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ลูกค้าของเราซึ่งเป็นนักกฏหมายรุ่นใหม่ ต้องการหาแนวทางการเริ่มธุรกิจใน
รูปแบบที่ไม่เหมือนใคร เพราะส าหรับนักกฏหมายหน้าใหม่ การเริ่มธุรกิจท่ี
ปรึกษากฏหมายไม่ใช่เรื่องง่ายโดยมีแนวคิดอยากขายแพ็คเกจบริการแบบราย
ปี Unlimited เนื่องจากลูกค้าเคยทราบว่าธุรกิจจ านวนมาก มีความต้องการ
ปรึกษาเรื่องกฏหมายเล็กๆน้อยๆตลอดท้ังปี และรู้สึกว่าการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ
หลายครั้งต่อปีเป็นค่าใช้จ่ายท่ีแพงเกินไป

ดังน้ันลูกค้าจึงต้องการให้ Crowdabout ช่วยวิเคราะห์ตลาด และวิเคราะห์
ลูกค้า เพื่อหาค าตอบว่าแพ็กเกจในรูปแบบ unlimited จะเป็นท่ีต้องการใน
ตลาดหรือไม่ และควรท าหรือไม่

Challenges
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รูปแบบการให้บรกิารเป็นแพ็คเกจแบบ Unlimited 
สมควรท าหรอืไม่ บรษัิททีเ่ป็นลูกค้าเป้าหมาย
จะต้องการจ่ายหรอืไม่

Desired outcomes

พฤติกรรมการใช้บรกิารทีป่รกึษา
กฏหมายของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย
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ความเป็นไปได้ในการออกบรกิารที่
ปรกึษากฏหมายแบบ unlimited
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Methodology

● เก็บข้อมูลและความคิดเห็น จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จ านวนไม่ต่ากว่า 100 คน

Quantitative Survey

● สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความแตกต่างกัน จ านวนไม่ต่ากว่า 10 คน เพื่อ
ทราบถึงมุมมอง ความคิด และพฤติกรรมการรับบริการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงความคิดเห็นต่อ
บริการที่ต้องการน าเสนอ

Qualitative Survey
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Quantitative Survey Results: 

การผลิตการบรกิาร การค้า

เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 100 คนจาก 3 อุตสาหกรรม
คือ การบรกิาร การค้า และอุตสาหกรรมการผลิต

ความรูท้างกฎหมาย

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการกว่า 70% มองว่าการปรกึษาทางกฎหมายเบื้องต้นสามารถท าได้โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายอยูแ่ล้ว
เช่น ปรึกษาเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีความรู้ทางกฎหมาย การโทรไปขอค าปรึกษาเบ้ืองต้นจากส านักกฎหมายต่างๆ หรือการค้นหาค าตอบผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น Google

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรูเ้กี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนอยู่บา้ง
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Quantitative Survey Results: มุมมองของกลุ่มลูกค้าต่อบริการ

ใช้บรกิารกฏหมาย หรอื
ทนายเรื่องใดบ่อยทีส่ดุ

การผลิตการบรกิาร การค้า

บริษัทท่ัวไปท่ีมีความสนใจในบรกิารดังกล่าวนอกเหนือจากบรษัิทท่ีต้องท าสญัญาบ่อยๆ คือ ธุรกิจ Startup ใหม่ๆ ท่ีอาจท่ีมีความกังวลเรื่องการ
ปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายในอนาคต เพราะอาจต้องมีการปรับรูปแบบและmodel ของธุรกิจเรื่อย ๆ และมักมีการท าธุรกิจใหม่ จึงยังมีความ
คลุมเครือในเรื่องขอ้กฏหมาย

โดยท่ัวไปบริษัทฯไม่ได้มีความต้องการจ้างท่ีปรึกษาทางกฏหมายบ่อยนัก ยกเว้นบริษัทบางประเภทธุรกิจจ าเป็นต้องมีการท าเอกสารสัญญาบ่อยครั้ง
บริการแบบ unlimited จึงอาจไม่เป็นท่ีต้งการของตลาดนัก ยกเว้นว่าขอบเขตการใหบ้รกิารจะรวมถึงการท าเอกสารสญัญา



Qualitative Results: มุมมองของกลุ่มลูกค้าต่อบริการ
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เหตุผลที่ผู้ประกอบการจะสนใจในบรกิาร
แพ็คเกจที่ปรึกษากฎหมายรายปีแบบ Unlimited

เพื่อนหรอืคนรูจั้กทีเ่ป็นทนายความเป็น
ทีป่รกึษาแนะน า

1

ใหบ้รกิารในด้านอื่นๆด้วยนอกจากให้
ค าปรกึษา เช่น ท าเอกสารต่าง ด าเนินการ
ยื่นเรื่องจดทะเบยีน จดตั้งต่างๆ

2

เหตุผลที่ท าให้ผู้ประกอบการไม่สนใจในบรกิาร
แพ็คเกจที่ปรึกษากฎหมายรายปีแบบ Unlimited

ราคาถูกเกินไปจนคนกังวลเรื่องคณุภาพ
และกังวลว่าจะครอบคลมุในทกุด้านที่
ต้องการปรกึษาหรอืไม่

1

2

ถ้าใหบ้รกิารเฉพาะค าปรกึษาทาง
กฎหมาย สามารถหาค าตอบได้เองและ
ฟรอียูแ่ล้ว
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Recommendation

ความน่าเช่ือถือและความเชีย่วชาญเป็นสิ่งส าคัญ

น าเสนอบรกิาร Free Trial หรอืให้ทดลองใช้บรกิาร

ก าหนดความช านาญของบรษัิทให้ชัดเจน ว่าช านาญในกฎหมายด้านใด และสื่อสารออกไปในข้อความและ Branding
เพ่ือสร้างความแตกต่างและน่าเช่ือถือ เน่ืองจากความผิดพลาดอันเน่ืองมาจากข้อกฏหมาย หรือความผิดพลาดในการท า
เอกสารสัญญาจะส่งผลให้เกิดความเสียหายมาก ลูกค้าจึงเลือกท่ีจะไม่รับความเส่ียงเพียงเพ่ือได้บริการท่ีถูกกว่า

ควรมีการดึงดูดให้ลูกค้าได้ลองมาใชบ้รกิารก่อน เช่นการให้ข้อเสนอปรึกษาปรึกษาฟรี กับลูกค้าเป้าหมาย
เพ่ือสร้างความคุ้นเคย และเพ่ิมโอกาสท่ีลูกค้าเป้าหมายจะมาใช้บริการในคร้ังต่อไป

1.
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Recommendation

ควรขายแพ็คเกจบรกิารในรูปแบบ Add-on รว่มกับบรกิารอ่ืน

บริษัทท่ีต้ังแล้ว และเคยใช้บริการกฏหมายมาแล้วจากท่ีอ่ืน ส่วนใหญ่มองว่าการปรกึษาทางกฎหมายเบื้องต้นสามารถท า
ได้โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ดังน้ันแพ็คเกจบริการท่ีปรึกษาแบบ unlimited จึงจะสามารถขายได้ในรูปแบบเสริม
ร่วมกับบริการรูปแบบอ่ืน เช่น เสริมกับบริการหลักท่ีเก่ียวกับการจัดท าเอกสารหรือสัญญาแต่ต้องมีการก าหนดขอบเขตการ
ให้บริการท่ีชัดเจน ว่ารวมหรือไม่รวมอะไร เพ่ือความชัดเจนและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เอง
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