Di REKTION

Becoming Deep Technology Entrepreneur

หลักสูตรสรางแนวคิดและเพ��มทักษะความเปนผูประกอบการ

หนวยงานถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานว�จัย นวัตกรรมและพันธมิตร รวมกับ บัณฑิตว�ทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร�

หลักสูตร DiREKTION 1
Entrepreneur mindset
หลักสูตรสรางแนวคิดและเพ��มทักษะความเปนผูประกอบการ
สําหรับบุคลากรว�จัย
วัตถุประสงค
1. พัฒนาแนวคิดทางธุรกิจและพัฒนาแนวคิดการตอยอดเทคโนโลยีไปสูการ
พัฒนาธุรกิจ
2. พัฒนาความรู ทักษะและคุณลักษณะของผูเร�ยนดานการนําเทคโนโลยีไปใช
เพ�่อพัฒนาธุรกิจ
3. สามารถพัฒนาโมเดลทางธุรกิจที่สะทอนกับเทคโนโลยีของนักว�จัยที่สามารถ
ตอบความตองการของตลาดและอ�ตสาหกรรม

รูปแบบ: หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง
คุณสมบัตกิ ารรับเขา: บุคลากรว�จัย ทั้งอาจารย นักว�จัยและบุคลากรสนับสนุนงานว�จัย
กลุมเปาหมาย
1. กลุมนักว�จัยที่มีงานว�จัยดานเทคโนโลยีหร�อกําลังเตร�ยมหาหัวขอว�จยั ที่ตอบความตองการเชิง
พาณิชย
2. ผูที่มีความสนใจในการเสร�มทักษะและแนวคิดทางธุรกิจ
3. ผูที่มีความสนใจสรางโมเดลธุรกิจดวยตนเอง

การใหใบปร�ญญา: ประกาศนียบัตร
รูปแบบการอบรม: รูปแบบการอบรมประกอบดวย (1) การบรรยาย (2) แบบฝกหัด (3)
การฝกปฏิบัติเดี่ยวและกลุม (4) การนําเสนอกลุมและการสะทอนความคิด และ (5) การให
คําปร�กษา: เปนการเร�ยนเต็มวันในวันศุกร ของแตละสัปดาหจํานวนรวมทั้งสิ�น 8 สัปดาห
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สมรรถนะทีพ
่ ง� ไดรบั และพัฒนาเพ�ม� เติมจากหลักสูตร
การประยุกตใชความรูดา นธุรกิจในการพัฒนาธุกจิ เทคโนโลยี
ความรู: การวางแผนทางการตลาด พฤติกรรมผูบร�โภคกลุมลูกคาทั่วไปและลูกคาธุรกิจ โมเดลธุรกิจ การ
ประเมินความเปนไปไดของธุรกิจเบื้องตน ความรูดานตนทุน
ทักษะ: ระบุและแยกแยะคุณคาสินคาหร�อบร�การ การว�เคราะหขอมูลทางการตลาด การกรองกลุมเปาหมาย
ทางการตลาด การประเมินทรัพยากรสําหรับการพัฒนาธุรกิจ การว�เคราะหเปร�ยบเทียบคูแขง การตรวจสอบ
แนวคิดทางธุรกิจเบื้องตน การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ การเลือกใชเคร�่องมือการจัดการ พัฒนาแผนความเสี่ยง
คุณลักษณะ: การเอาลูกคาและตลาดมาเปนศูนยกลางในการคิดและตอยอดการว�จัย
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หัวขอ
วันที่/เวลา
เนื้อหา
1
14 ม.ค. 2565
9.00 น. - 12.00 น. การระบุคุณคาสินคา
13.00 น. - 16.00 น. การการแบงสวนตลาด การระบุกลุมเปาหมาย และการวาง
ตําแหนงผลิตภัณฑระบุคุณคาสินคา
2
21 ม.ค. 2565
9.00 น. - 12.00 น. การเขาใจลูกคา (ลูกคาทั่วไปและองคกรธุรกิจ)
13.00 น. - 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ: การเอาขอมูลลูกคามาใชในการวางแผน
การตลาด
3
28 ม.ค. 2565
9.00 น. - 12.00 น. การว�เคราะหตลาดและการว�เคราะหภาวะการแขงขัน
13.00 น. - 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ: การว�เคราะหปจจัยภายนอกและทรัพยากร
ภายในเพ�่อระบุโอกาสการแขงขัน
4
4 ก.พ. 2565
9.00 น. - 12.00 น. กลยุทธการเติบโตขององคกร และการออกจากตลาด
กรณีศึกษา: การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
13.00 น. - 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ: การวางกลยุทธธุรกิจเทคโนโลยี

หัวขอ
วันที่/เวลา
เนื้อหา
5
11 ก.พ. 2565
9.00 น. - 12.00 น. การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ: กิจกรรมหลัก หนาที่หลัก และ
ทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนองคกร
13.00 น. - 16.00 น. การใชประโยชนทางทรัพยสินทางปญญาเพ�่อนําสินคาเขาตลาด
6
18 ก.พ. 2565
9.00 น. - 12.00 น. โมเดลรายไดและการตั้งราคาสินคาหร�อบร�การ
13.00 น. - 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ: การว�เคราะหราคาสินคาหร�อบร�การ
7
25 ก.พ. 2565
9.00 น. - 11.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ
11.00 น. - 12.00 น. การประเมินความเสี่ยงโมเดลธุรกิจ (สวนที่ 1)
13.00 น. - 16.00 น. การประเมินความเสี่ยงโมเดลธุรกิจ (สวนที่ 2)
8
4 มี.ค. 2565
9.00 น. - 11.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ: พัฒนาความเขาใจการเง�นกับการพัฒนา
ธุรกิจดวยเกม
13.00 น. - 16.00 น. นําเสนอโมเดลธุรกิจ การกระทบความคิดและการมอบ
ประกาศนียบัตรอบรม
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การระบุคณ
ุ คาสินคา

การแบงสวนตลาด การระบุกลุมเปาหมาย
และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ

การเขาใจลูกคา (ลูกคาทัว่ ไปและองคกรธุรกิจ)

เปนกระบวนการว�เคราะหโดยใชเคร�่องมือทางการตลาด เชน เทคนิคการว�เคราะหคุณคาแบบบันได เพ�่อระบุ
คุณคาของสินคาที่จะสามารถนําเสนอตอกลุมลูกคาเปาหมายได นอกจากนั้นการระบุถึงความแตกตาง
ระหวางประโยชนสินคาที่ผูว�จัยตองการนําเสนอ กับคุณคาที่ลูกคามองหาและการสงมอบคุณคาแกลูกคาจะ
เปนสวนสําคัญของการเร�ยนในโมดูลนี้
คุณคาสินคาที่จะถูกสงมอบจําเปนตองมีการระบุกลุมลูกคาที่ชัดเจน ดังนั้นเคร�่องมือการระบุกลุมเปาหมาย
อันไดแก การแบงกลุมตลาด การประเมินคุณภาพกลุมตลาด และการคัดเลือกกลุมเปาหมายหลัก
กลุมเปาหมายรอง และกลุมที่จะเลือกทิ�ง เปนประเด็นสําคัญในหัวขอนี้
นอกเนือจากนั้น การวางตําแหนงสินคาหร�อองคกรที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายเปนกลไกสําคัญในการ
วางแผน และดําเนินกิจกรรมทางการตลาด ทั้งนี้กระบวนการคิดเร�่องการว�เคราะหองคประกอบดานทีม่ า
องคกร องคประกอบสินคา ประโยชน คุณคาสินคา อ�ตสาหกรรมที่ดําเนินการ ว�สัยทัศน พันธกิจองคกร
และแนวทางการพัฒนาสินคาในอนาคต จะเปนตัวแปรหลักในการว�เคราะหและระบุตําแหนงผลิตภัณฑ
โมเดลพฤติกรรมผูบร�โภคและการเขาใจองคประกอบดานความคิดของผูบร�โภคกอนแสดงออกถึง
พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อหาสินคา รวมถึง การประยุกตใชความเขาใจพฤติกรรมลูกคาโดยการนํา
ความคิดและพฤติกรรมมาจัดวางในเคร�่องมือทีร่ ะบุถึงองคประกอบการตัดสินใจ (เสนทางการตัดสินใจ
ลูกคา) จะสามารถนํามาพ�จารณาถึงแนวทางการพัฒนาวกิจกรรมทางการตลาดได
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อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร:
การเอาขอมูลลูกคามาใชในการวางแผนการตลาด
การว�เคราะหตลาดและการว�เคราะหภาวะการแขงขัน

เปนการนําขอมูลลูกคาจร�งที่เก็บจากกลุมลูกคามาเพ�่อใหผูเร�ยนไดเขาใจถึงว�ธีการเก็บขอมูลทางการตลาด
รวมถึงการนําเสนอแนวทางการว�เคราะหขอมูลเพ�่อประโยชนในการพัฒนาแผนการตลาดและกิจกรรม
ทางการตลาดสําหรับสินคาหร�อบร�การของนักว�จัย
เปนกระบวนการว�เคราะหความเหมาะสมของตลาดที่สินคาหร�อบร�การของนักว�จัยจะเขาไปแขงขันเพ�่อให
สามารถประเมินไดวาตองจัดเตร�ยมทรัพยากรและแนวทางการแขงขันอยางไรกอนการตัดสินใจดําเนินการ
การว�เคราะหคูแขงทางตรงที่เกี่ยวของกับสินคาหร�อบร�การ แรงกดดันจากคูแขงรายใหมและสินคาทดแทน
รวมถึงอํานาจการตอรองของลูกคาและคูคาจะเปนแนวทางการประเมินความเสี่ยงขององคกรในการนํา
สินคาเขาตลาดดวย ปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมไดแตกระทบตอสภาพการแขงขัน อาทิเชน สภาพเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบร�โภคของสังคม และเง�่อนไขดาน
สิ�งแวดลอมที่อาจสงผลตอความตองการของลูกคา รวมในการว�เคราะหในหัวขอนี้

การระบุประเมินปจจัยดานทรัพยากรและความสามารถของนักว�จัยและองคกรโดยใชเคร�่องมือทางการ
จัดการกลยุทธและการตลาดจะใชเพ�่อสรางทักษะการประเมินความสามารถทางการแขงขัน
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร:
เปนการใหผูว�จัยไดมีการทดลองว�เคราะหปจจัยภายนอกที่กระทบตอขนาดของตลาด ภาวะการแขงขันใน
การว�เคราะหปจ จัยภายนอกและทรัพยากรภายในเพ�อ่ ระบุโอกาส ตลาด และตนทุนในการที่จะเขาตลาด รวมทั้งว�เคราะหความสามารถของผูว�จัยในดานทรัพยากรและการใช
ทรัพยากรไปในกิจกรรมทางการตลาด ทั้งนี้กรณีศึกษาจะประกอบเพ�่อใหเขาใจถึงบทบาทการว�เคราะห
การแขงขัน
ภายนอกและภายในเพ�่อเปนสวนของการเร�ยนและสรางความเขาใจ
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กลยุทธการเติบโตขององคกร และการออกจากตลาด

การพ�จารณาเร�่องของแนวทางการเขาตลาดและการเติบโตขององคกรเกีย่ วพันกับการวางแผนเชิงกลยุทธ
องคกร การว�เคราะห ทางเลือกเคร�่องมือ แนวทางในการใชเคร�่องมือในการว�เคราะหเพ�่อระบุกลยุทธ การ
เลือกกลยุทธ พัฒนาแนวทางแผนขับเคลื่อนกลยุทธ และการพัฒนาองคกรเพ�่อขับเคลื่อนกลยุทธ จะรวมอยู
ในหัวขอนี้
กรณีศกึ ษา:
เปนการนําตัวอยางการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีเพ�่อการพาณิชยมาใหเห็นตัวอยางดานว�ธีคิด การวางแผน
และแนวทางการขับเคลื่อนเพ�่อใหธุรกิจออกมาเปนรูปธรรม
การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร:
เปนการนําตัวอยางของธุรกิจมาถอดแนวคิดและพัฒนาเปนกรณีศึกษากลยุทธธุรกิจเพ�่อใหสามารถเชื่อม
แนวคิดเชิงทฤษฎีกับแนวปฏิบัติได ทั้งนี้จะทําใหสามารถพัฒนามุมมองเชิงกลยุทธธุรกิจได
การวางกลยุทธธรุ กิจเทคโนโลยี
การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ: กิจกรรมหลัก หนาทีห่ ลัก และ
ทดลองในการพัฒนาโมเดลธุรกิจของตนเองจากความเขาใจถึงความหมายของโมเดลธุรกิจ สามารถระบุ
องคประกอบของโมเดลทางธุรกิจ (การสงมอบคุณคา กลุมลูกคา การพัฒนาชองทางการเขาถึงลูกคา การ
ทรัพยากรหลักในการขับเคลือ่ นองคกร
จัดการดานสินคาและเคร�อขายการพัฒนาสินคา รวมถึงการว�เคราะหตนทุนและโอกาสทางรายได) และการ
ประเมินคุณภาพโมเดลทางธุรกิจ
การใชประโยชนจากความรูด านทรัพยสนิ ทางปญญาและการวาง ความรูดานทรัพยสินทางปญญาเบื้องตน การว�เคราะหและเชื่อมโยงผลงานว�จัยและนวัตกรรมรวมถึง
ผลิตภัณฑที่ไดสรางข�้นสําหรับวางแผนและออกแบบแนวทางการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ตลอดจน
กลยุทธ
การใชความรูดานทรัพยสินทางปญญาในการวางกลยุทธของสินคา เพ�่อสรางความไดเปร�ยบในการแขงขัน
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คําอธิบายรายว�ชา
โมเดลรายไดและการตัง้ ราคาสินคาหร�อบร�การ

เขาใจเศรษฐศาสตรราคา ประเภทราคา ความสําคัญของการตั้งราคากับการพัฒนาการตลาดและธุรกิจ
รวมถึงการว�เคราะหโครงสรางตนทุน ความเขาใจประเภทตนทุน เพ�่อนํามาว�เคราะหราคา
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร: การว�เคราะหราคาสินคาหร�อบร�การ
พัฒนาโมเดลการตั้งราคาจากการว�เคราะหและแยกประเภทตนทุนสินคา ตนทุนการไดมาของสินคา และ
ตนทุนการดําเนินการ เพ�่อว�เคราะหและตั้งราคาที่สนับสนุนการเติบโตขององคกรในระยะสั้นและระยะยาว
รวมถึงการนําโมเดลมาเลือกประเภทการตั้งราคาเพ�่อตอบเปาหมายทางการตลาด
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร: การพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ
ใหนักว�จัยสามารถนําเคร�่องมือดานโมเดลทางธุรกิจ มาขมวดรวมกับองคความรูดานการตลาด การจัดการ
กลยุทธ การจัดการองคกรเพ�อ่ ขับเคลื่อนกลยุทธ มาสรางแนวคิดทางธุรกิจที่เตร�ยมพรอมนําไปประเมิน
ความเสี่ยงและประเมินความเปนไปไดเพ�่อตัดสินใจในการลงทุน
การประเมินความเสี่ยงโมเดลธุรกิจ
ระบุประเภทความเสี่ยง การใชเคร�่องมือประเมินระดับความเสี่ยง การวางแนวทางจัดการความเสี่ยงโมเดล
ทางธุรกิจ รวมทั้งการนําผลการว�เคราะหความเสี่ยงมาใชพัฒนากลยุทธทางธุรกิจในดานการสรางโอกาส
เพ��มเติมใหกับนักว�จัยหร�อองคกร
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร: พัฒนาความเขาใจการเง�นกับการพัฒนา ทดลองเอาโมเดลธุรกิจตัวอยางมาพัฒนาความเปนไปไดทางการลงทุน ซึ่งจะทําใหตระหนักและสรางความ
เขาใจดานการจัดการการเง�น โครงสรางตนทุน กรอบรายได และการตัดสินใจทางธุรกิจและการตลาดที่จะ
ธุรกิจดวยเกม
สงผลตอระดับผลตอบแทนในการลงทุน
นําเสนอโมเดลธุรกิจ การกระทบความคิดและการมอบ
ใหผูเร�ยนไดนําเสนอโมเดลทางธุรกิจของตนเองเพ�่อรับแนวทางการปรับปรุงรวมถึงการรับขอเสนอเพ��มเติม
รวมถึงเปนเคร�่องมือในการที่หนวยงานที่เกี่ยวขอจะนําเปนฐานในการสนับสนุนการนําสินคาเขาตลาดตอไป
ประกาศนียบัตรอบรม
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ผศ.ดร.วรพจน อังกสิทธิ์, คณบดีบัณฑิตว�ทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
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หนวยงานถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานว�จัย นวัตกรรมและพันธมิตร
ดร.ปารเมศ วรเศยานนท, บัณฑิตว�ทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
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