
Introduction to
Design Thinking

6 June 2019

Chadarat Singharuksa



สวัสดีค่ะ

• เราจะอยู่ด้วยกันทัง้วัน 
• บางช่วงคุณจะงง แต่ไม่ต้องห่วง เพราะ

ทุกอย่างจะลงตวัตอนจบ
• เราจะใช้ภาษาองักฤษเยอะ 

แต่ถ้าไม่เข้าใจถามเลยคะ
• ทุกคนจะฝึกใช้สมองทัง้ 2 ข้างคะ



วนันีเ้ราจะมาเรียนวิธีแก้ปัญหาแบบใหมท่ี่เรียกวา่ 

Design Thinking



แตล่ะคน เขยีน 3 ประโยคแนะน ำตวั โดยหน่ึง

ประโยคตอ้งเป็นเร ือ่งเท็จ ในกระดำษ เชน่:

 ฉันเกดิบนรถเมล ์

 แม่เป็นทหำร 

 ชอบดหูนังผี

2 Truths   &   1 Lie

เกมสแ์นะน ำตวั



ท ำไมตอ้งเรยีน DESIGN THINKING?

WHY Design Thinking?



Design driven 
companies 
outperform the 
S&P by 

+200%
over 10 years

Source : Design Management Institute



A study by EY and Nasscom predicted that

by 2022 around 46% of the workforce

will be engaged in entirely new jobs
that do not exist today, or will be
deployed in jobs that have radically-
changed skill sets.

So what set of skills the robots are least 
likely to master?

Impact of Digitization & Automation



=   ?Design
(กำรออกแบบ)



สมยันีค้ าวา่ design กลายเป็นการสร้างแบรนด์



Design ในDesign Thinking
คอื กำรออกแบบ เป็นวธิแีกปั้ญหำ

เรำเร ิม่จำกโจทย ์

โจทยค์อื ปัญหำทีเ่รำจะน ำมำแก ้และแกใ้หใ้คร



เรำเร ิม่จำกโจทย ์

โจทยค์อื ปัญหำทีเ่รำจะน ำมำแก ้และแกใ้หใ้คร



Design is more than just making desirable objects though desirability is important. 
Design is a problem solving skill that allows designers to find the appropriate 

solution to each problem challenging them.

เรำในฐำนะนักออกแบบ  เร ิม่งำนดว้ยกำรเขำ้ใจปัญหำของผูใ้ช ้
แลว้ถงึแกปั้ญหำ และท ำแบบใหส้วย ใหง้่ำย และน่ำใช ้  

โจทย ์



ท ำไม ตอ้งใชก้ระบวนกำร ท ำงำน
ของ นักออกแบบ

นักออกแบบมวีธิแีกปั้ญหำ แตกต่ำงกวำ่

คนอืน่

เรำตัง้ตน้ดว้ยค ำถำม 

ผูท้ีจ่ะมำใชผ้ลติภณัฑข์องเรำคอืใคร

เขำตอ้งกำรอะไร และ

เขำใชช้วีติแบบไหน



ท ำไม Design? DESIGN

ฝังกลอ้งลง

ไปใน

โมบาย

BEHAVIOR
ผูใ้ชช้อบ

ใชโ้มบาย

ถา่ยรูป

CULTURE
เกดิ

วฒันธรรม

เซลฟ่ี

Design เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของคนได ้



ท ำไม Design Thinking? NO, 
THREE!

FOUR!



Design thinking is about 
accelerating innovation to create 
better solutions to the challenges 
facing business and society.  It 
starts with people – what we call 

human centered design – and 
applies the creative tools of design, 
like storytelling, prototyping, and 
experimentation to deliver new 

breakthrough innovations.

Tim Brown, 

CHANGE BY DESIGN



สรปุง่ำยๆวำ่ Design Thinking เป็นกำรเปลีย่นมุมมอง 

การสร้างผลิตภัณฑ์
แล้วถงึหาผู้บริโภค

มาใช้สิ่งที่ผลิตออกมา

การผลิต
ส่ิงที่ผู้บริโภค
ต้องการ

จาก เป็น



แนวคดิของ DESIGN THINKING

มผีูใ้ชเ้ป็น

ศนูยก์ลำง

น ำควำมคดิสรำ้งสรรค ์

ของคนหลำยๆ สำย มำ

สรำ้งไอเดยี

มำสรำ้ง ทดสอบและ

พฒันำรว่มกนั

พลำดไวเรยีนรูไ้ว 

ท ำใหม่ 

พฒันำจนส ำเรจ็

HUMAN 
CENTERED

HANDS ONCREATIVE ITERATIVE



เร่ิมจากจุดนี ้

เป็นไปได้
FEASIBILITY

ท าให้เกดิได้
VIABILITY

เป็นที่ต้องการ
DESIRABILITY

ผลทีไ่ดร้บัจำก 
Design Thinking Innovation



• มองเหน็โอกาสใหม่ๆ
• เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึง้
• เปล่ียน insight การเข้าใจอย่างลึกซึง้ และ data ข้อมูล ให้เป็น
idea ความคิด ที่ท าได้จริง
• สร้าง solutions การแก้ปัญหาใหม่ๆที่ตอบโจทย์ธุรกิจและท าได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Design Thinking ท าอะไรให้คณุได้บ้าง



EMPATHIZE

เขำ้ใจโจทย ์

จำกมุมมอง

ของผูใ้ช ้ DEFINE

ระบุควำม

ตอ้งกำร

IDEATE

ระดมสมอง

หำแนวทำง

แกปั้ญหำ PROTOTYPE

สรำ้ง

แบบจ ำลอง
TEST

น ำไปทดลองใช ้

Design Thinking Process



EMPATHIZE

เขำ้ใจโจทย ์

จำกมุมมอง

ของผูใ้ช ้ DEFINE

ระบุควำม

ตอ้งกำร

IDEATE

ระดมสมอง

หำแนวทำง

แกปั้ญหำ PROTOTYPE

สรำ้ง

แบบจ ำลอง
TEST

น ำไปทดลองใช ้

Design Thinking Process



EMPATHIZE

เขำ้ใจโจทย ์

จำกมุมมอง

ของผูใ้ช ้ DEFINE

ระบุควำม

ตอ้งกำร

IDEATE

ระดมสมอง

หำแนวทำง

แกปั้ญหำ PROTOTYPE

สรำ้ง

แบบจ ำลอง
TEST

น ำไปทดลองใช ้

EMPATHIZE DEFINE IDEATION PROTOTYPE & TEST

- Interviews & 
observations in 
the filed

-POV statement
-HMW question

- Several ideas that 
specifically address the 
needs of your chosen 
user group

- Several iterations of 
your prototype

- Tests in the filed

Step-by-Step Deliverables :



พัก 15 นาที


Break Time





PROJECT EMBRACE



The Challenge
To design a low—cost infant incubator used in hospitals in the developing world 
where each year, 1M premature babies perish, often within 24 hours of birth. 

The biggest cause of their death was Hypothermia.





นักศกึษำมหำวทิยำลยั Stanford ใช ้Design Thinking แกปั้ญหำ 
ชว่ยใหท้ำรกทีค่ลอดกอ่นก ำหนดกวำ่ 22,000 ชวีติ คงชพีอยู่รอดได ้

Embrace Infant Warmer



รามาลอง ท า project กนัดีไหมคะ่



Rapid Design Cycle

เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเท่ียวกนั



เรามาจะท างานเป็นคูใ่นช่วงนี ้
มา pair up จบัคูก่นัก่อน



A สัมภาษณ์ B 

ถามวา่ครัง้หล้าสดุ ไปเที่ยวไหนมากบัใคร เน่ือง 
ในโอกาสอะไร สนกุไหม เป็นไปตามที่ขาดหวงั
ไหม 

เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวกัน

มีเวลา 4 นาที

THE INTERVIEW
DEFINE

EMPATHIZE

A B

ไปเที่ยวไหนมา
ตอนหยุดยาว พยายามนึก



สลับกัน B สัมภาษณ์ A 

มีเวลา 4 นาที

THE INTERVIEW
DEFINE

EMPATHIZE

A B

ไปเที่ยวไหนมา
ตอนหยุดยาว

พยายามนึก

เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวกัน



A สัมภาษณ์ B 

ลองลงลึก ถามถงึเหตุการณ์ที่ประทับใจ
หรือไม่ประทับใจ ลงลกึถงึ ความรู้สกึ
อารมณ์ และแรงจูงใจ เบือ้งหลังทัง้หมด 

เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวกัน

มีเวลา 4 นาที

RE-INTERVIEW
DEFINE

EMPATHIZE

A B

ไปเที่ยวไหนมา
ตอนหยุดยาว พยายามนึก



เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวกัน

มีเวลา 2 นาที

THE RE-INTERVIEW
DEFINE

EMPATHIZE

A B

ไปเที่ยวไหนมา
ตอนหยุดยาว

พยายามนึก

สลับกัน B สัมภาษณ์ A
อย่าลืมลงลึก ตาคุณล้วงความแล้ว



CAPTURE FINDING
DEFINE

จากโน้ตที่จด สังเกตเหน็อะไรที่น่าสนใจหา
แรงจูงใจเบือ้งหลัง เจอปัญหาไหม เพระ
อะไร ประทับใจกับอะไร 

น่ีคือ insights

มีเวลา 4 นาที

เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวกัน



TAKE A STAND
DEFINE

ตอนนีมี้ insight ลองเลือก อันที่จูงใจ 
จะต้องมาจาก อารมณ์ มาจากเหตุ มาจาก
ความต้องการให้ได้รับความรู้สกึที่ดี เรา
อยากรู้ว่าเพราะอะไร

มีเวลา 2 นาที

เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวกัน



LET’S IDEATE
DEFINE

เราได้ท า research และค้นจนรู้ว่าเขา
ชอบเที่ยวแบบไหน เจอปัญหาอะไร ลองท า
ตัวเป็นคู่หู และลองคดิว่าถ้าเป็นคุณ คุณจะ
เปล่ียนอะไรเพื่อที่จะท าให้ประสบการณ์เขา
ดีขึน้กว่าเดมิ

มีเวลา 5 นาที

เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวกัน



A เล่า idea ให้ B ฟัง และ B ให้ความเหน็
กลับ

• ใช้เวลา รับฟัง ความเหน็ 
• อยา่เถียง เราจะไมย่ดึถือในความคิดของเรา

มีเวลา 4 นาที

SHARE YOUR IDEAS
DEFINE

EMPATHIZE

A B

เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวกัน



มีเวลา 4 นาที

SHARE YOUR IDEAS
DEFINE

EMPATHIZE

A B

สลับกัน B แชร์ ไอเดียให้ A ฟัง และ A
ให้ความเหน็กลับ

เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวกัน



REFLECT & RETHINK
DEFINE

ต่างคนต่างท า
ใช้เวลาของคณุนกึถึงสิ่งท่ีคูข่องคณุได้แชร์
ความคิด ความรู้สกึ และลองคิดวา่คณุจะ
ปรับปรุงไอเดียของคณุได้อยา่งไร

มีเวลา 4 นาที

เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวกัน



LET’S BUILD
DEFINE

ต่างคนต่างท า

ลองวาดรูป อธิบาย ไอเดียของคณุ

มีเวลา 6 นาที

เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวกัน



A ให้ B ลอง test prototype ของคุณ
และ B
A ลองสังเกตดูสว่ิา B ใช้ตามที่คุณออกแบบ 
จดสิ่งที่เขาตดิ หรือไม่เข้าใจ

มีเวลา 6 นาที

TIME TO TEST
DEFINE

EMPATHIZE

A B

เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวกัน



มีเวลา 6 นาที

SHARE YOUR IDEAS
DEFINE

EMPATHIZE

A B

สลับกัน B ให้ A ลอง test prototype
ของคุณ

เรามาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ในการท่องเที่ยวกัน





พกัทำนขำ้วกลำงวนั



THE GIFT GIVING EXPERIENCE
PROJECT

คณุได้ท า Design Thinking Project
อนัแรกส าเร็จแล้ว

REFLECTION



EMPATHIZE

เขำ้ใจโจทย ์

จำกมุมมอง

ของผูใ้ช ้ DEFINE

ระบุควำม

ตอ้งกำร

IDEATE

ระดมสมอง

หำแนวทำง

แกปั้ญหำ PROTOTYPE

สรำ้ง

แบบจ ำลอง
TEST

น ำไปทดลองใช ้

Design Thinking Process



Design Thinking Process

ท าความเข้าใจโจทย์จากมมุมองของกลุม่ลกูค้าท่ีเรา
สนใจ เรียนรู้พฤติกรรมและท าความเข้าใจลกูค้า เพ่ือ
หาโอกาสสร้างสนิค้าท่ีถกูจริต หรือ แก้ปัญหาให้
ลกูค้า

ท าความรู้จักและเข้าใจโจทย์ และ ลูกค้า
1. EMPATHIZE

2. DEFINE

PHASE 1 

การท่ีเราเข้าใจลกูค้าอยา่งลกึซึง้ และน าความ
ต้องการของเขามาสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  หรือ
แก้ปัญหาให้เขา เรา
และน าไอเดียไปทดสอบกบัลกูค้า

หาไอเดียใหม่ๆหรือหาทางออกกับปัญหาของ
ลูกค้า

3. IDEATE

4. PROTOTYPE

5. TEST

PHASE 2



PHASE 1: การท าความรู้จกัและเข้าใจลกูค้า

ช่วง EMPATHY & DEFINE สอนให้เราท าความเข้าใจกบั
โจทย์ จากมมุมองของลกูค้า
• สิ่งที่ต้องก่อนที่จะออกไปสัมภาษณ์คือ: เราต้องมีโจทย์
อยู่ในใจ 

• การสัมภาษณ์ลูกค้า เราควรจะให้ลูกค้าเล่าให้เราฟัง 
เวลาเราฟังเขา เวลาเราสัมภาษณ์เราควรให้ความสนใจ
กับ
• ใช้การแก้ปัญหาทางอ้อมและวิธีปรับใช้ 
• พฤตกิรรมที่คนให้ความส าคัญ
• สิ่งที่สร้างความประหลาดใจ การสงัเกต การเอาใจใส่



ท ำควำมเขำ้ใจ หำขอ้มูล เรยีนรูพ้ฤตกิรรมของ

ลกูคำ้/ คนทีเ่รำจะแกปั้ญหำให ้

Empathy ชว่ยใหเ้รำมองโลกดว้ย “ดวงตำคู่
ใหม่” – และดว้ย Mindset ทีม่องผูใ้ชเ้ป็น
ศนูยก์ลำง จะท ำใหเ้รำเรยีนรูแ้ละพฒันำตอ่ได ้

No judgement
Put yourself into other’s shoes 

I feel your pain

A lot of judgement
Understand from your

perspective

I’m sorry that you are in pain

EMPATHIZE เข้าใจโจทย์จากมมุมองของผู้ใช้



Engage
Interact with and interview users

Immerse
Experience what your user experience

Observe
View users and their behaviors in the 

context of their lives

This user was asked to keep a photo 
diary, capturing a day in a life.

Tools for Empathy Work (User Research)



แล้วเราจะสัมภาษณ์ใคร

แต่เราสนใจกลุ่ม สุดโต่ง

สุดโต่งคือคนที่บอกเราว่าไม่ต้องการ

ความช่วยเหลือ และ คนที่อยากให้เรา

ช่วยมาก

เราไม่เร่ิมสัมภาษณ์ ทุกคนที่เราสนใจ

วิธี สัมภาษณ์

Empathize



ท าไมเรยีนรูจ้ากกลุ่มผูใ้ชสุ้ดโ่ง่



Engage : Interview to get deeper answers that inspire great insights



Observe : Listen with your eyes

สิ่งที่คนให้ความส าคัญ

ภาษากาย

สิ่งที่สร้างความประหลาดใจ

รูปแบบพฤตกิรรม/แนวคดิ

การแก้ปัญหาทางอ้อมและวธีิปรับใช้สิ่งท่ีกระตุ้นพฤติกรรม



สงัเกตเห็นอะไรไหม?



IDEO helped Bank of America customers save up through “Keep the Change”

ลูกค้าใหม่

12 ลา้นคน

ยอดเงนิออม

$ 3.1 พันล้าน

รักษาลูกค้า

99% 

ยงัคงใช้บริการ

เปิดบญัชีกระแสลายวัน

7 แสนคน



If there is any one secret of success, it lies 

in the ability to get the other 
person’s point of view and see 

things from that person’s angle as well as 
from your own.

― Henry Ford



A few more tips before leaving to the field….

Assume a beginner’s mindset

In EMPHATHY phase:
• Try your best not to judge.
• Listen attentively with your 

mind and heart open.
• Note down on Post-It’s what 

they say / do / think / feel
• 1 info per 1 post it.



If I had an hour to solve a problem I'd 
spend 55 minutes thinking about 
the problem and 5 minutes thinking 

about solutions.”

― Albert Einstein



การตัง้โจทย์คือการน าสิง่ท่ีเราเรียนรู้และท าความ
เข้าใจมาวิเคราะห์และเลือกปัญหาท่ีจะแก้

เราอาจจะมีโจทย์อยูใ่นใจตอนช่วง empathize

แตห่ลงัท า user research เสร็จอาจต้องมาตัง้
โจทย์ใหมใ่ห้ถกูประเด็น

How might 
we…?

Let’s help … 
to …. 
because …

Insights

DEFINE ระบคุวามต้องการ



พูด คดิ

ท า รู้สกึ

SYNTHESIS - การวิเคราะห์ข้อมลู



พูด คดิ

ท า รู้สกึ

Observation / Active Listening Empathy

Defer judgement Infer



น าข้อมลูมาวิเคราะห์ เพื่อหา INSIGHTS หรือความ
เข้าใจถึงสิง่ท่ีผู้ใช้อยากได้อยา่งแท้จริง

Steps to summarizing insights
1. Capturing individual data points 

2. Connecting them together in 
meaningful ways 

3. Crafting insights to share with others

4. Storytelling your point of view 
through words and visuals 

SYNTHESIS - การวิเคราะห์ข้อมลู



Qualities of a good insight: 

1. INFORM Does it shed light on what people 
need and want? 

2. INSPIRE Is it motivating? Does it make you 
FEEL something in order to DO something? 

3. MEMORABLE Is it phrased in a way that will 
stick with you and be easy to share with 
others?

What’s an insight? 

For something to be an insight, it needs to be :
• AUTHENTIC Supported by observations with 

real people. 
• NON-OBVIOUS “News you can use” that goes 

beyond an observation or something someone 
would immediately think of when describing 
the subject. 

• REVEALING Offers a (previously hidden) 
glimpse into how people think or feel. It helps 
interpret the “Why?” behind human behavior.

คณุสมบตัพิืน้ฐำนของ Insight คณุสมบตัขิอง Insight ทีด่ี

Insight คอือะไร



5 WHY’s : a technique that helps craft insights , getting to the root cause problems



อยำกลำออกจำกงำน 

อยำกมธีรุกจิสว่นตวั

เป็นพนักงำนเงนิเดอืนแลว้ไม่รวย

อยำกรวย

มเีงนิทุนสง่ใหล้กูเรยีนสงูๆ

รกัลกู อยำกเห็นเขำมอีนำคต

Why?

Why?

Why?

Why?

Why?

่วัอย่าง 5 WHY’s เพือ่หา Insight



เด็กไม่กนิผกั

• เรำจะท ำใหเ้ด็กเห็นถงึประโยชนข์องผกัไดอ้ย่ำงไร?

• เรำจะท ำใหผ้กัไม่มกีลิน่เหม็นไดอ้ย่ำงไร?

• เรำจะท ำเมนูผกัอย่ำงไรใหเ้ด็กตดิใจจนไม่อยำกแบง่เพือ่น?

• เรำจะท ำใหก้ำรกนิผกัสนุกไดอ้ย่ำงไร?

• เรำจะท ำใหก้ำรกนิผกัเหมอืนกำรแขง่กฬีำสไีดอ้ย่ำงไร?

• เรำจะท ำอย่ำงไรใหก้นิผกัโดยไม่รูต้วั?

Amp the good

Explore the opposite

Focus on emotions

Remove the bad

Challenge status quo

Create an analogy



Point of View, POV

We’d like to explore ways to help_______________________________

to _______________________________________________________

In order to / so that/ because _________________________________ 

__________________________________________________________

Sam, a stressed mother of three

entertain her playful kids

“annoying little brats” only anger 

already frustrated passengers

(the person you’re designing for + brief description)

(verb statement of what it is that they need)

(insight inspired by your empathy work)



ตัง้ค าถาม HMW: เราจะ ... ได้อย่างไร



The best way to have a good idea is to 

have a lot of ideas.

– Linus  Pauling, Scientist 
(Nobel x2) 



Explore a wide solution space – both a 
large quantity of ideas and a diversity
among those ideas.

Step beyond the obvious and thus 
increase the innovation potential of your 
solution set.

Set the context to facilitate ideation.

PHASE 2: IDEATE - ระดมสมอง หาแนวทางแก้ปัญหา



https://www.youtube.com/watch?v=VvdJzeO9yN8

วธิทีี ่IDEO ระดมสมอง



1. อย่ำดว่นสรปุ 

2. สนับสนุนทกุควำมคดิ ไม่วำ่จะประหลำด

แคไ่หน

3. ตอ่ยอดควำมคดิของกนัและกนั

4. อย่ำหลดุประเด็น อยู่ในหวัขอ้ 

5. ออกไอเดยีเป็นรปู วำดเอำ  

6. พูดทลีะคน เวลำแชรไ์อเดยี 

7. เนน้ปรมิำณ

กฎของการระดมสมอง



• ม ีFacilitator รวบรวมไอเดยีและรกัษำเวลำและ
กฎระดมสมองได ้

• วำดควำมคดิของคณุใน กระดำษ post-it หน่ึง
ไอเดยี: หน่ึงกระดำษ post-it

• ใชเ้วลำ 5-10 นำที ตอ่หน่ึงโจทย ์ถำ้ไอเดยีตนั
ใหป้รบั “HMW”

• เลอืกไอเดยีโดยกำรโหวต ทกุคนในทมีมสีทิธิ ์

โหวต สว่นมำกเรำใหเ้ลอืก 3 ไอเดยีทีช่อบ

วธิกีารระดมสมอง



Inspirational
โดนใจ

Idea ควรเป็นสิง่ทีใ่หม่ น่ำ
ตืน่เตน้ และเป็นสิง่ทีทุ่ก

คนเขำ้ใจไดง้่ำย

Connected
่รงความ่อ้งการ

Idea ควรตรงควำม
ตอ้งกำรทีแ่ทจ้รงิ และ

แกปั้ญหำทีเ่กดิขึน้จรงิ

Relevant
่อบโจทย ์

Idea ควรตอ้งตอบโจทยท์ีต่ ัง้
ไวใ้นตอนแรก 



Fail early to succeed sooner

– David Kelly

Founder, IDEO



Getting your ideas into the world.

Prototypes are most successful when 
people can experience and interact with 
them.  What you learn from those 
interactions can help drive deeper 
empathy as well as shape successful 
solutions.

ทดลองกบัผูใ้ช ้สรำ้งประสบกำรณใ์หเ้คำ้

ทดลองใช ้วำ่จะตอบรบัหรอืรูส้กึอย่ำงไร

prototype : fail early, fail cheap, fail forward

PHASE 2: PROTOTYPE -สร้างแบบจ าลอง



เทคนิคกำรสรำ้งแบบจ ำลอง

Storytelling Roleplay

Sharing a story to inspire others 
towards action

Storyboard SpaceObject

Interface





น ามมุมองของผู้ใช้กลบัมา

รับค าติชมเก่ียวกบัโซลชูนัของคณุปรับแตง่โซลู
ชนัเพ่ือท าให้ดีขึน้และเรียนรู้เก่ียวกบัผู้ใช้ของ
คณุตอ่ไป

อาจเรียนรู้วา่เราอาจะแก้ไขปัญหาไมถ่กู
ประเดน็ ต้องปรับแตง่ POV

PHASE 2: TEST น าไปทดลองใช้





Post IMPLEMENTATION

เมื่อได้ท าการทดสอบแล้ว เราจะทบทวน
การออกแบบและท าซ า้ ทดสอบอีกครัง้ 
ครัง้เดียวจะเป็นไปไม่ได้ 
เทคนิคนีคื้อเราจะ คดิ ออกแบบ สร้าง 
ทดลอง จนกว่าเราจะมีข้อเสนอที่ถูกใจ
ลูกค้า



“(..those executives) are so uncomfortable and said ‘I’m just not the creative type’.
We know that’s not true.  If they stick with the process, they’ll end up doing amazing things. 
And they’ll surprise themselves just how creative they and their team really are.”











Thank you 


