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 Chief Marketing Officer  บริษทั มารเ์กต็ต้ิงไดออ็กไซด ์จ ากดั 

 การน าเอา Business Model มาใชม้วีตัถุประสงคอ์นัหลากหลาย บา้งกต็้องการศกึษาสภาพแวดลอ้มองคก์รเดมิๆ 
ว่ามจีุดอ่อนตรงไหนบ้างเพื่อท าการปรบัปรุง บ้างกต็้องการพฒันาโมเดลธุรกจิแนวใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ  ผู้เขยีนได้
ศกึษาและน าเอาโมเดลต่างๆ มารวบรวมใหท้่านไดเ้หน็พรอ้มจะน าไปต่อยอดใหธุ้รกจิของท่าน ซึง่สามารถศกึษาเพิม่เตมิได้
จาก BusinessModelGeneration.com โดยม ีBusiness Model Patterns ดงันี้  
 Un-Bundling ส าหรบัธุรกจิขนาดใหญ่ทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้น แต่ละสว่นของบรษิทัยงัสามารถแขง่ขนัไดแ้ละ
สรา้งรายได ้มพีืน้ฐานและโครงสรา้งการท างานทีห่ลากหลาย เช่น งานลกูคา้สมัพนัธแ์ละงานวจิยัพฒันา ดงันัน้การใช้โมเดล 
คอื แยกธุรกจิออกเป็นสว่นๆทีส่ามารถแขง่ขนัไดด้ว้ยตนเองแลว้แยกหน่วยงานออกมาตัง้บรษิทัใหม่ ธุรกจิในอุตสาหกรรม 
ไดแ้ก่ โทรคมนาคม และธนาคาร เช่น AIS , SCB , Grammy  
 Long Tail โมเดลส าหรบัธุรกจิ 24 ชัว่โมง ไมม่ตีน้ทุน Stock ไม่ม ีShelf โชวส์นิคา้ ไม่มสีนิคา้จ านวนมาก สัง่ซือ้
น้อยแต่ละครัง้ เหมาะกบัธรุกจิทีข่ายสนิคา้ทีไ่ม่โดดเด่นแต่ตอ้งการขายสนิคา้ใหค้นกลุ่มใหญ่แต่ไม่สามารถแขง่ขนัไดใ้น
ตลาดเดมิๆ หรอืธุรกจิทีข่นาดใหญ่กว่า การใชโ้มเดล คอื การน าเสนอสนิคา้และบรกิารผ่านสื่อออนไลน์เพื่อใหถ้งึกลุ่มลกูคา้
ออนไลน์ ไม่ไดมุ้่งเน้นขายเชงิปรมิาณแต่เน้นจ านวนคนซือ้ เช่น e-bay , Youtube และ Lego     
 Multi-Sided Platforms มกีลุ่มบุคคลเขา้มาเกีย่วขอ้งกนัหลายฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นผูใ้หฝ่้ายหนึ่งเป็นผูร้บัโดยอาศยั
คนกลางเป็นผูบ้รหิารความสมัพนัธน์ าไปสูก่ารสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคม ซึง่ชว่ยผลกัดนัใหเ้กดิรายไดแ้ละผลก าไร การน า
โมเดลไปใช ้ คอื การเขา้ไปเป็นธุรกจิคนกลาง เชื่อมโยงกลุ่มบุคคลหลายๆ คนเขา้ดว้ยกนัแลว้เสนอคุณค่าของสนิคา้และ
บรกิารระหว่างกลุ่มเพื่อประโยชน์ทางธุกจิ เช่น VISA , Google , โครงการเพื่อสงัคมต่างๆ เช่น ปลกูป่า , จส.100 , M2F  
 Free Business โมเดลฟรเีป็นทีน่ิยมมากโดยเฉพาะผูท้ีต่อ้งการสนิคา้และบรกิารพืน้ฐาน แต่ถา้ตอ้งการบรกิารที่
เหนือกว่าจะตอ้งจา่ยเพิม่ เหมาะกบัธุรกจิทีต่อ้งการฐานลกูคา้จ านวนมาก เช่นธุรกจิโฆษณา ธรุกจิทีเ่น้นการขายสนิคา้เสรมิ 
(สนิคา้สิน้เปลอืง) มากกว่าสนิคา้หลกั (คงทน) การน าโมเดลไปใช ้ ตอ้งน าเสนอคุณค่าในรปูแบบของสนิคา้หรอืบรกิารฟรี
ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย เช่น Gillette , SKYPE , SE-ED , True Vision 
 Open Business การน าความรูจ้ากองคก์รภายนอกเขา้มาใชภ้ายในบรษิทั (Outside In) และน าความรูท้ีไ่ดม้า
พฒันาหรอืสง่ผ่านความรูใ้หก้บัองคก์รภายนอก (Inside Out) จะตอ้งมกีระบวนการรบัเอาความรู ้ (know how) จากองคก์ร
ภายนอกมาเพิง่ความสามารถของกจิกรรมหลกั อาท ิสถาบนัการศกึษาต่างๆ บรษิทัทีใ่ช ้  Outsource หรอืซือ้ know how 
เช่น P&G  
 Group Buying การเจรจากบัผูข้ายเพื่อต่อรองสว่นลดสนิคา้และบรกิารภายใตเ้งื่อนไขจ านวนลกูคา้ขัน้ต ่าที่
ตอ้งการสัง่ซือ้ ในลกัษณะ “Deal of the Day” และไมต่อ้งจา่ยค่าโฆษณาจนกว่าจะขาย Deal ได ้เหมาะกบัธุรกจิทีเ่พิง่เริม่ตน้
ทีย่งัไม่พรอ้มจ่ายค่าโฆษณาเพรายงัขายสนิคา้ไม่ได ้ โมเดลแบบนี้จ าเป็นตอ้งมพีนัธมติรทีพ่รอ้มใหก้ารเจรจาภายใตเ้งื่อนไข
ของจ านวนทีก่ าหนด เช่น Grupon.com , Ensogo.com Kaidee.com 
 Value Creation เป็น Model ทีเ่สาะหาคุณค่าทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้และบรกิารดัง้เดมิ โดยต่อยอดเพิม่คุณค่าที่
สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ได ้ เพื่อสรา้งรายไดเ้พิม่และไม่ใหธุ้รกจิตอ้งเลกิกจิการไปเพราะขาด Business 
Models เช่น บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั หรอื สนิคา้ OTOP ไทย  
 Customer Focus ตรงตวัเลยคอื ธุรกจิใดใชโ้มเดลนี้จะตอ้งเน้นการบรกิารในทุกจุด เริม่จากพนกังานขายไปจนถงึ
บรกิารหลงัขายจนลกูคา้พงึพอใจสงูสดุ ใหบ้รกิารเตม็ทีจ่นลกูคา้เตม็ใจจ่าย เช่น AIS Serenade และคลนิีกวุฒศิกัดิ ์
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 Innovation ธุรกจิทีมุ่่งเน้นนวตักรรมใหม่ออกไปแขง่ขนัในตลาด อาจไดม้าจากการซือ้จากบรษิทัวจิยัหรอื R&D 
เองกไ็ด ้เช่น Apple หรอื Sumsung 
 Social Responsibility การใช ้Model นี้กเ็พื่อภาพลกัษณ์องคก์รทีด่ใีนสายตาลกูคา้ แต่ตอ้งเชือ่มโยงทุกฝ่ายใน
บรษิทัเขา้ดว้ยกนั ลกูคา้ พนกังาน ชุมชน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด เช่น ปตท. , SCG , CP 
 Quality บรษิทัใดกต็ามทีใ่ช ้ Model นี้ ตอ้งค านึงถงึคุณภาพและชื่อเสยีงมาก่อนอนัดบัแรก เน้นภาพลกัษณ์ของ 
Brand มาเป็นอนัดบัหนึ่ง ใหเ้หนือความคาดหวงัของลกูคา้ เช่น Louis Vitton , Gucci , Fly Emirates  
 Efficiency การสรา้งผลตอบแทนและก าไรใหส้งูขึน้จากประสทิธภิาพของการลดตน้ทุนและการลดของเสยีจากการ
ผลติ และมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการเพิม่ความเรว็ในการตอบสนองลกูคา้ โดยมุ่งเน้นการผลติจากการใชท้รพัยากรใหคุ้ม้ค่าและ
การจดัหาพนัธมติรในการผลติแทน เช่น Toyota , Fedex 
 ทัง้หมดน้ีคอื Business Model ทีอ่งคก์รเพยีงองคก์รเดยีวกส็ามารถน าไปใชไ้ดทุ้ก Platform ขึน้กบัว่า การน าเสนอ 
New Business Model แลว้ประสทิธภิาพจะสงูเพยีงใด 
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