
สารบัญ

บทน�ำ	 	 7

ส่วนที่ 1  วิสัยทัศน์ 
	 1.	 เริ่มต้น	 21

	 2.	 นิยามความหมาย	 33

	 3.	 เรียนรู้	 47

	 4.	 ทดลอง	 67

ส่วนที่ 2  บังคับทิศทาง 
	 5.	 ตั้งสมมุติฐาน	 91

	 6.	 ทดสอบ	 105

	 7.	 วัดผล	 131

	 8.	 เปลี่ยนทิศ		(หรือเดินหน้าต่อ)	 169
SAMPLE



ส่วนที่ 3  เร่งความเร็ว  

	 9.	 ขนาดของงาน	 209

	 10.	 เติบโต	 233

	 11.	 ปรับตัว	 253

	 12.	 สร้างนวัตกรรม	 285

	 13.	 บทส่งท้าย	:	อย่าให้สูญเปล่า			 305

ประวัติผู้เขียน	 319

SAMPLE



	 มขอเล่าอะไรให้ฟังสกัเรื่องนะครบั		แต่ถ้าคณุเคยได้ยนิเรื่องนี้มาก่อน 

	 ก็ให้ข้ามไปได้เลย		นักศึกษาที่เฉลียวฉลาดกลุ่มหนึ่งก�าลังสร้าง

อนาคตในแบบของตวัเองอยูใ่นหอพกั		พวกเขาไม่แยแสกรอบใด	ๆ		ซ�้ายงั

มเีทคโนโลยใีหม่เอี่ยมและพลงัหนุม่สาวอดัแน่นอยูใ่นตวั		พวกเขาจงึก่อตั้ง

บรษิทัของตวัเองขึ้นมาจากศนูย์		ความส�าเรจ็ในตอนแรกช่วยดงึดดูเงนิทนุ

เข้ามาจนพวกเขาสามารถน�าผลิตภัณฑ์ใหม่อันน่าทึ่งออกสู ่ตลาดได	้	 

พวกเขาจ้างเพื่อนฝงูมาท�างาน		สร้างทมีในฝัน		และทา้ทายใหโ้ลกหยดุยั้ง

พวกเขา

นั่นคอืตวัผมเมื่อสบิปีก่อนขณะก่อตั้งบรษิทัของตวัเองแห่งแรก		ช่วง

เวลาที่ผมจดจ�าได้ดเีป็นพเิศษคอืตอนที่ผมรูต้วัว่าบรษิทัก�าลงัจะเจ๊ง		ผมกบั

ผู้ร่วมก่อตั้งอับจนหนทาง		ฟองสบู่อินเทอร์เน็ตแตกโพละไปแล้วและเงินก็

หมดเกลี้ยง		เราดิ้นรนหาเงนิทนุเพิ่มเตมิแต่ไม่ส�าเรจ็		ภาพในวนันั้นเหมอืน

ฉากบอกเลกิในหนงัไม่มผีดิ		เราสองคนยนืเถยีงกนับนถนนท่ามกลางสาย

ฝนที่โปรยปราย		เถยีงกนัแม้กระทั่งเรื่องที่ว่าจะเดนิไปทางไหนดี		สดุท้าย

บทน�ำ
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ก็ลงเอยโดยที่ต่างคนต่างโมโหแล้วเดินแยกกันไปคนละทาง		ภาพของเรา

สองคนที่เดนิหนัหลงัให้กนัจนหายไปในสายฝนนั้นสะท้อนถงึความล้มเหลว

ของบรษิทัเราได้เป็นอย่างดี

ความทรงจ�าครั้งนั้นสร้างความเจบ็ปวดทกุททีี่นกึถงึ		บรษิทัของเรา

ยงัพอถูลู่ถูกงัไปได้อกีหลายเดอืน		แต่ความหวงักร็บิหรี่ลงทกุท	ี	ทั้งที่เราก็

ดูเหมอืนจะท�าทกุอย่างได้ถูกต้อง		เรามผีลติภณัฑ์ที่ยอดเยี่ยม		มทีมีงาน

ที่เก่งกาจ		มีเทคโนโลยีที่เหนือชั้น		และมีแนวคิดเจ๋ง	ๆ	ที่ผุดขึ้นมาถูกที่ 

ถูกเวลา		นั่นคอื		การสร้างเครื่องมอืจดัท�าประวตัสิ่วนตวัออนไลน์ส�าหรบั

นกัศกึษาเพื่อให้บรษิทัต่าง	ๆ	เข้ามาดูประกอบการพจิารณารบัเข้าท�างาน		

แต่ถงึจะมแีนวคดิที่ดดูมีอีนาคต		เรากลบัล้มเหลวตั้งแต่วนัแรก		เพราะเรา

ไม่รู้วธิเีปลี่ยนแนวคดิอนับรรเจดิของเราให้กลายเป็นบรษิทัที่ยิ่งใหญ่

นี่เป็นความรูส้กึที่บรรยายออกมาได้ยากหากคณุไม่เคยล้มเหลวแบบ

เดียวกันมาก่อน		มันเหมือนพื้นดินใต้เท้าคุณอันตรธานหายไป		คุณเพิ่ง

รู้ตัวว่าถูกต้มจนเปื่อย		เรื่องราวตามนิตยสารล้วนเหลวไหลทั้งเพ		การ

อดทนท�างานหนกัไม่ได้น�าไปสู่ความส�าเรจ็เลย		ที่แย่กว่านั้นคอืค�าสญัญา

ที่คุณให้ไว้กับพนักงาน		เพื่อนฝูง		และครอบครัวจะไม่มีวันเป็นจริง		ทุก

คนที่เคยตราหน้าคุณว่าคิดอะไรโง่	ๆ	ที่ออกมาท�าธุรกิจเองก็จะได้หัวเราะ

สมใจ

ทกุอย่างไม่ควรเป็นแบบนี้		เราเคยได้ยนิคาถาของผู้ประกอบการที่

ประสบความส�าเรจ็มานบัครั้งไม่ถ้วน		ทั้งในหน้านติยสารและหนงัสอืพมิพ์		

ในภาพยนตร์ยอดนยิม		และตามบล็อก		ไม่ว่าใครต่างกบ็อกว่าขอเพยีงมี

ความตั้งใจจริง	 	แนวคิดอันยอดเยี่ยม		ช่วงเวลาที่เหมาะเจาะ		และ

ผลติภณัฑ์ที่สดุยอด		ชื่อเสยีงและเงนิทองกจ็ะเป็นของเรา

แต่ไม่ว่าจะมีความพยายามโน้มน้าวให้เราเชื่อเช่นนั้นมากแค่ไหน		

ผมกต็ระหนกัแล้วว่ามนัไม่เป็นความจรงิ		มนัเป็นการเลอืกเล่าเฉพาะแง่มมุ 

ที่ดีและหาเหตุผลมาอธิบายหลังจากที่ประสบความส�าเร็จแล้วต่างหาก		 

ยิ่งพอได้ท�างานร่วมกับผู้ประกอบการหลายร้อยคน		ผมก็ได้เห็นกับตาว่า		
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จุดเริ่มต้นอันสดใสกลับลงเอยด้วยความล้มเหลวมานักต่อนัก		ความจริง

อันโหดร้ายคือบริษัทตั้งใหม่ส่วนใหญ่ไปไม่รอด		ผลิตภัณฑ์ใหม่มากมาย

แป้กสนทิ		และการลงทนุกไ็ม่ให้ผลตอบแทนอย่างที่คาดหวงั

ถงึอย่างนั้นเรื่องราวของความอตุสาหะ		อจัฉรยิภาพด้านการสร้าง 

สรรค์		และการทุม่เทท�างานหนกักย็งัคงแพร่หลาย		ท�าไมมนัถงึเป็นที่นยิม

นักล่ะ		ผมคิดว่าเรื่องราวการสร้างตัวจากศูนย์ในยุคนี้มีอะไรบางอย่างที่

ดึงดูด		มันท�าให้ความส�าเร็จดูไม่ไกลเกินเอื้อมขอเพียงแค่มีองค์ประกอบ 

ที่ถกูต้องเหมาะสมเท่านั้น		ไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องยบิย่อยเกี่ยวกบัการตดัสนิใจ

ต่าง	ๆ		ขอแค่ลงมือท�า		ความส�าเร็จย่อมตามมา		ต่อให้เราเป็นหนึ่งใน 

คนมากมายที่ลม้เหลว		กม็ขี้อแก้ตวัส�าเรจ็รปูเตรยีมไว้ให้แล้ว		นั่นคอื		เรา

ขาดอะไรบางอย่างไป		เรายังมีวิสัยทัศน์ไม่กว้างไกลพอหรืออยู่ไม่ถูกที่ 

ถูกเวลา

แต่หลงัจากเป็นผูป้ระกอบการมานบัสบิปี		ผมกเ็ลกิคดิแบบนั้น		ผม

ได้เรยีนรู้จากความส�าเรจ็และความล้มเหลวทั้งของตวัเองและคนอื่น	ๆ	ว่า		

ไอ้เรื่องยบิย่อยน่าเบื่อนั่นแหละที่ส�าคญัที่สดุ		ความส�าเรจ็ของผูป้ระกอบการ

ไม่ได้เกิดจากการมีพรสวรรค์หรือการอยู ่ถูกที่ถูกเวลา		ทว่าเป็นสิ่งที่ 

สร้างขึ้นได้ด้วยวธิกีารที่ถูกต้องเหมาะสม		นั่นกห็มายความว่ามนัเป็นสิ่งที่

เรยีนรู้และถ่ายทอดให้กนัได้

การเป็นผู้ประกอบการคอืการจดัการรูปแบบหนึ่ง		คณุอ่านถูกแล้ว

ครับ		ค�าว่าการเป็นผู้ประกอบการ  (entrepreneurship) 	กับการจัดการ  

(management)  นั้นให้ความรู้สกึที่ต่างกนัมาก		ค�าแรกฟังดูเท่		แปลกใหม่		

และน่าตื่นเต้น		ในขณะที่อีกค�าฟังดูน่าเบื่อ		จริงจัง		และจืดชืด		แต่ถึง

เวลาที่เราต้องเลกิยดึตดิกบัมมุมองแบบนั้นได้แล้ว

ผมมเีรื่องราวของบรษิทัตั้งใหม่อกีแห่งอยากเล่าให้ฟัง		คนกลุม่หนึ่ง

ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาในปี	2004		บริษัทที่พวกเขาก่อตั้งก่อนหน้านี้ล้มคว�่าไม่

เป็นท่า		ความน่าเชื่อถอืของพวกเขาจงึตกต�่าถงึขดีสดุ		พวกเขามวีสิยัทศัน์

อันยิ่งใหญ่ว่าจะปฏิวัติการสื่อสารของผู้คนด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า		 
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อะวาทาร์		(avatar)		ซึ่งเป็นตวัการ์ตูนสามมติ	ิ	(อย่าลมืว่านี่เป็นยคุก่อนหน้า

ภาพยนตร์ยอดนยิมของเจมส์	คาเมรอน)		ผูน้�าของพวกเขาเป็นผูม้วีสิยัทศัน์

กว้างไกลนามว่าวิลล์	ฮาร์วีย์		เขามองเห็นภาพอนาคตที่ผู้คนจะเชื่อมต่อ

และพบปะสังสรรค์กันทางออนไลน์โดยใช้ตัวอะวาทาร์เป็นตัวแทน		ผู้ใช้ 

จะรู้สึกใกล้ชิดกับคู่สนทนา		ในขณะเดียวกันก็รู้สึกปลอดภัยด้วยเพราะ 

พวกเขาไม่ต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง		ไม่เพียงเท่านั้น		แทนที่บริษัทจะ

ผลติเสื้อผ้า		เครื่องประดบั		และข้าวของจปิาถะส�าหรบัตวัอะวาทาร์ออก

มาเอง		พวกเขาจะดงึลกูค้าเข้ามามส่ีวนร่วมในการสร้างสิ่งเหล่านี้และขาย

ให้กนัเอง

แนวคดิดงักล่าวมาพร้อมความท้าทายด้านเทคโนโลยทีี่ซบัซ้อนไม่ใช่

เล่น		ทั้งการสร้างโลกเสมือนจริง		ระบบสร้างเนื้อหาส�าหรับผู้ใช้		ระบบ 

ซื้อขายออนไลน์		ระบบช�าระเงนิ		ตลอดจนเทคโนโลยอีะวาทาร์สามมติทิี่

ท�างานได้ในคอมพวิเตอร์ของทกุคน

ผมมีบทบาทในเรื่องนี้ด้วยครับ		โดยอยู่ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยขีองบรษิทัซึ่งมชีื่อว่า		อมิว	ู	(IMVU)		คราวนี้

ผมและผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมดหมายมั่นปั้นมือว่าจะท�าสิ่งที่ผิดพลาด		เราท�า

ทกุอย่างสวนทางหมด		โดยแทนที่จะใช้เวลาเป็นปี	ๆ	เพื่อพฒันาเทคโนโลยี

ของเราให้สมบูรณ์แบบที่สดุ		เรากลับสร้างผลติภณัฑ์รุ่นแรกแบบแค่พอใช้

ได้		มันจงึมแีต่จดุบกพร่องและรวนอยู่บ่อย	ๆ		จากนั้นกน็�าไปจ�าหน่ายให้

กบัลูกค้า...ใช่ครบั		เราเกบ็ค่าบรกิารจากผลติภณัฑ์ที่ยงัไม่สมบูรณ์		หลงั

จากได้ลูกค้ากลุ่มแรก		เรากป็รบัเปลี่ยนผลติภณัฑ์อยู่ตลอด		เรยีกว่าบ่อย

เกนิมาตรฐานปกตไิปเยอะเลยล่ะ		เพราะเราปล่อยโปรแกรมรุน่ใหม่ออกมา

วนัละหลายสบิรอบ

ตอนนั้นเรามีลูกค้าจริง	ๆ	นะครับ		พวกเขาเป็นหน่วยกล้าตายที่มี

ความคดิอ่านกว้างไกลโดยแท้		เราได้พูดคยุถามความคดิเหน็จากพวกเขา

อยู่บ่อย	ๆ	แต่ไม่เคยน�ามาปรับใช้เลย		เรามองความคิดเห็นของพวกเขา

เป็นเพยีงแหล่งข้อมลูเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์และวสิยัทศัน์โดยรวมของเราเท่านั้น		
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สารภาพตามตรงว่า	 	 เราใช้ลูกค้าเป็นหนูทดลองมากกว่าจะหาทาง 

ตอบสนองความต้องการของพวกเขา

วิธีคิดดั้งเดิมในการท�าธุรกิจจะบอกว่าแนวทางของเราใช้ไม่ได้ผล

แน่นอน		แต่ปรากฏว่ามันได้ผลครับ		คุณยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้		ไว้อ่าน

หนังสือเล่มนี้ไปเรื่อย	ๆ	คุณก็จะเห็นว่าแนวทางที่เราบุกเบิกขึ้นมาที่อิมว ู

ได้กลายเป็นฐานในการท�างานให้กบัผูป้ระกอบการคลื่นลกูใหม่ทั่วโลก		เรา

น�าแนวคดิด้านการจดัการและพฒันาผลติภณัฑ์มากมายมาต่อยอด		ไม่ว่า

จะเป็นการผลติแบบลนี		การคดิเชงิออกแบบ		การพฒันาลูกค้า		หรอืการ

พฒันาแบบอะไจล์		จนในที่สดุกไ็ด้แนวทางใหม่ที่สามารถรองรบัการสร้าง

นวตักรรมอย่างต่อเนื่องในชื่อว่า		“ลนีสตาร์ตอพั		(Lean	Startup)”

แม้จะมีหนังสือมากมายว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจ		คุณลักษณะ

ส�าคญัของผูน้�าธรุกจิ		และวธิมีองให้เหน็สิ่งที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่		

แต่การปลุกปั้นแนวคิดให้เป็นรูปเป็นร่างก็ยังเป็นงานหินส�าหรับบรรดา 

ผู้สร้างนวตักรรมอยู่ด	ี	พวกเราที่อมิวูจงึตดัสนิใจลองใช้แนวทางที่ต่างออก

ไปอย่างสดุโต่ง		ซึ่งมจีดุเด่นเรื่องวงจรการพฒันาผลติภณัฑ์ที่สั้นมาก		การ

มุ่งเน้นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ		(โดยไม่ต้องไปถามพวกเขา)		และการใช้วธิกีาร

ทางวทิยาศาสตร์ประกอบการตดัสนิใจ

จุดเริ่มต้น

ผมเตบิโตมาในสายงานโปรแกรมเมอร์		เส้นทางที่ชกัน�าใหผ้มหนัมาขบคดิ

เรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการจึงไม่ใช่เส้นตรง		แถมยังออก

แนวอ้อมโลกด้วยซ�้า		ผมท�างานในฝั่งผู้พฒันาผลติภณัฑ์มาตลอด		โดยมี

ผู้บรหิารหรอืนกัการตลาดเป็นหวัหน้าหรอืพนัธมติรทางธรุกจิ		และมเีพื่อน

ร่วมงานที่ท�างานด้านวศิวกรรมและปฏบิตักิาร		ตลอดชวีติการท�างาน		ผม
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ได้ผ่านประสบการณ์ที่ผลติภณัฑ์ซึ่งผมทุม่เทพฒันาขึ้นต้องล้มเหลวเมื่อออก

สู่ตลาดมานบัครั้งไม่ถ้วน

ตอนแรกผมมองว่านี่เป็นปัญหาทางเทคนิคที่ต้องแก้ไขด้วยวิธีการ

ทางเทคนคิ		ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ดขีึ้น		กระบวนการทางวศิวกรรม

ที่ดขีึ้น		หรอืองค์ความรู้และแนวคดิที่ดขีึ้น		แต่ถงึจะแก้ไขแล้วผลติภณัฑ์ก็

ยงัคงล้มเหลวอยูด่	ี	ผมจงึตะลยุอ่านทกุอย่างที่ขวางหน้าและขอค�าปรกึษา

จากผู้รู้แห่งซิลิคอนวัลเลย์		พอถึงตอนที่ก่อตั้งอิมวู		ผมก็กลายเป็นคนที่

กระหายอยากได้แนวคดิใหม่	ๆ	ในการสร้างบรษิทัไปแล้ว

ผมโชคดีที่ได้พบกับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทที่เอือมระอากับวิธีคิดแบบ 

เดมิ	ๆ	เตม็ทเีหมอืนกนั		และยนิดจีะลองใช้แนวทางที่ฉกีออกไป		นอกจาก

นี้		เรายังได้สตฟี	แบลงก์		มาเป็นนักลงทนุและที่ปรกึษาด้วย		ย้อนไปเมื่อ 

ปี	2004		สตีฟเริ่มเผยแพร่แนวคิดใหม่ที่เขาเรียกว่า		การพัฒนาลูกค้า		

(Customer	Development)		ซึ่งเชื่อว่าบริษัทตั้งใหม่ควรให้ความส�าคัญกับ 

แง่มมุทางธรุกจิและการตลาดพอ	ๆ	กบัที่ใส่ใจด้านวศิวกรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑ์		ดังนั้น		พวกเขาจึงต้องมีแนวทางและชุดเครื่องมือที่เข้มงวด

และชดัเจนเหมอืนกนัด้วย		แนวคดิของสตฟีเป็นเครื่องน�าทางในการท�างาน

ให้กบัผมได้ดมีาก

ขณะเดยีวกนัผมกส็ร้างทมีพฒันาผลติภณัฑ์ของอมิวโูดยใช้แนวทาง

อนัแหวกแนวที่พดูถงึก่อนหน้านี้		ซึ่งดูไม่เข้าท่าเลยหากพจิารณาตามทฤษฎี

การพฒันาผลติภณัฑ์แบบดั้งเดมิ		แต่ผมได้เห็นกบัตาตวัเองว่ามนัประสบ

ความส�าเรจ็จรงิ	ๆ		อย่างไรกต็าม		การอธบิายแนวทางของผมให้พนกังาน

ใหม่		นกัลงทนุ		และผูป้ระกอบการคนอื่นเข้าใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลย		ผมขาด

ภาษากลางส�าหรับการถ่ายทอด		ทั้งยังขาดหลักการที่เป็นรูปธรรมในการ

ท�าความเข้าใจมนัด้วย

ผมเริ่มมองออกไปนอกแวดวงผู ้ประกอบการเพื่อหาแนวคิดที่

สามารถอธบิายประสบการณ์ของผมได้		ผมศกึษาอตุสาหกรรมอื่น	ๆ		โดย

เฉพาะอตุสาหกรรมการผลติซึ่งเป็นต้นก�าเนดิของทฤษฎกีารจดัการสมยัใหม่
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ส่วนใหญ่		ผมศกึษาการผลติแบบลนีที่บรษิทัโตโยต้าในญี่ปุน่เป็นผูบ้กุเบกิ

จนสามารถปฏวิตัมิมุมองในการผลติสนิค้าที่จบัต้องได้ไปอย่างสิ้นเชงิ		หลงั

จากน�าแนวคิดการผลิตแบบลีนมาปรับใช้กับความท้าทายที่ผมพบเจอใน

การท�าธรุกจิ		ผมกม็กีรอบส�าหรบัอธบิายแนวทางของตวัเองได้ในที่สดุ

พูดง่าย	ๆ	กค็อื		แนวคดิลนีสตาร์ตอพัเป็นการน�าเอาวธิคีดิแบบลนี 

มาปรบัใช้กบักระบวนการสร้างนวตักรรมนั่นเอง

อมิวูประสบความส�าเรจ็อย่างยิ่งใหญ่		โดยลูกค้าได้สร้างอะวาทาร์

ขึ้นมามากกว่า	60	ล้านตวั		พอถงึปี	2011		บรษิทักม็รีายได้ทะล	ุ50	ล้าน

ดอลลาร์		และมีพนักงานกว่า	100	คนในส�านักงานที่เมืองเมาน์เทนวิว		 

รัฐแคลิฟอร์เนีย		ปัจจุบันแค็ตตาล็อกของอิมวูมีสินค้าให้เลือกมากกว่า	 

6	ล้านรายการ		และเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	7’000	รายการต่อวัน		โดยเกือบ

ทั้งหมดนั้นลูกค้าเป็นผู้สร้างขึ้นเอง

ความส�าเร็จของอิมวูท�าให้เริ่มมีบริษัทตั้งใหม่และนักลงทุนมาขอ 

ค�าแนะน�าจากผม		แต่ทุกครั้งที่ผมเล่าประสบการณ์ของผมให้พวกเขาฟัง		

ปฏกิริยิาตอบสนองมกัเป็นสายตาว่างเปล่าหรอืไม่กเ็ตม็ไปด้วยความกงัขา		

ค�าพูดที่ได้ยนิบ่อยที่สดุคอื		“วิธนีั้นไม่มทีางได้ผลหรอก!”		แนวคดิของผม

สวนทางกบัวธิคีดิแบบดั้งเดมิมากเสยีจนคนส่วนใหญ่ไม่อาจท�าความเข้าใจ

ได้		ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้คนที่อยู่ในศูนย์รวมแห่งนวัตกรรมอย่างซิลิคอนวัล-

เลย์

ต่อมาผมก็มีผลงานเขียน		โดยเริ่มจากเขียนบล็อกชื่อ		Startup 

Lessons Learned		จากนั้นก็ได้รับเชิญให้ไปพูดตามงานประชุม		บริษัท 

ต่าง	ๆ		บรษิทัตั้งใหม่		และบริษทัร่วมลงทนุ		ในระหว่างนั้นผมได้ร่วมงาน

กับนักเขียน		นักคิด		และผู้ประกอบการมากหน้าหลายตา		จนสามารถ

ขัดเกลาแนวคิดลีนสตาร์ตอัพให้เป็นรูปเป็นร่าง		ด้วยความหวังว่าจะหา 

ทางก�าจัดความสูญเปล่ามหาศาลที่ผมเห็นรอบตัว		ทั้งบริษัทตั้งใหม่ที่ 

สร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครต้องการ		ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูกปลดออกจาก 

ชั้นวางสนิค้า		และความฝันนบัไม่ถ้วนที่ไม่ได้เป็นจรงิ
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ในที่สุดแนวคิดลีนสตาร์ตอัพก็แผ่ขยายกลายเป็นการเคลื่อนไหว

ระดับโลก		บรรดาผู้ประกอบการในที่ต่าง	ๆ	เริ่มรวมตัวกันและนัดพบปะ

เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการน�าแนวคิดลีนสตาร์ตอัพไป

ประยกุต์ใช้		ปัจจบุนัมกีลุม่ที่จดัตั้งอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในกว่า	100	เมอืง

ทั่วโลก		ผมได้เดินทางไปยังประเทศต่าง	ๆ	ในทุกทวีปและเห็นสัญญาณ

การเฟื่องฟูของยุคแห่งผู้ประกอบการ		แนวคิดลีนสตาร์ตอัพเป็นค�าตอบ

ส�าหรบัผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ที่กระหายอยากได้แนวคดิใหม่	ๆ	ในการสร้าง

บรษิทัให้ประสบความส�าเรจ็

ถงึแม้ประสบการณ์ของผมจะมาจากธรุกจิซอฟต์แวร์		แต่แนวคดินี้

ก็ได้เติบโตไปไกลกว่าต้นก�าเนิดมากทีเดียว		ผู้ประกอบการนับพันได้น�า 

แนวคดิลนีสตาร์ตอพัไปใช้กบัทกุอตุสาหกรรม		ผมมโีอกาสท�างานร่วมกบั

ผู้ประกอบการจากบริษัททุกขนาดในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ		ไม่เว้นกระทั่ง

หน่วยงานรฐั		การผจญภยัครั้งนี้ท�าให้ผมได้ไปเยอืนสถานที่ที่ผมไม่เคยนกึ

ฝัน		ตั้งแต่งานพบปะกับนักลงทุนระดับโลก		ห้องประชุมของบริษัทที่ติด

อนัดบัฟอร์จูน	500		ไปจนถงึกระทรวงกลาโหมสหรฐั		โดยครั้งที่ท�าให้ผม

ตื่นเต้นมากที่สุดคือตอนที่ต้องอธิบายแนวคิดลีนสตาร์ตอัพให้กับท่าน 

นายพลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของกองทพับกสหรฐั  

(ขอบอกว่าเขาเป็นคนที่เปิดกว้างกบัแนวคดิใหม่	ๆ	มากครบั		แม้ว่ามนัจะ

มาจากพลเรอืนอย่างผมกต็าม)

เพยีงไม่นานผมกต็ระหนกัว่าควรหนัมาทุม่เทให้กบัการเผยแพร่แนวคดิ

ลนีสตาร์ตอพัแบบเตม็ตวั		ภารกจิของผมคอืการเพิ่มอตัราความส�าเรจ็ของ

นวตักรรมทั่วโลก		และผลลพัธ์กค็อืหนงัสอืในมอืคณุเล่มนี้
SAMPLE



15

หัวใจของแนวคิดลีนสตาร์ตอัพ

หนงัสอืเล่มนี้เขยีนขึ้นเพื่อผู้ประกอบการและคนอื่น	ๆ	ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบั

บริษัทตั้งใหม่		หลักการ	5	ข้อต่อไปนี้คือรากฐานของเนื้อหา	3	ส่วนใน

หนงัสอื

1. มผีูป้ระกอบการอยูท่กุหนแห่ง		คณุไม่จ�าเป็นต้องพฒันาผลติภณัฑ์

อยู่ในโรงรถถงึจะถอืว่าเป็นผูป้ระกอบการ		ใครกต็ามที่ท�างานภายใต้รปูแบบ

ของบรษิทัตั้งใหม่ในความหมายของผมถอืว่าเป็นผูป้ระกอบการทั้งนั้น		ผม

ให้นยิามบรษิทัตั้งใหม่ว่าเป็นองค์กรที่มจีดุมุง่หมายเพื่อสร้างผลติภณัฑ์ใหม่

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เตม็ไปด้วยความไม่แนน่อน		นี่หมายความวา่มี

ผูป้ระกอบการอยูท่กุหนแห่ง		และแนวคดิลนีสตาร์ตอพัจะใช้ได้ผลกบับรษิทั

ทกุขนาดไม่ว่าจะอยู่ในอตุสาหกรรมใดกต็าม

2. การเป็นผู้ประกอบการคือการจัดการ		บริษัทตั้งใหม่คือองค์กร 

รปูแบบหนึ่ง		จงึต้องอาศยัแนวทางการจดัการที่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม

ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนที่บริษัทเผชิญ		อันที่จริงผมเชื่อว่า		ค�าว่า		 

“ผู้ประกอบการ”		ควรเป็นชื่อต�าแหน่งในบรษิทัยคุใหม่ที่อนาคตขึ้นอยู่กบั

การสร้างนวตักรรม

3. การเรียนรู้ที่พิสูจน์แล้ว		บริษัทตั้งใหม่ไม่ได้ด�ารงอยู่เพื่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์	 	หาเงิน	 	หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่านั้น		 

พวกเขายังต้องเรียนรู้ วิธีสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนด้วย		ทั้งนี้การเรียนรู้ดังกล่าว

ต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยการทดลองที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบแต่ละ 

องค์ประกอบในกลยทุธ์ของบรษิทัตั้งใหม่โดยตรง
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4. วงจรสร้าง-วดัผล-เรียนรู้		กจิกรรมหลกัของบรษิทัตั้งใหม่คอืการ

เปลี่ยนแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์		แล้ววัดผลว่าลูกค้าตอบสนองอย่างไร		

จากนั้นก็ท�าความเข้าใจและประเมินว่าควรเปลี่ยนทิศหรือเดินหน้าต่อ		

กระบวนการท�างานของบรษิทัตั้งใหม่ที่ประสบความส�าเรจ็ล้วนถกูออกแบบ

มาเพื่อให้วงจรดงักล่าวกนิเวลาน้อยที่สดุ

5. การวัดผลนวัตกรรม		เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความส�าเร็จของ 

ผู้ประกอบการและกระตุ้นผู้สร้างนวัตกรรมให้มีส�านึกรับผิดชอบ		เราต้อง

ไม่มองข้ามงานน่าเบื่อทั้งหลาย		ไม่ว่าจะเป็นการวัดความก้าวหน้า		การ

ก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จ		หรือการก�าหนดล�าดับความส�าคัญของงาน		

ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยเครื่องมือชุดใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อบริษัทตั้งใหม่และ 

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีโดยเฉพาะ

เหตุผลที่บริษัทตั้งใหม่ประสบความล้มเหลว
ท�าไมถงึมบีรษิทัตั้งใหม่ที่ไปไม่รอดให้เหน็เตม็ไปหมด

ปัญหาแรกเกิดจากการให้ความส�าคัญมากเกินไปกับแผนธุรกิจที่ด	ี	

กลยุทธ์ที่ชัดเจน		และการวิจัยตลาดอย่างถี่ถ้วน		ในยุคก่อนสิ่งเหล่านี้

สามารถบ่งบอกแนวโน้มที่บริษัทจะประสบความส�าเร็จได้		จึงไม่แปลกที่

ผูค้นจะน�ามนัมาใช้กบับรษิทัตั้งใหม่ด้วย		แต่นั่นเป็นวธิทีี่ไม่ถกูต้อง		เพราะ

บริษัทตั้งใหม่ท�างานบนความไม่แน่นอน		พวกเขายังไม่รู้เลยว่าลูกค้าคือ

ใครหรือสินค้าของตัวเองจะเป็นอะไร		ในโลกที่ไร้ความแน่นอน		การ 

คาดการณ์อนาคตย่อมท�าได้ยากขึ้น		แนวทางการจดัการแบบดั้งเดมิใช้กบั

ภารกจินี้ไม่ได้		การวางแผนและคาดการณ์อนาคตอย่างแม่นย�าต้องอาศยั

ประวัติการด�าเนินงานอันยาวนานและสภาพแวดล้อมที่มั่นคง		ซึ่งบริษัท 

ตั้งใหม่ไม่มทีั้งสองอย่างนั้น

ปัญหาที่สองคอื		หลงัจากเหน็ว่าแนวทางการจดัการดั้งเดมิใช้ไม่ได้

ผล		ผูป้ระกอบการและนกัลงทนุบางคนกถ็อดใจแล้วหนัไปใช้วธิ	ี	“เดนิหน้า
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ลูกเดียว”		แทน		โดยเชื่อว่าถ้าการจัดการองค์กรสร้างปัญหามากนัก		 

กไ็ม่ต้องจดัการอะไรมนัเสยีเลยแล้วเดนิหน้าอย่างเดยีว		โชคร้ายที่แนวทาง

นี้กใ็ช้ไม่ได้ผลเช่นกนั		เชื่อเถอะครบั		ผมเคยเจอกบัตวัมาแล้ว

นี่อาจเป็นแนวคดิที่ขดักบัสามญัส�านกึอยูส่กัหน่อย		คณุคงสงสยัว่า

ผมก�าลังบอกให้วางระบบบริหารจัดการกับบริษัทตั้งใหม่เช่นนั้นหรือ		คน

ส่วนใหญ่มองว่าระบบและการจัดการเป็นเรื่องน่าเบื่อและจืดชืด		ขณะที่

บรษิทัตั้งใหม่นั้นให้ความรู้สกึน่าตื่นเต้นและไม่หยดุนิ่ง		แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้น

เร้าใจจริง	ๆ	คือการได้เห็นบริษัทตั้งใหม่ประสบความส�าเร็จและเปลี่ยน 

แปลงโลกได้อย่างที่ตั้งใจต่างหาก		ความหลงใหล		พลงังาน		และวสิยัทศัน์

ที่ผูค้นทุม่เทให้กบัมนัจงึเป็นทรพัยากรที่มค่ีามากเกนิกว่าจะปล่อยให้สญูเปล่า  

เราสามารถท�าให้ดีกว่านี้ได้และเราก็ต้องท�าด้วย		ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะมอบ

วธิกีารให้กบัคณุครบั

โครงสร้างของหนังสือ

เนื้อหาในหนงัสอืแบ่งออกเป็น	3	ส่วน		ได้แก่		“วสิยัทศัน์”		“บงัคบัทศิทาง”		

และ		“เร่งความเรว็”

ส่วนแรก		“วสิยัทศัน์”		เป็นการอธบิายองค์ความรู้ใหม่ในการจดัการ

บริษัทตั้งใหม	่	ผมจะอธิบายความหมายของบริษัทตั้งใหม่และการเป็น 

ผู้ประกอบการในแบบของผม		หลังจากนั้นก็แนะน�าวิธีประเมินความ 

ก้าวหน้าของบริษัทตั้งใหม่อย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาวิธีสร้างธุรกิจ 

ที่ยั่งยนื

ส่วนที่สอง		“บังคับทิศทาง”		เป็นการพูดถึงเครื่องมือต่าง	ๆ	ของ

แนวคดิลนีสตาร์ตอพัอย่างละเอยีด		ซึ่งมหีวัใจส�าคญัเป็นวงจรสร้าง-วดัผล-

เรยีนรู	้	โดยเริ่มจากท�าความรูจ้กักบัสมมตุฐิานต่าง	ๆ	ในกลยทุธ์ของบรษิทั		

จากนั้นก็เรียนรู้วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่พอใช้การได้เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
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เหล่านั้น		สร้างระบบวัดผลเพื่อประเมินว่าบริษัทมีความก้าวหน้าหรือไม	่	

และก�าหนดเกณฑ์ในการตดัสนิใจว่าจะเปลี่ยนทศิหรอืเดนิหน้าต่อ

ในส่วนที่สาม		“เร่งความเรว็”		เราจะเรียนรู้เทคนคิต่าง	ๆ	ที่ช่วยให้

บริษัทตั้งใหม่เร่งเครื่องผ่านวงจรสร้าง-วัดผล-เรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้บริษัท

จะอยู่ในช่วงขยายกจิการกต็าม		โดยเราจะยมืเทคนคิบางส่วนมาจากการ

ผลติแบบลนี		นอกจากนี้		เราจะพูดถงึการออกแบบองค์กรเพื่อรองรบัการ

เติบโต		พัฒนาการช่วงต่าง	ๆ	ของผลิตภัณฑ์		และวิธีน�าหลักการของ 

ลนีสตาร์ตอพัไปปรบัใช้กบัองค์กรทกุขนาดอกีด้วย

ศักราชใหม่แห่งการจัดการ

ปัจจุบันมีองค์ความรู ้ด้านการจัดการองค์กรขนาดใหญ่และการสร้าง 

ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้อยู่มากมาย		แต่พอเป็นเรื่องของบริษัทตั้งใหม่และ

นวัตกรรม		เรายังต้องคล�าทางในความมืดกันอยู่เลย		เราได้แต่พึ่งพา 

วสิยัทศัน์		โดยควานหาตวั		“ผู้ยิ่งใหญ่”		ที่จะมาสร้างปาฏหิารยิ์		หรอืไม่

เราก็พยายามวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตาย		

ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะเราเชื่อว่าแนวคดิด้านการจดัการที่ประสบความส�าเรจ็

ในศตวรรษที่	20	น่าจะใช้กบับรษิทัตั้งใหม่ได้ด้วย

หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท

ตั้งใหม่และการสร้างนวัตกรรมครับ		ศักราชใหม่แห่งการจัดการได้มาถึง

แล้ว		ทุกคนมโีอกาสสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่		และเราก็ควรตอบรบัความท้าทาย

นั้น		แนวคดิลนีสตาร์ตอพัพยายามท�าให้แน่ใจว่า		ใครกต็ามที่ปรารถนาจะ

เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้จะมเีครื่องมอืที่เหมาะสมเอาไว้ใช้
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ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์

SAMPLE



1
เริ่มต้น

การจัดการบริษัทตั้งใหม่

บริษัทตั้งใหม่คือองค์กรรูปแบบหนึ่ง  คุณจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการจัดการ 

ได้เลย  ความจรงิข้อนี้มกัสร้างความประหลาดใจให้กบัผูป้ระกอบการไฟแรง  

เพราะพวกเขามองว่าสองสิ่งนั้นเป็นขั้วตรงข้ามกัน  และมักระมัดระวัง 

เรื่องการวางระบบบรหิารจดัการบรษิทัในช่วงแรก ๆ  เนื่องจากเกรงว่ามนั

จะท�าให้เกดิขั้นตอนยุ่งยากหรอืไปปิดกั้นความคดิสร้างสรรค์

แม้จะมีผู้ประกอบการจ�านวนไม่น้อยที่พยายามน�ากรอบคิดในการ

จดัการทั่วไปมาปรบัใช้กบับรษิทัของตวัเอง  แต่พวกเขากท็�าไม่ส�าเรจ็  ผล

ก็คือพวกเขาหันไปยึดทัศนคติแบบ  “เดินหน้าลูกเดียว”  ซึ่งไม่แยแสการ

จดัการ  ขั้นตอน  หรอืองค์ความรู้ใด ๆ  โชคร้ายที่ทศันคตดิงักล่าวมกัน�า

ไปสู่ความโกลาหลมากกว่าความส�าเรจ็  ผมรู้ด ี เพราะบรษิทัแรกของผม 

กล็้มเหลวด้วยเหตผุลนี้
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ความส�าเร็จแบบถล่มทลายของการจัดการทั่วไปตลอดศตวรรษที่

ผ่านมาท�าให้เรามอีงค์ความรู้ด้านนี้อยู่มหาศาล  ทว่ามนัไม่เหมาะส�าหรบั

ใช้รบัมอืกบัความไม่แน่นอนที่บรษิทัตั้งใหม่ต้องเผชญิหรอกครบั

ผมเชื่อว่าการเป็นผูป้ระกอบการต้องอาศยัองค์ความรูด้้านการจดัการ  เพื่อ

ให้เราสามารถตกัตวงโอกาสจากโลกในปัจจบุนัได้มากที่สดุ

ทุกวันนี้มีผู้ประกอบการอยู่ในสนามแข่งขันมากเป็นประวัติการณ์  

เพราะได้เกดิความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่กบัเศรษฐกจิโลก  เหน็ได้จากที่

ตลอด 20 ปีมานี้  เรามักได้ยินเสียงโอดครวญเรื่องต�าแหน่งงานด้านการ

ผลิตที่ลดลงในอเมริกา  แต่กลับแทบไม่เคยได้ยินว่าความสามารถในการ

ผลติลดลงไปด้วยเลย  นั่นเป็นเพราะผลผลติในอเมรกิาก�ำลงัเพิ่มขึ้น  (โดย

เพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซน็ต์ในช่วงสบิปีที่ผ่านมา)  แม้ต�าแหนง่งานจะหดหายไป

เรื่อย ๆ กต็าม  (ดูกราฟดชันผีลผลติในหน้าถดัไปประกอบนะครบั)  เรยีก

ได้ว่าเทคนิคการจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ท�าให้ความสามารถใน

การผลติของบรษิทัต่าง ๆ เพิ่มขึ้นแบบพรวดพราดจนพวกเขานกึไม่ออกวา่

ควรท�าอย่างไรกบัมนัดี
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