Team or Company Name: ชื่อกลุม/บริษัท
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Customer Model Canvas for Social Enterprise

Customer Segments กลุมลูกคา
● Who are the people who
will buy your product /
service? กลุมเปาหมายที่จะซื้อ
สินคาและบริการ
(Age, living in a city/village,
family status, sex,
education etc. อายุ
อาศัยในเมือง/ชุมชน
สภานะครอบครัว เพศ
การศึกษา และอื่นๆ)
● Where does he/she get
information from?
ไดรับขอมูลมาจากแหลงใด
● On what basis do they
make purchase decisions?
ปจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ
สินคา
● Are they looking for
comfort and convenience
or escape from discomfort

Product / Service & its Value
Proposition สินคา/บริการ
● What are the features of
your product / service?
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ
สินคา/บริการ
● What is the core of your
product / service? อะไรคือ
ผลิตภัณฑและบริการหลัก
● Of what elements does
your product / service
consist of?
ผลิตภัณฑ/บริการมีองค
ประกอบสำคัญอะไรบาง
● What do you offer, that is
different from other
products / services?
มีขอเสนออะไรที่แตกตางใน
ดานสินคาและบริการ
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Resources & Logistics
ทรัพยากรของบริษัท
● What resources will you
need?
มีทรัพยากรอะไรบางที่จำเปน
● Through which channels
will your customers want
to be reached?
ชองทางในการเขาถึงลูกคา
● Who will be your strategic
logistic partners?
พันธมิตรทางดานยุทธศาสตร
โลจิสติก
● What will be your
distribution channels?
ชองทางในการจัดจำหนาย
สินคา

Competitors การแขงขัน
Marketing & Communication
● Who are your direct
การตลาดและการสื่อสาร
competitors?
● What will be your price
คูแขงขันทางตรง
ranges? ระดับราคาสินคา
● Who are your indirect
● How will you reach your
competitors? คูแขงทางออม
customers with your story?
● How your competitors
เขาถึงลูกคาดวยการเลาเรื่อง
fulfill customer needs?
อยางไร
การตอบสนองความตองการของ ● What communication
ลูกคาจากคูแขงขัน
channels will you use?
● What is your USP (unique
คุณจะใชชองทางไหนในการ
selling proposition)?
สื่อสาร
จุดขายผลิตภัณฑ
● How will you present your
story?
คุณจะนำเสนอสินคาของคุณ
อยางไร
● What type of relationship
does each customer
segment expect?
ความตองการดานลูกคาสัมพันธ

●
●

●
●

or want to solve a
problem?
ตองการความสะดวกสบาย
หรือหลีกเลี่ยงความอึดอัด
ไมสะดวก
หรือตองการแกปญหา
Who are they spending
time with? ใชเวลากับใคร
What kind of people
surround them?
ลักษณะของคนรอบขาง
What lifestyle do they
lead? ไลฟสไตลของลูกคา
What are the needs of
your customers?
ความตองการของลูกคา

●

Is your product / service
innovative? ผลิตภัณฑเปน
นวัตกรรมหรือไม

Cost Structure ตนทุนของธุรกิจ
● What are the major cost drivers? (People, production, distribution, design,
materials, technology… etc.) อะไรเปนตนทุนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ (พนักงาน
การผลิต การออกแบบ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี และอื่นๆ)

Revenue Streams กระแสรายได
● For what value are your customers willing to pay?
อะไรคือสิ่งที่คุมคาเหมาะสมกับราคาที่ลูกคายินดีจะจาย
● What are the sources of revenue? แหลงที่มาของรายได
● What and how will the customers pay? ชองทางในการชำระคาสินคา
● Will you offer a donor package? มีการเสนอการรับบริจาครวมดวยไหม
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