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เริ่มสตาร์ทอัพแบบ MIT… กับ 24 ขั้นตอนในการหาตลาดให้เจอ 
 

HIGHLIGHTS : 

 สตาร์ทอพัที่มไีอเดยี และก าลงัเริม่ท าธุรกจิในช่วงเริม่ต้น หรอืช่วง Product-market fit  จะได้เรยีนรู้หลกัส าคญั 24 
ขัน้ตอนแบบสัน้และกระชบั ซึง่เป็นแนวคดิทีเ่ป็นระบบ ทีจ่ะท าใหส้ามารถสรา้งสนิคา้บรกิารทีต่ลาดต้องการจรงิๆ เป็น
เทคนิคที ่Bill Aulet เขยีนไวใ้นหนงัสอื Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup   

 24 ขัน้ตอนน้ี จะน าเสนอใน 6 ธมีหลกัส าคญั ไดแ้ก่ 
o ลกูคา้คอืใคร  
o จะท าอะไรใหล้กูคา้ไดบ้า้ง   
o ลกูคา้จะเขา้ถงึผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างไร  
o จะท าเงนิจากผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างไร 
o จะออกแบบและสรา้งผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างไร 
o จะวดัผลไดอ้ย่างไร  

 
เวลาในการอ่าน 10 นาท ี

 
  

ในความเป็นจรงิแล้ว การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) สามารถสอนและเป็นกนัได้ การสร้างสนิค้า
บรกิารทีม่คีนตอ้งการคอืกุญแจสู ่entrepreneurship และกระบวนการนัน้สามารถเรยีนรูไ้ด ้ความเชื่อต่างๆ ทีผู่ป้ระกอบการควรม ี
คอืการมทีศันคตทิีด่ ีและหากมผีูร้่วมก่อตัง้หลายคนนัน้ กม็กัจะประสบความส าเรจ็กว่าการมผีูก้่อตัง้เพยีงคนเดยีว ผูป้ระกอบการ
หรือเจ้าของควรเพิ่มบทบาทของความมีเสน่ห์ (Charisma) อาทิ การสื่อสาร การจ้างงาน และเพิ่มทักษะการขาย ซึ่งมี
ความส าคญัอย่างมากในการท าธุรกจิ 
 
24 ขัน้ตอนซ่ึงเป็นกระบวนการของการท าสตาร์ทอัพ
เร่ิมต้น จะน าเสนอใน 6 ธีมหลกัส าคญั ได้แก่ 

1. ลกูคา้คอืใคร  
2. จะท าอะไรใหล้กูคา้ไดบ้า้ง   
3. ลกูคา้จะเขา้ถงึผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างไร  
4. จะท าเงนิจากผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างไร 
5. จะออกแบบและสรา้งผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างไร 
6. จะวดัผลไดอ้ย่างไร 

 
ขัน้ตอนท่ี 0 : ก่อนเร่ิมลุย 
 3 สิง่ส าคญัในการเริม่ต้นของสตาร์ทอพั มกัจะเริ่ม
ด้วย ไอเดีย เทคโนโลยี และ ความมุ่งมัน่ท่ีอยากจะท า 
(passion) ซึ่งถ้าเรามีแค่ passion แต่ไม่มีไอเดียหรือ
เทคโนโลยอีะไรเลย อาจจะท าใหก้ารเริม่ต้นยากกว่าสตารท์อพั
รายอื่นๆ แต่หากไม่มจีรงิๆ เราจะต้องใช้ความรู้ ทกัษะ คอน
เนคชัน่ สนิทรพัยท์างการเงนิ และประสบการณ์การท างานมาช่วยมากขึน้เพื่อชดเชยในสิง่ทีเ่ราขาดไป 
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ขัน้ตอนท่ี 1 : เลือกกลุ่มตลาด (Market Segmentation) 
เริม่จากการเลอืกกลุ่มตลาดโดยคดิรวบรวมทุกความเป็นไปได ้เป้าหมายของการท าธุรกจิ ไม่ใช่เริม่ทีว่่าจะท าอะไรเพยีง

อย่างเดยีว เราควรค านึงถงึลกัษณะเฉพาะหรอืประเภทของกลุ่มผูใ้ชง้าน และสถานทีอ่ยู่หรอืทีท่ ากจิกรรมของกลุ่มตลาดเหล่านัน้
ดว้ย โดยอาจจะเริม่ต้นเลอืกตลาดจาก เพศ อายุ ที่อยู่อาศยั กจิกรรมทีพ่วกเขาชอบท า ตวัอย่างเช่น การเลอืกตลาดเป็นกลุ่ม
ผูช้ายอายุ 25-34 ปีในเมอืงบอสตนัทีช่อบเล่นวดิโิอเกมตอนกลางคนื เมื่อเจอตลาดกลุ่มเป้าหมายแลว้ จากนัน้ลองคน้หาตลาด
ใหม่ โดยท าให้แคบลง เช่นระบุบช่วงอายุใหม่ จากตวัอย่างขา้งต้น สตาร์ทอพัอาจจะมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มเป้าหมายอายุ  6-12 ปี     
โดยค านึงว่าลกูคา้เหล่านัน้มกี าลงัและเหตุผลทีจ่ะจบัจ่ายหรอืไม่ (จรงิๆ แลว้ใครเป็นคนจ่ายเงนิ เดก็หรอืผูป้กครอง) เราสามารถ
เขา้ถงึพวกเขาและเอาชนะคู่แขง่ไดห้รอืไม่ มคีวามเป็นไปไดอ้ะไรไหมทีลู่กคา้เหล่านี้จะเปิดกวา้งในตลาดอื่น และความสนใจต่อ
ตลาดทีเ่ปิดกวา้งนัน้ ทา้ยสดุคอื ศกึษาตลาดทีเ่รามองโดยการคุยกบัคนทีค่ดิว่าจะเป็นกลุ่มลูกคา้ของเรา สงัเกตพวกเขาและเปิด
ใจรบัฟังข้อมูลใหม่ๆ โดยไม่พยายามจะขายสนิค้าที่มาจากสิง่ที่เราคดิว่าดสี าหรบัพวกเขาเท่านัน้  กระบวนการนี้ควรใช้เวลา
ประมาณ 1-2 สปัดาหก์เ็พยีงพอแลว้ 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 : เลือกตลาดหวัหาด (Beachhead market) 

ใชเ้กณฑ์เช่นเดมิในการเลอืกตลาดหวัหาด (Beachhead market) คอื ค านึงว่าลูกคา้เหล่านัน้มกี าลงัและเหตุผลทีจ่ะ
จบัจ่ายหรอืไม่ เราสามารถเขา้ถงึพวกเขาและเอาชนะคู่แข่งได้หรอืไม่ มคีวามเป็นไปไดอ้ะไรไหมที่ลูกคา้เหล่านี้จะเปิดกวา้งใน
ตลาดอื่น ยิง่ตลาดเลก็ยิง่มแีนวโน้มว่าจะดี มนัส าคญัมากที่เราต้องเลอืกมาก่อนสกัหนึ่งกลุ่มเป้าหมายและยงัไม่สนใจกลุ่มอื่น 
(เฉพาะตอนนี้เท่านัน้) จากนัน้ขยายกลุ่มตลาดทีเ่ราเลอืกจนกระทัง่เจอสภาวะทีล่กูคา้เริม่ซือ้สนิคา้คลา้ยกนัดว้ยเหตุผลใกลเ้คยีกนั 
และเกดิการบอกกนัต่อแบบปากต่อปาก 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 : สรา้งโปรไฟลผ์ูใ้ช้งานจริง (End user profile)  

สร้างโปรไฟล์ผูใ้ช้งานจรงิ (End user profile) ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นผูซ้ื้อเสมอไป แต่เราควรจดักลุ่มให้
เฉพาะเจาะจงโดยท าหมวดหมู่ให้แคบลง ซึ่งรวมถึงการจดักลุ่มจากหมวดหมู่ เช่น ประชากร สถานที่ รายได้ ลกัษณะนิสยั           
ภูมหิลงั และแรงจูงใจ ถ้าหากผู้ก่อตัง้ธุรกจิหรอือย่างน้อยคนในทมีสามารถเขา้กนัได้กบัผูใ้ช้งานจรงิเหล่านี้  กจ็ะเป็นสิง่ที่เป็น
ประโยชน์กบัธุรกจิอย่างมาก 

 
ขัน้ตอนท่ี 4 : ค านวณขนาดตลาดทัง้หมดเท่าท่ีเป็นไปได้ (Total addressable market : TAM) ของตลาดหวัหาด 
(Beachhead market) 

ตลาดทัง้หมดเท่าทีเ่ป็นไปได้ (Total addressable market : TAM) คอื รายไดท้ัง้ปีทีเ่ราจะไดร้บัเมื่อเราครองส่วนแบ่ง
การตลาดทัง้หมด หรอืเท่ากบัจ านวนผูใ้ช้งานจรงิคูณมูลค่ารายได้ที่ผูใ้ช้งานจรงิจ่ายหรอืมูลค่าผลติภณัฑข์องเรา  การค านวณ
จ านวนผู้ใช้งานนัน้ใช้วธิแีบบละเอยีดด้วยวธิกีาร bottom-up (จากรายชื่อลูกค้า หรอื จากสมาคมการค้า เป็นต้น) และวธิแีบบ
หยาบดว้ยวธิกีาร top-down (รายงานการตลาด) เพื่อระบุจ านวน จากนัน้ค านวณประมาณการรายไดจ้ากการองิจากมูลค่ารายได้
ทีผู่ใ้ชง้านจรงิจ่าย และมูลค่าผลติภณัฑข์องเรา  ซึง่ตวัเลข TAM ควรอยู่ที่ 20-100 ลา้นเหรยีญสหรฐั หากค านวณแลว้ได้ TAM   
ทีส่งูกว่าเลขอา้งองินี้ จงจดักลุ่มใหแ้คบลงอกี 

 
ขัน้ตอนท่ี 5 : จดัท าโปรไฟลต์วัแทนลูกค้า (Persona) ส าหรบัตลาดหวัหาด (Beachhead market) 

เลอืกผูใ้ช้งานจรงิใหเ้ป็นตวัแทนลูกค้า (Persona) ส าหรบัการพฒันารายละเอยีดและลกัษณะของพวกเขา ซึ่งรวมถึง 
รูปภาพ ภูมหิลงั อาชพี เงนิเดือน เกณฑ์ในการซื้อ (เรยีงเกณฑ์ตามล าดบั) และรายละเอยีดอื่นๆ อีกหลายอย่าง โดยให้ทีม
ทัง้หมดของเรามสีว่นร่วมในขัน้ตอนน้ี จุดประสงคข์องกระบวนการนี้คอืช่วยใหเ้ราจดัการกบัค าถามเกีย่วกบัลูกคา้ทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคต วธิกีารขายใหพ้วกเขา และทศิทางทีค่วรเดนิต่อไป เป็นตน้ 
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ขัน้ตอนท่ี 6 :  แผนภาพความสมัพนัธข์องวฏัจกัรสินค้าทัง้หมด (Full life cycle use case) 
ไม่ใช่เพยีงแค่ระบุตวัแทนลูกคา้ (Persona) ว่าจะใช้ผลติภณัฑ์เราอย่างไร แต่ต้องระบุให้ไดว้่าเขาจะรู้สกึว่าสนิคา้นัน้

จ าเป็นไดอ้ย่างไร เจอมนัไดอ้ย่างไร ผูป้ระกอบการต้องวเิคราะห์ Journey ว่าลูกคา้จะไดส้นิคา้ของเราทางไหนไดบ้า้ง วธิกีารใช้
งาน เกดิประโยชน์จรงิหรอืไม่ ไดร้บับรกิารสนบัสนุนจากทมีงานเพยีงพอหรอืไม่ มคีวามตอ้งการซือ้อกี และบอกต่อคนอื่นหรอืไม่ 

 
ขัน้ตอนท่ี 7 : รายละเอียดของลกัษณะสินค้าในเชิงลึก (Product specification) 

จ าลองผลิตภัณฑ์ให้เห็นภาพ เช่น เค้าโครง (storyboard) หรือ โครงสร้างของเว็บไซต์ (wireframes) แผนผงัหรือ
แผนภาพ (diagrams) ของอุปกรณ์  แต่อย่าเพิง่สร้างสนิค้าเหล่านัน้ขึน้มาจรงิๆ หรอืลงรายละเอยีดมากจนเกนิไป จุดประสงค์
ของขัน้ตอนนี้คอื ก าจดัความเหน็ทีไ่ม่ตรงกนัและความเขา้ใจผดิของทมีออกไปใหห้มด จากนัน้สรา้งแผ่นพบัทีเ่น้นจุดเด่นหลกั
ของผลติภณัฑ ์(features) แต่ทีส่ าคญักว่านัน้คอื ดงึความส าคญัเรื่องประโยชน์ทีม่ต่ีอลูกคา้ (benefits) ในการสื่อสารไปถงึลูกคา้
ใหไ้ด ้

 
ขัน้ตอนท่ี 8 : วดัมูลค่าของคณุค่าของสินค้าบริการท่ีน าเสนอ (Value proposition)  

จดัท าแผนภาพทีแ่สดงสถานะทีเ่ป็นอยู่ขณะนี้  (status quo) และแสดงประโยชน์เชงิปรมิาณทีลู่กคา้จะไดร้บัจากสนิคา้
บรกิาร โดยวดัจากเวลา เงนิ หรอื อะไรกต็ามทีเ่ป็นความส าคญัล าดบัแรกของลกูคา้ จงใชต้วัเลขจรงิ  และแสดงกรณีการมสีนิคา้
มากเกนิไปและน้อยเกนิไปดว้ยเช่นกนั 

 
ขัน้ตอนท่ี 9 : ระบุลูกค้า 10 คนถดัไปให้ได้ 

พยายามระบุลกูคา้อกี 10 คนทีค่ลา้ยคลงึกบัตวัแทนลกูคา้ (Persona) ทีเ่ลอืกมาท าโปรไฟลแ์ละเตม็ใจทีจ่ะจ่ายเงนิเพื่อ
ซือ้สนิค้าเรา โดยพูดคุยกบัพวกเขาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแผนภาพความสมัพนัธข์องวฏัจกัรสนิค้าทัง้หมด (Full life 
cycle use case) รายละเอียดของลกัษณะสนิค้า (product specification) และมูลค่าของสนิค้าบริการที่น าเสนอ (value 
proposition) ทีท่ าการประเมนิมาแลว้ หากถูกตอ้งตามทีไ่ดด้ าเนินการมา จงึค่อยถามถงึความมัน่ใจทีจ่ะซือ้ว่ามมีากน้อยแค่ไหน 
(commitment) แต่ถ้าหากไม่ถูกต้องตามทีจ่ดัท าไว้ ให้กลบัไปทีร่่างเคา้โครง และทบทวนสมมติฐานต่างๆ (นี่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการ อย่างไรกต็าม สมมตฐิานของเรากเ็ป็นเพยีงการคาดการณ์เท่านัน้) หากเราไดล้องท าตามแลว้แต่ยงัไม่สามารถหา
ลกูคา้ 10 คนนัน้ได ้เป็นไปไดว้่าเราจ าเป็นตอ้งเปลีย่นตวัแทนลกูคา้ (Persona) หรอืแมก้ระทัง่มองหาตลาดหวัหาด (Beachhead 
market) ใหม่เลยทเีดยีว 

 
ขัน้ตอนท่ี 10 : หา Core ของสินค้าบริการท่ีเป็นจดุขายให้เจอ 

กล่าวคอื หาสตูรลบั (secret sauce) ทีคู่่แข่งไม่สามารถลอกเลยีนแบบไดง้่าย ซึง่สตูรลบันี้จะเป็นจุดทีค่วรมุ่งเน้นมาก
ทีส่ดุและไม่ควรเปลีย่นแปลงบ่อยนกั ซึง่ secret sauce อาจเป็นเครอืขา่ยผูบ้รโิภคทีเ่ราสรา้งขึน้  บรกิารอนัยอดเยีย่ม ตน้ทุนทีต่ ่า 
หรอืประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากสนิคา้หรอืบรกิารทีท่ีอ่ ื่นไม่ม ีผูป้ระกอบการควรจ าไวว้่า secret sauce มกัจะไม่ไดม้าจากทรพัยส์นิ
ทางปัญญา ความรวดเร็วของนวัตกรรม ความได้เปรียบของการเข้าตลาดก่อนคู่แข่ง หรือความสมัพนัธ์ที่ดีกบั supplier             
อย่างทีค่ดิ 
 
ขัน้ตอนท่ี 11 : จดัท ากราฟแสดงต าแหน่งการแข่งขนั (Competitive position) 

สรา้งกราฟ 2 แกน โดยใหเ้กณฑล์ าดบัความส าคญัของลกูคา้ 2 ล าดบัแรกอยู่แกนใดแกนหนึ่ง ระบุต าแหน่งของเราและ
คู่แขง่ รวมถงึสถานะทีเ่ป็นอยู่ขณะนี้ ท า status quo ลงบนกราฟนัน้ ซึง่เราควรจะอยู่มุมขวาบนสุด และใหแ้น่ใจว่าต าแหน่งของ
เรานัน้ใช้ประโยชน์จากแกนหลกั (core) แล้ว หากไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแกนหลกั (core) นัน้ เราจ าเป็นต้องใช้โอกาสทาง
การตลาดอื่นแทน 
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ขัน้ตอนท่ี 12 : ระบุหน่วยท่ีเป็นผูมี้อ านาจตดัสินใจซ้ือของลูกค้าได้ (Customer’s decision-making unit : DMU)  
วาดผงักลุ่มคนที่มอีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าทัง้หมดให้ได้ กล่าวคอื ตัง้แต่ผูใ้ช้งานจรงิ (end user) ผูซ้ื้อหลกั 

(primary buyer) จนถึง champions รวมถึงผู้ที่สามารถชกัจูงหรือมีอทิธิพลต่อการซื้อ (influencer) ผู้ที่มอี านาจยบัยัง้         
(veto power) และแผนกทีจ่ดัซือ้สนิคา้ (ส าหรบั B2B : Business to Business) ซึง่เราอาจจ าเป็นต้องเรยีนรูท้ีจ่ะขายใหลู้กคา้
เหล่าน้ีหรอือย่างน้อยกท็ าตวัใหเ้ป็นกลางไม่ไปขดัแยง้กบับางกลุ่มในน้ี 

 
ขัน้ตอนท่ี 13 : วาดผงักระบวนการในการได้มาซ่ึงลูกค้าท่ียอมจ่าย 

ก าหนดขัน้ตอนไทมไ์ลน์เป็นขัน้ๆ ว่าลูกคา้จะตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของเราอย่างไร หาสนิคา้บรกิารเจอไดอ้ย่างไร เราต้อง
วเิคราะห์ใหไ้ด้ ประมาณการกระบวนการซือ้ขาย (sales cycle) นี้ว่านานเท่าไหร่ และมอีุปสรรคใหญ่อะไรไหมที่อาจเจอเช่น 
งบประมาณ กฎระเบยีบ หรอืสิง่ทีเ่ราตอ้งปฏบิตัติาม (compliance) 

 
ขัน้ตอนท่ี 14 : ค านวณขนาดตลาดทัง้หมดเท่าท่ีเป็นไปได้ (Total addressable market : TAM) ของตลาดท่ีตามมา 

ลองท ารายการดูว่า 5-6 กลุ่มเป้าหมายทีน่่าสนใจ ทีเ่ราจะเขา้ต่อไปหลงัจากตลาดหวัหาด (beachhead market)  คอื
ใครบา้ง รวมถงึสามารถขายสนิคา้ชนิดอื่นใหก้บัลกูคา้กลุ่มเดมิ หรอื ขายสนิคา้ชนิดเดมิใหก้บัตลาดใกลเ้คยีง (adjacent market) 
ไดห้รอืไม่ ค านวณขนาดแบบเดยีวกนักบัขัน้ตอนที่ 4 โดยไม่ต้องทุ่มเวลาไปกบัมนัมาก (อาจเพยีงแค่ 1 ใน 10 ของเวลาทีใ่ชใ้น
ขัน้ตอนที ่4) ในการระดมทุนหรอืสรา้งธุรกจิใหใ้หญ่ขึน้ TAM โดยภาพรวมของตลาดหวัหาด (beachhead market) และตลาดที่
ตามมา (ไม่เกนิ 10 ตลาด) ควรมากกว่า 1 พนัลา้นเหรยีฐสหรฐั 

 
ขัน้ตอนท่ี 15 : ออกแบบโมเดลธรุกิจ (Business model)  

โมเดลธุรกิจ คือ การดึงคุณค่าของสินค้าบริการออกมาให้ลูกค้าต้องการซื้อ  เพื่อสร้างรายได้ให้ธุรกิจ ส่วนใหญ่
ผูป้ระกอบการไม่ค่อยใชเ้วลาครุ่นคดิถงึประเดน็นี้มากนัก ลองมองดูโมเดลธุรกจิในปัจจุบนั เช่น การเป็นสมาชกิ (subscription) 
การเสนอขายสนิคา้ทีด่หีรอืแพงกว่า (upselling) การโฆษณา ค่าด าเนินการธุรกรรม (transaction fee) และบรกิารการช าระเงนิ
จ านวนไม่มากรวมเขา้ไปกบัวงเงนิหรอืธุรกรรมหลกั (micropayments) เช่น ซื้อสตกิเกอรไ์ลน์ โดยจ่ายรวมกบับลิมอืถอื เป็นต้น 
จ าไวว้่า Freemium การใหลู้กคา้เขา้มาทดลองใชร้ะยะเวลาหนึง่ ใชไ้ดเ้สมอืนจ่ายเงนิเพือ่บรกิารนัน้ เมือ่หมดช่วงทดลองจงึจ่าย
ค่าบริการตามปกติ และ “ค่อยคิดทีหลงัก็ได้” นัน้ ไม่ใช่โมเดลธุรกิจ จงรวบรวมโมเดลที่คิดว่าสร้างสรรค์ของเรา และเลือก          
มาหนึ่งอนั 

 
ขัน้ตอนท่ี 16 : ตัง้โครงรา่งราคา (Pricing framework) 

อย่าตัง้ราคาสนิคา้จากต้นทุน ใหต้ัง้จากคุณค่าสนิคา้ทีเ่รามอบใหลู้กคา้ การตัง้ราคาทีด่คีอืเพิม่ไป 20% จากมูลค่าของ
คุณค่าของสนิคา้นัน้ ค านึงถงึราคาซือ้ขายต่อหน่วยทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจซือ้ (DMU) มกี าลงัจ่าย กล่าวคอืงบประมาณสงูสุดของ
ลกูคา้ทีส่ามารถซือ้สนิคา้ได ้และค านึงถงึราคาของคู่แข่งดว้ย จ าไวว้่าเราสามารถตัง้ราคาแตกต่างกนัส าหรบัลูกคา้แต่ละกลุ่มได้ 
อย่าลมืทีจ่ะใหส้ว่นลดกบัลกูคา้ทีท่ดลองกลุ่มแรกและผูท้ีม่อีทิธพิลต่อลกูคา้คนอื่น (influencers) ทา้ยสุดคอื เป็นการดกีว่าหากตัง้
ราคาสงูแลว้มาลดราคาทหีลงั ดกีว่าตัง้ราคาถูกแลว้ จากนัน้ขึน้ราคา 

 
ขัน้ตอนท่ี 17 : ค านวณหาคณุค่าระยะยาว (Lifetime value : LTV) ของลูกค้าท่ีได้มา 

ค านวณจากรูปแบบของรายได้ (revenue stream) อตัราก าไรขัน้ต้น (gross margin) อตัราการกลบัมาของลูกค้า 
(retention rates) ช่วงชวีติของผลติภณัฑ ์(life of the product) อตัราการกลบัมาซือ้ซ ้า (rate of re-purchasing) ตน้ทุนการระดม
ทุน (cost of raising funding) ส าคญัและแพงทีสุ่ดคอืสตารท์อพั จ่ายผลประโยชน์กลบัคนืหุน้สงูมากเพื่อจะไดส้ามารถระดมทุน
ได ้แลว้เราจะรูว้่าปัจจยัทัง้หมดทีก่ล่าวมามผีลกบั LTV ของเรามาก 
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ขัน้ตอนท่ี 18 : วาดผงักระบวนการขายสินค้าให้กบัลูกค้าท่ีได้มา 
วาดผงัว่ากระบวนการนี้จะด าเนินการอย่างไรในระยะสัน้ กลาง ยาว  ในระยะสัน้ เราต้องสรา้งอุปสงค์ (demand) ขึน้มา

เอง ซึ่งมกัจะใช้วธิีการ เช่น ใช้พนักงานขาย หรอืการตลาดแบบส่งมอบคุณค่า (inbound marketing) อีเมล โซเชียลมเีดีย         
ในระยะกลาง ค าสัง่ซื้อมกัจะเข้ามาเป็นประจ าแล้ว ดงันัน้ควรเน้นการรกัษาลูกค้าปัจจุบนั เราอาจมีและใช้ผู้กระจายสนิค้า 
(distributors) แลว้ในขัน้น้ี  สว่นในระยะยาวนัน้ สว่นใหญ่แลว้จะเน้นวธิกีารบรหิารจดัการลกูคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 
ขัน้ตอนท่ี 19 : ค านวณต้นทุนการได้มาซ่ึงลูกค้า  (cost of customers acquisition : COCA) 

การค านวณหา COCA นัน้ยากและมกัจะประเมนิต ่ากว่าความเป็นจรงิ ซึง่มคีวามส าคญัมากเพราะ COCA ทีส่งูเกนิไป 
อาจท าใหธุ้รกจิเจ๊งได้  ค านวณแบบ top down คอื ยอดขาย และต้นทุนการตลาดหารดว้ยจ านวนลูกคา้ทีห่าไดใ้นช่วงเวลานัน้  
การลด COCA ท าได้ เช่น ลดปรมิาณการขายตรง เพิม่การหาลูกคา้ไดแ้บบอตัโนมตัิ ปรบัปรุงอตัราการเปลีย่นแปลงสู่ธุรกจิ 
(conversion rate) และการเป็นผูน้ าดา้นคุณภาพ การลดวฏัจกัรการขาย และเพิม่การซือ้สนิคา้แบบปากต่อปาก 

 
ขัน้ตอนท่ี 20 : ระบุสมมติฐานหลกั  

รวบรวม 5-10 สมมตฐิานหลกัทีย่งัไม่เคยทดลอง น ามาใชใ้นขัน้ตอนต่อไป 
 
ขัน้ตอนท่ี 21 : ทดสอบสมมติฐานหลกั 

ออกแบบการทดสอบทีถู่ก ง่ายและรวดเรว็ เพื่อหกัลา้งหรอืพสิจูน์สมมตฐิานหลกัของเราอกีครัง้ 
 

ขัน้ตอนท่ี 22 : สรา้งสินค้าแบบขัน้ต า่ท่ีสุดเพื่อทดสอบตลาด (minimum viable business product : MVBP) 
MVBP คอื สิง่ที่ลูกคา้สามารถไดป้ระโยชน์จากการจ่าย และสามารถให้ feedback กบัเราได้ ดงันัน้จงึควรเป็นการ

ทดสอบสมมตฐิานหลกัแบบ MVBP ซึง่ MVBP พฒันาเพิม่มากจากวธิกีาร MVP ของ Lean startups (การสรา้งสตารท์อพัโดยให้
ความส าคญักบัคุณค่าทีผู่บ้รโิภคหรอืผูใ้ชจ้ะไดร้บั และมุ่งเน้นการลดขัน้ตอนทีไ่ม่ส าคญัหรอืสญูเสยีทรพัยากรโดยเปล่าประโยชน์
ออกไป) 

 
ขัน้ตอนท่ี 23 : แสดงให้เหน็ว่า “สุนัขย่อมกินอาหารสุนัข” (The dogs will eat the dog food)  

น าสนิค้า MVBP เสนอแก่ลูกค้า แสดงให้เหน็ว่าพวกเขาจะจ่ายเพื่อสนิค้านัน้ ใช้สนิค้า และแนะน าต่อให้เพื่อน                
จงตดิตามทุกขัน้ตอนน้ี 
 
ขัน้ตอนท่ี 24 : พฒันาแผนผลิตภณัฑ ์(Product plan) 

ใชเ้วลาเพื่อวางแผนว่าจะเพิม่ฟีเจอรอ์ะไรใหแ้ก่สนิคา้ ส าหรบัตลาดหวัหาด (beachhead market) และตลาดใกลเ้คยีง 
(adjacent markets) ทีเ่ราจะบุกต่อ พรอ้มทัง้วธิกีารทีเ่ราจะปรบัตวั ปรบัเปลีย่นสนิคา้ส าหรบัตลาดดงักล่าว แต่อย่าใชเ้วลานาน
มากนกั หลกัการคอืการคดิหาทางเลอืกต่างๆ เตรยีมไวล่้วงหน้าเสมอ 
 

ทัง้หมดนี้คอื การสรุปความส าคญัของกระบวนการ 24 ขัน้ตอน จากการเปลี่ยนไอเดยีให้สามารถขายสนิค้าบรกิาร       
มลีกูคา้จรงิจนท าเป็นธุรกจิไดอ้ย่างทีต่ัง้ใจ ซึง่กลัน่กรองมาจากงานวจิยัและประสบการณ์มากมายในการท าธุรกจิกว่า 25 ปี ของ 
Bill Aulet 
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ผูเ้ขยีน : Bill Aulet จากหนงัสอื Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup 
 

Bill Aulet เป็นกรรมการผูจ้ดัการของ Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship ซึง่ท าหน้าทีส่นับสนุนการให้
ความรูผู้ป้ระกอบการที่ MIT ผูเ้ขยีนใชเ้วลาหลายปีสอนเกีย่วกบั Entrepreneurship และออกแบบคลาสใหม่ๆ การร่วมในการ
แข่งขนัต่างๆ และคอยผลกัดนัการเรยีนรู้ ก่อนหน้าทีจ่ะมาสอนนัน้ เขาท างานที่ IBM 11 ปี และมปีระสบการณ์จรงิในการเป็น 
Serial entrepreneur ทีป่ระสบความส าเรจ็ 
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