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มขอเล่าอะไรให้ฟงั สักเรือ่ งนะครับ  แต่ถา้ คุณเคยได้ยนิ เรือ่ งนีม้ าก่อน
ก็ให้ข้ามไปได้เลย  นักศึกษาที่เฉลียวฉลาดกลุ่มหนึ่งก�ำลังสร้าง
อนาคตในแบบของตัวเองอยู่ในหอพัก  พวกเขาไม่แยแสกรอบใด ๆ  ซ�ำ้ ยัง
มีเทคโนโลยีใหม่เอีย่ มและพลังหนุม่ สาวอัดแน่นอยูใ่ นตัว  พวกเขาจึงก่อตัง้
บริษทั ของตัวเองขึน้ มาจากศูนย์  ความส�ำเร็จในตอนแรกช่วยดึงดูดเงินทุน
เข้ า มาจนพวกเขาสามารถน� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ อั น น่ า ทึ่ ง ออกสู ่ ต ลาดได้  
พวกเขาจ้างเพือ่ นฝูงมาท�ำงาน  สร้างทีมในฝัน  และท้าทายให้โลกหยุดยัง้
พวกเขา
นัน่ คือตัวผมเมือ่ สิบปีกอ่ นขณะก่อตัง้ บริษทั ของตัวเองแห่งแรก  ช่วง
เวลาทีผ่ มจดจ�ำได้ดเี ป็นพิเศษคือตอนทีผ่ มรูต้ วั ว่าบริษทั ก�ำลังจะเจ๊ง  ผมกับ
ผู้ร่วมก่อตั้งอับจนหนทาง  ฟองสบู่อินเทอร์เน็ตแตกโพละไปแล้วและเงินก็
หมดเกลีย้ ง  เราดิน้ รนหาเงินทุนเพิม่ เติมแต่ไม่สำ� เร็จ  ภาพในวันนัน้ เหมือน
ฉากบอกเลิกในหนังไม่มีผิด  เราสองคนยืนเถียงกันบนถนนท่ามกลางสาย
ฝนที่โปรยปราย  เถียงกันแม้กระทั่งเรื่องที่ว่าจะเดินไปทางไหนดี  สุดท้าย
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ก็ลงเอยโดยที่ต่างคนต่างโมโหแล้วเดินแยกกันไปคนละทาง  ภาพของเรา
สองคนทีเ่ ดินหันหลังให้กนั จนหายไปในสายฝนนัน้ สะท้อนถึงความล้มเหลว
ของบริษัทเราได้เป็นอย่างดี
ความทรงจ�ำครัง้ นัน้ สร้างความเจ็บปวดทุกทีทนี่ กึ ถึง  บริษทั ของเรา
ยังพอถูลู่ถูกังไปได้อีกหลายเดือน  แต่ความหวังก็ริบหรี่ลงทุกที  ทั้งที่เราก็
ดูเหมือนจะท�ำทุกอย่างได้ถูกต้อง  เรามีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม  มีทีมงาน
ที่เก่งกาจ  มีเทคโนโลยีที่เหนือชั้น  และมีแนวคิดเจ๋ง ๆ ที่ผุดขึ้นมาถูกที่
ถูกเวลา  นั่นคือ  การสร้างเครื่องมือจัดท�ำประวัติส่วนตัวออนไลน์ส�ำหรับ
นักศึกษาเพื่อให้บริษัทต่าง ๆ เข้ามาดูประกอบการพิจารณารับเข้าท�ำงาน  
แต่ถงึ จะมีแนวคิดทีด่ ดู มี อี นาคต  เรากลับล้มเหลวตัง้ แต่วนั แรก  เพราะเรา
ไม่รู้วิธีเปลี่ยนแนวคิดอันบรรเจิดของเราให้กลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่
นีเ่ ป็นความรูส้ กึ ทีบ่ รรยายออกมาได้ยากหากคุณไม่เคยล้มเหลวแบบ
เดียวกันมาก่อน  มันเหมือนพื้นดินใต้เท้าคุณอันตรธานหายไป  คุณเพิ่ง
รู้ตัวว่าถูกต้มจนเปื่อย  เรื่องราวตามนิตยสารล้วนเหลวไหลทั้งเพ  การ
อดทนท�ำงานหนักไม่ได้น�ำไปสู่ความส�ำเร็จเลย  ที่แย่กว่านั้นคือค�ำสัญญา
ที่คุณให้ไว้กับพนักงาน  เพื่อนฝูง  และครอบครัวจะไม่มีวันเป็นจริง  ทุก
คนที่เคยตราหน้าคุณว่าคิดอะไรโง่ ๆ ที่ออกมาท�ำธุรกิจเองก็จะได้หัวเราะ
สมใจ
ทุกอย่างไม่ควรเป็นแบบนี้  เราเคยได้ยินคาถาของผู้ประกอบการที่
ประสบความส�ำเร็จมานับครัง้ ไม่ถว้ น  ทัง้ ในหน้านิตยสารและหนังสือพิมพ์  
ในภาพยนตร์ยอดนิยม  และตามบล็อก  ไม่ว่าใครต่างก็บอกว่าขอเพียงมี
ความตั้งใจจริง  แนวคิดอันยอดเยี่ยม  ช่วงเวลาที่เหมาะเจาะ  และ
ผลิตภัณฑ์ที่สุดยอด  ชื่อเสียงและเงินทองก็จะเป็นของเรา
แต่ไม่ว่าจะมีความพยายามโน้มน้าวให้เราเชื่อเช่นนั้นมากแค่ไหน  
ผมก็ตระหนักแล้วว่ามันไม่เป็นความจริง  มันเป็นการเลือกเล่าเฉพาะแง่มมุ
ที่ดีและหาเหตุผลมาอธิบายหลังจากที่ประสบความส�ำเร็จแล้วต่างหาก  
ยิ่งพอได้ท�ำงานร่วมกับผู้ประกอบการหลายร้อยคน  ผมก็ได้เห็นกับตาว่า  
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จุดเริ่มต้นอันสดใสกลับลงเอยด้วยความล้มเหลวมานักต่อนัก  ความจริง
อันโหดร้ายคือบริษัทตั้งใหม่ส่วนใหญ่ไปไม่รอด  ผลิตภัณฑ์ใหม่มากมาย
แป้กสนิท  และการลงทุนก็ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างที่คาดหวัง
ถึงอย่างนั้นเรื่องราวของความอุตสาหะ  อัจฉริยภาพด้านการสร้าง
สรรค์  และการทุ่มเทท�ำงานหนักก็ยงั คงแพร่หลาย  ท�ำไมมันถึงเป็นทีน่ ยิ ม
นักล่ะ  ผมคิดว่าเรื่องราวการสร้างตัวจากศูนย์ในยุคนี้มีอะไรบางอย่างที่
ดึงดูด  มันท�ำให้ความส�ำเร็จดูไม่ไกลเกินเอื้อมขอเพียงแค่มีองค์ประกอบ
ทีถ่ กู ต้องเหมาะสมเท่านัน้   ไม่ตอ้ งไปใส่ใจเรือ่ งยิบย่อยเกีย่ วกับการตัดสินใจ
ต่าง ๆ  ขอแค่ลงมือท�ำ   ความส�ำเร็จย่อมตามมา  ต่อให้เราเป็นหนึ่งใน
คนมากมายที่ล้มเหลว  ก็มขี ้อแก้ตวั ส�ำเร็จรูปเตรียมไว้ให้แล้ว  นั่นคือ  เรา
ขาดอะไรบางอย่างไป  เรายังมีวิสัยทัศน์ไม่กว้างไกลพอหรืออยู่ไม่ถูกที่
ถูกเวลา
แต่หลังจากเป็นผูป้ ระกอบการมานับสิบปี  ผมก็เลิกคิดแบบนัน้   ผม
ได้เรียนรู้จากความส�ำเร็จและความล้มเหลวทั้งของตัวเองและคนอื่น ๆ ว่า  
ไอ้เรือ่ งยิบย่อยน่าเบือ่ นัน่ แหละทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ   ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการ
ไม่ไ ด้ เ กิ ด จากการมี พ รสวรรค์ ห รื อ การอยู ่ ถู ก ที่ ถู ก เวลา  ทว่ า เป็ น สิ่ ง ที่
สร้างขึ้นได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม  นั่นก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่
เรียนรู้และถ่ายทอดให้กันได้
การเป็นผู้ประกอบการคือการจัดการรูปแบบหนึ่ง  คุณอ่านถูกแล้ว
ครับ  ค�ำว่าการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) กับการจัดการ
(management) นั้นให้ความรู้สึกที่ต่างกันมาก  ค�ำแรกฟังดูเท่  แปลกใหม่  
และน่าตื่นเต้น  ในขณะที่อีกค�ำฟังดูน่าเบื่อ  จริงจัง  และจืดชืด  แต่ถึง
เวลาที่เราต้องเลิกยึดติดกับมุมมองแบบนั้นได้แล้ว
ผมมีเรือ่ งราวของบริษทั ตัง้ ใหม่อกี แห่งอยากเล่าให้ฟงั   คนกลุม่ หนึง่
ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาในปี 2004  บริษัทที่พวกเขาก่อตั้งก่อนหน้านี้ล้มคว�่ำไม่
เป็นท่า  ความน่าเชือ่ ถือของพวกเขาจึงตกต�ำ่ ถึงขีดสุด  พวกเขามีวสิ ยั ทัศน์
อันยิ่งใหญ่ว่าจะปฏิวัติการสื่อสารของผู้คนด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า  
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อะวาทาร์  (avatar)  ซึง่ เป็นตัวการ์ตนู สามมิต  ิ (อย่าลืมว่านีเ่ ป็นยุคก่อนหน้า
ภาพยนตร์ยอดนิยมของเจมส์ คาเมรอน)  ผูน้ ำ� ของพวกเขาเป็นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์
กว้างไกลนามว่าวิลล์ ฮาร์วีย์   เขามองเห็นภาพอนาคตที่ผู้คนจะเชื่อมต่อ
และพบปะสังสรรค์กันทางออนไลน์โดยใช้ตัวอะวาทาร์เป็นตัวแทน  ผู้ใช้
จะรู้สึกใกล้ชิดกับคู่สนทนา  ในขณะเดียวกันก็รู้สึกปลอดภัยด้วยเพราะ
พวกเขาไม่ต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง  ไม่เพียงเท่านั้น  แทนที่บริษัทจะ
ผลิตเสื้อผ้า  เครื่องประดับ  และข้าวของจิปาถะส�ำหรับตัวอะวาทาร์ออก
มาเอง  พวกเขาจะดึงลูกค้าเข้ามามีสว่ นร่วมในการสร้างสิง่ เหล่านีแ้ ละขาย
ให้กันเอง
แนวคิดดังกล่าวมาพร้อมความท้าทายด้านเทคโนโลยีทซี่ บั ซ้อนไม่ใช่
เล่น  ทั้งการสร้างโลกเสมือนจริง  ระบบสร้างเนื้อหาส�ำหรับผู้ใช้   ระบบ
ซื้อขายออนไลน์   ระบบช�ำระเงิน  ตลอดจนเทคโนโลยีอะวาทาร์สามมิติที่
ท�ำงานได้ในคอมพิวเตอร์ของทุกคน
ผมมีบทบาทในเรื่องนี้ด้วยครับ  โดยอยู่ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยเทคโนโลยีของบริษทั ซึง่ มีชอื่ ว่า  อิมวู  (IMVU)  คราวนี้
ผมและผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมดหมายมั่นปั้นมือว่าจะท�ำสิ่งที่ผิดพลาด  เราท�ำ
ทุกอย่างสวนทางหมด  โดยแทนทีจ่ ะใช้เวลาเป็นปี ๆ เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยี
ของเราให้สมบูรณ์แบบที่สุด  เรากลับสร้างผลิตภัณฑ์รุ่นแรกแบบแค่พอใช้
ได้  มันจึงมีแต่จุดบกพร่องและรวนอยู่บ่อย ๆ  จากนั้นก็น�ำไปจ�ำหน่ายให้
กับลูกค้า...ใช่ครับ  เราเก็บค่าบริการจากผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สมบูรณ์   หลัง
จากได้ลูกค้ากลุ่มแรก  เราก็ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด  เรียกว่าบ่อย
เกินมาตรฐานปกติไปเยอะเลยล่ะ  เพราะเราปล่อยโปรแกรมรุน่ ใหม่ออกมา
วันละหลายสิบรอบ
ตอนนั้นเรามีลูกค้าจริง ๆ นะครับ  พวกเขาเป็นหน่วยกล้าตายที่มี
ความคิดอ่านกว้างไกลโดยแท้  เราได้พูดคุยถามความคิดเห็นจากพวกเขา
อยู่บ่อย ๆ แต่ไม่เคยน�ำมาปรับใช้เลย  เรามองความคิดเห็นของพวกเขา
เป็นเพียงแหล่งข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และวิสยั ทัศน์โดยรวมของเราเท่านัน้   
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สารภาพตามตรงว่ า   เราใช้ ลู ก ค้ า เป็ น หนู ท ดลองมากกว่ า จะหาทาง
ตอบสนองความต้องการของพวกเขา
วิธีคิดดั้งเดิมในการท�ำธุรกิจจะบอกว่าแนวทางของเราใช้ไม่ได้ผล
แน่นอน  แต่ปรากฏว่ามันได้ผลครับ  คุณยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้   ไว้อ่าน
หนังสือเล่มนี้ไปเรื่อย ๆ คุณก็จะเห็นว่าแนวทางที่เราบุกเบิกขึ้นมาที่อิมวู
ได้กลายเป็นฐานในการท�ำงานให้กบั ผูป้ ระกอบการคลืน่ ลูกใหม่ทวั่ โลก  เรา
น�ำแนวคิดด้านการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายมาต่อยอด  ไม่วา่
จะเป็นการผลิตแบบลีน  การคิดเชิงออกแบบ  การพัฒนาลูกค้า  หรือการ
พัฒนาแบบอะไจล์  จนในที่สุดก็ได้แนวทางใหม่ที่สามารถรองรับการสร้าง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในชื่อว่า  “ลีนสตาร์ตอัพ  (Lean Startup)”
แม้จะมีหนังสือมากมายว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจ  คุณลักษณะ
ส�ำคัญของผูน้ ำ� ธุรกิจ  และวิธมี องให้เห็นสิง่ ทีจ่ ะสร้างปรากฏการณ์ครัง้ ใหม่  
แต่การปลุกปั้นแนวคิดให้เป็นรูปเป็นร่างก็ยังเป็นงานหินส�ำหรับบรรดา
ผู้สร้างนวัตกรรมอยู่ด  ี พวกเราที่อิมวูจึงตัดสินใจลองใช้แนวทางที่ต่างออก
ไปอย่างสุดโต่ง  ซึง่ มีจดุ เด่นเรือ่ งวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทสี่ นั้ มาก  การ
มุ่งเน้นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ  (โดยไม่ต้องไปถามพวกเขา)  และการใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ประกอบการตัดสินใจ

จุดเริ่มต้น

ผมเติบโตมาในสายงานโปรแกรมเมอร์  เส้นทางทีช่ กั น�ำให้ผมหันมาขบคิด
เรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการจึงไม่ใช่เส้นตรง  แถมยังออก
แนวอ้อมโลกด้วยซ�้ำ  ผมท�ำงานในฝั่งผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาตลอด  โดยมี
ผู้บริหารหรือนักการตลาดเป็นหัวหน้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ  และมีเพื่อน
ร่วมงานทีท่ ำ� งานด้านวิศวกรรมและปฏิบตั กิ าร  ตลอดชีวติ การท�ำงาน  ผม
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ได้ผา่ นประสบการณ์ทผี่ ลิตภัณฑ์ซงึ่ ผมทุม่ เทพัฒนาขึน้ ต้องล้มเหลวเมือ่ ออก
สู่ตลาดมานับครั้งไม่ถ้วน
ตอนแรกผมมองว่านี่เป็นปัญหาทางเทคนิคที่ต้องแก้ไขด้วยวิธีการ
ทางเทคนิค  ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ดีขึ้น  กระบวนการทางวิศวกรรม
ที่ดีขึ้น  หรือองค์ความรู้และแนวคิดที่ดีขึ้น  แต่ถึงจะแก้ไขแล้วผลิตภัณฑ์ก็
ยังคงล้มเหลวอยูด่ ี  ผมจึงตะลุยอ่านทุกอย่างทีข่ วางหน้าและขอค�ำปรึกษา
จากผู้รู้แห่งซิลิคอนวัลเลย์   พอถึงตอนที่ก่อตั้งอิมวู   ผมก็กลายเป็นคนที่
กระหายอยากได้แนวคิดใหม่ ๆ ในการสร้างบริษัทไปแล้ว
ผมโชคดีที่ได้พบกับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทที่เอือมระอากับวิธีคิดแบบ
เดิม ๆ เต็มทีเหมือนกัน  และยินดีจะลองใช้แนวทางทีฉ่ กี ออกไป  นอกจาก
นี  ้ เรายังได้สตีฟ แบลงก์  มาเป็นนักลงทุนและที่ปรึกษาด้วย  ย้อนไปเมื่อ
ปี 2004  สตีฟเริ่มเผยแพร่แนวคิดใหม่ที่เขาเรียกว่า  การพัฒนาลูกค้า  
(Customer Development)  ซึ่งเชื่อว่าบริษัทตั้งใหม่ควรให้ความส�ำคัญกับ
แง่มมุ ทางธุรกิจและการตลาดพอ ๆ กับทีใ่ ส่ใจด้านวิศวกรรมและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์   ดังนั้น  พวกเขาจึงต้องมีแนวทางและชุดเครื่องมือที่เข้มงวด
และชัดเจนเหมือนกันด้วย  แนวคิดของสตีฟเป็นเครือ่ งน�ำทางในการท�ำงาน
ให้กับผมได้ดีมาก
ขณะเดียวกันผมก็สร้างทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอิมวูโดยใช้แนวทาง
อันแหวกแนวทีพ่ ดู ถึงก่อนหน้านี  ้ ซึง่ ดูไม่เข้าท่าเลยหากพิจารณาตามทฤษฎี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม  แต่ผมได้เห็นกับตาตัวเองว่ามันประสบ
ความส�ำเร็จจริง ๆ  อย่างไรก็ตาม  การอธิบายแนวทางของผมให้พนักงาน
ใหม่  นักลงทุน  และผูป้ ระกอบการคนอืน่ เข้าใจไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย  ผมขาด
ภาษากลางส�ำหรับการถ่ายทอด  ทั้งยังขาดหลักการที่เป็นรูปธรรมในการ
ท�ำความเข้าใจมันด้วย
ผมเริ่ ม มองออกไปนอกแวดวงผู ้ ป ระกอบการเพื่ อ หาแนวคิ ด ที่
สามารถอธิบายประสบการณ์ของผมได้  ผมศึกษาอุตสาหกรรมอืน่ ๆ  โดย
เฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตซึง่ เป็นต้นก�ำเนิดของทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่
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ส่วนใหญ่  ผมศึกษาการผลิตแบบลีนทีบ่ ริษทั โตโยต้าในญีป่ ่นุ เป็นผู้บกุ เบิก
จนสามารถปฏิวตั มิ มุ มองในการผลิตสินค้าทีจ่ บั ต้องได้ไปอย่างสิน้ เชิง  หลัง
จากน�ำแนวคิดการผลิตแบบลีนมาปรับใช้กับความท้าทายที่ผมพบเจอใน
การท�ำธุรกิจ  ผมก็มีกรอบส�ำหรับอธิบายแนวทางของตัวเองได้ในที่สุด
พูดง่าย ๆ ก็คือ  แนวคิดลีนสตาร์ตอัพเป็นการน�ำเอาวิธีคิดแบบลีน
มาปรับใช้กับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนั่นเอง
อิมวูประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่   โดยลูกค้าได้สร้างอะวาทาร์
ขึ้นมามากกว่า 60 ล้านตัว  พอถึงปี 2011  บริษัทก็มีรายได้ทะลุ 50 ล้าน
ดอลลาร์   และมีพนักงานกว่า 100 คนในส�ำนักงานที่เมืองเมาน์เทนวิว  
รัฐแคลิฟอร์เนีย  ปัจจุบันแค็ตตาล็อกของอิมวูมีสินค้าให้เลือกมากกว่า
6 ล้านรายการ  และเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 7’000 รายการต่อวัน  โดยเกือบ
ทั้งหมดนั้นลูกค้าเป็นผู้สร้างขึ้นเอง
ความส�ำเร็จของอิมวูท�ำให้เริ่มมีบริษัทตั้งใหม่และนักลงทุนมาขอ
ค�ำแนะน�ำจากผม  แต่ทุกครั้งที่ผมเล่าประสบการณ์ของผมให้พวกเขาฟัง  
ปฏิกริ ยิ าตอบสนองมักเป็นสายตาว่างเปล่าหรือไม่กเ็ ต็มไปด้วยความกังขา  
ค�ำพูดที่ได้ยินบ่อยที่สุดคือ  “วิธีนั้นไม่มีทางได้ผลหรอก!”  แนวคิดของผม
สวนทางกับวิธคี ดิ แบบดัง้ เดิมมากเสียจนคนส่วนใหญ่ไม่อาจท�ำความเข้าใจ
ได้   ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้คนที่อยู่ในศูนย์รวมแห่งนวัตกรรมอย่างซิลิคอนวัลเลย์
ต่อมาผมก็มีผลงานเขียน  โดยเริ่มจากเขียนบล็อกชื่อ  Startup
Lessons Learned  จากนั้นก็ได้รับเชิญให้ไปพูดตามงานประชุม  บริษัท
ต่าง ๆ  บริษัทตั้งใหม่  และบริษัทร่วมลงทุน  ในระหว่างนั้นผมได้ร่วมงาน
กับนักเขียน  นักคิด  และผู้ประกอบการมากหน้าหลายตา  จนสามารถ
ขัดเกลาแนวคิดลีนสตาร์ตอัพให้เป็นรูปเป็นร่าง  ด้วยความหวังว่าจะหา
ทางก�ำจัดความสูญเปล่ามหาศาลที่ผมเห็นรอบตัว  ทั้งบริษัทตั้งใหม่ที่
สร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครต้องการ  ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูกปลดออกจาก
ชั้นวางสินค้า  และความฝันนับไม่ถ้วนที่ไม่ได้เป็นจริง
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ในที่สุดแนวคิดลีนสตาร์ตอัพก็แผ่ขยายกลายเป็นการเคลื่อนไหว
ระดับโลก  บรรดาผู้ประกอบการในที่ต่าง ๆ เริ่มรวมตัวกันและนัดพบปะ
เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการน�ำแนวคิดลีนสตาร์ตอัพไป
ประยุกต์ใช้  ปัจจุบนั มีกลุม่ ทีจ่ ดั ตัง้ อย่างเป็นเรือ่ งเป็นราวในกว่า 100 เมือง
ทั่วโลก  ผมได้เดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ในทุกทวีปและเห็นสัญญาณ
การเฟื่องฟูของยุคแห่งผู้ประกอบการ  แนวคิดลีนสตาร์ตอัพเป็นค�ำตอบ
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ทกี่ ระหายอยากได้แนวคิดใหม่ ๆ ในการสร้าง
บริษัทให้ประสบความส�ำเร็จ
ถึงแม้ประสบการณ์ของผมจะมาจากธุรกิจซอฟต์แวร์  แต่แนวคิดนี้
ก็ได้เติบโตไปไกลกว่าต้นก�ำเนิดมากทีเดียว  ผู้ประกอบการนับพันได้น�ำ
แนวคิดลีนสตาร์ตอัพไปใช้กับทุกอุตสาหกรรม  ผมมีโอกาสท�ำงานร่วมกับ
ผู้ประกอบการจากบริษัททุกขนาดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ไม่เว้นกระทั่ง
หน่วยงานรัฐ  การผจญภัยครัง้ นีท้ ำ� ให้ผมได้ไปเยือนสถานทีท่ ผี่ มไม่เคยนึก
ฝัน  ตั้งแต่งานพบปะกับนักลงทุนระดับโลก  ห้องประชุมของบริษัทที่ติด
อันดับฟอร์จูน 500  ไปจนถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐ  โดยครั้งที่ท�ำให้ผม
ตื่นเต้นมากที่สุดคือตอนที่ต้องอธิบายแนวคิดลีนสตาร์ตอัพให้กับท่าน
นายพลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสารสนเทศของกองทัพบกสหรัฐ
(ขอบอกว่าเขาเป็นคนที่เปิดกว้างกับแนวคิดใหม่ ๆ มากครับ  แม้ว่ามันจะ
มาจากพลเรือนอย่างผมก็ตาม)
เพียงไม่นานผมก็ตระหนักว่าควรหันมาทุม่ เทให้กบั การเผยแพร่แนวคิด
ลีนสตาร์ตอัพแบบเต็มตัว  ภารกิจของผมคือการเพิม่ อัตราความส�ำเร็จของ
นวัตกรรมทั่วโลก  และผลลัพธ์ก็คือหนังสือในมือคุณเล่มนี้
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หัวใจของแนวคิดลีนสตาร์ตอัพ
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อผู้ประกอบการและคนอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
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1. มีผปู้ ระกอบการอยูท่ กุ หนแห่ง  คุณไม่จำ� เป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์
อยูใ่ นโรงรถถึงจะถือว่าเป็นผูป้ ระกอบการ  ใครก็ตามทีท่ ำ� งานภายใต้รปู แบบ
ของบริษทั ตัง้ ใหม่ในความหมายของผมถือว่าเป็นผูป้ ระกอบการทัง้ นัน้   ผม
ให้นยิ ามบริษทั ตัง้ ใหม่วา่ เป็นองค์กรทีม่ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีเ่ ต็มไปด้วยความไม่แน่นอน  นีห่ มายความว่ามี
ผูป้ ระกอบการอยูท่ กุ หนแห่ง  และแนวคิดลีนสตาร์ตอัพจะใช้ได้ผลกับบริษทั
ทุกขนาดไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม

SA

M

2. การเป็นผู้ประกอบการคือการจัดการ  บริษัทตั้งใหม่คือองค์กร
รูปแบบหนึง่   จึงต้องอาศัยแนวทางการจัดการทีส่ อดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนที่บริษัทเผชิญ  อันที่จริงผมเชื่อว่า  ค�ำว่า  
“ผู้ประกอบการ”  ควรเป็นชื่อต�ำแหน่งในบริษัทยุคใหม่ที่อนาคตขึ้นอยู่กับ
การสร้างนวัตกรรม
3. การเรียนรู้ที่พิสูจน์แล้ว  บริษัทตั้งใหม่ไม่ได้ด�ำรงอยู่เพื่อสร้าง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์    หาเงิ น   หรื อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า เท่ า นั้ น  
พวกเขายังต้องเรียนรู้ วิธีสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนด้วย  ทั้งนี้การเรียนรู้ดังกล่าว
ต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยการทดลองที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบแต่ละ
องค์ประกอบในกลยุทธ์ของบริษัทตั้งใหม่โดยตรง
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4. วงจรสร้าง-วัดผล-เรียนรู้  กิจกรรมหลักของบริษทั ตัง้ ใหม่คอื การ
เปลี่ยนแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์   แล้ววัดผลว่าลูกค้าตอบสนองอย่างไร  
จากนั้นก็ท�ำความเข้าใจและประเมินว่าควรเปลี่ยนทิศหรือเดินหน้าต่อ  
กระบวนการท�ำงานของบริษทั ตัง้ ใหม่ทปี่ ระสบความส�ำเร็จล้วนถูกออกแบบ
มาเพื่อให้วงจรดังกล่าวกินเวลาน้อยที่สุด
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5. การวัดผลนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความส�ำเร็จของ
ผู้ประกอบการและกระตุ้นผู้สร้างนวัตกรรมให้มีส�ำนึกรับผิดชอบ  เราต้อง
ไม่มองข้ามงานน่าเบื่อทั้งหลาย  ไม่ว่าจะเป็นการวัดความก้าวหน้า  การ
ก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จ  หรือการก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญของงาน  
ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยเครื่องมือชุดใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อบริษัทตั้งใหม่และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ

เหตุผลที่บริษัทตั้งใหม่ประสบความล้มเหลว

SA
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ท�ำไมถึงมีบริษัทตั้งใหม่ที่ไปไม่รอดให้เห็นเต็มไปหมด
ปัญหาแรกเกิดจากการให้ความส�ำคัญมากเกินไปกับแผนธุรกิจที่ด  ี
กลยุทธ์ที่ชัดเจน  และการวิจัยตลาดอย่างถี่ถ้วน  ในยุคก่อนสิ่งเหล่านี้
สามารถบ่งบอกแนวโน้มที่บริษัทจะประสบความส�ำเร็จได้   จึงไม่แปลกที่
ผูค้ นจะน�ำมันมาใช้กบั บริษทั ตัง้ ใหม่ดว้ ย  แต่นนั่ เป็นวิธที ไี่ ม่ถกู ต้อง  เพราะ
บริษัทตั้งใหม่ท�ำงานบนความไม่แน่นอน  พวกเขายังไม่รู้เลยว่าลูกค้าคือ
ใครหรือสินค้าของตัวเองจะเป็นอะไร  ในโลกที่ไร้ความแน่นอน  การ
คาดการณ์อนาคตย่อมท�ำได้ยากขึน้   แนวทางการจัดการแบบดัง้ เดิมใช้กบั
ภารกิจนีไ้ ม่ได้  การวางแผนและคาดการณ์อนาคตอย่างแม่นย�ำต้องอาศัย
ประวัติการด�ำเนินงานอันยาวนานและสภาพแวดล้อมที่มั่นคง  ซึ่งบริษัท
ตั้งใหม่ไม่มีทั้งสองอย่างนั้น
ปัญหาทีส่ องคือ  หลังจากเห็นว่าแนวทางการจัดการดัง้ เดิมใช้ไม่ได้
ผล  ผูป้ ระกอบการและนักลงทุนบางคนก็ถอดใจแล้วหันไปใช้วธิ   ี “เดินหน้า
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ลูกเดียว”  แทน  โดยเชื่อว่าถ้าการจัดการองค์กรสร้างปัญหามากนัก  
ก็ไม่ตอ้ งจัดการอะไรมันเสียเลยแล้วเดินหน้าอย่างเดียว  โชคร้ายทีแ่ นวทาง
นี้ก็ใช้ไม่ได้ผลเช่นกัน  เชื่อเถอะครับ  ผมเคยเจอกับตัวมาแล้ว
นีอ่ าจเป็นแนวคิดทีข่ ดั กับสามัญส�ำนึกอยูส่ กั หน่อย  คุณคงสงสัยว่า
ผมก�ำลังบอกให้วางระบบบริหารจัดการกับบริษัทตั้งใหม่เช่นนั้นหรือ  คน
ส่วนใหญ่มองว่าระบบและการจัดการเป็นเรื่องน่าเบื่อและจืดชืด  ขณะที่
บริษัทตั้งใหม่นั้นให้ความรู้สึกน่าตื่นเต้นและไม่หยุดนิ่ง  แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้น
เร้าใจจริง ๆ คือการได้เห็นบริษัทตั้งใหม่ประสบความส�ำเร็จและเปลี่ยน
แปลงโลกได้อย่างทีต่ งั้ ใจต่างหาก  ความหลงใหล  พลังงาน  และวิสยั ทัศน์
ทีผ่ คู้ นทุม่ เทให้กบั มันจึงเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ มากเกินกว่าจะปล่อยให้สญ
ู เปล่า
เราสามารถท�ำให้ดีกว่านี้ได้และเราก็ต้องท�ำด้วย  ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะมอบ
วิธีการให้กับคุณครับ

M

โครงสร้างของหนังสือ

SA

เนือ้ หาในหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่  “วิสยั ทัศน์”  “บังคับทิศทาง”  
และ  “เร่งความเร็ว”
ส่วนแรก  “วิสยั ทัศน์”  เป็นการอธิบายองค์ความรูใ้ หม่ในการจัดการ
บริษัทตั้งใหม่   ผมจะอธิบายความหมายของบริษัทตั้งใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการในแบบของผม  หลังจากนั้นก็แนะน�ำวิธีประเมินความ
ก้าวหน้าของบริษัทตั้งใหม่อย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาวิธีสร้างธุรกิจ
ที่ยั่งยืน
ส่วนที่สอง  “บังคับทิศทาง”  เป็นการพูดถึงเครื่องมือต่าง ๆ ของ
แนวคิดลีนสตาร์ตอัพอย่างละเอียด  ซึง่ มีหวั ใจส�ำคัญเป็นวงจรสร้าง-วัดผลเรียนรู  ้ โดยเริม่ จากท�ำความรูจ้ กั กับสมมุตฐิ านต่าง ๆ ในกลยุทธ์ของบริษทั   
จากนั้นก็เรียนรู้วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่พอใช้การได้เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
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เหล่านั้น  สร้างระบบวัดผลเพื่อประเมินว่าบริษัทมีความก้าวหน้าหรือไม่  
และก�ำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนทิศหรือเดินหน้าต่อ
ในส่วนที่สาม  “เร่งความเร็ว”  เราจะเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้
บริษัทตั้งใหม่เร่งเครื่องผ่านวงจรสร้าง-วัดผล-เรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้บริษัท
จะอยู่ในช่วงขยายกิจการก็ตาม  โดยเราจะยืมเทคนิคบางส่วนมาจากการ
ผลิตแบบลีน  นอกจากนี้  เราจะพูดถึงการออกแบบองค์กรเพื่อรองรับการ
เติบโต  พัฒนาการช่วงต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์   และวิธีน�ำหลักการของ
ลีนสตาร์ตอัพไปปรับใช้กับองค์กรทุกขนาดอีกด้วย

SA

M

ปัจจุ บั น มี อ งค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการจั ด การองค์ ก รขนาดใหญ่แ ละการสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้อยู่มากมาย  แต่พอเป็นเรื่องของบริษัทตั้งใหม่และ
นวัตกรรม  เรายังต้องคล�ำทางในความมืดกันอยู่เลย  เราได้แต่พึ่งพา
วิสัยทัศน์  โดยควานหาตัว  “ผู้ยิ่งใหญ่”  ที่จะมาสร้างปาฏิหาริย์  หรือไม่
เราก็พยายามวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตาย  
ทัง้ หมดนัน้ เป็นเพราะเราเชือ่ ว่าแนวคิดด้านการจัดการทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ในศตวรรษที่ 20 น่าจะใช้กับบริษัทตั้งใหม่ได้ด้วย
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท
ตั้งใหม่และการสร้างนวัตกรรมครับ  ศักราชใหม่แห่งการจัดการได้มาถึง
แล้ว  ทุกคนมีโอกาสสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่  และเราก็ควรตอบรับความท้าทาย
นัน้   แนวคิดลีนสตาร์ตอัพพยายามท�ำให้แน่ใจว่า  ใครก็ตามทีป่ รารถนาจะ
เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้จะมีเครื่องมือที่เหมาะสมเอาไว้ใช้
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วิสัยทัศน์
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เริ่มต้น

M

การจัดการบริษัทตั้งใหม่

SA

บริษัทตั้งใหม่คือองค์กรรูปแบบหนึ่ง คุณจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการจัดการ
ได้เลย ความจริงข้อนีม้ กั สร้างความประหลาดใจให้กบั ผูป้ ระกอบการไฟแรง
เพราะพวกเขามองว่าสองสิ่งนั้นเป็นขั้วตรงข้ามกัน และมักระมัดระวัง
เรื่องการวางระบบบริหารจัดการบริษัทในช่วงแรก ๆ เนื่องจากเกรงว่ามัน
จะท�ำให้เกิดขั้นตอนยุ่งยากหรือไปปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
แม้จะมีผู้ประกอบการจ�ำนวนไม่น้อยที่พยายามน�ำกรอบคิดในการ
จัดการทั่วไปมาปรับใช้กับบริษัทของตัวเอง แต่พวกเขาก็ท�ำไม่ส�ำเร็จ ผล
ก็คือพวกเขาหันไปยึดทัศนคติแบบ “เดินหน้าลูกเดียว” ซึ่งไม่แยแสการ
จัดการ ขั้นตอน หรือองค์ความรู้ใด ๆ โชคร้ายที่ทัศนคติดังกล่าวมักน�ำ
ไปสู่ความโกลาหลมากกว่าความส�ำเร็จ ผมรู้ดี เพราะบริษัทแรกของผม
ก็ล้มเหลวด้วยเหตุผลนี้

ความส�ำเร็จแบบถล่มทลายของการจัดการทั่วไปตลอดศตวรรษที่
ผ่านมาท�ำให้เรามีองค์ความรู้ด้านนี้อยู่มหาศาล ทว่ามันไม่เหมาะส�ำหรับ
ใช้รับมือกับความไม่แน่นอนที่บริษัทตั้งใหม่ต้องเผชิญหรอกครับ
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ผมเชือ่ ว่าการเป็นผูป้ ระกอบการต้องอาศัยองค์ความรูด้ า้ นการจัดการ เพือ่
ให้เราสามารถตักตวงโอกาสจากโลกในปัจจุบันได้มากที่สุด
ทุกวันนี้มีผู้ประกอบการอยู่ในสนามแข่งขันมากเป็นประวัติการณ์
เพราะได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่กับเศรษฐกิจโลก เห็นได้จากที่
ตลอด 20 ปีมานี้ เรามักได้ยินเสียงโอดครวญเรื่องต�ำแหน่งงานด้านการ
ผลิตที่ลดลงในอเมริกา แต่กลับแทบไม่เคยได้ยินว่าความสามารถในการ
ผลิตลดลงไปด้วยเลย นัน่ เป็นเพราะผลผลิตในอเมริกาก�ำลังเพิม่ ขึน้ (โดย
เพิม่ ขึน้ 15 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสิบปีทผี่ ่านมา) แม้ตำ� แหน่งงานจะหดหายไป
เรื่อย ๆ ก็ตาม (ดูกราฟดัชนีผลผลิตในหน้าถัดไปประกอบนะครับ) เรียก
ได้ว่าเทคนิคการจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ท�ำให้ความสามารถใน
การผลิตของบริษทั ต่าง ๆ เพิม่ ขึน้ แบบพรวดพราดจนพวกเขานึกไม่ออกว่า
ควรท�ำอย่างไรกับมันดี
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