนวนเท่ำไร จะท ำให้
สำมำรถใช้เป็นกรอบเวลำต่อสัปดำห์ในกำรจัดตำรำงสอนในกำรท ำกิจกรรมโครงงำนธุรกิจพอเพียง ส่วนเวลำ
และตัวชี้วัดที่ไม่ได้น ำมำบูรณำกำรครูรำยวิชำสำมำรถใช้เป็นกรอบเวลำต่อสัปดำห์ในกำรจัดตำรำงสอนเฉพำะ
วิชำที่ไม่ได้น ำตัวชี้วัดรำยวิชำมำบูรณำกำร 

 ก่อนให้นักเรียนกลุ่มที่สนใจกำรประกอบกำรท ำธุรกิจแบบเดียวกัน หรือที่เอ้ือต่อกัน จัดท ำแผนผัง
ธุรกิจกำรประกอบกำรตำมกระบวนและขั้นตอนกำรผลิต คณะครูจะต้องจัดกิจกรรมให้สืบค้น ศึกษำแนวทำง
กำรท ำผั งธุรกิจของ Canvas (Business Model Canvas : BMC) และให้กลุ่มนักเรียนได้แลกเปลี่ ยน
ประสบกำรณ์ควำมรู้หำข้อสรุป น ำเสนอเพ่ือให้ครูวัดผลควำมรู้และชี้แนะสรุปองค์ควำมรู้ Business Model 
Canvas แล้วให้นักเรียนท ำกิจกรรมลงส ำรวจกำรประกอบกำรท ำธุรกิจที่เป็นพ้ืนฐำนกำรพัฒนำต่อยอดเพ่ือ
เรียนรู้กำรถอดประสบกำรณ์ข้อเด่น ข้อด้อย และศึกษำ สืบค้นทฤษฎีควำมรู้ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องมำให้เหตุผลและ
อธิบำยกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนเดิม ที่ใช้สถำนประกอบกำร หรือกลุ่มอำชีพอิสระเป็นที่ปรึกษำและ
ผู้เชี่ยวชำญ โดยนักเรียนรำยบุคคลจะต้องรำยงำนกำรถอดประสบกำรณ์กำรเกิดทักษะที่ถูกอธิบำยให้เหตุผล
ควำมรู้และคุณลักษณะนิสัยในแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนเป็นระยะๆ  

 กำรจัดท ำผังธุรกิจกำรประกอบกำรตำมกระบวนกำรและขั้นตอนกำรผลิต นักเรียนจะยึด 9 กรอบ 
ของ Business Model Canvas ร่วมกันระดมควำมคิดเห็นปัญหำควำมต้องกำรเฉพำะของกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้บริโภค ลักษณะพิเศษ วัตถุดิบ และจุดเหนือกว่ำของผลิตภัณฑ์ หรือกำรบริกำร ช่องทำงกำรน ำส่งผลิตภัณฑ์ 
กำรบริกำร อ ำนวยควำมสะดวกและเกิดควำมไว้วำงใจ กำรกำรระดมทุน ผลก ำไรสุทธิเมื่อหักต้นทุน กำรสร้ำง
พัฒนำกระบวนกำรผลิต พัฒนำบุคลำกร บรรจุภัณฑ์ และบริกำร กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ดูแลประโยชน์กลุ่ม
ผู้บริโภค กำรสร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำที่เอ้ือส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ต่อกัน หรือพัฒนำเป็นหุ้นส่วนต่อกัน กำร
จัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย และรำยงำนผลประกอบกำร ดังนั้นควำมส ำเร็จกำรประกอบกำรท ำธุรกิจพอเพียง 
จึงขึ้นอยู่กับกำรร่วมกันวิเครำะห์ผังธุรกิจ นักเรียนจะต้องช่วยกันออกแบบหำข้อสรุปเป็นกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรท ำงำนอย่ำงละเอียด และจัดท ำเป็นเค้ำโครงโครงงำนกำรท ำธุรกิจพอเพียง ซึ่งกลุ่มนักเรียนจะต้อง
น ำเสนอต่อคณะครู และผู้เชี่ยวชำญภำคธุรกิจ เพ่ือตรวจสอบควำมเชื่อมโยงกระบวนกำรและขั้นตอนกำร
ท ำงำน และพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลในกำรอธิบำยหลักควำมรู้ตำมที่ได้ศึกษำสืบค้นมำ ในขั้นตอนนี้
ครูผู้สอนในแต่ละวิชำจะได้มีโอกำสพิจำรณำวิเครำะห์หลักควำมรู้ของตัวชี้วัดรำยวิชำ เพ่ือจะได้ชี้แนะสื่อแหล่ง
สืบค้นควำมรู้เพ่ิมเติมที่นักเรียนสำมำรถน ำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 กำรจัดวำงคนตำมผังธุรกิจ ถือเป็นกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนของแผน
ธุรกิจและกระบวนกำรผลิต จะต้องมีกำรประชุมประเมินและแก้ปัญหำพัฒนำกำรประกอบกำรแต่ละอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นระยะๆ ซึ่งครูผู้สอนรำยวิชำสำมำรถวัดผลตำมตัวชี้วัดรำยวิชำ โดยเขียนรำยงำนกำรน ำหลักควำมรู้
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ของตัวชี้วัดรำยวิชำมำใช้อธิบำยกำรเกิดทักษะตำมกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน พร้อมรำยงำน
คุณลักษณะนิสัยต่อกำรใช้เครื่องมือตำมกระบวนกำร และต่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิต ส ำหรับ
กำรประเมินคุณภำพของผลิตภัณฑ์ หรือกำรบริกำร จะดูท่ีผลของกำรท ำธุรกิจได้จริงเกิดเป็นรำยได้ ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยผู้บริโภคได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งถ้ำขำดทุนแต่สำมำรถอธิบำยให้เหตุผลสำเหตุได้ 
บอกแนวทำงแก้ไขปรับปรุงได้ก็ถือว่ำเป็นกำรได้เรียนรู้ได้รับประสบกำรณ์ตรง 

 กำรประเมินผลควำมรู้ โดยจัดนิทรรศกำรที่มีชีวิตจัดมหกรรมจ ำหน่ำยสินค้ำจำกกำรผลิตของ
นักเรียน ที่แสดงแผนผังนักเรียนในขั้นกำรผลิตที่สำมำรถอธิบำยกำรน ำหลักควำมรู้มำอธิบำยกระบวนกำรผลิต
ได้และแสดงกำรท ำงำนจัดจ ำหน่ำยได้จริง 

 

 กำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบธุรกิจพอเพียง 

 ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงใช้หลักกำร
อธิบำยปรำกฏกำรณ์ และเหตุกำรณ์ เพ่ือให้เกิดกำรปรับตัวได้ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพสังคม สิ่งแวดล้อม 
ท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงข้ำมวัฒนธรรม ที่เป็นกลุ่มทักษะชีวิตและกำรท ำงำนที่มีผลต่อสังคมกำรเป็นอยู่ จึงต้อง
ใช้กำรสื่อสำร ให้เหตุผลสืบค้นวิเครำะห์ แก้ปัญหำ สังเครำะห์จัดระบบควำมรู้อย่ำงมีวิจำรณญำณ น ำหลัก
ทฤษฎีควำมรู้ที่ได้มำใช้อธิบำยสื่อสำรปรำกฏกำรณ์กำรที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินวิถีชีวิต และเกิดกระบวนกำรคิด
เชิงสร้ำงสรรค์พัฒนำต่อยอดเป็นนวัตกรรม ใช้กำรสื่อสำรให้กลุ่มคนและสังคมรับรู้ เข้ำใจ เกิดกำรท ำงำน
ร่วมกันหรือน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ถือเป็นกลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม โดยกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งโลกแห่ง
ศตวรรษที่ 21 มีอิทธิพลมำจำกสื่อ เทคโนโลยี และสำรสนเทศ ดังนั้นจึงใช้กลุ่มทักษะด้ำนสื่อ เทคโนโลยี และ
สำรสนเทศ อย่ำงมีควำมเท่ำทันไม่ตกอยู่ภำยใต้กำรชวนเชื่อ โดยต้องมีกำรวิเครำะห์สื่อ เทคโนโลยี และ
ประเมินสำรสนเทศให้เกิดควำมเท่ำทัน สมเหตุสมผลก่อนน ำมำใช้อธิบำยแก้ปัญหำปรำกฏกำรณ์ในกำรเรียนรู้ 
พัฒนำนวัตกรรม สู่กำรด ำเนินวิถีชีวิต และด ำรงชีวิต โดยที่ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเหรียญอีกด้ำน
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หนึ่งที่กล่ำวถึงหลักกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ และเหตุกำรณ์ในกำรด ำเนินวิถีชีวิตให้น ำหลักควำมรู้และ
คุณลักษณะนิสัยตำมมำตรฐำนคุณธรรม มำให้เหตุผลและอธิบำย ซึ่งเท่ำกับสองเงื่อนไขควำมรู้ และเงื่อนไข
คุณธรรม กับอีกหนึ่งห่วงกำรใช้เหตุผลของกำรด ำเนินวิถีชีวิต โดยที่กำรน ำไปสู่กำรด ำรงชีวิต สำมำรถประกอบ     
สัมมำอำชีพได้ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จะยึดเอำอีกสองห่วงควำมพอประมำณกับห่วงกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง เกิดผลกำรท ำงำนประกอบสัมมำอำชีพที่ช่วยเหลือพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน และ
มั่นคง ซึ่งถูกก ำหนดเป็นกรอบของกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรท ำธุรกิจพอเพียง ที่ใช้ทฤษฎีของ Business 
Model Canvas: BMC เป็นหลักควำมรู้ในกำรสร้ำงกระบวนกำรเป็นหลักในกำรประกอบกำรและท ำธุรกิจ
พอเพียง และใช้ทฤษฎี Five Step for Learn และทฤษฎี Problem & Project Based Learning สร้ำง
กิจกรรมและขั้นตอนกำรท ำงำน ที่ตรวจสอบกระบวนกำรเกิดทักษะ คุณลักษณะ และควำมรู้แห่งศตวรรษที่ 
21 ได้ด้วยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักกำรก ำกับ ตรวจสอบกระบวนกำร 

  Five Step for Learn หรือบันได 5 ขั้นแห่งกำรเรียนรู้ น ำมำใช้สร้ำงกิจกรรมและขั้นตอนกำร
ท ำงำนในแต่ละกรอบกระบวนกำรของ Business Model Canvas: BMC เป็นแนวกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้วิธีสอนแบบ Problem & Project based learning หรือแบบโครงงำน ออกแบบกิจกรรมและขั้นตอน
กำรเรียนรู้ เพ่ือหำค ำตอบของประเด็นปัญหำอย่ำงสมเหตุสมผล ที่จะน ำมำจัดระบบควำมรู้ เกิดแรงบันดำลใจ
พัฒนำต่อยอดสร้ำงผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม น ำไปเสนอ สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันพัฒนำและเผยแพร่สู่กำรใช้
ประโยชน์อ ำนวยควำมสะดวกต่อวิถีกำรด ำเนินวิถีชีวิต และกำรด ำรงชีวิตของบุคคลและสังคม Five Step for 
Learn ประกอบด้วย กำรตั้งค ำถำม (Learn to Question: Q) กำรแสวงหำสำรสนเทศ (Learn to Search: S) 
กำรจัดระบบสร้ำงควำมรู้ (learn to Construct: C) กำรน ำเสนอสื่อสำร (Learn to Communicate: C) และ
กำรตอบแทนสังคม (Learn to Service: S) มีรำยละเอียดดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 กำรเรียนรู้ตั้งค ำถำม หรือขั้นตั้งค ำถำม (Learn to Question: Q) 

 เป็น Problem based learning ช่วงที่  1 ที่ จะกระตุ้น ให้นัก เรียนฝึกสั ง เกตสถำนกำรณ์  
ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ จนเกิดควำมสงสัย จำกนั้นฝึกให้เด็กตั้งค ำถำมส ำคัญ รวมทั้งกำรคำดคะเนค ำตอบ ด้วยกำร
สืบค้นควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ และสรุปค ำตอบชั่วครำว กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประกอบด้วย 

1. กำรจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ สถำนประกอบกำร และแนะน ำลักษณะอำชีพ ซึ่งต้องเป็นสภำพ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นของนักเรียนเอง ที่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของนักเรียน 

2. กำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดและออกแบบหน่วยเรียนรู้บูรณำกำร ซึ่งบทบำทคณะครูจะต้องรู้จักและ
เรียนรู้ปรำกฏกำรณ์ที่เป็นกระบวนกำรเกิดของแหล่งเรียนรู้ สถำนประกอบกำร และลักษณะกำรประกอบ
อำชีพ เรียนรู้ไปก่อนหรือพร้อมกับนักเรียนก็ได้ เพ่ือที่จะน ำหลักควำมรู้ของตัวชี้วัดรำยวิชำ และหลักควำมรู้
แห่งศตวรรษท่ี 21 ไปบูรณำกำรให้เหตุผลและอธิบำยในแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอน ซึ่งจ ำเป็นที่ต้องให้หลัก
ควำมรู้จำกหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และหลำกหลำยศำสตร์ควำมรู้  ก ำหนดกระบวนกำรแต่ละกระบวนกำร
เป็นหน่วยเรียนรู้บูรณำกำร 

3. กำรส ำรวจชุมชน ก ำหนดปัญหำ สร้ำงแรงบันดำลใจ ซึ่งต้องจัดกิจกรรมลงไปส ำรวจในสภำพ
จริง ฝึกนักเรียนให้ใช้ทักษะกำรสังเกตท่ีใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ในกำรเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภำพ และเชิงปริมำณ 
เพ่ือเกิดกำรกระตุ้นให้เกิดประเด็นค ำถำมสงสัย คำดคะเนค ำตอบ อำจสืบค้นควำมรู้เบื้องต้นจำกแหล่งต่ำงๆ 
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และสรุปค ำตอบชั่วครำว โดยที่ประเด็นค ำถำมจะต้องถูกฝึกให้นักเรียนถำมถึงปรำกฏกำรณ์ว่ำท ำไมจึงเกิด 
อะไรเป็นองค์ประกอบหรือตัวแปรที่เป็นสำเหตุให้เกิด และกำรเกิดมีกระบวนกำรขั้นตอนอย่ำงไร 

 

 ขั้นตอนที่ 2 กำรเรียนรู้แสวงหำสำรสนเทศ (Learn to Search: S) 

 เป็น Problem based learning ช่วงที่ 2 ที่จะฝึกให้นักเรียนออกแบบและวำงแผน เพ่ือรวบรวม
ข้อมูล สำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ เป็นขั้นที่เด็กใช้หลักกำรนิรภัย (Deduction reasoning) เพ่ือกำร
ออกแบบข้อมูล ให้เหตุผล จัดระบบควำมรู้ ซึ่งครูอำจช่วยกระตุ้นโดยกำรแนะน ำแหล่งควำมรู้เบื้องต้นใน
ลักษณะบรรณำนุกรมให้นักเรียนเริ่มมองเห็นแนวทำงกำรออกแบบและวำงแผนกำรสืบค้นควำมรู้ กิจกรรมกำร
เรียนรู้ประกอบด้วย 

1. กำรสืบค้นควำมรู้และวิเครำะห์ควำมเป็นเหตุผล ซึ่งกำรชี้แนะด้วยบรรณำนุกรมเบื้องต้นจะช่วย
ให้นักเรียนน ำไปใช้ออกแบบวำงแผนกำรสืบค้น รวบรวมควำมรู้ เพ่ือน ำไปให้เหตุผล วิเครำะห์อธิบำย
ปรำกฏกำรณย์ืนยัน หรือโต้แย้งกำรคำดกำรค ำตอบชั่วครำวเดิม และจัดระบบควำมรู้ใหม่อย่ำงใช้วิจำรณญำณ 

2. ระดมควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้หำข้อสรุป ซึ่งกำรรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
ควำมรู้จำกที่แต่ละคนได้ให้เหตุผลสร้ำงองค์ควำมรู้มำแลกเปลี่ยนหำข้อสรุปร่วมกันจะท ำให้เห็นควำมเหมือน
และควำมต่ำงที่เกิดเป็นข้อสรุปสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เป็นไปตำมหลักสำกลยอมรับร่วมกัน น ำเสนอสื่อสำรระหว่ำง
กลุ่มผู้เรียนที่มีคณะครูจะช่วยสรุปและเพ่ิมเติมหลักควำมรู้ที่จ ำเป็นหรือที่ขำดหำยไปให้กับนักเรียนเป็นช่วง
ต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ (learn to Construct: C) 

 เป็น  Problem based learning ที่นักเรียนผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ อ้ำงอิงควำม
น่ำเชื่อถือมำแล้ว และเกิดข้อคับข้องใจ มองเห็นปัญหำ ในกำรด ำเนินวิถีชีวิต และด ำรงชีวิตที่ควรได้รับกำร
แก้ไขและพัฒนำต่อยอดจำกของเดิมที่เป็นอยู่ เกิดแรงบันดำลใจพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม รวมถึงกำร
บริกำรขึ้นใช้ทดแทนของเดิม โดยท ำกำรเก็บรวมรวมข้อมูลเ พ่ิมเติม ศึกษำสืบค้นคว้ำหลักทฤษฎีควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ออกแบบจัดระบบควำมรู้สร้ำงโครงร่ำงโครงงำนเพ่ือตอบสมมติฐำน ที่ประกอบด้วย
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กระบวนกำรขั้นตอนวิธีท ำงำนและมีหลักทฤษฎีควำมรู้มำอธิบำยได้อย่ำงสมเหตุสมผล มีกำรพิสูจน์ ทดลอง
กระบวนกำรและขั้นตอนบันทึกเกิดผลตำมหลักทฤษฎีควำมรู้ที่น ำมำให้เหตุผล มีกำรคิดวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
ปริมำณและเชิงคุณภำพ กำรสื่อควำมหมำยข้อมูลด้วยแบบต่ำงๆ หรือด้วยผังกรำฟิก กำรแปรผล จนถึงกำร
สรุปผล หรือกำรสร้ำงค ำอธิบำย เป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ซึ่งเป็นแก่นควำมรู้ประเภทข้อเท็จจริง  ค ำนิยำม   
มโนทัศน์ หลักกำร กฎ และทฤษฏี กำรจัดกิจกรรมประกอบด้วย 

1. ออกแบบสร้ำงพิสูจน์สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อนักเรียนได้สืบค้นหลักทฤษฎีควำมรู้
มำอธิบำยกระบวนกำรขั้นตอนเดิม และทฤษฎีควำมรู้ใหม่ที่เก่ียวข้อง กลุ่มนักเรียนจะร่วมกันถอดประสบกำรณ์
ควำมรู้ โดยกำรจ ำลองกำรสุ่มส ำรวจ หรือจ ำลองสร้ำงกระบวนกำรเดิมทดลองท ำกำรพิสูจน์ยืนยันตัวทฤษฎี
ควำมรู้เดิม และใหม่เพ่ือควำมมั่นใจก่อนที่จะน ำไปใช้แก้ปัญหำอธิบำยกำรสร้ำงกระบวนกำรและขั้นตอนวิธีกำร
ท ำงำนพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ 

2. ทดลองสร้ำงกระบวนกำรท ำ Project based learning: PBL กลุ่มนักเรียนจะส ำรวจปัญหำ
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเลือกส่วนที่ส ำคัญและเป็นควำมสนใจของกลุ่มนักเรียน 
สร้ำงแรงบันดำลใจพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือกำรบริกำร โดยร่วมกันออกแบบสร้ำงกระบวนกำรและขั้นตอนวิธีกำร
ท ำงำนเพ่ือไปสู่สมมติฐำนตำมแรงบันดำลใจ ซึ่งนักเรียนจะช่วยกันน ำหลักทฤษฎีควำมรู้ที่รวบรวมสืบค้นมำได้
ร่วมกันอภิปรำย อธิบำยและแก้ปัญหำอย่ำงสมเหตุสมผล จนได้ข้อสรุปจัดท ำโครงร่ำงโครงงำน น ำเสนอครูและ
ผู้เชี่ยวชำญเพ่ือตรวจสอบกระบวนกำรและกำรให้เหตุผลเพื่อให้ข้อเสนอแนะควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ 

 ขั้นตอนที่ 4 กำรเรียนรู้เพ่ือกำรสื่อสำร (Learn to Communicate: C) 

 เป็นทักษะชีวิตและกำรท ำงำน ช่วงที่ 1 ที่มีกำรน ำผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม หรือกำรบริกำร ตำมที่ได้
ศึกษำพัฒนำทดลองซ้ ำจนมั่นใจ มำน ำเสนอ สื่อสำร สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจไปถึงกลุ่มเป้ำหมำยและกลุ่ม
ผู้บริโภคให้มองเห็นคุณค่ำและน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในกำรด ำเนินวิถีชีวิต และด ำรงชีวิต กำรจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย กำรสรุป น ำเสนอสื่อสำร จัดกำรควำมรู้  ซึ่งต้องใช้วิธีที่หลำกหลำย ด้วยกำรใช้ภำษำที่ถูกต้อง 
ชัดเจน และเป็นที่เข้ำใจ อำจเป็นกำรน ำเสนอภำษำ และน ำเสนอด้วยวำจำ หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ขั้นตอนที่ 5 กำรเรียนรู้เพ่ือตอบแทนสังคม (Learn to Service: S) 

 เป็นทักษะชีวิตและกำรท ำงำน ช่วงที่ 2 ที่มกีำรให้นักเรียนน ำผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และกำรบริกำร
ไปแนะน ำอ ำนวยควำมสะดวกข้อติดขัดฝึกทักษะกำรใช้งำน หรือให้ค ำปรึกษำให้ควำมรู้ที่เข้ำใจให้เกิดประโยชน์
ใช้งำนกันอย่ำงแพร่หลำย กำรจัดกิจกรรมประกอบด้วย กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) จดลิขสิทธิ์ เผยแพร่ให้
ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก และบริกำรให้เกิดทักษะกำรใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่ำงกว้ำงขวำง 
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Project-based Learning: PBL by Business Model Canvas: BMC 

 

 หลังจำกกลุ่มนักเรียนและคณะครูร่วมกันวิเครำะห์กระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนตำม          
9 กรอบ ของผังรูปแบบธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) แล้ว กลุ่มนักเรียนจะใช้กระบวนกำรและ
ขั้นตอนดังกล่ำว มำก ำหนดรำยละเอียดวิธีกำรท ำงำน และจัดท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร 
(interdisciplinary) จำกกำรสร้ำงหัวเรื่อง (Theme) หรือชื่อกำรประกอบกำรท ำธุรกิจพอเพียงขึ้นมำ โดยครู
จะช่วยแนะน ำสื่อ แหล่งสืบค้นทฤษฎีควำมรู้ที่น ำไปให้เหตุผลอธิบำยและแก้ปัญหำกระบวนกำรและขั้นตอน
วิธีกำรท ำงำนในแต่ละกรอบของผังธุรกิจ (Business Model Canvas) ซึ่งครูรำยวิชำต่ำงๆ จะต้องเตรียมกำร
วิเครำะห์หลักควำมรู้ของตัวชี้วัดรำยวิชำ เพ่ือน ำไปเลือกวิเครำะห์สื่อเทคโนโลยี และประเมินสำระเนื้อหำ
ควำมรู้ในสื่อเทคโนโลยี น ำไปใช้แนะน ำให้นักเรียนน ำไปให้เหตุผลอธิบำยและแก้ปัญหำดังกล่ำว ซึ่งกลุ่ม
นักเรียนจะเห็นว่ำปรำกฏกำรณ์ในแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอนท ำงำนจะใช้หลักควำมรู้จำกศำสตร์หลำย
แขนงมำช่วยกันอธิบำย ทั้งหลักควำมรู้จำกรำยวิชำพ้ืนฐำน ๘ กลุ่มสำระ และหลักควำมรู้เชิงบูรณำกำรส ำหรับ
ศตวรรษท่ี ๒๑ ได้แก่ ควำมรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ควำมรู้ด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และกำร
เป็นผู้ประกอบกำร (Financial, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) ควำมรู้ด้ำนกำรเป็น
พล เมื องที่ ดี  (Civil Literacy) ควำมรู้ ด้ ำนสุ ขภำพ (Health literacy) และควำมรู้ ด้ ำนสิ่ ง แวดล้อม 
(Environmental literacy) 
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 Project-based learning หรือ PBL เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้โดยกำรน ำปัญหำมำเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ เกิดขึ้นจำกแนวคิดตำมทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบสร้ำงสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้
ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ใหม่ จำกกำรใช้ปัญหำที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของกำรเรียนรู้ (Learning Context) 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกำรคิดวิเครำะห์และคิดแก้ปัญหำ รวมทั้งได้ควำมรู้ตำมศำสตร์ในสำขำวิชำที่ตน
ศึกษำ ไปพร้อมกันด้วย กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนต่อยอดด้วยโครงงำน จึงเป็นผลมำจำกกระบวนกำร
ท ำงำนที่ต้องอำศัยควำมเข้ำใจและกำรแก้ไขปัญหำเป็นหลัก ถ้ำมองในแง่ของยุทธศำสตร์กำรสอน Project-
based learning เป็นเทคนิคกำรสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ำกับปัญหำด้วย
ตนเอง จะท ำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในกำรคิดหลำยรูปแบบ เช่น กำรคิดวิจำรณญำณ คิดวิเครำะห์ กำรคิด
สังเครำะห ์กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ และกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ น ำไปสู่กำรเกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน และทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อเทคโนโลยี     
จึงน ำเอำกระบวนกำรของ Five Step for Learn มำใช้เป็นกรอบกำรออกแบบกิจกรรม Project-based 
learning ให้มีกำรเกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้มคีวำมสมบูรณ์ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 

 กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรให้ผู้เรียนถอดประสบกำรณ์ควำมรู้จำกปรำกฏกำรณ์ สิ่งแวดล้อม         
ในสถำนกำรณ์จริง ที่เป็นกลุ่มปัญหำที่สนใจ ว่ำท ำไมจึงเกิดขึ้น มีตัวแปรอะไรเป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิด และมี
กระบวนกำรและวิธีกำรเกิดได้อย่ำงไร ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนหำค ำตอบให้ชัด เพ่ือหำหลักทฤษฎีควำมรู้มำ
อธิบำย และหำทฤษฎีควำมรู้อ่ืนมำปรับเปลี่ยนหรือพัฒนำต่อยอดให้สำมำรถน ำมำใช้แก้ปัญหำและอธิบำย
กระบวนกำรและขั้นตอนใหม่ได้อย่ำงชัดเจนเกิดแรงบันดำลใจที่จะน ำไปสู่สมมติฐำนที่จะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์   
ตัวใหม่ น ำไปใช้สนองควำมต้องกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินวิถีชีวิต  และกำรด ำรงชีวิตของคนใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

 กำรก ำหนดเค้ำโครงของโครงงำนถือเป็นกำรน ำเสนอกรอบควำมคิดในกำรพิสูจน์และยืนยัน
สมมติฐำน ซึ่งนักเรียนจะใช้ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ออกแบบกระบวนกำรและขั้นตอนวิธีท ำงำนให้ชัดเจนที่จะ
น ำไปสู่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือกำรบริกำรที่ดีกว่ำเดิม ในแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอนวิธีท ำงำน นักเรียน
จะใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ คิดแบบมีวิจำรณญำณ จัดระบบควำมคิด สังเครำะห์ควำมรู้ที่น ำเอำทฤษฎี
ควำมรู้มำใช้แก้ปัญหำและอธิบำยในแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอนวิธีท ำงำน และมีควำมละเอียดพอที่จะท ำให้
มองเห็นกำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และช่วงเวลำ ที่เป็นกำรเก็บรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนอง
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้นกำรออกแบบ
กระบวนกำรและขั้นตอนใหม่ที่รองรับด้วยค ำอธิบำยด้วยหลักทฤษฎีควำมรู้ผู้เรียนจะสำมำรถน ำไปเขียนเค้ำ
โครงของโครงงำน ที่ใช้น ำเสนอต่อคณะครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชำญภำคประกอบกำร 

 กำรน ำเสนอเค้ำโครงของโครงงำนของกลุ่มนักเรียนต่อคณะครูผู้สอน จะท ำให้คณะครูมีโอกำสรับรู้
และวิเครำะห์กระบวนกำรและขั้นตอนวิธีท ำงำนที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ โดยเฉพำะครูรำยวิชำจะได้ท ำกำร
ตรวจสอบกำรให้เหตุผลต่อกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน ที่สำมำรถน ำทฤษฎีควำมรู้มำใช้แก้ปัญหำและ
อธิบำยได้อย่ำงสมเหตุสมผล และครูรำยวิชำจะได้น ำทฤษฎีควำมรู้ดังกล่ำวไปวิเครำะห์ ควำมเกี่ยวข้องและ
เชื่อมโยงกับหลักควำมรู้ของตัวชี้วัดใดได้บ้ำงในแต่ละรำยวิชำ เพ่ือน ำไปเตรียมสื่อควำมรู้ ใช้ชี้แนะแหล่งสืบค้น
ควำมรู้ที่เป็นหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่อ Offline ตลอดจนสื่อ Online ที่จะช่วยให้นักเรียนน ำกลับไปทบทวน
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กระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนได้อย่ำงรอบครอบ ส ำหรับหลักควำมรู้ของตัวชี้วัดใดที่ยังไม่ได้น ำมำใช้
อธิบำยให้เหตุผลตำมเค้ำโครงของโครงงำน ครูผู้สอนรำยวิชำนั้นจะได้น ำไปเตรียมจัดกระบวนกำรเรียนรู้เป็น
รำยวิชำต่ำงหำกที่นอกเหนือจำกวิชำโครงงำน ประเด็นกำรวัดผลและประเมินผลต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
สภำพจริง โดยวัดผลและประเมินผลได้ตั้งแตก่ำรให้เหตุผลอธิบำยกระบวนกำรและข้ันตอน และขณะทีน่ักเรียน
ไดเ้ริ่มลงมือปฏิบัติพิสูจน์ยืนยันสมมติฐำน ที่ตรวจสอบได้จำกกำรบันทึกผลในแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอนวิธี
ท ำงำนของนักเรียน ซึ่งเป็นไปตำมสถำนกำรณ์จริง (authentic assessment) จำกทักษะในกำรปฏิบัติ และน ำ
หลักควำมรู้ ตลอดจนคุณลักษณะนิสัยมำอธิบำยกำรเกิดทักษะในแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน 
วิธีกำรวัดผลทักษะควำมรู้และคุณลักษณะนิสัย ในขณะนักเรียนปฏิบัติท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ (Learning 
process) สำมำรถวัดผลได้จำกผลงำน (Product) ที่เกิดขึ้นจำกกำรเรียนรู้ (Learning product) วัดผลได้จำก
กระบวนกำรท ำงำน (Process) และวัดผลได้จำกทั้งผลงำนและกระบวนกำร (Product and Process) ซึ่งครู
สำมำรถเตรียมเครื่องมือได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น แบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist) มำตรประมำณค่ำ 
(Rating Scale) แบบให้ระดับคุณภำพ (Rubric Scale) 

 กำรยืนยันกรอบควำมคิดที่ถูกออกแบบกระบวนกำรและขั้นตอนเป็นจุดส ำคัญอีกขั้นหนึ่งที่จะ
น ำไปสู่สมมติฐำนที่เป็นไปได้ ต้องมีกำรพิสูจน์ หรือทดลองซ้ ำแล้วซ้ ำอีกจนมั่นใจ มีกำรบันทึกผลทุกขั้นตอนว่ำ
เป็นไปตำมทฤษฎีควำมรู้ที่ใช้อธิบำยตำมกรอบโครงร่ำงโครงงำนหรือไม่ ซึ่งถ้ำไม่เป็นไปตำมนั้นจะน ำไปสู่กำร
แก้ไขปรบัเปลี่ยนขั้นตอนอย่ำไร เพ่ือให้ได้ผลที่เป็นไปตำมหลักทฤษฎีควำมรู้ ซึ่งครูสำมำรถตรวจสอบวัดผลและ
ประเมินผลซ้ ำได้อีกครั้งหนึ่งที่ท ำให้รู้ว่ำนักเรียนยังคงให้เหตุผลและอธิบำยได้สมเหตุสมผล หรือบำงครั้งอธิบำย
ได้ดีกว่ำเดิมซึ่งหมำยถึงนักเรียนพัฒนำได้ดีขึ้น ผลกำรพิสูจน์ถึงแม้นจะส ำคัญแต่จะต้องสำมำรถสรุป สื่อสำร 
น ำเสนอไปถึงกลุ่มเป้ำหมำยผู้บริโภคให้เข้ำใจ เห็นประโยชน์ และรับรู้น ำไปใช้ได้จริง จนเกิดกำรแพร่หลำยเกิด
ประโยชน์อย่ำงแท้จริง ซึ่งครูสำมำรถวัดผลและประเมินผลกำรสรุปผล สื่อสำร ได้อีกครั้งเพ่ือตรวจสอบ
ควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำได้ดีขึ้นของตัวนักเรียน 

 ผู้สอนต้องเข้ำใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรดังกล่ำว มิฉะนั้นกำรเรียนรู้ Project Based 
Learning จะเป็นเพียงลอกเรียนแบบ ท ำได้ตำมแบบเท่ำนั้น จะไม่เกิดกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำ และน ำหลัก
ควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ ให้เหตุผล คิดอย่ำงมวีิจำรณญำณรอบครอบหลำยๆ แบบ และสังเครำะห์
หลักควำมรู้จัดระบบควำมรู้ขึ้นมำใหม่อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือตอบแรงบันดำลใจซึ่งถือเป็นระดับควำมคิดเชิง
สร้ำงสรรค์เป็นล ำดับต่อไป 

 รูปแบบของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Project based learning: PBL มีลักษณะส ำคัญสรุปไดดั้งนี้  
1. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง (student-centered learning)  
2. จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ ให้มีจ ำนวนกลุ่มละประมำณ 3–6 คน  
3. ผู้สอนท ำหน้ำที่ เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค ำแนะน ำ (guide)  
4. ใช้ปัญหำเป็นตัวกระตุ้น (สิ่งเร้ำ) ให้เกิดกำรเรียนรู้  
5. ลักษณะของปัญหำที่น ำมำใช้ ต้องมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ไขปัญหำได้อย่ำง

หลำกหลำย อำจมีค ำตอบได้หลำยค ำตอบ  
6. ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหำโดยกำรแสวงหำข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (self-directed learning) 
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กำรบูรณำกำรโครงงำนโดยใช้ Business Model Canvas 

 

               Business Model Canvas คือกำรลงรำยละเอียดในแต่ละส่วนต่ำงๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 4 ค ำถำม     
ที่ส ำคัญ คือ ท ำอะไร ท ำอย่ำงไร ท ำให้ใคร คุ้มหรือไม ่โดยจะแยกย่อยหัวข้อลงไปอีกเป็น 9 ส่วน และวิเครำะห์
ภำพรวมทั้งจุดเด่นและจุดด้อยไปพร้อมๆ กัน โดยเรำจะเป็นผู้วิเครำะห์เพียงคนเดียว หรือจะร่วมมือกับทีมงำน
หรือเพ่ือนๆ ในกำรร่วมกันวิเครำะห์เพ่ือให้เกิดควำมหลำกหลำยทำงควำมคิดก็ได้  และวิธีกำรที่นิยมใช้กับ 
Business Model Canvas เพ่ือวิเครำะห์โมเดลธุรกิจที่จะท ำนั้น คือกำรท ำผังธุรกิจ หรือพิมพ์เขียว ที่แสดง
โมเดลควำมเชื่อมโยงในทุกมิติออกมำ และให้คณะผู้ร่วมงำนทุกคนร่วมกันวิเครำะห์แก่นหรือจุดเด่นจุดด้อยของ
ธุรกิจผ่ำนกำรระดมควำมคิดและกำรแบ่งปันควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ให้ครบ 9 ส่วน ซึ่งหลังจำกที่ครบทั้งหมด 
และเห็นภำพรวมของธุรกิจไปในทำงเดียวกันแล้วก็จะเป็นกำรระดมพลังสมองเพ่ือตรวจสอบ แก้ปัญหำ หรือ
ปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลำยๆ ส่วนที่น่ำจะท ำได้จริงโดยดูผลกระทบในส่วนที่อำจเกี่ยวข้องหรือต้องท ำ
ควบคู่กันไปด้วย น ำไปสู่กำรลงลึกในกำรสร้ำงวิธีกำรแก้ปัญหำหรือกำรปรับปรุงต่อไป 

 Business Model Canvas จึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ เรำสำมำรถอธิบำยลักษณะธุรกิจของ
ผู้ประกอบกำรในภำพรวมได้ครอบคลุมทุกส่วนไม่ตกหล่น ท ำให้เรำน ำสิ่งที่มี  มำพิจำรณำได้ถี่ถ้วนรอบครอบ
มำกยิ่งขึ้น และเมื่อรู้ลักษณะธุรกิจของตัวเองแล้ว ผู้ประกอบกำรก็จะเริ่มออกแบบ หรือแม้แต่ปรับปรุง
ศักยภำพธุรกิจของผู้ประกอบกำรให้ดียิ่งขึ้นได้อีก 
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 กำรจัดท ำผังธุรกิจของ Canvas ประกอบด้วย 9 ส่วนดังนี้ 

1. ลูกค้ำ หรือผู้บริโภค (Customer Segments : CS) แสดงกำรมีคุณค่ำควำมต้องกำรเฉพำะ
แตกต่ำงกันไปของแต่ละกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

2. คุณค่ำสินค้ำ และบริกำร (Value Proposition : VP) แสดงลักษณะพิเศษ มีข้อได้เปรียบกำรใช้
งำน มีประโยชน์เฉพำะและจุดเด่นเหนือผู้อื่น 

3. กำรสื่อสำร และกำรส่งมอบ (Channels : CN) แสดงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ ที่ใช้ช่องทำงในกำร
สื่อสำรโฆษณำ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ช่องทำงกำรขำย ช่องทำงกำรตลำด ในกำรส่งมอบสินค้ำอย่ำงได้      
รับควำมไว้วำงใจ 

4. ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ หรือผู้บริโภค (Customer Relationship CR) แสดงถึงควำมเข้ำถึงใจ 
และตรงกับควำมต้องกำรที่จะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกของผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำย 

5. รูปแบบรำยได้ (Revenue Streams : RS) แสดงผลประโยชน์ลักษณะต่ำงๆ จำกกำรลงทุน      
ที่หักค่ำใช้จ่ำยแล้ว เป็นรำยรับและรำยจ่ำย 

6. ปัจจัยส ำคัญ และทรัพยำกรที่มี (Key Resource : KR) แสดงถึงทรัพยำกรที่ส ำคัญ และ
บุคลำกร ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ มีควำมส ำคัญต่อกำรท ำให้แผนธุรกิจสัมฤทธิ์ผล  

7. กิจกรรมส ำคัญ หรืองำนหลักที่ท ำ (Key Activities : KA) แสดงกิจกรรมส ำคัญๆ ที่น ำไปสู่
คุณประโยชน์และคุณค่ำเฉพำะ ของธุรกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

8. หุ้นส่วนหลัก และพันธมิตร (Key Partner : KP) แสดงผู้ร่วมประโยชน์ ร่วมกำรค้ำและบริกำร 
ร่วมต่ำงตอบแทน และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตต่อกัน 

9. ต้นทุน (Cost Structure : CS) แสดงโครงสร้ำงด้ำนต้นทุนทั้งหมดท่ีจะเกิดขึ้นในกำรด ำเนินกำร
ตำมรปูแบบธุรกิจที่ก ำหนด 

ค ำถำมที่ 1 ท ำ (สินค้ำ) อะไร 

 
 คุณค่ำที่น ำเสนอ (2. Value Proposition: VP) 

 ระบุว่ำสินค้ำหรือบริกำรของธุรกิจสร้ำงคุณค่ำอย่ำงไรส ำหรับลูกค้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลูกค้ำเลือก
สินค้ำหรือ ผลิตภัณฑ์ของเรำแทนที่จะเลือกของผู้อื่น คุณค่ำของสินค้ำ และบริกำร อำจเป็นนวัตกรรม หรือกำร
น ำเสนอสิ่งใหม่ หรือมีกำรเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษที่ท ำให้คุณค่ำเพ่ิมขึ้น ตัวอย่ำงสิ่งที่เป็นคุณค่ำกับลูกค้ำ ได้แก่ 
ควำมแปลกใหม่ คุณภำพของสินค้ำ หรือบริกำร กำรออกแบบสินค้ำ หรือบริกำรได้ตำมควำมต้องกำรเฉพำะ



Project-based Learning 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 
 

ลูกค้ำแต่ละรำย ภำพลักษณ์ของ Brand กลยุทธ์ด้ำนรำคำ กำรลดต้นทุน กำรลดควำมเสี่ยง ควำมสะดวกใน
กำรเข้ำถึงสินค้ำ หรือบริกำรง่ำยต่อกำรใช้งำน เป็นต้น  

 หลำยครั้งสินค้ำของเรำก็ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ แต่เป็นบริกำรที่มีควำมส ำคัญหรือจ ำเป็น ซึ่งเรำ       
มีควำมเชี่ยวชำญ และเป็นไปได้ว่ำสินค้ำของเรำอำจจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ผ่ำนกำรเพ่ิมไอเดียจนสำมำรถ
เรียกได้ว่ำไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดิมๆ อีกต่อไปแล้ว สิ่งเหล่ำนี้เองที่เรำเรียกว่ำ Value Proposition หรือ คุณค่ำ      
ที่น ำเสนอ ซึ่งกำรน ำเสนอคุณค่ำได้อย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรมนั้นคือเหตุผลข้อต้นๆ ที่ท ำให้ผู้บริโภคหันมำเลือก
สินค้ำ ถือเป็นจุดแข็งของธุรกิจสร้ำงควำมม่ันใจของหุ้นส่วน หรือพันธมิตรทำงธุรกิจได้เป็นอย่ำงดี และไม่ว่ำจะ
เป็นควำมสำมำรถบำงอย่ำงซึ่งท ำให้ผู้ประกอบกำรแก้ไขปัญหำของลูกค้ำได้ตรงจุดหรือท ำให้ลูกค้ำได้รับควำม
พอใจอย่ำงมำกที่สุด มำกกว่ำที่ผู้ผลิตรำยอ่ืนจะท ำได้ เป็นคุณค่ำด้ำนควำมใหม่สด ควำมมีประสิทธิภำพสูง    
กำรลดรำคำ กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น กำรออกแบบที่แตกต่ำง ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน หรือ
แม้แต่ควำมสำมำรถในกำรปรับแต่งส ำหรับลูกค้ำแต่ละคนที่มีควำมต้องกำรแตกต่ำงกันสิ่งเหล่ำนี้ล้วนมุ่งตอบ
ค ำถำมข้อที่ส ำคัญที่สุดของธุรกิจข้อเดียวกัน นั่นคือ “ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรนี้มีคุณค่ำเพียงพอส ำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำย หรือไม่” ค ำที่ทีมจะช่วยกันใส่ลงไปในช่องนี้เป็นไปได้ตั้งแต่คุณสมบัติต่ำงๆ ข้ำงต้น หรือควำม
ห่วงใยใส่ใจลูกค้ำ ซึ่งมีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมและลูกค้ำแสดงควำมประทับใจเสมอ  

ค ำถำมที่ 2 ท ำให้กับใคร 

 
 กลุ่มลูกค้ำ (1. Customer Segments: CS) 

 ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรเข้ำถึง กำรระบุกลุ่มเป้ำหมำยได้ถูกต้องเป็นหัวใจส ำคัญของกำรท ำ 
business model กลุ่มเป้ำหมำยต้องเป็นกลุ่มที่ท ำเงินให้ธุรกิจ กำรระบุกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถระบุได้จำก 
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย พฤติกรรม และคุณลักษณะอ่ืนๆ กลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจนท ำให้ธุรกิจสำมำรถ
น ำเสนอ สินค้ำและบริกำรได้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ  

 สร้ำงคุณค่ำผลิตภัณฑ์ และบริกำรเพ่ือใคร จึงเป็นส่วนส ำคัญที่ต้องระบุให้ได้ มีลูกค้ำแค่กลุ่มเดียว 
หรือมีควำมหลำกหลำย ทั้งในด้ำนของเพศ อำยุ กำรเรียน กำรท ำงำน ที่อยู่อำศัย ลักษณะกำรใช้ชีวิต           
สิ่งเหล่ำนี้ล้วนให้ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ธุรกิจได้ทั้งสิ้น หลำยครั้งที่กลุ่มเป้ำหมำยไม่ใช่คนซื้อสินค้ำเสมอไป 
แต่มีอิทธิพลไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่ำงชัดเจน เช่น แม้สินค้ำของเรำจะเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือทำรก แต่แท้จริงแล้ว
ลูกค้ำของเรำกลับเป็นคุณพ่อคุณแม่ต่ำงหำก และไม่จ ำเป็นเสมอไปว่ำธุรกิจที่ท ำออกมำนั้นต้องตอบโจทย์ทุก
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คน ทุกเพศ ทุกวัย หรือที่เรียกกันว่ำ mass market แต่กำรมองตลำดเป็นกลุ่มเล็กๆ (niche market)          
เมื่อเริ่มต้นนั้นอำจช่วยให้สำมำรถสร้ำงสินค้ำให้เหมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำกลุ่มใหญ่ได้มำกกว่ำ  

 ในขั้นแรกต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่ำจะน ำเสนอคุณค่ำผลิตภัณฑ์ และบริกำรออกไปอย่ำงไร 
ให้กับใคร มีควำมหลำกหลำยมำกเพียงใด ซึ่งเมื่อระบุกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงชัดเจนแล้วจะสำมำรถน ำเสนอคุณค่ำ
ของสินค้ำและบริกำรได้ถูกต้องตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกท่ีสุด 

 ช่องทำงเข้ำถึง (3. Channels: CN) 

 หมำยถึงช่องทำงในกำรสื่อสำร ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ช่องทำงกำรขำย ช่องทำงกำรตลำด       
ทีผู่้ประกอบกำรใช้ในกำรสื่อสำรและติดต่อกับลูกค้ำ 
 เมื่อมผีลิตภัณฑ์ หรือบริกำรที่มีคุณค่ำ (VP) ที่พร้อมส่งมอบให้กับกลุ่มผู้บริโภค (CS) แล้ว สิ่งที่ต้อง
ค ำนึงถึงคือ จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรออกไปยังมือผู้บริโภคได้อย่ำงไร ซึ่งในกำรน ำส่งผลิตภัณฑ์ หรือ
บริกำร ยังหมำยรวมไปถึงกำรขำยหน้ำร้ำน และกำรให้ข้อมูลในเชิงกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรหรืออ่ืนๆ ซึ่งมี
ส่วนในกำรส่งมอบคุณค่ำหรือกำรรับรู้ให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำยด้วยช่องทำงที่แตกต่ำงกันไป ช่องทำงที่มี
ประสิทธิภำพจะกระจำยคุณค่ำของธุรกิจไปยังผู้บริโภคได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพรวมไปถึงกำรใช้ต้นทุน
อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย 

 กำรเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ 2 ช่องทำงหลัก คือ ผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยเอง หรือผู้แทนจ ำหน่ำย 
(พันธมิตร) ซึ่งในกำรอภิปรำยเกี่ยวกับหัวข้อนี้ควรค ำนึงถึงศักยภำพของผู้ประกอบกำรว่ำสำมำรถติดต่อสื่อสำร
กับผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำยได้ในทุกระยะของกำรขำยสินค้ำใน 5 ระยะ ได้อย่ำงไร ดังนี้ 

1. Awareness กำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กลุ่มผู้บริโภคได้ตระหนักถึงสินค้ำและบริกำรได้อย่ำงไร 
2. Evaluation กลุ่มผู้บริโภคประเมินค่ำหรือประเมินผลสินค้ำและบริกำรไดอ้ย่ำงไร 
3. Purchase กลุ่มผู้บริโภคสำมำรถซื้อสินค้ำและบริกำรได้จำกทำงใดบ้ำง ผู้ประกอบกำรจะรองรับ

กำรซื้อแบบใด 
4. Delivery เมื่อกลุ่มผู้บริโภคซื้อแล้ว ผู้ประกอบกำรจะส่งสินค้ำและบริกำรไปช่องทำงไหน        

มีรูปแบบกำรส่งกี่รูปแบบ 
5. After-sales หลังจำกกำรขำยแล้ว ผู้ประกอบกำรมีวิธีกำรดูแลกลุ่มผู้บริโภคได้อย่ำงไร และ

คอยช่วยเหลือผู้บริโภคด้วยหรือไม ่

 ดังนั้น กำรเลือกส่วนผสมของช่องทำงที่ลงตัว และเข้ำถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำยจึงมีควำมส ำคัญ
และเป็นประโยชน์ อย่ำงมำกต่อธุรกิจ  

 จะเห็นได้ว่ำกำรเข้ำถึงลูกค้ำไม่ได้เกิดเฉพำะช่วงกำรขำยเท่ำนั้น แต่เริ่มตั้งแต่เริ่มขำยไปจนขำย
สินค้ำจบไปแล้ว กำรดูแลลูกค้ำ ใส่ใจ สนใจในทุกช่วงกำรส่งมอบคุณค่ำย่อมท ำให้ลูกค้ำรู้สึกผูก พันเรำได้
มำกกว่ำแน่นอน 
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 สำยสัมพันธ์ลูกค้ำ (4. Customer Relationship: CR) 

 ธุรกิจควรระบุรูปแบบของสัมพันธภำพที่ต้องกำรมีกับลูกค้ำ ซึ่งมีระดับที่แตกต่ำงกัน ตั้งแต่กำรใช้
เครื่องตอบรับหรือเครื่องท ำงำนอัตโนมัติ ไปจนถึงกำรใช้บุคลำกรที่มีควำมละเอียดอ่อนและให้ควำมส ำคัญกับ
ลูกค้ำ ตัวอย่ำงของระดับสัมพันธภำพ เช่น กำรใช้เครื่องท ำงำนอัตโนมัติ กำรบริกำรตนเอง กำรให้บริกำรโดย
บุคลำกร กำรบริกำรแบบเลขำส่วนตัว  
 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำใจของลูกค้ำยังอยู่กับเรำเสมอ ธุรกิจควรระบุประเภทของควำมสัมพันธ์ที่ต้องกำร
สร้ำงกับกลุ่มลูกค้ำให้ชัดเจนลงไปว่ำเน้นหนักในเรื่องใดบ้ำง ก็จะช่วยให้กำรจัดกำรด้ำนควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
นั้นเน้นหนักได้ตรงใจลูกค้ำมำกขึ้น รวมทั้งเรำจะไม่ต้องลงมือท ำในสิ่งที่อำจจะดีแต่กินแรงหรือทรัพยำกรมำก
แต่ได้ผลน้อยอีกด้วย ตัวอย่ำงของสำยสัมพันธ์ลูกค้ำท่ีมีต่ำงๆ กันในหลำยธุรกิจ เช่น 

1. กำรให้ควำมช่วยเหลือส่วนบุคคล เช่น กำรพัฒนำพนักงำนให้อ ำนวยควำมสะดวกลูกค้ำและ
ให้บริกำรเป็นอย่ำงดีทั้งระหว่ำงกำรขำยและหลังกำรขำย 

2. กำรบริกำรตนเอง ลูกค้ำสำมำรถจัดกำรท ำบำงสิ่งได้ด้วยตัวเอง โดยเรำมีเครื่องมืออ ำนวยควำม
สะดวกง่ำยดำยและมีประสิทธิภำพไว้รับรอง เช่น ตู้ ATM 

3. บริกำรอัตโนมัติ ระบบนี้คล้ำยกับกำรบริกำรด้วยตนเอง แต่เสริมควำมสำมำรถในกำรระบุ
ลักษณะลูกค้ำและวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของลูกค้ำรำยบุคคลได้ด้วย  

4. สร้ำงชุมชน (Community) กำรสร้ำงชุมชนช่วยให้เกิดกำรพูดคุยและรู้จักกันโดยตรงระหว่ำง
ลูกค้ำหรือธุรกิจที่แตกต่ำงกัน และผลที่ได้จำกกำรรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนนั้นมีควำมคุ้มค่ำมำกมำย ทั้งในแง่ที่
ช่วยให้เกิดแหล่งรวมควำมรู้และประโยชน์อ่ืนๆ ที่คนในชุมชนสำมำรถใช้งำนร่วมกัน และนอกจำกนั้นเมื่อเกิด
ปัญหำระหว่ำงลูกค้ำที่แตกต่ำงกันก็สำมำรถแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที หรือมีคนอ่ืนมำช่วยกันแก้ ไขซึ่งบำงครั้ง
รวดเร็วกว่ำ เห็นได้จำกหลำยธุรกิจที่ก้ำวเข้ำสู่โลกออนไลน์แล้วเปิดตัว Fan page เพ่ือเป็นช่องทำงในกำร
สื่อสำรข้อมูล และแก้ไขปัญหำ ค ำติชมของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว 
 ดังนั้นผู้ประกอบกำรต้องกำรให้ลูกค้ำรู้สึกกับเรำอย่ำงไร ก็ปฏิบัติตัวกับพวกเขำเช่นนั้น และไม่
จ ำเป็นว่ำต้องใช้คนคอยดูแลเทคแคร์ตลอดเพ่ือสร้ำงสำยสัมพันธ์ระหว่ำงธุรกิจกับลูกค้ำ หำกผู้ประกอบกำร
สำมำรถหำเครื่องมืออ่ืนๆ มำทดแทนควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ท ำให้รู้สึกสบำย ใช้งำนง่ำย และพอใจกับสิ่งที่
ผู้ประกอบกำรน ำเสนอออกไปได้ ก็สำมำรถใช้ได้เหมือนกัน 

ค ำถำมที่ 3 ท ำอย่ำงไร 
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 ปัจจัยส ำคัญ และทรัพยำกรที่มี (6. Key Resource: KR) 

 ทรัพยำกรที่ส ำคัญของผู้ประกอบกำรมีควำมส ำคัญต่อกำรท ำให้แผนธุรกิจสัมฤทธิ์ผล ทรัพยำกร
ต่ำงๆ ได้แก่ ทรัพยำกรทำงกำยภำพ ได้แก่ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เป็นรูปธรรม เช่น เครื่องจักร  ทรัพยำกรกำรเงิน 
ทรัพย์สินทำงปัญญำ และทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น  

 ทรัพยำกรเป็นสินทรัพย์ที่ส ำคัญและจ ำเป็นที่สุดในกำรท ำธุรกิจ ซึ่งหมำยถึงทั้งสิ่งที่เรำมี โดยปกติ
แล้วก็เป็นสิ่งของเครื่องใช้และเงินที่มีอยู่ในมือ และสิ่งที่เรำเป็น นั่นแสดงว่ำ นอกจำกทรัพย์สินแล้ว ทีมงำนและ
แรงงำนของเขำ รวมถึงชั่วโมงท ำงำนด้วย ก็ถือเป็นทรัพยำกรของธุรกิจเช่นกัน ซึ่งแต่ละธุรกิจก็จะมีแตกต่ำงกัน
ไปตำมลักษณะ รูปแบบ เช่น ผู้ผลิตกระเป๋ำจะทุ่มเทให้กับทรัพยำกรส่วนที่เกี่ยวกับสถำนที่และเครื่องมือผลิต   
ที่ได้มำตรฐำน ในขณะที่นักออกแบบกระเป๋ำมุ่งเน้นไปที่ทรัพยำกรมนุษย์ ซ่ึงเน้นที่ฝีมือมำกกว่ำแรงงำน 

 ในกำรเขียนอธิบำยช่องนี้เรำจะพูดถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่เครื่องจักร ไปจนถึง
นำมธรรมอย่ำงหน่วยงำนหรือแผนกที่มีอยู่ในกำรประกอบกำรหรือธุรกิจด้วยก็ได้ แต่ควรแยกแยะทั้งสองฝั่ง
ออกจำกกัน หลักกำรง่ำยๆ ที่เรำใช้จ ำแนกสิ่งที่ควรเขียนลงไป คือ มีอะไรบ้ำงในธุรกิจของกำรประกอบกำร     
ที่จ ำเป็นต้องมีอยู่ เพ่ือผลิตบำงสิ่งบำงอย่ำงที่จ ำเป็นส ำหรับธุรกิจออกมำได้ เช่น กรำฟิกดีไซเนอร์ ผู้นวดแผน
ไทย แม่ครัวสองคนที่มำสลับกะกัน เป็นต้น 

 ทรัพยำกรที่ดีและมีคุณภำพเป็นต้นทำงของควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและน ำเสนอคุณค่ำได้อย่ำงดี 
เข้ำถึงตลำด รวมไปถึงรักษำควำมสัมพันธ์กับของลูกค้ำ ซึ่งเป็นแหล่งของรำยได้ที่เข้ำมำด้วย ดังนั้น หลังจำกที่
เรำเขียนรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพยำกรที่มีลงไปในช่องดังกล่ำวแล้ว สิ่งหนึ่งที่เรำควรท ำคือ เมื่อมองย้อนไปยัง
คุณค่ำท่ีน ำเสนอ (VP) แล้วควรทบทวนพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้ด้วย 

1. ทรัพยำกรที่มีอยู่นั้นสร้ำงคุณค่ำที่น ำเสนอได้สมบูรณ์แบบแล้วหรือไม่ 
2. สำเหตุของควำมไม่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นเพรำะขำดทรัพยำกรที่จ ำเป็น หรือขำดควำมสำมำรถใน

กำรพัฒนำเรื่องอะไร 

 จะเห็นได้ว่ำทรัพยำกรที่จ ำเป็น อำจเป็นมนุษย์ กำรเงิน สิ่งของทำงกำยภำพ และควำมคิดทำง
ปัญญำ ล้วนสร้ำงมูลค่ำให้กับกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งหลำยครั้งกลุ่มผู้บริโภคก็พิจำรณำสินทรัพย์ที่ผู้ประกอบกำรมี  
ซึ่งเป็นองค์ประกอบกำรเลือกใช้งำนคุณค่ำของผู้ประกอบกำรด้วย เช่น กำรดูควำมพร้อมในกำรผลิตของ
เครื่องมือ กำรดูกระบวนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนประกอบกัน 

 กิจกรรมส ำคัญ หรืองำนหลักท่ีท ำ (7. Key Activities: KA) 

 เป็นกำรระบุกิจกรรมส ำคัญๆ ที่ธุรกิจต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
กำรผลิต กำรให้บริกำร สินค้ำหรือบริกำรที่แก้ปัญหำให้ลูกค้ำ กำรสร้ำงเวทีของธุรกิจ กำรสร้ำงเครือข่ำย     
เป็นต้น 

 กิจกรรมที่ส ำคัญที่สุดในกำรสร้ำงคุณค่ำของกำรประกอบกำรคือ ต้องท ำกระบวนกำรและวิธีกำร
อะไร รูปแบบธุรกิจที่หลำกหลำยท ำให้ลักษณะและปริมำณของกิจกรรมส ำคัญที่ท ำแตกต่ำงกันไปด้วย กิจกรรม
ที่ส ำคัญที่สุดของธุรกิจหนึ่งอำจจะต้องใช้เวลำและทรัพยำกรในขั้นตอนกำรด ำเนินงำนมำกกว่ำเมื่อเปรียบเทียบ
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กับธุรกิจอ่ืน สิ่งที่ส ำคัญคือจะสร้ำงระบบซัพพลำยเชนที่มีประสิทธิภำพเพ่ือลดต้นทุนได้อย่ำงไร แต่ละธุรกิจ
ย่อมมีงำนหลักที่แตกต่ำงกัน ซ่ึงอำจแบ่งออกได้เป็น 3 กิจกรรมต่อไปนี้ 

1. กำรผลิต กิจกรรมเหล่ำนี้เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบ กำรผลิตและกำรส่งมอบชิ้นสินค้ำใน
ปริมำณมำกด้วยคุณภำพที่เหนือกว่ำผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน กิจกรรมกำรผลิตถือเป็นโมเดลธุรกิจหลักของธุรกิจ
กำรผลิต เช่น ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีวำงขำยในห้ำงสรรพสินค้ำ เป็นต้น 

2. กำรแก้ปัญหำ กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับกำรหำโซลูชั่นใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหำหรือเพ่ือหำวิธีกำร
จัดกำรงำนต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกันไปของกลุ่มผู้บริโภคแต่ละรำย ตัวอย่ำงเช่น         
กำรด ำเนินงำนให้ค ำปรึกษำของที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจ กฎหมำย บัญชีกำรเงิน หรืออ่ืนๆ องค์กรที่ให้บริกำร
ค ำปรึกษำนี้จะมีกิจกรรมกำรแก้ปัญหำหรือหำทำงออกเป็นโมเดลหลักของธุรกิจ กิจกรรมที่ควรมีอยู่อย่ำง
สม่ ำเสมอคือกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และกำรฝึกอบรมของพนักงำนในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 

3. แพลทฟอร์มเครือข่ำย โมเดลธุรกิจที่มีกิจกรรมหลักอยู่บนแพลทฟอร์มหรือเครือข่ำยเป็นหลัก 
จะหมำยถึงธุรกิจที่ผู้ให้บริกำรสร้ำงแพลทฟอร์มที่เป็นตัวกลำงขึ้นมำ และให้ผู้ซื้อและผู้ขำยมำพบปะกันโดยผ่ำน
ตัวกลำงนี้ โดยผู้ให้บริกำรจะคอยเป็นคนดูแลควำมเรียบร้อยของระบบให้ใช้งำนง่ำยและช่วยแก้ปัญหำเฉพำะ
หน้ำที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่ส ำคัญเช่น เว็บไซต์จับคู่ เว็บไซต์ตัวกลำงซื้อขำยสินค้ำ eBay.com เว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชั่นส ำหรับท ำธุรกรรมต่ำงๆ เช่น ลูกค้ำและธนำคำร เป็นต้น  ส ำหรับธุรกิจออฟไลน์ เช่น กำรเปิด
พ้ืนที่ตลำดนัดขึ้นมำเพ่ือให้ผู้ขำยรำยย่อยมำเช่ำพ้ืนที่ค้ำขำยสินค้ำ และเพ่ือให้ลูกค้ำได้มำจับจ่ำยซื้อของกัน      
โดยในกรณีนี้ตลำดนัดถือเป็นแพลทฟอร์มเครือข่ำย ดังนั้นกิจกรรมที่ส ำคัญในประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับ        
กำรจัดกำรแพลทฟอร์ม กำรจัดเตรียมควำมพร้อม กำรบริกำร และกำรประชำสัมพันธ์รวมถึงโปรโมชั่นต่ำงๆ 
เพ่ือดึงดูดทั้งผู้ซื้อและผู้ขำยให้เข้ำมำใช้แพลทฟอร์มกันมำกๆ ถือเป็นกิจกรรมส ำคัญของธุรกิจประเภทนี้ 

 พันธมิตร หรือหุ้นส่วนหลัก (8. Key Partner: KP) 

 เป็นกำรสร้ำงหุ้นส่วนทำงธุรกิจ ซึ่งถือเป็นสิ่งส ำคัญและจ ำเป็น ข้อดีของกำรมีหุ้นส่วนทำงธุรกิจ คือ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ เพ่ือลดควำมเสี่ยง และเพ่ือให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรในทำงธุรกิจ  ประเภทของ
หุ้นส่วนทำงธุรกิจ ได้แก่  
 - พันธมิตรทำงธุรกิจ  
 - กำรร่วมหุ้นเพื่อพัฒนำธุรกิจใหม่  
 - พันธมิตรคู่ค้ำ ได้แก่ buyer – supplier  
 มีบำงสิ่งที่เรำท ำเองไม่ได้ เป็นสิ่งที่ต้องถำมก่อน เพ่ือน ำไปสู่ กำรวิเครำะห์หุ้นส่วนหลักหรือ
เครือข่ำยพันธมิตรนั้นช่วยเรำได้ทั้งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน เสริมในส่วนที่เรำท ำไม่ได้ หรือลด
ควำมเสี่ยงของธุรกิจ และกำรมีหุ้นส่วนนั้นช่วยให้เรำสำมำรถเน้นไปที่กิจกรรมหลักส ำหรับธุรกิจได้อย่ำงเต็มที่ 
ซึ่งภำพที่ชัดเจนภำพหนึ่งของหุ้นส่วนในธุรกิจออฟไลน์ ก็คือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยี่ปั๊วกับเจ้ำของผลิตภัณฑ์
นั่นเอง 
 ในหลำยกรณีหุ้นส่วนหลักมักกลำยมำเป็นผู้ร่วมทุนด้วยเพ่ือร่วมแชร์ทั้งควำมเสียหำยและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน น ำมำซึ่งควำมรับผิดชอบร่วมกัน และจำกหลำกหลำยเหตุผล กำรสร้ำงควำมร่วมมือได้
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กลำยเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญของโมเดลทำงธุรกิจจ ำนวนมำกที่เลือกสร้ำงพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพทำงธุรกิจ  
หรืออำจท ำใหผู้้ประกอบกำรได้รับทรัพยำกรที่มีคุณภำพและหลำกหลำยเพิ่มข้ึน 

 หุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. หุ้นส่วนที่ไม่ใช่คู่แข่ง แต่มีวิธีคิดหรือขำยสินค้ำคล้ำยกับธุรกิจของเรำ เช่น ร้ำนอำหำรตำมสั่ง 
กับร้ำนขำยผลไม้ปั่น ควรจะอยู่คู่กัน 

2. หุ้นส่วนที่เป็นคู่แข่ง แต่ต้องใช้กลยุทธ์ร่วมกัน เช่น ร้ำนเสื้อผ้ำต่ำงสไตล์ที่ไปงำนแสดงสินค้ำ
เดียวกัน 

3. หุ้นส่วนที่รวมกันแล้วเกิดเป็นธุรกิจใหม่ เช่น ท ำกระเป๋ำเก็บควำมควำมร้อนกำรท ำอำหำรปิ่นโต 
4. หุ้นส่วนแบบต้องพ่ึงพำกันจึงจะอยู่รอด เช่น ร้ำนอะไหล่คอมพิวเตอร์ กับร้ำนซ่อมคอมพิวเตอร์ 

ค ำถำมที่ 4 คุ้มค่ำหรือไม่ 

 
 ต้นทุน (9. Cost Structure: CS) 

 โครงสร้ำงด้ำนต้นทุนหมำยรวมถึงต้นทุนทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในกำรด ำเนินกำรตำมรูปแบบธุรกิจ    
ทีผู่้ประกอบกำรก ำหนด เช่น ต้นทุนในกำรสร้ำงคุณค่ำสินค้ำ หรือบริกำร ต้นทุนในกำรรักษำลูกค้ำ ต้นทุนด้ำน
ทรัพยำกร ต้นทุนในกำรให้บริกำร เป็นต้น กำรค ำนวณต้นทุนสำมำรถค ำนวณได้ตำม key resource, key 
activities และ key partnership  

 โครงสร้ำงต้นทุนเป็นบทสรุปของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินธุรกิจ เพียงแต่ในกำรใช้ 
Business Model Canvas เนื้อหำกลุ่มนี้จะเจำะจงไปยังค่ำใช้จ่ำยส ำคัญๆ ที่เกิดขึ้นขณะด ำเนินงำน ปกติแล้ว
ค่ำใช้จ่ำยควรจะต่ ำในทุกรูปแบบธุรกิจ แต่โครงสร้ำงที่มีต้นทุนที่ต่ ำมำกก็ไม่ใช่ว่ำจะดีเสมอไป 
 วัตถุประสงค์ในกำรใช้ทุนในแต่ละธุรกิจนั้นเกิดขึ้นเพ่ือท ำ 2 สิ่ง คือ 

1. ทุนเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ หมำยถึงต้นทุนเพ่ือขับเคลื่อนให้วงจรธุรกิจยังเดินต่อไปได้ เช่น ค่ำจ้ำง
พนักงำน ค่ำน้ ำมันเดินทำง ค่ำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำนักงำน 

2. ทุนเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำธุรกิจ มุ่งสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริกำรของตนเองเพ่ิมขึ้น เช่น      
งบโฆษณำ งบลงข่ำวประชำสัมพันธ์ งบจัดงำนแถลงข่ำวหรือเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 

 



Project-based Learning 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 
 

 กำรเขียน Business Model Canvas นั้นควรแบ่งโครงสร้ำงของต้นทุนออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1. ต้นทุนคงที่  (Fixed Cost) กลุ่มที่ต้องจ่ำยเป็นประจ ำและค่อนข้ำงคงที่ ในแต่ละเดือน             
เช่น เงินเดือนพนักงำน ค่ำเช่ำออฟฟิศ 

2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) กลุ่มที่จ่ำยหรือไม่ขึ้นอยู่กับใช้มำกหรือน้อยในแต่ละเดือน       
เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำส่งเอกสำร 

3. ต้นทุนผลิตมำกแล้วถูกลง (Economy of Scale) กลุ่มที่ควรสั่งท ำไว้จ ำนวนมำกเพ่ือประโยชน์
ในกำรลดต้นทุน เช่น แผ่นพับหรือแฟ้มของธุรกิจที่ต้องใช้เวลำไปพบฝ่ำยจัดซื้อ หรือต้องไปวำงที่งำนแสดง
สินค้ำบ่อยๆ 

4. ต้นทุนซื้อรวมกันแล้วถูกลง (Economy of Scope) กลุ่มที่ควรสั่ งจำกซัพพลำยเยอร์             
เจ้ำเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในกำรลดต้นทุนของซัพพลำยเยอร์ ซึ่งจะส่งผลให้เรำได้สินค้ำในรำคำที่ถูกลงไปด้วย 

 รูปแบบรำยได้ (5. Revenue Streams: RS) 

 หมำยถึงเงินสดที่ธุรกิจจะได้รับหลังหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว ในแผนธุรกิจผู้บริโภคหรือลูกค้ำเปรียบเสมือน
หัวใจ กระแสรำยรับก็คือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจ ธุรกิจต้องถำมตัวเองว่ำ คุณค่ ำอะไรที่ลูกค้ำยินดีจ่ำยเงิน 
ค ำตอบที่ถูกต้องจะสำมำรถช่วยให้ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จในกำรดึงเงินจำกลูกค้ำ กระแสรำยรับอำจเป็นกำร
ที่ลูกค้ำซื้อสินค้ำหรือบริกำร เพียงครั้งเดียว หรือเกิดจำกกำรซื้อซ้ ำ หรือกำรซื้อบริกำรต่อเนื่อง หรือกำรซื้อ
บริกำรหลังกำรขำย  

 เงินสดที่เข้ำมำในธุรกิจเกิดจำกลูกค้ำนั้นเข้ำมำได้หลำยแบบ แต่สุดท้ำยแล้วก็จะถูกหักลบกับ
รำยจ่ำย ซ่ึงกำรเข้ำมำของรำยไดใ้นกำรประกอบธุรกิจมีมำจำกกำรด ำเนินกำรเรื่องต่อไปนี้ 

1. สินค้ำ กำรขำยสิทธิกำรเป็นเจ้ำของสินค้ำชิ้นนั้น เช่น ห้ำงโลตัสขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค 
Amazon.com ขำยหนังสือ เพลง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บนโลกออนไลน์ 

2. ค่ำบริกำร เป็นเงินที่ได้จำกกำรเข้ำใช้บริกำรรำยครั้ง หรือตำมแต่ตกลง มักเกิดกับกิจกำรที่เป็น
บริกำรต่ำงๆ เช่น บริษัท DHL หรือ FedEx ที่เป็นบริษัทขนส่งสินค้ำและไปรษณีย์เอกชน หรือไปรษณีย์ไทย
ของเรำนั่นเอง นอกจำกจะส่งจดหมำยได้แล้วยังมีบริกำรอ่ืนๆ เสริมด้วย หรือกำรใช้บริกำรร้ำนซักรีดเสื้อผ้ ำ 
เป็นต้น 

3. ค่ำสมำชิก รำยได้ที่สร้ำงขึ้นโดยกำรเก็บค่ำสมำชิกโดยแลกกับบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น Netflix 
ผู้ให้บริกำรดูหนังแบบ streaming ถูกลิขสิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกำ กำรให้บริกำรของ Netflix ท ำให้คน
อเมริกันยอมจ่ำยเพ่ือดูหนังแบบถูกลิขสิทธิ์เพ่ิมข้ึนมำกทุกๆ ปี เพรำะค่ำบริกำรที่ไม่แพงมำกและคุณภำพคมชัด 
หรือกำรที่คนไทยยอมเสียเงินรำยเดือนเพ่ือดูช่องทีวีที่หลำกหลำยกว่ำช่องทีวีสำธำรณะอย่ำง True Vision 

4. ค่ำยืมหรือค่ำเช่ำ ให้สิทธิพิเศษเฉพำะของสินทรัพย์ส ำหรับช่วงเวลำหนึ่งของเวลำ เช่น กำรเช่ำ
รถ 

5. ค่ำอนุญำตให้ใช้สิทธิ์ รำยได้ที่เกิดจำกกำรเรียกเก็บเงินส ำหรับกำรใช้งำนของทรัพย์สินทำง
ปัญญำที่ได้รับกำรคุ้มครอง เช่น เว็บไซต์รวมรูปจำกช่ำงภำพฝีมือดีที่ให้เช่ำใช้ลิขสิทธิ์เพ่ืองำนเฉพำะประเภทได้ 
หรือขอซื้อสิทธิ์ขำดหรือตำมระยะเวลำได้ 
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6. ค่ำธรรมเนียมกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำย รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกกำรเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่ำง 2 ฝ่ำย 
เช่น นำยหน้ำขำยบ้ำน ได้ค่ำนำยหน้ำ 

7. ค่ำโฆษณำ รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยหรือให้เช่ำพื้นที่โฆษณำสินค้ำ 

 กำรพิจำรณำรำยได้ในแต่ละส่วนที่เข้ำมำในระบบผ่ำน Business Model Canvas จะช่วยให้ผู้ท ำ
ธุรกิจสำมำรถก ำหนดทิศทำงในกำรสร้ำงมูลค่ำให้เหมำะสม รวมไปถึงสำมำรถแยกแยะกิจกรรมที่ดูแล้วไม่น่ำจะ
ก่อให้เกิดรำยได้ให้เห็นได้เด่นชัดยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงระบบงำนเพ่ือให้เรำสำมำรถน ำเสนอสิ่งที่
มีควำมคุ้มค่ำเพียงพอเหมำะสมกับท่ีกลุ่มลูกค้ำยินดีที่จะจ่ำยต่อไป 

 เนื้อหำทั้ง 9 ส่วน ที่จัดวำงตัวอย่ำงเป็นระเบียบอยู่บน Business Model Canvas นี้ เมื่อกำง
ออกมำและให้ทุกคนในธุรกิจร่วมกันร่ำง พูดคุยถึงองค์ประกอบ พูดถึงมุมมองของแต่ละคน เสริมสร้ำงควำมคิด
สร้ำงสรรค์ กำรวิเครำะห์อย่ำงมีระบบ ก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมควำมเข้ำใจในภำพรวมของธุรกิจให้
เข้ำใจตรงกันได้ง่ำยขึ้น ข้อสรุปคือกำรมองธุรกิจของผู้ประกอบกำรจำก Business Model Canvas จะช่วยให้
ไม่ลืมคิดถึงทุน ท ำเล ทีม หรือหนทำงที่เรำต้องใช้ในกำรบริหำร ช่วยให้ผู้ท ำธุรกิจใช้ทักษะในกำรบริหำร        
ในธุรกิจได้อย่ำงแม่นย ำยิ่งขึ้นโดยไม่ลืมอะไรที่ส ำคัญ 

 กำรท ำธุรกิจที่ดีควรมีแผนหรือเป้ำหมำยวำงเอำไว้ เพ่ือที่จะไม่หลงทำง Business Model Canvas 
จะท ำให้เรำมั่นใจและเข้ำใจว่ำเรำจะสำมำรถปรับแต่งธุรกิจให้โดดเด่น และเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งด้วยตัวเองขึ้น
ได้อย่ำงไร และยังอำจน ำเรำไปสู่แนวควำมคิดในกำรประดิษฐ์คิดค้นวิธีกำรทำงธุรกิจใหม่ๆ ที่เหมำะสมเพ่ิมเติม
จำกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท้ำทำยส ำหรับนักธุรกิจทุกคนเป็นอย่ำงยิ่ง 

 กำรเตรียมกำรวำงเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพของนักเรียนรำยบุคคล (Career Path) 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร่วมกับคณะกรรมกำรจัดกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำ

ระดับจังหวัดและอ ำเภอ จัดท ำข้อมูลแนะน ำลักษณะอำชีพ และควำมต้องกำรพร้อมทิศทำงอัตรำก ำลังแรงงำน
ในกำรพัฒนำประเทศในระดับพ้ืนที่ของอ ำเภอ และจังหวัด 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ข้อมูลลักษณะอำชีพ และควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนใน
ระดับพ้ืนที่ของอ ำเภอ และจังหวัด กับโรงเรียน เพ่ือพิจำรณำเปิดโปรแกรมกำรเรียนตำมกลุ่มสำขำวิชำควำม
ถนัด และประเภทวิชำชีพ 

3. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ประสำนงำน และท ำควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำในกลุ่มจังหวัด หรือภู มิภำค ได้แก่ 
มหำวิทยำลัย สถำบันอำชีวศึกษำ ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด และส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศรัย เป็นต้น ก ำหนดรำยวิชำ สมรรถนะ สำระส ำคัญ และผลกำรเรียนรู้ ตำมกลุ่ม
สำขำวิชำควำมถนัด และประเภทวิชำชีพโดยมีผู้แทนโรงเรียนเข้ำร่วมจัดท ำ 

4. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประสำนงำนและท ำควำม
ร่วมมือ กับจัดหำงำนจังหวัด และศูนย์แนะแนวจังหวัดประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พัฒนำครูแนะแนว ให้จัด
กิจกรรมแนะแนวลักษณะอำชีพ พ้ืนทักษะควำมรู้ และกำรท ำงำน โดยใช้ข้อมูลจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่จัดท ำรวมกับคณะกรรมกำรจังหวัดเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
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5. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประสำนงำนและท ำควำม
ร่วมมือ กับจัดหำงำนจังหวัด และศูนย์แนะแนวจังหวัดประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พัฒนำครูแนะแนว และครู
ประจ ำชั้นของโรงเรียน ให้มีทักษะกำรใช้แบบวัดและประเมินบุคลิกภำพและควำมถนัดต่ออำชีพต่ำง ๆ นพไป
คัดกรองนักเรียนทุกคน และแปลผลใช้เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำ ปรับทัศนคตินักเรียนและผู้ปกครอง ให้วำงแผน
เส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพในอนำคตของนักเรียนรำยบุคคล และจัดนักเรียนเข้ำสู่โปรแกรมกำร
เรียนให้ตรงกบับุคลิกภำะและควำมถนัด 

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และแก้ไขปัญหำพร้อมรำยงำนผล
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนจ ำนวนนักเรียนที่จัดวำงเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพของนักเรียน
รำยบุคคล (Career Path) ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ Project Based Learning by Business Model Canvas 

1. กิจกรรมสืบค้นทฤษฎีควำมรู้  Project Based Learning & Business Model Canvas จำก
เอกสำรควำมรู้ และกำรแนะน ำบรรณำนุกรมควำมรู้ที่ครูแนะน ำให้ 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้ น ำเสนอ หำข้อสรุปองค์ควำมรู้ Project Based 
Learning & Business Model Canvas กับกลุ่มเพื่อน 3 – 6 คน 

3. กิจกรรมลงพ้ืนที่ส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยผู้บริโภคเฉพำะแต่ละกลุ่ม 
พร้อมประมำณกำรจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ในชุมชนและท้องถิ่น 

4. กิจกรรมรวมกลุ่มนักเรียนที่สนใจปัญหำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกันสร้ำงพันธมิตร
หรือหุ้นส่วนกำรประกอบกำร สร้ำงแรงบันดำลใจพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือบริกำร 

5. กิจกรรมถอดประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้ตัวผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนกำรบริกำร ในลักษณะ   
ต่ำง ๆ จำกสถำนประกอบกำร หรือกลุ่มอำชีพอิสระ พร้อมกับสืบค้น ศึกษำ รวบรวมทฤษฎีควำมรู้มำอธิบำย
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรเกิดทักษะ ตำมกระบวน Problem Based Leaning & Business Model 
Canvas 

6. กิจกรรมระดมควำมคิดเห็นหุ้นส่วนผู้ประกอบกำรก ำหนดคุณลักษณะส ำคัญที่เป็นจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำร ทั้งตัวสินค้ำ และกระบวนกำรผลิต ก ำหนดช่องทำงกำรโฆษณำสื่อสำรลักษณะพิเศษ
และจุดเด่นดังกล่ำว วิธีกำรขำยที่อ ำนวยควำมสะดวก และวิธีกำรน ำส่งผลิตภัณฑ์ หรือกำรบริกำรดังกล่ำวให้
กลุ่มเป้ำหมำยถูกใจและประทับใจ ตลอดจนสร้ำงสำยสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยผู้บริโภค โดยกำรระบุประเภท
ของควำมสัมพันธ์ที่ต้องกำรสร้ำงกับกลุ่มลูกค้ำให้ชัดเจนได้ตรงใจกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้บริโภคให้มำกขึ้น 

7. กิจกรรมระดมควำมคิดเห็นกลุ่มเฉพำะผู้ประกอบกำรรำยย่อย เพ่ือก ำหนดทรัพยำกรที่จ ำเป็น
ต่อกระบวนกำรและขั้นตอนกำรผลิต ที่เป็นวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ สถำนที่ รวมถึงบุคลำกรผู้มีควำม
ช ำนำญ หรือเชี่ยวชำญเฉพำะทำงกำรผลิต และหุ้นส่วนทำงธุรกิจ หรือพันธมิตรที่เอ้ือกระบวนกำรผลิตต่อกัน 

8. กิจกรรมระดมควำมคิดเห็นจ ำนวนต้นทุนทั้งหมดทุกกระบวนกำรและขั้นตอนกำรผลิตที่น ำไป
หักออกจำกรำยได้ เหลือเป็นผลก ำไรสุทธิ ตลอดจนกำรท ำบัญชีรำยรับรำยจำกกระแสเงินสดหมุนเวียน 
โครงสร้ำงสินทรัพย์ที่ไม่ใช้เงินสด 

9. กิจกรรมออกแบบก ำหนดกิจกรรมตำมกระบวนกำรและขั้นตอนวิธีกำรท ำงำนตำมกรอบ 9 ส่วน 
ของ Business Model Canvas เขียนเส้นควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกิจกรรมที่มีผลต่อกันระหว่ำง 9 ส่วน และ
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น ำมำเขียนเค้ำโครงของโครงงำนที่มีหลักทฤษฎีควำมรู้จำกกำรสืบค้นมำใช้อธิบำยกระบวนกำรและขั้นตอนกำร
ท ำงำน 

10. กิจกรรมน ำเสนอประเมินควำมรู้เค้ำโครงของโครงงำนธุรกิจพอเพียงที่ถูกอธิบำยด้วยหลัก
ทฤษฎีควำมรู้ในกระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือกำรบริกำรท ำธุรกิจพอเพียง  ต่อคณะครูที่ปรึกษำธุรกิจ
พอเพียง ซึ่งครูที่ปรึกษำธุรกิจจะเป็นครูประจ ำวิชำของแต่ละระดับชั้นจะท ำหน้ ำที่พิจำรณำหลักควำมรู้ที่
นักเรียนใช้อธิบำยตรงหรือสอดคล้องกับหลักควำมรู้ของตัวชี้วัดรำยวิชำของครูในรำยวิชำใด และจะเพ่ิมเติม
ควำมรู้เชิงบูรณำกำรแห่งศตวรรษท่ี 21 เรื่องใดลงไป หรือจะปรับปรุงทฤษฎีควำมรู้ที่น ำมำอธิบำยให้ชัดเจนขึ้น
อย่ำงไร เพ่ือให้นักเรียนมองเห็นควำมชัดเจนกำรออกแบบกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน และจะได้น ำไป
ปรับปรุงได้ตำมข้อเสนอแนะ 

11. กิจกรรมระดมทุนสร้ำงควำมถูมิคุ้มกัน อย่ำงพอเพียง ที่ช่วยเหลือพ่ึงพำตนเองได้ มีควำม
มั่นคงและยั่งยืน น ำเสนอโครงสร้ำงระบบกำรลงทุน และเครือข่ำยหุ้นส่วนหรือพันธมิตรร่วมประกอบกำรและ
ทดสอบหรอืทดลองกระบวนกำรผลิตจำกกลุ่มตัวอย่ำงใหเ้กิดควำมมัน่ใจและเป็นไปได้ 

12. กิจกรรมด ำเนินกำรประกอบกำรและท ำธุรกิจพอเพียงจริง จัดท ำโครงสร้ำงบริหำรงำนและ
บริหำรคน กระจำยควำมรับผิดชอบ ไปจนถึงข้อตกลงเงื่อนไขกับกลุ่มหุ้นส่วนและพันธมิตรรำยย่อยอ่ืน มีแผน
และก ำหนดกำรท ำงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด รำยงำนผลกำรประกอบกำร บัญชีรำยรับ-รำยจำ่ย สรุปข้ออุป
สรรค์และปัญหำ ศึกษำและสรำ้งแนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำต่อยอด 

13. กิจกรรมประชัดผู้ประกอบกำร ออกร้ำนจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ โชว์นวัตกรรมควำมก้ำวหน้ำ
ของผลิตภัณฑ์ วัดผลและประเมินผลกำรประกอบกำร น ำเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรตัว
ใหม่ทีดี่กว่ำ ถูกใจ ตรงควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยผู้บริโภคระดับทีค่วรค่ำกำรใช้ผลิตภัณฑ์ หรอืกำรบรกิำร 

14. กิจกรรมสรุปผลรำยงำนผลกำรประกอบกำร จัดกำรควำมรู้ น ำเสนอรูปแบบที่หลำกหลำย 

 

 

 

แหล่งอ้ำงอิง 

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas 

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s 

http://thaimarketing.in.th/2015/01/29/business-model-canvas/ 

http://incquity.com/articles/business-model-canvas-perspectives 

http://www.sme.go.th/th/images/data/IA/download/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
http://incquity.com/articles/business-model-canvas-perspectives

