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 หนังสือเล่มนีเ้ป็นคู่มือสร้างโมเดลธุรกิจโดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองผืนผ้าใบให้ดูเรียบง่ายขึน้ เคล็ดลบั
ส าคญัที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จก็คือเน้นสร้างความแตกต่างด้วยการสร้างผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงู  
ผืนผ้าใบถกูพฒันาขึน้โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้โมเดลธุรกิจเป็นเร่ืองที่ง่าย ในหนงัสือแนะน าให้เขียนผืนผ้าใบด้วย
มือกบัใช้โพสต์อิต การเขียนด้วยมือจะท าให้สามารถเขียนได้ทกุที่ทกุเวลา การเขียนด้วยมือสามารถเขียนให้ใหญ่
แคไ่หนก็ได้ตามใจชอบ การเขียนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ช่วยให้มองเห็นสิง่ที่ไมเ่คยเห็นมาก่อน และยงัช่วยให้ไอเดีย
ดี ๆ เกิดขึน้มาง่ายได้อีกด้วย ด้วยเหตนุีก้ารคิดอยา่งนกัออกแบบ (Design Thinking) จึงเป็นสิง่ส าคญัมากในการ
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ออกแบบโมเดลธุรกิจ และทดสอบวา่ใช้งานได้จริงหรือไม่ และในระหว่างนัน้ก็ต้องฝึกฝนทกัษะการตดัสินใจโดย
ใช้ผืนผ้าใบเป็นตวัช่วย ส าหรับเนือ้หาที่อยูใ่นหนงัสอืคูม่ือสร้างโมเดลธุรกิจแบง่ออกเป็น 6 Part ดงันี ้

Part 1 ท าความรู้จักกบั BMG ท าความเข้าใจเก่ียวกบั “ผืนผ้าใบ” ซึ่งเป็นเคร่ืองมือหลกัในการสร้าง
โมเดลธุรกิจให้ลกึซึง้ยิ่งขึน้ตลอดจนช่วยให้เห็นภาพรวมของแนวคิด BMG ได้ดีขึน้ 

แนวคิดหลกัของหนงัสอืเลม่นีเ้ป็นเคร่ืองมือใหมล่า่สดุที่จะช่วยให้คณุสร้างโมเดลธุรกิจได้อย่างง่ายดาย 
เป็นที่รู้กนัว่า “โมเดลธุรกิจ” ที่ดีเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ โดยการน าเสนอ “ผืนผ้าใบ 
(canvas)” ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่น าเอาทุกองค์ประกอบส าคญัของโมเดลธุรกิจมาใส่ในแบบฟอร์มที่เรียบง่าย ทุก
ธุรกิจล้วนมีโมเดลธุรกิจเป็นของตวัเอง ความรู้เก่ียวกบัโมเดลธุรกิจจึงเป็นประโยชน์ ตลอดจนการพฒันางานหรือ
ธุรกิจให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ วิธีบริหารแบบ BMG แนวทางที่ล า้หน้ายิ่งกวา่การวางกลยทุธ์คือโมเดลธุรกิจที่ไม่
หยดุนิ่ง โลกธุรกิจทกุวนันีอ้ยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวฒัน์ ระดบัการแข่งขนัสงูขึน้ การบริหารด้วยโมเดลธุรกิจที่ไม่
หยดุนิ่งเป็นการบริหารที่เน้นความฉบัไวทนัต่อเหตกุารณ์ พร้อมจะปรับเปลี่ยนแก้ไขโมเดลธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึน้ เมื่อมีโมเดลธุรกิจแล้วก็ต้องรู้จกัปฏิรูปโมเดลธุรกิจด้วย 

Part 2 การน าโมเดลธุรกิจบนพืน้ผ้าใบไปใช้จริง: ส าหรับบริษัทและหนว่ยงานตา่ง ๆ  
ประโยชน์มากมายและวิธีใช้งานที่เรียบง่ายส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างการบริหารงานที่

ซบัซ้อน การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่จะท าได้ง่าย ๆ เคล็ดลบัอยู่ที่การพดูคยุเพื่อท าความเข้าใจ  และชีใ้ห้องค์กร
หรือเพ่ือนร่วมงานเห็นว่าผืนผ้าใบสามารถช่วยให้การท างานง่ายเมื่อน าโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบไปใช้และให้
ตวัอย่างวิธีน าผืนผ้าใบไปใช้ในองค์กร ประโยชน์มากมายและวิธีใช้งานที่เรียบง่าย สามารถช่วยให้การท างาน
ง่ายและมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

Part 3 การน าโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบไปใช้งานสว่นบคุคล: ส าหรับกิจการขนาดเลก็ธุรกิจสว่นตวั 
จดุเดน่ของธุรกิจขนาดเลก็คือความคลอ่งตวั สามารถริเร่ิมท าสิ่งใหม่ ๆ หรือสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่

ก าลงัท าอยู่ได้อย่างรวดเร็ว สาเหตุที่ท าให้ BMG ได้รับความสนใจก็เพราะสถานการณ์ในโลกธุรกิจทุกวนันี ้
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิดโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบตลอดจนการบริหารด้วยโมเดลธุรกิจที่ไม่หยดุนิ่งซึ่ง
เน้นความยืดหยุน่และตอบสนองตอ่ความเปลีย่นแปลง โดยบคุคลทัว่ไปจะสามารถน าผืนผ้าใบไปปรับปรุงธุรกิจ
สว่นตวัหรือเพิ่มทกัษะทางธุรกิจของตวัเองได้อย่างไร ขณะที่สถานการณ์ในโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
แนวคิดโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบ ตลอดจนการบริหารด้วยโมเดลธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งซึ่งเน้นความยืดหยุ่นและ
ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงได้ดี 

Part 4 ฝึกการออกแบบและน าโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบไปใช้งานจริง 
โดยอธิบายขัน้ตอนการออกแบบโมเดลธุรกิจอย่างละเอียด ในภาวะที่ตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และยากที่จะคาดการณ์ สิ่งที่ควรท าคือพยายามจินตนาการสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึน้ และเตรียมการรับมือ
ลว่งหน้าโดยลองสร้าง “แบบจ าลองโมเดลธุรกิจ” นอกจากนัน้ก็หมัน่ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากบัสถานการณ์ได้ตาม
ความเหมาะสม วิธีบริหารที่ยืดหยุน่พร้อมปรับตวัเข้าหาการเปลีย่นแปลง ซึ่งเป็นวิธีการบริหารที่ เหมาะกบัสภาพ
ธุรกิจในปัจจบุนั และยงัเป็นวิธีที่ช่วยให้ค้นพบโมเดลธุรกิจที่แปลกใหมแ่ละสามารถแขง่ขนัในตลาดได้ด้วย 

Part 5 เทคนิคที่จะช่วยเสริมประสทิธิภาพให้กบัโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบของคณุ  
เป็นการแนะน าเทคนิคที่จะช่วยเสริมประสทิธิภาพให้กบัโมเดลธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

การคิดด้วยภาพ (Visual Thinking) เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบ เพราะการคิด
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ด้วยภาพจะช่วยเสริมให้มองเห็นความสมัพนัธ์ที่ดีของแต่ละช่องบนผืนผ้าใบมีต่อกนัได้ดีขึน้ วิธีการคิดด้วยภาพ 
คือ การใช้โพสต์อิต เพราะเป็นวิธีที่ท าได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยเขียนแบบฟอร์มของผืนผ้าใบลงกระดาษแผ่น
ใหญ่ ๆ แล้วให้สมาชิกกรอกข้อมูลของแต่ละช่องลงในโพสต์อิต  แล้วน าไปแปะบนผืนผ้าใบ จะช่วยให้เห็นได้
ชดัเจน ในช่วงแรก ๆ ท่ีฝึกกรอกข้อมลูลงบนผืนผ้าใบ จะเขียนทกุอยา่งที่คิดออกลงไป แตเ่มื่อมีความช านาญมาก
ขึน้ก็จะรวบรวมข้อมลูเป็นข้อหลกั ๆ ให้ได้มากที่สดุ การจดัหมวดหมู่แบบนี จ้ะช่วยให้จดัระเบียบความคิดไปใน
ตวั และยงัท าให้ได้ผืนผ้าใบท่ีเข้าใจง่ายอีกด้วย 

Part 6 ตวัอย่างโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบของกิจการต่าง ๆ เป็นการรวบรวมตวัอย่างโมเดลธุรกิจของ
กิจการตา่ง ๆ ซึง่มีทัง้กิจการขนาดใหญ่ระดบัโลกไปจนถึงกิจการขนาดเลก็และธุรกิจสว่นตวั 

โมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบคือทางลดัของความส าเร็จเป็นการสรุปความส าคญัของธุรกิจลงบนกระดาษ
แล้วท าการวางกลยทุธ์ธุรกิจเพ่ือเป็นการสร้างธุรกิจใหมจ่ากโมเดลของธุรกิจคูแ่ขง่ Business Model Generation  
ถือวา่เป็นเคร่ืองมือสร้างโมเดลธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอยา่งมากและถกูน ามาใช้อยา่งได้ผลมากมาย 
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