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3. สรุปการบDาน 

 

1. เคร่ืองมือ Value Proposition Canvas 

 Value Proposition Canvas คือ เคร่ืองมือท่ีชOวยในการออกแบบสินคDาและบริการไดDตรงตาม Customer 

Segment หรือตรงความตDองการของลูกคDามากท่ีสุด 

 
 

 แบOงออกเป\น 2 สOวน ไดDแกO สี่เหลี ่ยมด&านซ&าย คือ “Product ของเรา” และ วงกลมด&านขวา คือ 

“ลูกค&าที่เราตั้งเปcาหมายไว&” โดยใหDระบุในสOวนของลูกคDากOอน (วงกลมดDานขวา) วOาเราจะมอบคุณคOาเหลOานี้ใหDกับ

ใคร ใครคือลูกคDาของเรา ท้ังน้ี ใหDระบุรายละเอียดดังน้ี 
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1. Customer Job เชOน ลูกคDาทำงานอะไร ลูกคDาของเราคือใคร ความตDองการพื้นฐานของลูกคDามีอะไรบDาง 

ลูกคDาตDองการจะทำอะไร 

2. Pains คือ ลูกคDามีความรูDสึกแยO ไมOพอใจ หรือมีอุปสรรค เก่ียวกับเร่ืองอะไรบDาง 

3. Gains คือ ลูกคDาคาดหวังหรือตDองการอะไรจากสินคDาและบริการของเรา รวมถึงความตDองการเพิ่มเติมท่ี

ถDาหากมีแลDวลูกคDาจะย่ิงประทับใจในสินคDาและบริการ 

จากนั้นใหDนำขDอมูลเหลOานี้มาออกแบบ Product (สี่เหลี่ยมดDานซDาย) หรือ นำมาเพิ่มคุณคOาตOางๆ ที่จะตอบสนอง

กลุOมลูกคDาของเรา โดยระบุดังน้ี 

1. Pain Relievers คือ ผลิตภัณฑnหรือสิ่งที่มี สามารถแกDไขสิ่งที่ลูกคDาไมOชอบ (pains) หรือหลีกเลี่ยง pains 

อะไรของลูกคDาไดDบDาง 

2. Gain Creator คือ ผลิตภัณฑnท่ีตอบโจทยnในส่ิงท่ีลูกคDาคาดหวัง และตอบสนอง Gains ของลูกคDา 

3. Product & Service คือ คุณคOาที่อยูOในสินคDาและบริการของเรา ที่สามารถเขDาไปตอบโจทยn Customer 

Jobs จะเป\นการสรุปวOาสินคDาและบริการของเรามีอะไรบDาง คุณสมบัติเป\นอยOางไร  

 

2. การนำเสนอ Value Proposition Canvas ของผู&เรียนหลักสูตร Super วปส. รุ=นท่ี 2 

 

กลุ=ม S1  Customer Profile คือ ขDาราชการสูงวัย ที่ตDองเขDารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐ แลDว

รู Dสึกรอคิวในการรักษานาน บางครั้งโรงพยาบาลรัฐไมOสามารถรับเป\นผูDปtวยในไดDเนื ่องจากมี 

capacity ที่จำกัดรวมถึงความเชื่อมโยงของขDอมูลโรงพยาบาลไมOเชื่อมตOอกัน ซึ่งคนกลุOมนี้ตDองการ

เขDารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนไดD มีการดูแลนอกตาราง และสามารถเบิกยาพิเศษไดD      

Value Proposition คือ การทำ Project สวัสดิการขDาราชการภายใตDการบริหารของบริษัท

ประกัน ในลักษณะท่ีบริษัทประกันมา Top up สวัสดิการขDาราชการ ซ่ึงจะทำใหDคนกลุOมน้ีสามารถ

เขDารักษาโรงพยาบาลเอกชนไดD มีขDอมูลในระบบกลางไมOตDองตรวจสุขภาพเบื้องตDนใหมO หรือการ

แจDงอาการใหDหมอคนใหมOฟzง รวมถึงชOวยกรมบัญชีกลางในการควบคุมงบประมาณ ชOวยลดการ

สวมสิทธิ และการเบิกจOายยาซ้ำซDอน 

กลุ=ม S2  Customer Profile คือ ขDาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (คลDายกับกลุOม S1) ท่ีอยากไดDการ

รักษาที่มีคุณภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งตอนนี้การเขDารับการรักษายังไดDยาที่ไมOคOอยมีคุณภาพ 

รูDสึกวOาการรักษาหายชDา รอนาน ไมOสะดวก   

Value Proposition คือ การนำเทคโนโลยีมาใชD เพื่อชOวยลดคOารักษาพยาบาลผูDปtวยนอก (OPD) 

โดยจะชOวยใหDภาครัฐใชDงบประมาณอยOางมีประสิทธิภาพ ดDวยการของบประมาณมาทำ 

prevention ใหDกับขDาราชการ เชOน การทำ Genetic Analysis 
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กลุ=ม S3  Customer Profile คือ บุคคลทุกอาชีพที่อายุต่ำกวOา 55 ป� ไมOมีระบบเงินบำนาญ มีปzญหาดDาน

การเงินหลังเกษียณ และตDองการมีเงินใชDตลอดชOวงชีวิตหลังเกษียณ  

Value Proposition คือ การออกผลิตภัณฑn ชื ่อ Happy Retirement Fund เป\นกรมธรรมnท่ี

เก่ียวขDองกับการเกษียณอายุ เพ่ือสOงเสริมการมีเงินออม โดยจะมีเงินใชDหลังเกษียณตลอดจนอายุถึง 

90 ป� ซ่ึงจะมีประกันชีวิตพOวงอยูOในผลิตภัณฑnน้ีดDวย แตOไมOรวมถึงประกันสุขภาพ  

กลุ=ม S4  Customer Profile คือ กลุOมผูDสูงวัยที่เกษียณอายุแลDว โดยชอบที่จะอยูOบDาน หรือไมOมีเพื่อน ตDอง

อาศัยอยูOคนเดียว หรืออาจเป\นผูDปtวยติดเตียง หรืออาจเป\นคนที่ติดสังคมชอบที่จะทำกิจกรรม ซ่ึง

อยากท่ีจะมีสุขภาพท่ีดี แข็งแรง มีเพ่ือน มีสังคม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

Value Proposition คือ การมี Digital Technology ทั้งที่เป\น Devices และ Application เชOน 

ก า รม ี  Senior Products, Tracking Devices, Telemedicine และ  Nursing Home เ พ่ื อ

ชOวยเหลือกลุOมคนเหลOาน้ี และชOวยในการออกแบบเบ้ียประกันใหDเหมาะสมเฉพาะในแตOละบุคคล 

 

3. สรุปการบ&าน 

1. วิเคราะหnสภาพแวดลDอมภายนอกที่ไดDจากการ Workshop จ.ราชบุรี โดยวิเคราะหnวOามีประเด็นใดบDางท่ี

นOาสนใจ และกระทบกับธุรกิจประกัน 

2. จากการวิเคราะหnประเด็นสภาพแวดลDอมภายนอกที่กระทบกับธุรกิจประกัน (ที่ไดDจากขDอ 1.) ทOานเห็น

โอกาส และ ความทDาทายตOอธุรกิจประกันอยOางไรบDาง 

3. สรุป Customer Segment และ Product ท่ีกลุOมของทOานจะทำ 

 

 


