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	 วงเวลาส�าคัญในธุรกิจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น		บิลล์	 

	 เกตส์		คนต่อไปจะไม่สร้างระบบปฏิบัติการ		แลร์รี	เพจ		หรือ

เซอร์เกย์	บริน		คนต่อไปจะไม่สร้างเครื่องมือสืบค้นข้อมูล		มาร์ก	 

ซักเคอร์เบิร์ก		คนต่อไปจะไม่สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์		หากคุณ

เลอืกที่จะเลยีนแบบผลงานของคนเหล่านี้		นั่นเท่ากบัว่าคณุไม่ได้เรยีน

รู้อะไรจากพวกเขาเลย

แน่นอนว่าการลอกเลียนแบบนั้นง่ายกว่าการคิดท�าอะไรใหม่	ๆ		

การท�าในสิ่งที่เรารูว้ธิอียูแ่ล้วเป็นการพาโลกเคลื่อนจาก	1	ไป		n		เพราะ

มนัคอืการต่อยอดจากสิ่งที่เราคุน้เคย		แต่ทกุครั้งที่เราสร้างสิ่งใหม่		เรา

ก�าลงัเคลื่อนจาก	0	ไป	1		เพราะการสร้างสิ่งใหม่เป็นการกระท�าเพยีง

ครั้งเดยีว		และช่วงเวลาแห่งการสร้างสิ่งใหม่กเ็กดิขึ้นเพยีงครั้งเดยีวเช่น

กัน		ส่วนผลลัพธ์ที่ออกมาย่อมเป็นอะไรที่แปลกประหลาดและไม่เคย 

มมีาก่อน

ถ้าบรรดาบริษัทอเมริกันไม่ยอมท�าเรื่องยากอย่างการสร้างสิ่ง

ใหม่	ๆ	ขึ้นมา		วนัหนึ่งข้างหน้าพวกเขากจ็ะล้มเหลวแน่นอน		ถงึแม้ใน

บทน�ำ

จาก o เป็น 1

ช่
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ปัจจุบันจะท�าก�าไรได้มหาศาลก็ตาม		ลองนึกดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า

เราตกัตวงผลประโยชน์จากธรุกจิเดมิ	ๆ	ที่สบืทอดกนัมาจนหมดเกลี้ยง		

เชื่อหรือไม่ว่าค�าตอบนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี	2008	

หลายเท่าเลยล่ะ		“แนวทางที่ดทีี่สดุ		(best	practice)”		ในวนันี้จะน�าพา

เราไปสู่ทางตนัครบั		เส้นทางที่ดทีี่สดุจงึต้องเป็นเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยมี

ใครเหยยีบย่างมาก่อนต่างหาก

ในโลกของระบบการบรหิารงานที่มขีนาดใหญ่โตและเตม็ไปด้วย

ขั้นตอนที่ยุ่งยากทั้งในภาครฐัและภาคเอกชนนั้น		การเสาะหาเส้นทาง

ใหม่	ๆ	แทบไม่ต่างอะไรจากการเฝ้ารอให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเลย		อันที่

จรงิแล้ว		ทกุวนันี้บรรดาบรษิทัอเมรกินัต้องพึ่งพาปาฏหิารยิ์นบัร้อยนบั

พนัครั้งเลยล่ะถงึจะประสบความส�าเรจ็สมดงัตั้งใจได้		หลายคนคงถอด

ใจเมื่อได้ยนิแบบนี้		อย่างไรกต็าม		มนษุย์เราแตกต่างจากสิ่งมชีวีติชนดิ

อื่นตรงที่เรามีศักยภาพในการสร้างปาฏิหาริย	์	และเราเรียกปาฏิหาริย์

เหล่านั้นว่าเทคโนโลยี

เทคโนโลยถีอืเป็นปาฏหิารย์ิเพราะมนัช่วยให้เราท�ำสิ่งต่ำง ๆ ได้

มำกขึ้นด้วยทรัพยำกรที่น้อยลงโดยยกระดับขีดความสามารถของเรา 

ให้สูงขึ้นเรื่อย	ๆ		สิ่งมชีวีติชนดิอื่นอาจถูกกระตุ้นด้วยสญัชาตญาณให้

สร้างเขื่อนหรอืรงั		แต่มนษุย์เป็นสิ่งมชีวีติชนดิเดยีวที่ประดษิฐ์สิ่งใหม่	ๆ	

และหาทางปรบัปรงุวธิกีารสร้างสิ่งนั้นให้ดขีึ้นอยูต่ลอด		มนษุย์เราไม่ได้

ตัดสินใจว่าจะสร้างอะไรโดยเลือกเอาจากแค็ตตาล็อกของจักรวาล 

นะครับ		ในทางตรงกันข้าม		เราน�าพาโลกไปในทิศทางใหม่ด้วยการ

สร้างเทคโนโลยขีึ้นมา		นี่คอืความจรงิพื้นฐานที่แม้แต่เดก็ประถมกย็งัรู้		

แต่เราอาจหลงลืมไปได้ง่าย	ๆ	เมื่ออยู่ในโลกที่คนส่วนใหญ่เลือกท�าใน

สิ่งที่เคยมคีนท�ามาก่อนแล้ว

Zero to One  เป็นหนังสือที่ว่าด้วยวิธีการสร้างบริษัทที่สร้าง 

สิ่งใหม่	ๆ	ครบั		ผมสรปุรวบรวมทกุสิ่งที่ได้เรยีนรู้จากการเป็นผู้ร่วมก่อ

ตั้งบริษัทเพย์พาลและพาลันเทียร์		รวมถึงการเป็นนักลงทุนที่ให้เงิน
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สนบัสนนุแก่บรษิทัตั้งใหม่นบัร้อยแห่ง		(รวมถงึเฟซบุ๊กและสเปซเอก็ซ์)		

ประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจท�าให้ผมมองเหน็แบบแผนต่าง	ๆ	มากมาย		

แต่คุณจะไม่พบสูตรส�าเร็จในหนังสือเล่มนี้		ความท้าทายอย่างหนึ่ง 

ในการสอนเรื่องการเป็นผู้ประกอบการก็คือสูตรส�าเร็จนั้นไม่มีอยู่จริง		

เพราะนวตักรรมทกุอย่างล้วนเป็นสิ่งใหม่และมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั		จงึ

ไม่น่าจะมีวิธีการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนได้		อัน 

ที่จรงิแล้ว		แบบแผนเพยีงอย่างเดยีวที่ผมค้นพบคอื		คนที่ประสบความ

ส�าเรจ็จะมองเหน็คณุค่าในที่ที่คาดไม่ถงึ		และพวกเขาท�าเช่นนั้นได้ด้วย

การคดิเรื่องธรุกจิบนฐานของหลกัการ		ไม่ใช่สูตรส�าเรจ็

หนังสือเล่มนี้มีต้นก�าเนิดมาจากหลักสูตรที่ผมสอนในมหาวิท- 

ยาลัยสแตนฟอร์ดเมื่อปี	2012		ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบริษัทตั้งใหม่		ถึง

แม้บรรดานักศึกษาจะมีความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านสูงมาก		แต่

ส่วนใหญ่กลบัไม่เคยเรยีนรูว่้าจะน�ามนัไปใช้ในโลกกว้างได้อย่างไร		เป้า

หมายหลกัของผมคอืช่วยให้พวกเขามองเหน็ว่า		อนาคตไม่ได้มแีค่เส้น

ทางที่ถูกวางไว้ตามความรู้ความช�านาญที่ร�่าเรียนมาเท่านั้น		แต่ยัง 

เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องสร้างขึ้นเองด้วย		เบลก	มาสเตอร์ส		เป็นนกัศกึษา

ในหลักสูตรดังกล่าว		เขาจดสิ่งที่ผมสอนไว้อย่างละเอียด		และมันก็ 

แพร่กระจายไปทั่วทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย		เราสองคนช่วยกัน

เรียบเรียงและขัดเกลาเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้โดยค�านึงถึงผู้อ่านในวง

กว้าง		เนื่องจากไม่มเีหตผุลอนัใดที่จะจ�ากดัโอกาสในการสร้างอนาคต

ไว้แค่ในสแตนฟอร์ด		ในมหาวทิยาลยั		หรอืแม้แต่ในซลิคิอนวลัเลย์SAMPLE
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ความท้าทายแห่งอนาคต

	 วลาผมสัมภาษณ์คนเข้าท�างาน		ค�าถามที่ผมงัดออกมาใช้เสมอ 

	 คือ		“มีเรื่องอะไรบ้างที่ส�าคัญและเป็นความจริง		แต่ไม่ค่อยมีใคร

เหน็ด้วยกบัคณุ”

นี่เป็นค�าถามที่ฟังดูง่ายเพราะมนัตรงไปตรงมา		แต่จรงิ	ๆ	แล้ว

ตอบได้ยากมาก		นอกจากมันจะท้าทายสติปัญญาเพราะความรู้ที่

ร�่าเรยีนในสถานศกึษาล้วนเป็นสิ่งที่ทกุคนเหน็พ้องต้องกนัอยู่แล้ว		มนั

ยังท้าทายจิตใจเพราะใครก็ตามที่พยายามตอบค�าถามนี้ต้องพูดถึงใน

สิ่งที่ตวัเองรูอ้ยูแ่ก่ใจว่าคนอื่นไม่เหน็ด้วย		ทกัษะการคดิอนัปราดเปรื่อง

นั้นหายากกจ็รงิ		แต่ที่หายากยิ่งกว่าคอืความกล้า

ส่วนใหญ่แล้วผมจะได้ยนิค�าตอบในท�านองว่า

“ระบบการศึกษาของเรามีปัญหา		และต้องได้รับการ

แก้ไขโดยด่วน”

“อเมรกิาเหนอืกว่าประเทศอื่น”

“พระเจ้าไม่มจีรงิ”
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ค�าตอบเหล่านี้ใช้ไม่ได้เลยครับ		ค�าตอบแรกและค�าตอบที่สอง

อาจจะเป็นความจรงิ		แต่กเ็ป็นค�าตอบที่คนจ�านวนมากเหน็ด้วย		ส่วน

ค�าตอบที่สามเป็นเพียงการเลือกข้างในประเด็นที่ยังมีการโต้เถียงกัน

อย่างกว้างขวาง		อนัที่จรงิแล้ว		ค�าตอบที่ดคีวรมรีปูแบบดงันี้ครบั		“คน

ส่วนใหญ่เชื่อใน		x		แต่ความจรงินั้นตรงข้ามกบั		x”		ไว้ผมค่อยบอก

ค�าตอบของผมในช่วงท้ายบทกแ็ล้วกนั

แล้วค�าถามดงักล่าวเกี่ยวข้องกบัอนาคตอย่างไรล่ะ		ถ้าพจิารณา

ในแง่ของความหมาย		อนาคตคือช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึง		สิ่งที่ท�าให้

อนาคตมคีวามพเิศษและส�าคญัไม่ใช่เพราะมนัยงัไม่เกดิขึ้น		แต่เพราะ

มันเป็นช่วงเวลาที่โลกจะแตกต่างจากปัจจุบัน		ดังนั้น		หากสังคมเรา

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในอีก	100	ปีข้างหน้า		นั่นแปลว่าอนาคต 

อยู่ห่างออกไปมากกว่า	100	ปี		แต่ถ้าสิ่งต่าง	ๆ	เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

สิ้นเชงิในช่วง	10	ปีถดัจากนี้		อนาคตกอ็ยู่ใกล้แค่เอื้อม		ถงึแม้จะไม่มี

ใครสามารถท�านายอนาคตได้อย่างแม่นย�า		แต่กม็สีองเรื่องที่เราแน่ใจ

ได้		นั่นคือ		อนาคตจะแตกต่างไปจากปัจจุบัน		และมันต้องมีราก 

ฐานมาจากโลกทกุวนันี้		คนส่วนใหญ่ตอบค�าถามข้างต้นด้วยการมอง

ปัจจบุนัในแบบต่าง	ๆ		แต่ค�าตอบที่ดคีวรใกล้เคยีงกบัอนาคตมากที่สดุ

เท่าที่จะเป็นไปได้

จาก 0 เป็น 1 :
อนาคตของความก้าวหน้า

เวลานกึถงึอนาคต		เราจะคาดหวงัถงึความก้าวหน้า		ซึ่งแบ่งออกเป็น

สองแบบด้วยกัน		หนึ่งคือความก้าวหน้าในแนวราบหรือในทางกว้าง		

อันหมายถึงการเลียนแบบสิ่งที่ใช้ได้ผลอยู่แล้ว		หรือการเคลื่อนจาก	 

1	ไป		n		นี่คอืความก้าวหน้าที่จนิตนาการได้ง่ายเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า
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ความก้าวหน้าในแนวดิ่ง

การท�าสิ่งใหม่

ความก้าวหน้าในแนวราบ

การเลียนแบบสิ่งที่ใช้ ได้ผลอยู่แล้ว

มันมีหน้าตาเป็นอย่างไร		และสองคือความก้าวหน้าในแนวดิ่งหรือใน

ทางลกึ		อนัหมายถงึการท�าสิ่งใหม่	ๆ		หรอืการเคลื่อนจาก	0	ไป	1		นี่

คือความก้าวหน้าที่จินตนาการได้ยากกว่า		เพราะมันหมายถึงการท�า

ในสิ่งที่ไม่มใีครเคยท�ามาก่อน		หากคณุมเีครื่องพมิพ์ดดี	1	เครื่องแล้ว

ผลติออกมาอกี	100	เครื่อง		นั่นเป็นการสร้างความก้าวหน้าในแนวราบ		

แต่ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ดีดแล้วสร้างโปรแกรมพิมพ์งานขึ้นมา		นั่น

เป็นการสร้างความก้าวหน้าในแนวดิ่ง

ในระดับมหภาค		ค�าที่ใช้แทนความก้าวหน้าในแนวราบคือ 

โลกาภิวัตน์		ซึ่งหมายถึงการน�าสิ่งที่ใช้ได้ผลในที่หนึ่งไปใช้ให้ได้ผล 

ในทุก	ๆ	ที่		ประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของโลกาภิวัตน์		แผน

พัฒนาประเทศของจีนในระยะ	20	ปีข้างหน้าคือการเป็นเหมือนสหรัฐ 

อเมริกาในปัจจุบัน		คนจีนลอกเลียนแบบทุกสิ่งที่ใช้ได้ผลในประเทศ

พฒันาแล้วมาทั้งดุน้		ไม่ว่าจะเป็นรางรถไฟในศตวรรษที่	19		เครื่องปรบั

อากาศในศตวรรษที่	20		หรอืแม้กระทั่งเมอืงทั้งเมอืง		จรงิอยูท่ี่บางอย่าง

อาจมกีารข้ามขั้นตอนไปบ้าง		เช่น		สร้างเครอืข่ายไร้สายโดยไม่มกีาร

ตดิตั้งสายโทรศพัท์		แต่ทั้งหมดกเ็ป็นการลอกเลยีนแบบอยู่ดี
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ส่วนค�าที่ใช้แทนความก้าวหน้าในแนวดิ่งจาก	0	ไป	1	ก็คือ

เทคโนโลยี	 	ความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในแวดวงเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือไอทีตลอดหลายสิบปีมานี้ท�าให้ซิลิคอนวัลเลย์กลาย 

เป็นเมืองหลวงของ		“เทคโนโลยี”		ไปโดยปริยาย		แต่เทคโนโลยีไม่

จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น		วิธีการใดก็ตามที่แปลก

ใหม่และช่วยให้ท�าสิ่งต่าง	ๆ	ได้ดขีึ้นล้วนจดัเป็นเทคโนโลยทีั้งสิ้น

เนื่องจากเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์เป็นความก้าวหน้าคนละ

แบบ		จงึเป็นไปได้ที่ในแต่ละช่วงเวลาจะเกดิความก้าวหน้าทั้งสองแบบ		

แบบใดแบบหนึ่ง		หรอืไม่เกดิขึ้นเลยสกัแบบ		ตวัอย่างเช่น		ระหว่างปี	

1815	-1914	เป็นช่วงเวลาแห่งการก้าวกระโดดทั้งในแง่ของเทคโนโลยแีละ

โลกาภวิตัน์		ขณะที่ช่วงเวลาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนถงึการเดนิ

ทางไปเยือนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของเฮนรี	คิสซินเจอร์		ในปี	

1971	นั้น		เทคโนโลยพีฒันาไปอย่างรวดเรว็		แต่โลกาภวิตัน์กลบัคลาน

ต้วมเตี้ยม		และตั้งแต่ปี	1971	เป็นต้นมา		เราได้เหน็การพฒันาอย่าง

รวดเรว็ของโลกาภวิตัน์		แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีลบัจ�ากดัอยู่

ในแวดวงไอทเีสยีเป็นส่วนใหญ่

เทคโนโลยี

จาก 0 ไป 1

โลกาภิวัตน์

จาก 1 ไป  n
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กระแสโลกาภวิตัน์ในยคุนี้ท�าให้เราเหน็ภาพว่า		ในช่วงหลายสบิ

ปีข้างหน้าโลกจะมีความคล้ายคลึงและเกิดการหลอมรวมกันมากขึ้น		

แม้แต่ถ้อยค�าที่เราใช้กย็งัสะท้อนถงึความเชื่อที่ว่า		พฒันาการทางด้าน

เทคโนโลยีได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว		โดยเราแบ่งโลกออกเป็นประเทศ

พฒันาแล้วกบัประเทศก�าลงัพฒันา		ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าบางประเทศ

ได้ไปถึงจุดสูงสุดแล้ว		ส่วนประเทศที่ด้อยกว่าก็ต้องพยายามไปถึงจุด 

นั้นให้ได้

แต่ผมไม่คิดว่านั่นเป็นความเชื่อที่ถูกต้อง		ผมขอย้อนกลับไป 

ยงัค�าถามในช่วงต้นบทและให้ค�าตอบดงันี้ครบั		ถงึแม้คนส่วนใหญ่จะ

มองว่าอนาคตของโลกถูกก�าหนดโดยโลกาภิวัตน์		แต่ความจริงแล้ว

เทคโนโลยีต่างหากที่ส�าคัญกว่า		ถ้าจีนเพิ่มก�าลังการผลิตพลังงานขึ้น

สองเท่าตลอด	20	ปีข้างหน้าโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงทางเทค-

โนโลยี		มลพษิทางอากาศกจ็ะเพิ่มขึ้นเป็น	2	เท่าด้วยเช่นกนั		และถ้า

ชาวอินเดียหลายร้อยล้านครัวเรือนมีความเป็นอยู่ทัดเทียมกับชาว

อเมริกันโดยที่เทคโนโลยียังคงเดิม		ผลที่ตามมาย่อมหนีไม่พ้นหายนะ

ทางสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่		การเผยแพร่วิธีสร้างความมั่งคั่งแบบเดิม	ๆ	

ไปทั่วทกุมมุโลกจะน�ามาซึ่งความพนิาศย่อยยบั		ไม่ใช่ความร�่ารวย		ใน

โลกที่มทีรพัยากรจ�ากดั		โลกาภวิตัน์ที่ปราศจากเทคโนโลยใีหม่	ๆ	ย่อม

ไม่อาจคงอยู่ได้ในระยะยาว

หากมองย้อนกลับไปในอดีต		จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีใหม่ไม่ 

เคยเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ  แต่ต้องมีใครสักคนสร้างมันขึ้นมา  

บรรพบรุษุของเราด�าเนนิชวีติอยูใ่นสงัคมแบบที่หากมคีนหนึ่งได้กต้็องมี

อีกคนเสีย		ดังนั้น		ความส�าเร็จจึงหมายถึงการยึดครองบางสิ่งที่เป็น

ของผู้อื่น		ทั้งยงัแทบไม่มใีครลงมอืสร้างแหล่งก�าเนดิความมั่งคั่งแหล่ง

ใหม่ขึ้นมาเลย		ในระยะยาวพวกเขาจึงไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้

มากพอที่จะช่วยเหลือคนทั่วไปให้รอดพ้นจากความยากล�าบากแสน

สาหสั		ทว่าหลงัจากช่วงเวลา	10’000	ปีของความก้าวหน้าแบบลุ่ม	ๆ	
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ดอน	ๆ		นบัตั้งแต่การเกษตรในยคุดกึด�าบรรพ์มาจนถงึการสร้างกงัหนั

ลมในยุคกลาง		และการคิดค้นเครื่องวัดต�าแหน่งดวงดาวที่เรียกว่า 

เอสโตรแลบ็ในศตวรรษที่	16		จู	่ๆ	โลกกถ็ลนัเข้าสูย่คุใหม่และเกดิความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่องไม่หยดุยั้ง		ไล่ตั้งแต่การประดษิฐ์

เครื่องจกัรไอน�้าในทศวรรษที่	1760	เรื่อยมาจนถงึปี	1970		ผลที่ตามมา

ก็คือ		สังคมที่เรารับช่วงต่อมานั้นมีความมั่งคั่งในแบบที่คนยุคก่อน	ๆ	

ไม่อาจจะจนิตนาการได้

ในช่วงปลายทศวรรษที่	1960		ผูค้นรุน่พ่อแม่หรอืปูย่่าตายายของ

เราล้วนคาดหวังว่าความก้าวหน้าดังกล่าวจะด�าเนินต่อไป		พวกเขา

จินตนาการถึงการท�างานสัปดาห์ละ	4	วัน		พลังงานราคาถูกแสนถูก		

และการเดนิทางไปพกัผ่อนบนดวงจนัทร์		แต่น่าเสยีดายที่มนัไม่เกดิขึ้น		

สมาร์ตโฟนท�าให้เราเลกิสนใจสภาพแวดล้อมรอบตวั		จนกระทั่งมองไม่

เห็นว่าสิ่งต่าง	ๆ	นั้นดูคร�่าครึมากขนาดไหน		มีแค่คอมพิวเตอร์และ 

การสื่อสารเท่านั้นที่มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดมาตั้งแต่ช่วงกลาง

ศตวรรษ		แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนรุ่นนั้นคิดผิดที่จินตนาการถึง

อนาคตที่ดีกว่า		พวกเขาแค่คิดผิดที่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัต	ิ	

ความท้าทายของเราในปัจจุบันจึงเป็นการจินตนาการและสร้างเทคโน-

โลยีใหม่ไปพร้อมกัน		เพื่อให้ศตวรรษที่	21	มีความสงบสุขและเจริญ

รุ่งเรอืงมากกว่าศตวรรษที่	20

วิธีคิดแบบสตาร์ตอัพ

เทคโนโลยใีหม่มกัเกดิขึ้นจากความพยายามของกลุ่มคนที่ท�าสิ่งใหม่	ๆ	

ร่วมกนัในรปูของสตาร์ตอพั  (startup)  ไม่ว่าจะเป็นกลุม่บดิาผูก่้อตั้งสหรฐั 

อเมรกิา  (ด้านการเมอืง)  ราชสมาคมแห่งลอนดอน  (ด้านวทิยาศาสตร์)  

ไปจนถึง		“ผู้ทรยศทั้งแปด”  ของบริษัทแฟร์ไชลด์ เซมิคอนดักเตอร์  

SAMPLE



17

(ด้านธรุกจิ)  พวกเขาคอืคนกลุ่มเลก็ ๆ ที่รวมตวักนัเพื่อท�าภารกจิที่จะ

เปลี่ยนแปลงโลกให้ดขีึ้น  ถ้าถามว่าท�าไมถงึต้องเป็นคนกลุม่เลก็ ๆ ด้วย  

ค�าอธิบายที่ง่ายที่สุดอาจทิ่มแทงใจสักหน่อย  กล่าวคือ  การสร้างสิ่ง

ใหม่ ๆ ในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเรื่องยาก		และจะยิ่งยากขึ้นไปอีกถ้า

คณุพยายามท�าอยูค่นเดยีว  ในองค์กรขนาดใหญ่  โครงสร้างการบงัคบั

บัญชาที่ซับซ้อนท�าให้ทุกอย่างด�าเนินไปอย่างเชื่องช้า  และพวกที่ได้

ประโยชน์อยูแ่ล้วกไ็ม่อยากเสี่ยง  ในองค์กรที่มปัีญหาส่วนใหญ่  การท�า

เป็นว่างานก�าลังคืบหน้าช่วยสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ 

ดีกว่าการลงมือท�างานจริง ๆ  (หากบริษัทที่คุณท�างานอยู่เป็นแบบนี้  

ลาออกเสียเถอะครับ)  แต่เมื่อมองจากอีกขั้วหนึ่ง  อัจฉริยบุคคลอาจ

สร้างผลงานทางศลิปะหรอืวรรณกรรมชั้นยอดได้กจ็รงิ  แต่เขาไม่มทีาง

สร้างทั้งอตุสาหกรรมขึ้นมาได้โดยล�าพงั  ดงันั้น  หากจะสร้างอะไรบาง

อย่างขึ้นมา  คุณก็จ�าเป็นต้องร่วมมือกับคนอื่น  ขณะเดียวกันก็ต้อง

รกัษาขนาดของกลุม่ให้เลก็พอจะบรรลเุป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วย  ทั้งหมดที่

ว่ามานี้คอืการรวมตวักนัในรูปของสตาร์ตอพันั่นเอง

อย่างไรก็ตาม  ยังมีค�าอธิบายที่ดีกว่านั้นด้วย  สตาร์ตอัพคือ

กลุ่มคนขนาดใหญ่ที่สุดที่คุณจะสามารถหว่านล้อมให้เห็นดีเห็นงาม 

กับแผนการของคุณในการสร้างอนาคตที่ต่างไปจากเดิมได ้  จุดแข็ง

ส�าคญัที่สดุของบรษิทัตั้งใหม่  (ซึ่งเป็นสตาร์ตอพัด้านธรุกจิ)		คอืวธิคีดิ

แบบใหม่		และขนาดของกลุม่ที่ไม่ใหญ่มากกจ็ะช่วยให้มอีสิระในการคดิ  

(รวมถงึช่วยให้มคีวามคล่องตวัด้วย)		หนงัสอืเล่มนี้รวบรวมค�าถามที่คณุ

ต้องถามและตอบเพื่อให้ความพยายามในการสร้างสิ่งใหม่ของคุณ

ประสบความส�าเรจ็		สิ่งที่คณุจะได้อ่านจงึไม่ใช่คู่มอืหรอืต�ารา		แต่เป็น

แบบฝึกหดัส�าหรบัการขบคดิ		เพราะสิ่งที่บรษิทัตั้งใหม่จ�าเป็นต้องท�าก็

คือ		ตั้งค�าถามกับแนวคิดที่มีอยู่		และคิดสร้างธุรกิจใหม่โดยเริ่มจาก

ศูนย์
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ฉลองให้สุดเหวี่ยง
เหมือนเป็นปี 1999

	 าถามของเราที่ว่า		“มีเรื่องอะไรบ้างที่ส�าคัญและเป็นความจริง   

 แต่ไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยกับคุณ” 	นั้นตอบตรง	ๆ	ได้ยาก		แต ่

มันจะง่ายขึ้นถ้าเริ่มต้นด้วยค�าถามว่า		มีเรื่องอะไรบ้างที่ทุกคนเห็น 

ตรงกนั		นทิเช่เขยีนเอาไว้		(ก่อนที่เขาจะเสยีสต)ิ		ว่า		“ความเสยีสติ

นั้นพบได้ยากในระดับบุคคล		แต่เมื่ออยู ่รวมกันเป็นกลุ ่ม	 	พรรค		

ประเทศ		และยคุสมยัละก	็	มนักลบัเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกดิขึ้นอย่าง

แน่นอน”		หากคุณสามารถระบุความเชื่อผิด	ๆ	ที่คนส่วนใหญ่ยึดถือ

ออกมาได้		คุณก็จะค้นพบความจริงสวนกระแสที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง		 

ซึ่งเป็นค�าตอบส�าหรบัค�าถามของเรานั่นเอง

ลองพิจารณาเรื่องพื้น	ๆ	ที่ว่า		บริษัทมีจุดมุ่งหมายเพื่อท�าเงิน		

ไม่ใช่เพื่อสูญเงินดูสิครับ		นี่เป็นเรื่องที่โจ่งแจ้งส�าหรับคนที่มีหัวคิด		 

แต่ผู้คนมากมายในช่วงปลายทศวรรษที่	1990	กลบัไม่คดิเช่นนั้น		การ

ขาดทนุถกูมองว่าเป็นการลงทนุเพื่ออนาคตที่ยิ่งใหญ่และสดใสกว่า		ไม่

ว่าจะขาดทนุย่อยยบัเพยีงใดกต็าม		ส่วนกระแสความเชื่อใน		“เศรษฐกจิ

คํ
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แบบใหม่”		กม็องว่า		จ�านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นตวัชี้วดัทางการเงนิที่

น่าเชื่อถอืและดูทนัสมยักว่าตวัเลขธรรมดา	ๆ	อย่างผลก�าไร

ทั้งนี้กระแสความเชื่อจะดูไร้เหตุผลและมีช่องโหว่ก็ต่อเมื่อเรา 

มองย้อนกลบัไปเท่านั้น		เวลาที่ความเชื่อบางอย่างพงัทลาย		เราเรยีก

มันว่าฟองสบู่		แต่วิธีคิดอันบิดเบือนที่เกิดจากฟองสบู่กลับไม่จางหาย

ไปแม้ฟองสบู่จะแตกไปแล้ว		กระแสความคลั่งไคล้อินเทอร์เน็ตใน 

ยุค	90	เป็นฟองสบู่ลูกใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ตลาดหลักทรัพย์

วอลล์สตรีตล่มสลายเมื่อปี	1929		บทเรียนจากช่วงเวลานั้นกลายเป็น

ตัวก�าหนดและบิดเบือนวิธีคิดที่เรามีต่อเทคโนโลยีในทุกวันนี้ไปแทบ

ทั้งหมด		ดงันั้น		เพื่อให้เราคดิได้อย่างกระจ่างชดั		ขั้นตอนแรกที่ต้อง

ท�าคอืตั้งค�าถามในสิ่งที่เราคดิว่าเรารู้เกี่ยวกบัอดตี

ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของยุค 90

ทศวรรษที่	1990	มีภาพลักษณ์ที่ดีและถูกจดจ�าว่าเป็นทศวรรษแห่ง 

ความมั่งคั่งและอนาคตอนัสดใส		ซึ่งปิดฉากลงด้วยการเฟื่องฟูและล่ม

สลายของธรุกจิอนิเทอร์เนต็		อย่างไรกต็าม		หลาย	ๆ	ปีในช่วงนั้นไม่ได้

สดใสเหมือนในความทรงจ�าอันสวยงามของเรา		ดูเหมือนเราลืมเลือน

ไปแล้วว่าบรบิทของโลกเป็นอย่างไรในช่วง	18	เดอืนสดุท้ายของทศวรรษ

แห่งกระแสดอตคอม

ยุค	90	เริ่มต้นขึ้นด้วยความรื่นเริงยินดีเมื่อก�าแพงเบอร์ลินถูก

ท�าลายลงอย่างเป็นทางการในเดอืนพฤศจิกายนปี	1989		แต่ความสุข

นั้นคงอยูไ่ม่นาน		พอถงึกลางปี	1990		อเมรกิากเ็ผชญิกบัภาวะเศรษฐกจิ

ถดถอย		ซึ่งดเูหมอืนจะสิ้นสดุลงในเดอืนมนีาคมปี	1991		แต่การฟ้ืนตวั

ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้า		อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง

เดอืนกรกฎาคมปี	1992		ภาคการผลติไม่สามารถฟื้นกลบัไปสู่จดุที่เคย
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เป็นอีกเลย		และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจฐานบริการก็กินเวลานาน

และทลุกัทเุล

ระหว่างปี	1992	ถึงสิ้นปี	1994	เป็นช่วงเวลาแห่งความอึมครึม		

ภาพทหารอเมรกินัที่เสยีชวีติในเมอืงโมกาดชิขูองโซมาเลยีถกูฉายซ�้าไป

ซ�้ามาในรายการข่าว		ความกงัวลเกี่ยวกบัโลกาภวิตัน์และความสามารถ

ในการแข่งขันของอเมริกาเริ่มรุนแรงขึ้นขณะที่งานทยอยไหลออกไป 

ยังเม็กซิโก		คลื่นใต้น�้าที่ก่อตัวขึ้นบีบให้จอร์จ	บุช		ประธานาธิบดีใน

ขณะนั้น		ต้องพ้นจากต�าแหน่ง		ทั้งยังส่งผลให้รอสส์	เพโรต์		ได้รับ

คะแนนเสยีงในการเลอืกตั้งทั่วไปในปี	1992	สูงถงึเกอืบ	20	เปอร์เซน็ต์		

ซึ่งเป็นตวัเลขที่ดทีี่สดุของผูส้มคัรที่ไม่ได้มาจากสองพรรคใหญ่นบัตั้งแต่

ธีโอดอร์	รูสเวลต์		ท�าไว้เมื่อปี	1912		หากกระแสความนิยมที่มีต่อ 

วงเนอร์วานา		ดนตรแีนวกรนัจ์		และเฮโรอนีจะสะท้อนให้เหน็ถงึสิ่งใด

สิ่งหนึ่งละก็		สิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ความหวงัหรอืความมั่นใจอย่างแน่นอน

ซิลคิอนวัลเลย์ก็อยู่ในภาวะซบเซาเช่นกัน		ญี่ปุ่นใกล้จะคว้าชัย

ในสงครามอิเล็กทรอนิกส์เต็มที		ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้รับความ

นิยม		ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังคงมีการใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างจ�ากัด

จนถงึปลายปี	1992		และอกีส่วนหนึ่งเป็นเพราะยงัขาดเวบ็เบราว์เซอร์

ที่ใช้งานง่าย		อันที่จริงก็เห็นได้จากตอนผมเข้าเรียนที่สแตนฟอร์ด 

ในปี	1985		 เพราะสมัยนั้นคณะยอดนิยมคือเศรษฐศาสตร์	 	 ไม่ใช่

วทิยาการคอมพวิเตอร์		ส�าหรบัคนส่วนใหญ่ในมหาวทิยาลยั		สาขาวชิา

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดูแปลกประหลาดหรืออาจถึงขั้นเฉิ่มเชยเลย

ด้วยซ�้า

แล้วอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปโดยสิ้นเชิง		 

เบราว์เซอร์โมเสกเปิดตวัอย่างเป็นทางการในเดอืนพฤศจกิายนปี	1993		

และท�าให้คนธรรมดาสามารถท่องเวบ็ได้		ต่อจากโมเสกกเ็ป็นเนต็สเคป		

ซึ่งเปิดตวัเบราว์เซอร์ชื่อเนต็สเคป	เนวเิกเตอร์		เมื่อปลายปี	1994	และ

ได้รบัความนยิมอย่างรวดเรว็		เนต็สเคป	เนวเิกเตอร์		มสี่วนแบ่งตลาด
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