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วงเวลาส�ำคัญในธุรกิจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  บิลล์
เกตส์   คนต่อไปจะไม่สร้างระบบปฏิบัติการ  แลร์รี เพจ  หรือ
เซอร์เกย์ บริน  คนต่อไปจะไม่สร้างเครื่องมือสืบค้นข้อมูล  มาร์ก
ซักเคอร์เบิร์ก  คนต่อไปจะไม่สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์   หากคุณ
เลือกที่จะเลียนแบบผลงานของคนเหล่านี้  นั่นเท่ากับว่าคุณไม่ได้เรียน
รู้อะไรจากพวกเขาเลย
แน่นอนว่าการลอกเลียนแบบนั้นง่ายกว่าการคิดท�ำอะไรใหม่ ๆ  
การท�ำในสิง่ ทีเ่ รารูว้ ธิ อี ยูแ่ ล้วเป็นการพาโลกเคลือ่ นจาก 1 ไป  n  เพราะ
มันคือการต่อยอดจากสิง่ ทีเ่ ราคุน้ เคย  แต่ทกุ ครัง้ ทีเ่ ราสร้างสิง่ ใหม่  เรา
ก�ำลังเคลื่อนจาก 0 ไป 1  เพราะการสร้างสิ่งใหม่เป็นการกระท�ำเพียง
ครัง้ เดียว  และช่วงเวลาแห่งการสร้างสิง่ ใหม่กเ็ กิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวเช่น
กัน  ส่วนผลลัพธ์ที่ออกมาย่อมเป็นอะไรที่แปลกประหลาดและไม่เคย
มีมาก่อน
ถ้าบรรดาบริษัทอเมริกันไม่ยอมท�ำเรื่องยากอย่างการสร้างสิ่ง
ใหม่ ๆ ขึ้นมา  วันหนึ่งข้างหน้าพวกเขาก็จะล้มเหลวแน่นอน  ถึงแม้ใน
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ปัจจุบันจะท�ำก�ำไรได้มหาศาลก็ตาม  ลองนึกดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า
เราตักตวงผลประโยชน์จากธุรกิจเดิม ๆ ที่สืบทอดกันมาจนหมดเกลี้ยง  
เชื่อหรือไม่ว่าค�ำตอบนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2008
หลายเท่าเลยล่ะ  “แนวทางทีด่ ที สี่ ดุ   (best practice)”  ในวันนีจ้ ะน�ำพา
เราไปสู่ทางตันครับ  เส้นทางที่ดีที่สุดจึงต้องเป็นเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยมี
ใครเหยียบย่างมาก่อนต่างหาก
ในโลกของระบบการบริหารงานทีม่ ขี นาดใหญ่โตและเต็มไปด้วย
ขั้นตอนที่ยุ่งยากทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนั้น  การเสาะหาเส้นทาง
ใหม่ ๆ แทบไม่ต่างอะไรจากการเฝ้ารอให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเลย  อันที่
จริงแล้ว  ทุกวันนี้บรรดาบริษัทอเมริกันต้องพึ่งพาปาฏิหาริย์นับร้อยนับ
พันครัง้ เลยล่ะถึงจะประสบความส�ำเร็จสมดังตัง้ ใจได้  หลายคนคงถอด
ใจเมือ่ ได้ยนิ แบบนี  ้ อย่างไรก็ตาม  มนุษย์เราแตกต่างจากสิง่ มีชวี ติ ชนิด
อื่นตรงที่เรามีศักยภาพในการสร้างปาฏิหาริย  
์ และเราเรียกปาฏิหาริย์
เหล่านั้นว่าเทคโนโลยี
เทคโนโลยีถอื เป็นปาฏิหาริย์เพราะมันช่วยให้เราท�ำสิง่ ต่าง ๆ ได้
มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลงโดยยกระดับขีดความสามารถของเรา
ให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ  สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอาจถูกกระตุ้นด้วยสัญชาตญาณให้
สร้างเขือ่ นหรือรัง  แต่มนุษย์เป็นสิง่ มีชวี ติ ชนิดเดียวทีป่ ระดิษฐ์สงิ่ ใหม่ ๆ
และหาทางปรับปรุงวิธกี ารสร้างสิง่ นัน้ ให้ดขี นึ้ อยูต่ ลอด  มนุษย์เราไม่ได้
ตัดสินใจว่าจะสร้างอะไรโดยเลือกเอาจากแค็ตตาล็อกของจักรวาล
นะครับ  ในทางตรงกันข้าม  เราน�ำพาโลกไปในทิศทางใหม่ด้วยการ
สร้างเทคโนโลยีขึ้นมา  นี่คือความจริงพื้นฐานที่แม้แต่เด็กประถมก็ยังรู้  
แต่เราอาจหลงลืมไปได้ง่าย ๆ เมื่ออยู่ในโลกที่คนส่วนใหญ่เลือกท�ำใน
สิ่งที่เคยมีคนท�ำมาก่อนแล้ว
Zero to One เป็นหนังสือที่ว่าด้วยวิธีการสร้างบริษัทที่สร้าง
สิ่งใหม่ ๆ ครับ  ผมสรุปรวบรวมทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นผู้ร่วมก่อ
ตั้งบริษัทเพย์พาลและพาลันเทียร์   รวมถึงการเป็นนักลงทุนที่ให้เงิน
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สนับสนุนแก่บริษัทตั้งใหม่นับร้อยแห่ง  (รวมถึงเฟซบุ๊กและสเปซเอ็กซ์)  
ประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจท�ำให้ผมมองเห็นแบบแผนต่าง ๆ มากมาย  
แต่คุณจะไม่พบสูตรส�ำเร็จในหนังสือเล่มนี้   ความท้าทายอย่างหนึ่ง
ในการสอนเรื่องการเป็นผู้ประกอบการก็คือสูตรส�ำเร็จนั้นไม่มีอยู่จริง  
เพราะนวัตกรรมทุกอย่างล้วนเป็นสิง่ ใหม่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  จึง
ไม่น่าจะมีวิธีการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนได้   อัน
ทีจ่ ริงแล้ว  แบบแผนเพียงอย่างเดียวทีผ่ มค้นพบคือ  คนทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จจะมองเห็นคุณค่าในทีท่ คี่ าดไม่ถงึ   และพวกเขาท�ำเช่นนัน้ ได้ดว้ ย
การคิดเรื่องธุรกิจบนฐานของหลักการ  ไม่ใช่สูตรส�ำเร็จ
หนังสือเล่มนี้มีต้นก�ำเนิดมาจากหลักสูตรที่ผมสอนในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเมื่อปี 2012  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบริษัทตั้งใหม่   ถึง
แม้บรรดานักศึกษาจะมีความรู้ความช�ำนาญเฉพาะด้านสูงมาก  แต่
ส่วนใหญ่กลับไม่เคยเรียนรูว้ า่ จะน�ำมันไปใช้ในโลกกว้างได้อย่างไร  เป้า
หมายหลักของผมคือช่วยให้พวกเขามองเห็นว่า  อนาคตไม่ได้มแี ค่เส้น
ทางที่ถูกวางไว้ตามความรู้ความช�ำนาญที่ร�่ำเรียนมาเท่านั้น  แต่ยัง
เป็นสิง่ ทีพ่ วกเขาต้องสร้างขึน้ เองด้วย  เบลก มาสเตอร์ส  เป็นนักศึกษา
ในหลักสูตรดังกล่าว  เขาจดสิ่งที่ผมสอนไว้อย่างละเอียด  และมันก็
แพร่กระจายไปทั่วทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย  เราสองคนช่วยกัน
เรียบเรียงและขัดเกลาเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้โดยค�ำนึงถึงผู้อ่านในวง
กว้าง  เนื่องจากไม่มีเหตุผลอันใดที่จะจ�ำกัดโอกาสในการสร้างอนาคต
ไว้แค่ในสแตนฟอร์ด  ในมหาวิทยาลัย  หรือแม้แต่ในซิลิคอนวัลเลย์
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ความท้าทายแห่งอนาคต
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วลาผมสัมภาษณ์คนเข้าท�ำงาน  ค�ำถามที่ผมงัดออกมาใช้เสมอ
คือ  “มีเรื่องอะไรบ้างที่ส�ำคัญและเป็นความจริง  แต่ไม่ค่อยมีใคร
เห็นด้วยกับคุณ”
นี่เป็นค�ำถามที่ฟังดูง่ายเพราะมันตรงไปตรงมา  แต่จริง ๆ แล้ว
ตอบได้ยากมาก  นอกจากมันจะท้าทายสติปัญญาเพราะความรู้ที่
ร�่ำเรียนในสถานศึกษาล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันอยู่แล้ว  มัน
ยังท้าทายจิตใจเพราะใครก็ตามที่พยายามตอบค�ำถามนี้ต้องพูดถึงใน
สิง่ ทีต่ วั เองรูอ้ ยูแ่ ก่ใจว่าคนอืน่ ไม่เห็นด้วย  ทักษะการคิดอันปราดเปรือ่ ง
นั้นหายากก็จริง  แต่ที่หายากยิ่งกว่าคือความกล้า
ส่วนใหญ่แล้วผมจะได้ยินค�ำตอบในท�ำนองว่า
“ระบบการศึกษาของเรามีปัญหา  และต้องได้รับการ
แก้ไขโดยด่วน”
“อเมริกาเหนือกว่าประเทศอื่น”
“พระเจ้าไม่มีจริง”
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ค�ำตอบเหล่านี้ใช้ไม่ได้เลยครับ  ค�ำตอบแรกและค�ำตอบที่สอง
อาจจะเป็นความจริง  แต่ก็เป็นค�ำตอบที่คนจ�ำนวนมากเห็นด้วย  ส่วน
ค�ำตอบที่สามเป็นเพียงการเลือกข้างในประเด็นที่ยังมีการโต้เถียงกัน
อย่างกว้างขวาง  อันทีจ่ ริงแล้ว  ค�ำตอบทีด่ คี วรมีรปู แบบดังนีค้ รับ  “คน
ส่วนใหญ่เชื่อใน  x  แต่ความจริงนั้นตรงข้ามกับ  x”  ไว้ผมค่อยบอก
ค�ำตอบของผมในช่วงท้ายบทก็แล้วกัน
แล้วค�ำถามดังกล่าวเกีย่ วข้องกับอนาคตอย่างไรล่ะ  ถ้าพิจารณา
ในแง่ของความหมาย  อนาคตคือช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึง  สิ่งที่ท�ำให้
อนาคตมีความพิเศษและส�ำคัญไม่ใช่เพราะมันยังไม่เกิดขึ้น  แต่เพราะ
มันเป็นช่วงเวลาที่โลกจะแตกต่างจากปัจจุบัน  ดังนั้น  หากสังคมเรา
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในอีก 100 ปีข้างหน้า  นั่นแปลว่าอนาคต
อยู่ห่างออกไปมากกว่า 100 ปี   แต่ถ้าสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
สิ้นเชิงในช่วง 10 ปีถัดจากนี้  อนาคตก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม  ถึงแม้จะไม่มี
ใครสามารถท�ำนายอนาคตได้อย่างแม่นย�ำ  แต่ก็มีสองเรื่องที่เราแน่ใจ
ได้   นั่นคือ  อนาคตจะแตกต่างไปจากปัจจุบัน  และมันต้องมีราก
ฐานมาจากโลกทุกวันนี  
้ คนส่วนใหญ่ตอบค�ำถามข้างต้นด้วยการมอง
ปัจจุบนั ในแบบต่าง ๆ  แต่คำ� ตอบทีด่ คี วรใกล้เคียงกับอนาคตมากทีส่ ดุ
เท่าที่จะเป็นไปได้

จาก 0 เป็น 1 :
อนาคตของความก้าวหน้า

เวลานึกถึงอนาคต  เราจะคาดหวังถึงความก้าวหน้า  ซึ่งแบ่งออกเป็น
สองแบบด้วยกัน  หนึ่งคือความก้าวหน้าในแนวราบหรือในทางกว้าง  
อันหมายถึงการเลียนแบบสิ่งที่ใช้ได้ผลอยู่แล้ว  หรือการเคลื่อนจาก
1 ไป  n  นี่คือความก้าวหน้าที่จินตนาการได้ง่ายเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า
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มันมีหน้าตาเป็นอย่างไร  และสองคือความก้าวหน้าในแนวดิ่งหรือใน
ทางลึก  อันหมายถึงการท�ำสิ่งใหม่ ๆ  หรือการเคลื่อนจาก 0 ไป 1  นี่
คือความก้าวหน้าที่จินตนาการได้ยากกว่า  เพราะมันหมายถึงการท�ำ
ในสิ่งที่ไม่มีใครเคยท�ำมาก่อน  หากคุณมีเครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่องแล้ว
ผลิตออกมาอีก 100 เครือ่ ง  นัน่ เป็นการสร้างความก้าวหน้าในแนวราบ  
แต่ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ดีดแล้วสร้างโปรแกรมพิมพ์งานขึ้นมา  นั่น
เป็นการสร้างความก้าวหน้าในแนวดิ่ง

ความก้าวหน้าในแนวดิ่ง

M

การท�ำสิ่งใหม่

ความก้าวหน้าในแนวราบ

การเลียนแบบสิ่งที่ใช้ ได้ผลอยู่แล้ว

SA

ในระดับมหภาค  ค�ำที่ใช้แทนความก้าวหน้าในแนวราบคือ
โลกาภิวัตน์   ซึ่งหมายถึงการน�ำสิ่งที่ใช้ได้ผลในที่หนึ่งไปใช้ให้ได้ผล
ในทุก ๆ ที่   ประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของโลกาภิวัตน์   แผน
พัฒนาประเทศของจีนในระยะ 20 ปีข้างหน้าคือการเป็นเหมือนสหรัฐ
อเมริกาในปัจจุบัน  คนจีนลอกเลียนแบบทุกสิ่งที่ใช้ได้ผลในประเทศ
พัฒนาแล้วมาทัง้ ดุน้   ไม่วา่ จะเป็นรางรถไฟในศตวรรษที่ 19  เครือ่ งปรับ
อากาศในศตวรรษที่ 20  หรือแม้กระทัง่ เมืองทัง้ เมือง  จริงอยูท่ บี่ างอย่าง
อาจมีการข้ามขั้นตอนไปบ้าง  เช่น  สร้างเครือข่ายไร้สายโดยไม่มีการ
ติดตั้งสายโทรศัพท์  แต่ทั้งหมดก็เป็นการลอกเลียนแบบอยู่ดี
13

เทคโนโลยี
จาก 0 ไป 1

PL
E

ส่วนค�ำที่ใช้แทนความก้าวหน้าในแนวดิ่งจาก 0 ไป 1 ก็คือ
เทคโนโลยี   ความก้ า วหน้ า แบบก้ า วกระโดดในแวดวงเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือไอทีตลอดหลายสิบปีมานี้ท�ำให้ซิลิคอนวัลเลย์กลาย
เป็นเมืองหลวงของ  “เทคโนโลยี”  ไปโดยปริยาย  แต่เทคโนโลยีไม่
จ�ำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น  วิธีการใดก็ตามที่แปลก
ใหม่และช่วยให้ทำ� สิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้นล้วนจัดเป็นเทคโนโลยีทั้งสิ้น

M

โลกาภิวัตน์
จาก 1 ไป n

SA

เนื่องจากเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์เป็นความก้าวหน้าคนละ
แบบ  จึงเป็นไปได้ทใี่ นแต่ละช่วงเวลาจะเกิดความก้าวหน้าทัง้ สองแบบ  
แบบใดแบบหนึ่ง  หรือไม่เกิดขึ้นเลยสักแบบ  ตัวอย่างเช่น  ระหว่างปี
1815 -1914 เป็นช่วงเวลาแห่งการก้าวกระโดดทัง้ ในแง่ของเทคโนโลยีและ
โลกาภิวตั น์  ขณะทีช่ ว่ งเวลาตัง้ แต่สงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ จนถึงการเดิน
ทางไปเยือนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของเฮนรี คิสซินเจอร์   ในปี
1971 นัน้   เทคโนโลยีพฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ว  แต่โลกาภิวตั น์กลับคลาน
ต้วมเตี้ยม  และตั้งแต่ปี 1971 เป็นต้นมา  เราได้เห็นการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วของโลกาภิวตั น์  แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกลับจ�ำกัดอยู่
ในแวดวงไอทีเสียเป็นส่วนใหญ่
14
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กระแสโลกาภิวตั น์ในยุคนีท้ �ำให้เราเห็นภาพว่า  ในช่วงหลายสิบ
ปีข้างหน้าโลกจะมีความคล้ายคลึงและเกิดการหลอมรวมกันมากขึ้น  
แม้แต่ถอ้ ยค�ำทีเ่ ราใช้กย็ งั สะท้อนถึงความเชือ่ ทีว่ า่   พัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยีได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว  โดยเราแบ่งโลกออกเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วกับประเทศก�ำลังพัฒนา  ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าบางประเทศ
ได้ไปถึงจุดสูงสุดแล้ว  ส่วนประเทศที่ด้อยกว่าก็ต้องพยายามไปถึงจุด
นั้นให้ได้
แต่ผมไม่คิดว่านั่นเป็นความเชื่อที่ถูกต้อง  ผมขอย้อนกลับไป
ยังค�ำถามในช่วงต้นบทและให้ค�ำตอบดังนี้ครับ  ถึงแม้คนส่วนใหญ่จะ
มองว่าอนาคตของโลกถูกก�ำหนดโดยโลกาภิวัตน์   แต่ความจริงแล้ว
เทคโนโลยีต่างหากที่ส�ำคัญกว่า  ถ้าจีนเพิ่มก�ำลังการผลิตพลังงานขึ้น
สองเท่าตลอด 20 ปีข้างหน้าโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  มลพิษทางอากาศก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าด้วยเช่นกัน  และถ้า
ชาวอินเดียหลายร้อยล้านครัวเรือนมีความเป็นอยู่ทัดเทียมกับชาว
อเมริกันโดยที่เทคโนโลยียังคงเดิม  ผลที่ตามมาย่อมหนีไม่พ้นหายนะ
ทางสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่   การเผยแพร่วิธีสร้างความมั่งคั่งแบบเดิม ๆ
ไปทัว่ ทุกมุมโลกจะน�ำมาซึง่ ความพินาศย่อยยับ  ไม่ใช่ความร�ำ่ รวย  ใน
โลกทีม่ ที รัพยากรจ�ำกัด  โลกาภิวตั น์ทปี่ ราศจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ย่อม
ไม่อาจคงอยู่ได้ในระยะยาว
หากมองย้อนกลับไปในอดีต  จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีใหม่ไม่
เคยเกิ ด ขึ้ น เองโดยอั ต โนมั ติ แต่ ต ้ อ งมี ใ ครสั ก คนสร้ า งมั น ขึ้ น มา
บรรพบุรษุ ของเราด�ำเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมแบบทีห่ ากมีคนหนึง่ ได้กต็ อ้ งมี
อีกคนเสีย  ดังนั้น  ความส�ำเร็จจึงหมายถึงการยึดครองบางสิ่งที่เป็น
ของผู้อื่น  ทั้งยังแทบไม่มีใครลงมือสร้างแหล่งก�ำเนิดความมั่งคั่งแหล่ง
ใหม่ขึ้นมาเลย  ในระยะยาวพวกเขาจึงไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้
มากพอที่จะช่วยเหลือคนทั่วไปให้รอดพ้นจากความยากล�ำบากแสน
สาหัส  ทว่าหลังจากช่วงเวลา 10’000 ปีของความก้าวหน้าแบบลุ่ม ๆ
15

SA

M

PL
E

ดอน ๆ  นับตั้งแต่การเกษตรในยุคดึกด�ำบรรพ์มาจนถึงการสร้างกังหัน
ลมในยุคกลาง  และการคิดค้นเครื่องวัดต�ำแหน่งดวงดาวที่เรียกว่า
เอสโตรแล็บในศตวรรษที่ 16  จู่ ๆ โลกก็ถลันเข้าสูย่ คุ ใหม่และเกิดความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง  ไล่ตั้งแต่การประดิษฐ์
เครือ่ งจักรไอน�้ำในทศวรรษที่ 1760 เรือ่ ยมาจนถึงปี 1970  ผลทีต่ ามมา
ก็คือ  สังคมที่เรารับช่วงต่อมานั้นมีความมั่งคั่งในแบบที่คนยุคก่อน ๆ
ไม่อาจจะจินตนาการได้
ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960  ผูค้ นรุน่ พ่อแม่หรือปูย่ า่ ตายายของ
เราล้วนคาดหวังว่าความก้าวหน้าดังกล่าวจะด�ำเนินต่อไป  พวกเขา
จินตนาการถึงการท�ำงานสัปดาห์ละ 4 วัน  พลังงานราคาถูกแสนถูก  
และการเดินทางไปพักผ่อนบนดวงจันทร์  แต่นา่ เสียดายทีม่ นั ไม่เกิดขึน้   
สมาร์ตโฟนท�ำให้เราเลิกสนใจสภาพแวดล้อมรอบตัว  จนกระทัง่ มองไม่
เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ นั้นดูคร�่ำครึมากขนาดไหน  มีแค่คอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารเท่านั้นที่มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดมาตั้งแต่ช่วงกลาง
ศตวรรษ  แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนรุ่นนั้นคิดผิดที่จินตนาการถึง
อนาคตที่ดีกว่า  พวกเขาแค่คิดผิดที่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัต  ิ
ความท้าทายของเราในปัจจุบันจึงเป็นการจินตนาการและสร้างเทคโนโลยีใหม่ไปพร้อมกัน  เพื่อให้ศตวรรษที่ 21 มีความสงบสุขและเจริญ
รุ่งเรืองมากกว่าศตวรรษที่ 20

วิธีคิดแบบสตาร์ตอัพ

เทคโนโลยีใหม่มักเกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มคนที่ท�ำสิ่งใหม่ ๆ
ร่วมกันในรูปของสตาร์ตอัพ (startup) ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ บิดาผูก้ อ่ ตัง้ สหรัฐ
อเมริกา (ด้านการเมือง) ราชสมาคมแห่งลอนดอน (ด้านวิทยาศาสตร์)
ไปจนถึง  “ผู้ทรยศทั้งแปด” ของบริษัทแฟร์ไชลด์ เซมิคอนดักเตอร์
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(ด้านธุรกิจ) พวกเขาคือคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่รวมตัวกันเพื่อท�ำภารกิจที่จะ
เปลีย่ นแปลงโลกให้ดขี นึ้ ถ้าถามว่าท�ำไมถึงต้องเป็นคนกลุม่ เล็ก ๆ ด้วย
ค�ำอธิบายที่ง่ายที่สุดอาจทิ่มแทงใจสักหน่อย กล่าวคือ การสร้างสิ่ง
ใหม่ ๆ ในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเรื่องยาก  และจะยิ่งยากขึ้นไปอีกถ้า
คุณพยายามท�ำอยูค่ นเดียว ในองค์กรขนาดใหญ่ โครงสร้างการบังคับ
บัญชาที่ซับซ้อนท�ำให้ทุกอย่างด�ำเนินไปอย่างเชื่องช้า และพวกที่ได้
ประโยชน์อยูแ่ ล้วก็ไม่อยากเสีย่ ง ในองค์กรทีม่ ปี ญ
ั หาส่วนใหญ่ การท�ำ
เป็นว่างานก�ำลังคืบหน้าช่วยสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้
ดีกว่าการลงมือท�ำงานจริง ๆ (หากบริษัทที่คุณท�ำงานอยู่เป็นแบบนี้
ลาออกเสียเถอะครับ) แต่เมื่อมองจากอีกขั้วหนึ่ง อัจฉริยบุคคลอาจ
สร้างผลงานทางศิลปะหรือวรรณกรรมชัน้ ยอดได้กจ็ ริง แต่เขาไม่มที าง
สร้างทัง้ อุตสาหกรรมขึน้ มาได้โดยล�ำพัง ดังนัน้ หากจะสร้างอะไรบาง
อย่างขึ้นมา คุณก็จ�ำเป็นต้องร่วมมือกับคนอื่น ขณะเดียวกันก็ต้อง
รักษาขนาดของกลุม่ ให้เล็กพอจะบรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ดว้ ย ทัง้ หมดที่
ว่ามานี้คือการรวมตัวกันในรูปของสตาร์ตอัพนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ยังมีค�ำอธิบายที่ดีกว่านั้นด้วย สตาร์ตอัพคือ
กลุ่มคนขนาดใหญ่ที่สุดที่คุณจะสามารถหว่านล้อมให้เห็นดีเห็นงาม
กับแผนการของคุณในการสร้างอนาคตที่ต่างไปจากเดิมได้ จุดแข็ง
ส�ำคัญที่สุดของบริษัทตั้งใหม่ (ซึ่งเป็นสตาร์ตอัพด้านธุรกิจ)  คือวิธีคิด
แบบใหม่  และขนาดของกลุม่ ทีไ่ ม่ใหญ่มากก็จะช่วยให้มอี สิ ระในการคิด
(รวมถึงช่วยให้มคี วามคล่องตัวด้วย)  หนังสือเล่มนีร้ วบรวมค�ำถามทีค่ ณ
ุ
ต้องถามและตอบเพื่อให้ความพยายามในการสร้างสิ่งใหม่ของคุณ
ประสบความส�ำเร็จ  สิ่งที่คุณจะได้อ่านจึงไม่ใช่คู่มือหรือต�ำรา  แต่เป็น
แบบฝึกหัดส�ำหรับการขบคิด  เพราะสิ่งที่บริษัทตั้งใหม่จำ� เป็นต้องท�ำก็
คือ  ตั้งค�ำถามกับแนวคิดที่มีอยู่   และคิดสร้างธุรกิจใหม่โดยเริ่มจาก
ศูนย์
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ฉลองให้สุดเหวี่ยง
เหมือนเป็นปี 1999
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าถามของเราที่ว่า  “มีเรื่องอะไรบ้างที่ส�ำคัญและเป็นความจริง
แต่ไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยกับคุณ” นั้นตอบตรง ๆ ได้ยาก  แต่
มันจะง่ายขึ้นถ้าเริ่มต้นด้วยค�ำถามว่า  มีเรื่องอะไรบ้างที่ทุกคนเห็น
ตรงกัน  นิทเช่เขียนเอาไว้   (ก่อนที่เขาจะเสียสติ)  ว่า  “ความเสียสติ
นั้น พบได้ ย ากในระดับบุค คล  แต่ เมื่อ อยู่ รวมกันเป็นกลุ่ม  พรรค  
ประเทศ  และยุคสมัยละก็  มันกลับเป็นปรากฏการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ อย่าง
แน่นอน”  หากคุณสามารถระบุความเชื่อผิด ๆ ที่คนส่วนใหญ่ยึดถือ
ออกมาได้   คุณก็จะค้นพบความจริงสวนกระแสที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง  
ซึ่งเป็นค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามของเรานั่นเอง
ลองพิจารณาเรื่องพื้น ๆ ที่ว่า  บริษัทมีจุดมุ่งหมายเพื่อท�ำเงิน  
ไม่ใช่เพื่อสูญเงินดูสิครับ  นี่เป็นเรื่องที่โจ่งแจ้งส�ำหรับคนที่มีหัวคิด  
แต่ผู้คนมากมายในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 กลับไม่คิดเช่นนั้น  การ
ขาดทุนถูกมองว่าเป็นการลงทุนเพือ่ อนาคตทีย่ งิ่ ใหญ่และสดใสกว่า  ไม่
ว่าจะขาดทุนย่อยยับเพียงใดก็ตาม  ส่วนกระแสความเชือ่ ใน  “เศรษฐกิจ
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แบบใหม่”  ก็มองว่า  จ�ำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่
น่าเชื่อถือและดูทันสมัยกว่าตัวเลขธรรมดา ๆ อย่างผลก�ำไร
ทั้งนี้กระแสความเชื่อจะดูไร้เหตุผลและมีช่องโหว่ก็ต่อเมื่อเรา
มองย้อนกลับไปเท่านั้น  เวลาที่ความเชื่อบางอย่างพังทลาย  เราเรียก
มันว่าฟองสบู่   แต่วิธีคิดอันบิดเบือนที่เกิดจากฟองสบู่กลับไม่จางหาย
ไปแม้ฟองสบู่จะแตกไปแล้ว  กระแสความคลั่งไคล้อินเทอร์เน็ตใน
ยุค 90 เป็นฟองสบู่ลูกใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ตลาดหลักทรัพย์
วอลล์สตรีตล่มสลายเมื่อปี 1929  บทเรียนจากช่วงเวลานั้นกลายเป็น
ตัวก�ำหนดและบิดเบือนวิธีคิดที่เรามีต่อเทคโนโลยีในทุกวันนี้ไปแทบ
ทั้งหมด  ดังนั้น  เพื่อให้เราคิดได้อย่างกระจ่างชัด  ขั้นตอนแรกที่ต้อง
ท�ำคือตั้งค�ำถามในสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้เกี่ยวกับอดีต
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ทศวรรษที่ 1990 มีภาพลักษณ์ที่ดีและถูกจดจ�ำว่าเป็นทศวรรษแห่ง
ความมั่งคั่งและอนาคตอันสดใส  ซึง่ ปิดฉากลงด้วยการเฟื่องฟูและล่ม
สลายของธุรกิจอินเทอร์เน็ต  อย่างไรก็ตาม  หลาย ๆ ปีในช่วงนัน้ ไม่ได้
สดใสเหมือนในความทรงจ�ำอันสวยงามของเรา  ดูเหมือนเราลืมเลือน
ไปแล้วว่าบริบทของโลกเป็นอย่างไรในช่วง 18 เดือนสุดท้ายของทศวรรษ
แห่งกระแสดอตคอม
ยุค 90 เริ่มต้นขึ้นด้วยความรื่นเริงยินดีเมื่อก�ำแพงเบอร์ลินถูก
ท�ำลายลงอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปี 1989  แต่ความสุข
นัน้ คงอยูไ่ ม่นาน  พอถึงกลางปี 1990  อเมริกาก็เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย  ซึง่ ดูเหมือนจะสิน้ สุดลงในเดือนมีนาคมปี 1991  แต่การฟืน้ ตัว
ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้า  อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง
เดือนกรกฎาคมปี 1992  ภาคการผลิตไม่สามารถฟื้นกลับไปสู่จุดที่เคย
20

SA

M

PL
E

เป็นอีกเลย  และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจฐานบริการก็กินเวลานาน
และทุลักทุเล
ระหว่างปี 1992 ถึงสิ้นปี 1994 เป็นช่วงเวลาแห่งความอึมครึม  
ภาพทหารอเมริกนั ทีเ่ สียชีวติ ในเมืองโมกาดิชขู องโซมาเลียถูกฉายซ�้ำไป
ซ�ำ้ มาในรายการข่าว  ความกังวลเกีย่ วกับโลกาภิวตั น์และความสามารถ
ในการแข่งขันของอเมริกาเริ่มรุนแรงขึ้นขณะที่งานทยอยไหลออกไป
ยังเม็กซิโก  คลื่นใต้น�้ำที่ก่อตัวขึ้นบีบให้จอร์จ บุช  ประธานาธิบดีใน
ขณะนั้น  ต้องพ้นจากต�ำแหน่ง  ทั้งยังส่งผลให้รอสส์ เพโรต์   ได้รับ
คะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปในปี 1992 สูงถึงเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์  
ซึง่ เป็นตัวเลขทีด่ ที สี่ ดุ ของผูส้ มัครทีไ่ ม่ได้มาจากสองพรรคใหญ่นบั ตัง้ แต่
ธีโอดอร์ รูสเวลต์   ท�ำไว้เมื่อปี 1912  หากกระแสความนิยมที่มีต่อ
วงเนอร์วานา  ดนตรีแนวกรันจ์  และเฮโรอีนจะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งใด
สิ่งหนึ่งละก็  สิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ความหวังหรือความมั่นใจอย่างแน่นอน
ซิลิคอนวัลเลย์ก็อยู่ในภาวะซบเซาเช่นกัน  ญี่ปุ่นใกล้จะคว้าชัย
ในสงครามอิเล็กทรอนิกส์เต็มที   ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้รับความ
นิยม  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังคงมีการใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างจ�ำกัด
จนถึงปลายปี 1992  และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังขาดเว็บเบราว์เซอร์
ที่ใช้งานง่าย  อันที่จริงก็เห็นได้จากตอนผมเข้าเรียนที่สแตนฟอร์ด
ในปี 1985  เพราะสมัยนั้นคณะยอดนิยมคือเศรษฐศาสตร์   ไม่ใช่
วิทยาการคอมพิวเตอร์  ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย  สาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดูแปลกประหลาดหรืออาจถึงขั้นเฉิ่มเชยเลย
ด้วยซ�้ำ
แล้วอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปโดยสิ้นเชิง  
เบราว์เซอร์โมเสกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปี 1993  
และท�ำให้คนธรรมดาสามารถท่องเว็บได้  ต่อจากโมเสกก็เป็นเน็ตสเคป  
ซึ่งเปิดตัวเบราว์เซอร์ชื่อเน็ตสเคป เนวิเกเตอร์  เมื่อปลายปี 1994 และ
ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว  เน็ตสเคป เนวิเกเตอร์  มีส่วนแบ่งตลาด
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