
หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณเริ่มทดสอบไอเดียธุรกิจ
แนวคดิในการทดสอบไอเดยีธรุกจิอาจฟังดูไม่คุ้นหู
ส�าหรบัคณุ  คณุอาจเคยอ่านหนงัสอืดงั ๆ ในหวัข้อนี้  
เช่น  หนงัสอืของสตฟี แบลงก์  และเอรคิ รสี  
หรอืคณุอาจไม่เคยอ่านเลย  อย่างไรกต็าม  
ตอนนี้คณุอยากเริ่มทดสอบไอเดยีของคณุ

ลดความเสี่ยง
ของไอเดียธุรกิจ

ศึกษากระบวนการ
ทดสอบ

ออกแบบและท�าการทดลอง
ครั้งแรก
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ลับคมทักษะการทดสอบ ขยายการทดสอบในองค์กร
คณุรู้จกักระบวนการทดสอบไอเดยีธรุกจิดอียู่แล้ว
และอ่านหนงัสอืเกี่ยวกบัหวัข้อนี้ครบทกุเล่ม  
คณุเคยท�าโครงการมามากมายและเคยสร้าง
ผลติภณัฑ์ที่พอใช้ได้หลายตวั  ตอนนี้คณุอยาก
พฒันาฝีมอืและลบัคมทกัษะการทดสอบ

คณุมหีน้าที่สร้างระบบและขยายการทดสอบในองค์กร  
คณุมปีระสบการณ์ในเรื่องนี้และก�าลงัมองหาวธิคีดิใหม่ ๆ 
ที่ท�าตามได้จรงิเพื่อน�าไปใช้กบัทมีต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร

ปรับแต่งกระบวนการ
ทดสอบ

ค้นพบวิธีการทดลอง
ที่นอกเหนือจากการสัมภาษณ์  
การส�ารวจความคิดเห็น  
และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ ได้

อุดช่องโหว่ของไอเดียธุรกิจ
ด้วยหลักฐานที่หนักแน่น
กว่าที่คุณเคยรวบรวมได้

ศึกษาแบบแผน
การทดลอง

สามารถแนะน�า
วิธีการทดสอบ
ให้ทุกทีมได้

ลดความเสี่ยง
และความไม่แน่นอน
 ของไอเดียใหม่ในองค์กร
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หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับ
ผู้สร้างนวัตกรรมในองค์กร
ผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ
และผู้ประกอบการลุยเดี่ยว

คณุมลีกัษณะตรงกบัข้อใดมากที่สดุ

ผู้สร้างนวัตกรรมในองค์กร  
ซึ่งท้าทายสภาพที่เป็นอยู่และสร้างหน่วยธรุกจิใหม่ ๆ 

ภายใต้ข้อจ�ากดัขององค์กรขนาดใหญ่

ผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ  

ซึ่งต้องการทดสอบองค์ประกอบต่าง ๆ ของโมเดลธรุกจิ  

เพื่อไม่ให้ทมีงาน  ผู้ร่วมก่อตั้ง  และนกัลงทนุ

ต้องเสยีเวลา  พลงังาน  และเงนิไปเปล่า ๆ

ผู้ประกอบการลุยเดี่ยว  
ซึ่งมงีานเสรมิหรอืไอเดยีที่ยงัไม่ก่อร่างเป็นธรุกจิ
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คณุเหน็ด้วยกบัข้อใดบ้าง

 ฉนัก�าลงัมองหาวธิกีารทดลอง

 ใหม่ ๆ แทนที่จะใช้แต่การวจิยั

 กลุ่มย่อย  (focus group)  

 การสมัภาษณ์  และการส�ารวจ

ความคดิเหน็

 ฉนัรู้ถงึความเสี่ยงของการขยาย

บรษิทัที่ยงัไม่พร้อมเรว็เกนิไป  

ดงันั้น  ฉนัจงึอยากทดสอบ

โมเดลธรุกจิของฉนัเพื่อให้

 มีหลกัฐานว่าฉนัมาถูกทางแล้ว

 ฉนัไม่มทีรพัยากรเหมอืน

 สตาร์ตอัพที่ได้รบัเงนิลงทนุ

 หรอืบรษิทัใหญ่ ๆ

 ฉนัเข้าใจว่าถ้าอยากให้เกดิ

 การพลกิโฉมอย่างแท้จรงิ  

 ฉนัต้องมทีมีเฉพาะกจิที่

 สามารถสร้างหลักฐานของ

 พวกเขาเอง

 ฉนัอยากวางใจได้ว่าเราได้ทุ่มเท

 ท�างานที่ส�าคญัต่อความส�าเรจ็

 ของสตาร์ตอพัของเรามากที่สดุ

 ในที่สดุฉนักอ็ยากทุม่เวลาทั้งหมด

 ให้กบัไอเดยีนี้  แต่มนักด็ูเสี่ยง

 มาก  ดงันั้น  ก่อนที่จะทุ่มสดุตวั

   ฉนัต้องมหีลกัฐานที่บ่งบอกว่า

 มนัจะประสบความส�าเรจ็

 ฉนัให้ความส�าคญักบัหลกัฐาน

 ที่แสดงให้เหน็ว่าเราก้าวหน้า 

 เพื่อจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่ท�านั้น

 คุม้ค่ากบัการระดมทนุในปัจจบุนั

 และในอนาคต

 ฉนัอ่านหนงัสอืเกี่ยวกบั

 การเป็นผู้ประกอบการมาแล้ว

 สองสามเล่ม  แต่อยากได้

 แนวทางส�าหรบัการทดสอบไอเดยี

 และประเภทของการทดลองที่ควรใช้

 ฉนัอยากสร้างการเตบิโต

 ขึ้นไปอกีระดบัแต่กลวัว่า

 จะท�าลายแบรนด์ของบรษิทั

 ในระหว่างกระบวนการทดสอบ

โดยไม่ได้ตั้งใจ

 ฉนัรู้ว่าฉนัต้องใช้ทรพัยากร

 อนัจ�ากดัอย่างเหมาะสม

 และตดัสนิใจจากหลกัฐาน

 ที่หนกัแน่น

 ฉนัไม่เคยท�าเรื่องพวกนี้มาก่อน  

ฉนัจงึอยากลงมอืท�ามนั 

อย่างเตม็ที่ในตอนกลางคนื 

และวนัหยดุสดุสปัดาห์
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วิธีเปลี่ยนไอเดียดี ๆ ให้กลายเป็นธุรกิจที่เป็นไปได้

ผู้ประกอบการและผู้สร้างนวตักรรมจ�านวนมากลงมอืท�าตามไอเดยีทั้งที่ยงัไม่พร้อม  
เพราะมนัดูดมีากในการน�าเสนอ  ดูเป็นเหตเุป็นผลอย่างยิ่งในรายงาน  
และดูประสบความส�าเรจ็แน่ ๆ ในแผนธรุกจิ  สดุท้ายพวกเขาถงึได้รู้ว่า
สิ่งเหล่านี้เป็นเพยีงภาพลวงตาเท่านั้น

อย่าท�าผิดพลาดโดยการลงมือท�าตาม
ไอเดียธุรกิจที่ยังไม่มีหลักฐานรองรับ  
จงทดสอบไอเดียของคุณให้ถี่ถ้วน
เสียก่อน  ไม่ว่ามันจะดูดีในทางทฤษฎี
เพียงใดก็ตาม

ไอเดีย ธุรกิจเสาะหาและทดสอบ ลงมือท�า
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พิสูจน์
พิสูจน์ว่าทิศทางที่คุณเลือกยังคง
ถูกต้อง  หาหลักฐานที่หนักแน่น

มายืนยันว่าไอเดียธุรกิจ
ของคุณมีแนวโน้มสูง

ที่จะท�าได้จริง

ไอเดีย ธุรกิจเสาะหาและทดสอบ ลงมือท�า

ท�าการทดลองต่าง ๆ ตามค�าแนะน�าในหนังสือเล่มนี้
เพื่ออุดช่องโหว่ในไอเดียของคุณ

การทดสอบคอืกจิกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่เกดิจากการท�าตามไอเดยี
ที่ดูดใีนทางทฤษฎแีต่ท�าไม่ได้จรงิในทางปฏบิตั ิ คณุทดสอบไอเดยี 
ได้ด้วยการทดลองง่าย ๆ ซึ่งจะท�าให้คณุได้เรยีนรู้และปรบัเปลี่ยน
 หนงัสอืเล่มนี้น�าเสนอวธิกีารทดสอบไว้อย่างครอบคลมุมากที่สดุ 
เพื่อช่วยให้คณุมหีลกัฐานไปใช้ส�าหรบัอดุช่องโหว่ในไอเดยี  จงทดสอบ 
ให้มากเข้าไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องเสยีเวลา  พลงังาน  และทรพัยากร 
ไปกบัไอเดยีที่ท�าไม่ได้จรงิ

ภารกิจที่ส�าคัญที่สุดของผู้ประกอบการ
และผู้สร้างนวัตกรรมคือการลดความเสี่ยง
และความไม่แน่นอน

ความไม่แน่นอน
และความเสี่ยง

ค้นหา
ค้นหาหลักฐานเพื่อดูว่าทิศทาง
โดยรวมของคุณถูกต้องหรือไม่  

ทดสอบสมมุติฐานพื้นฐาน  
รวบรวมความรู้ความเข้าใจ

เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางตั้งแต่เนิ่น ๆ
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กระบวนการท�าซ�้า
การออกแบบแนวคิดธุรกิจ

การออกแบบคอืกจิกรรมที่จะเปลี่ยนไอเดยี 
ที่คลมุเครอื  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัตลาด  
และหลกัฐานให้กลายเป็นการเสนอคณุค่า  
(value proposition)  ที่ชดัเจนและโมเดลธรุกจิ
ที่แขง็แกร่ง  การออกแบบที่ดตี้องอาศยัแบบแผน
โมเดลธรุกจิที่มปีระสทิธภิาพเพื่อสร้างผลตอบแทน
สูงสดุและเป็นเครื่องมอืในการแข่งขนัด้านอื่น ๆ 
นอกเหนอืจากด้านผลติภณัฑ์  ราคา  และเทคโนโลยี
 ความเสี่ยงที่คณุอาจต้องเผชญิคอื  ธรุกจิขาด
ทรพัยากรหลกั  (เทคโนโลย ี ทรพัย์สนิทางปัญญา  
แบรนด์  และอื่น ๆ)  ไม่อาจพฒันาความสามารถ
ในการท�ากจิกรรมหลกัของธรุกจิ  หรอืไม่สามารถ
หาพาร์ตเนอร์หลกัในการเสนอคณุค่าและยกระดบั
การเสนอคณุค่า

ไอเดีย โมเดลธุรกิจ การเสนอคุณค่า

BUSINESS DESIGN
ออกแบบธุรกิจ

Business Prototype
สร้างตัวต้นแบบธุรกิจ

Ideate
คิดไอเดีย

Assess
ประเมิน

TEST
ทดสอบ

Decide
ตัดสินใจ

Hypothesize
ตั้งสมมุติฐาน

Experiment
ทดลอง

Learn
เรียนรู้
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ความเสี่ยงเรื่องความอยู่รอด
ท�ำรำยได้ ไม่มำกพอ

ความเสี่ยงนี้เกิดจากการที่ธุรกิจ
ไม่สามารถสร้างกระแสรายได้
จ�านวนมาก  ลูกค้าไม่พร้อมจ่ายเงิน  
(จ�านวนมากพอ)  หรือค่าใช้จ่าย
ในการท�าก�าไรอย่างยั่งยืนสูงเกินไป

สมมุติฐานหลัก การทดลอง ความรู้ความเข้าใจ
ที่ส�าคัญ

การทดสอบและการลดความเสี่ยง

ในการทดสอบไอเดยีธรุกจิที่ส�าคญั ๆ  คณุต้อง
แบ่งมนัออกเป็นสมมตุฐิานย่อย ๆ ที่ทดสอบได้  
โดยสมมตุฐิานเหล่านั้นจะพูดถงึความเสี่ยง
สามประการ  ประการแรกคอืลูกค้าไม่สนใจ
ไอเดยีของคณุ  (ความเป็นที่ต้องการ)
 ประการที่สองคอืคณุไม่สามารถสร้าง 
และส่งมอบผลติภณัฑ์จากไอเดยีของคณุได้  
(ความเป็นไปได้)  ส่วนประการที่สามคอืไอเดยี
ของคณุท�ารายได้ไม่มากพอ  (ความอยู่รอด)
 คุณต้องทดสอบสมมตุฐิานที่ส�าคญัที่สดุ 
ด้วยการทดลองที่เหมาะสม  การทดลองแต่ละอย่าง
จะมอบหลกัฐานและความรู้ความเข้าใจที่ช่วยให้
คณุเรยีนรู้และตดัสนิใจได้  เมื่อคณุมหีลกัฐาน
และความรู้ความเข้าใจแล้ว  หากคณุเหน็ว่า
คณุก�าลงัไปผดิทาง  จงปรบัเปลี่ยนไอเดยีดงักล่าว  
แต่ถ้าหลกัฐานบ่งบอกว่าคณุมาถูกทางแล้ว  
ให้ทดสอบแง่มมุอื่น ๆ ของไอเดยีนั้นต่อไป

การลด
ความไม่แน่นอน
และความเสี่ยง

ความเสี่ยงเรื่องความเป็นที่ต้องการ
ลูกค้ำไม่สนใจ

ความเสี่ยงนี้เกิดจากการที่ตลาด
มีขนาดเล็กเกินไป  ลูกค้าที่ต้องการ
การเสนอคุณค่าดังกล่าวมีจ�านวน
น้อยเกินไป  หรือบริษัทไม่สามารถเข้าถึง  
ดึงดูด  และรักษาลูกค้าเป้าหมายได้

ความเสี่ยงเรื่องความเป็นไปได้
ไม่สำมำรถสร้ำงและส่งมอบผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยงนี้เกิดจากการที่ธุรกิจขาดทรัพยากรหลัก  
(เทคโนโลยี  ทรัพย์สินทางปัญญา  แบรนด์  และอื่น ๆ)  
ไม่อาจพัฒนาความสามารถในการท�ากิจกรรมหลัก
ของธุรกิจ  หรือไม่สามารถหาพาร์ตเนอร์หลัก
ในการเสนอคุณค่าและยกระดับการเสนอคุณค่า
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Validation
พิสูจน์

Avoid Pitfalls
หลีกเลี่ยงหลุมพราง

Lead through Experimentation
เป็นผู้น�าในการทดลอง

Organize for Experiments
วางโครงสร้างองค์กรเพื่อการทดลอง

BUSINESS DESIGN
ออกแบบธุรกิจ

Business Prototype
สร้างตัวต้นแบบธุรกิจ

Ideate
คิดไอเดีย

Assess
ประเมิน

TEST
ทดสอบ

Decide
ตัดสินใจ

Hypothesize
ตั้งสมมุติฐาน

Experiment
ทดลอง

Learn
เรียนรู้Design the Team

ออกแบบทีม

Discovery
ค้นหา

Select an Experiment
เลือกการทดลอง
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ออกแบบทีม
หน้า 3

ตั้งสมมุติฐาน
หน้า 27

เลือกการทดลอง
หน้า 91

หลีกเลี่ยงหลุมพราง 
ในการทดลอง
หน้า 313

ท�าไอเดียให้เป็นรูปร่าง
หน้า 15

ทดลอง
หน้า 41

ค้นหา
หน้า 101 เป็นผู้น�าในการทดลอง

หน้า 317

1 2 3 4
Design ExperimentsTest Mindset
การออกแบบ การทดสอบ การทดลอง วิธีคิด

บริหาร
หน้า 65

เรียนรู้
หน้า 49

พิสูจน์
หน้า 231 วางโครงสร้างองค์กร

เพื่อการทดลอง
หน้า 323

บทส่งท้าย
หน้า 329

ตัดสินใจ
หน้า 59
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De
การออกแบบ
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sign
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“ความแข็งแกร่งของทีม
อยู่ที่ผู้เล่นแต่ละคน

ความแข็งแกร่งของผู้เล่นแต่ละคน
อยู่ที่ทีม”

ฟิล แจ๊คสัน
อดีตโค้ชทีมบาสเกตบอลเอ็นบีเอ

SAMPLE



ส่วน
ที ่1 – การออกแบบ

1.1 – ออกแบบทีมSAMPLE



BUSINESS DESIGN
ออกแบบธุรกิจ

TEST
ทดสอบ

Team
ทีมSAMPLE



Team
ทีม

Behavior
พฤติกรรม

Environment
สภาพแวดล้อม

SAMPLE


	0 TBI intro Pa-b PI-XII
	1 TBI PXIV P1-23



