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ร
ะบับั Lean ไดื้รับักั�รยอมรับัว��เป็นวิธีกั�รที่ี�เป็นเลิศั 

จ�กำกำ�รป็ฏิบัติ ที่ี�เริ�มต้นใน ‘โรงง�น’ แล้วต�อม�จำึง

ข้ย�ยกั�รนำ�ไปใช้่ในองค์่กัรทีี่�ไม�มสิีู่นค้่�จัำบัตอ้งได้ื ค่อื ‘ภ�ค่บัรกิั�ร’ 

ที่ั�งที่ี�เป็นธ่รกัิจำ และไม�ไดื้เป็นธ่รกัิจำดืังเช่�น ‘ภ�ค่รัฐ’ ดื้วย

ในปัจำจ่ำบัันมีธ่รกิัจำเกิัดืใหม� Startup ทีี่�ระบับั Lean ได้ื

ประย่กัต์ใช้่ต�อยอดืกัับักัล่�มนี�กัล�ยเป็น วิถ้ีกำ�รส่ร้�งธุิรกิำจให้ม่ ทีี่�

ช่วนศึักัษ�ค่รับั

Startup	แลี่ะควิามส่ญเสีย

หลักัพื�นฐ�นข้อง Lean คื่อ กั�รที่ำ�ค่ว�มเข้้�ใจำกัับักิัจำกัรรม

กั�รที่ำ�ง�นว�� ง�นใด้ไม่ส่ร้�ง ‘คุำณค่ำ�’ เป็นค่ว�มสู่่ญเสีู่ยทีี่�ต้อง

ข้จัำดื 

องค์่กัรทีี่�มีสิู่นค้่� และบัริกั�รอย่�แล้ว ล่กัค้่�สู่�ม�รถระบ่ัถึง

ค่่ณ์ค่��ทีี่�ต้องกั�รได้ื แต�ผลิตภัณ์ฑ์์ข้อง Startup เป็นสิู่�งใหม�ยัง 

ไม�เค่ยมมี�กั�อนในตล�ดื และยงัไม�ชั่ดืเจำนดืว้ยซีำ�� ว่�ลูักำค้ำ�ค่ำอใคำร

ภ�พเปรียบัเทีี่ยบัจำ�กัหนังสืู่อ ‘Zero to One’ เมื�อองค์่กัร

ทัี่�วไปพัฒน�จำ�กัสิู่�งทีี่�มีอย่�แล้ว 1 เป็น 10 เป็น 100 แต�ธ่รกิัจำเกิัดื

ใหม�เริ�มต้นจำ�กัศ่ันย์ วิธีบัริห�รจัำดืกั�รจึำงแตกัต��งออกัไป

ระบบ Lean
ในวิิถีี Start up

เพื่่�อสร้างนวิัตกรรม

วิถีทีี่�ถ่กัต้องคื่อ ไปรับัร้่ ปั็ญห้� หรือ Pain Point ข้องล่กัค้่� 

ด้ืวยค่ว�มเข้้�อกัเข้้�ใจำอย��งลึกัซึี�ง แล้วจึำงสู่ร้�งสู่รรค์่นวัตกัรรมเพื�อ

ไปช่�วยแก้ัปัญห�นั�น 

แต�กั�รถ�มกัล่�มเป้�หม�ยถึง คำว�มต้องกำ�รทุ้�ไม่ม้อยู่่ใน

ปั็จจุบัน อ�จำได้ืค่ำ�ตอบัทีี่�ไม�ถ่กัต้อง 

Henry Ford ผ้่ที่ำ�ให้กั�รสัู่ญจำรเปลี�ยนโฉมหน้� จำ�กัรถม้�

เป็นรถยนต์ กัล��วว�� “ถ้้าผมไปถ้ามคนขัับรถ้มา้ว่่าเขัาต้้องการอะไร 

เขัาคงจะต้อบว่่า ‘ม้้าท่ี่�ว่ิ่�งเร็็วิ่ข้ึ้�น!’” 

ในที่ำ�นองเดีืยวกััน ห�กัวิจัำยตล�ดืมือถือในย่ค่ Nokia เมื�อ 

15 ปีกั�อน ค่งไม�มีล่กัค้่�ค่นไหนตอบัว�� ต้องกำ�รโทุรศัพื่ท์ุแบบ

ไม่ม้ปุ็�มกำด้

Steve Jobs ให้ค่ว�มเห็นว�� “งานขัองเราคือการขับคิดว่่า 

ลููกค้าต้้องการอะไรในอนาคต้ แลูะเขัาจะรู้คว่ามต้้องการต้นเอง 

ต่้อเมื�อเราได้แสดงผลิูต้ภััณฑ์์นั�นให้้เห็้น”

Startup จึำงมีค่ว�มเสีู่�ยง ทีี่�ต้อง ‘ค่�ดืกั�รณ์์’ ธ่รกิัจำไปล�วงหน้� 

แต�ด้ืวยท่ี่นทีี่�จำำ�กััดื กั�รใช้่ที่รัพย�กัรโดืยเปล��ประโยช่นไ์ปกัับั ‘กำ�ร

ส่ร้�งผ่ลิัตภัณฑ์์ทุ้�ลูักำค้ำ�ไม่ต้องกำ�ร’ จึำงเป็นค่ว�มสู่่ญเสีู่ยสู่ำ�คั่ญ

ทีี่�สู่่ดื และอ�จำหม�ยถึงจ่ำดืจำบัข้องธ่รกิัจำได้ื

ระบบ Lean
ในวิิถีี Start up

เพื่่�อสร้างนวิัตกรรม
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วิถ้ี Build-Measure-Learn

แนวที่�ง Lean ทีี่�เหม�ะสู่มกัับั 

ผ้่สู่ร้�งสู่รรค์่นวัตกัรรม ได้ืรับักั�รอธิบั�ย

ค่ว�มในหนังสืู่อ ‘The Lean Startup’ ว��

ค่ ว � ม สู่ำ� เ ร็ จำ ม � จำ � กั อ ง ค์่ ป ร ะ กั อ บั 

‘จิตวิญญ�ณผู้่ป็ระกำอบกำ�ร’ และ ‘กำ�ร

จัด้กำ�รทุ้�ม้ป็ระสิ่ทุธิิผ่ลั’ 

กั � ร สู่ ร้ � ง ธ่ ร กิั จำ ด้ื ว ย กั � ร ท่ี่� ม

ที่รัพย�กัร และเวล�ศึักัษ�ตล�ดื ว�งแผน

ด้ืวยข้้อม่ลม�กัม�ย ไม�เหม�ะกัับั Startup 

เพร�ะสิู่�งทีี่� ล่กัค้่�ตอบั อ�จำไม�ใช่� สิู่� งทีี่� 

ต้องกำ�ร และ พื่ร้อมจะซ่ื้�อ อย��งแท้ี่จำริง

เมื�อถึงเวล�ลงมือจำริง ปั็จจัย่ต่�งๆ อ�จเป็ล้ั�ย่นไป็แลั้ว 

เช่�น พฤติกัรรมล่กัค้่� เที่ค่โนโลยี สู่ภ�พแวดืล้อม หรือกัระทัี่�งมี 

ค่นอื�นลงมือตัดืหน้�ไปแล้ว 

ห�กัเปรียบักั�รที่ำ�ธ่รกิัจำกัับั ‘กั�รบิัน’ กั�อนบิันได้ืนักับิันต้อง

ฝึกัอบัรม เรียนร้่ สู่ร้�งทัี่กัษะ เตรียมกั�รสิู่�งต��ง ๆ ม�กัม�ย เพื่ร�ะ

ม้คำว�มเส้่�ย่งสู่ง 

แต�กัับั Startup ภ�พทีี่�เหม�ะสู่มกัว��คื่อ ‘ขี้�จัำกัรย�น’ สิู่�งทีี่�

ต้องที่ำ�คื่อ ลังส่น�ม สู่ร้�งทัี่กัษะจำ�กัประสู่บักั�รณ์์จำริง เม่�อล้ัมลัง 

ก็ัยกัจัำกัรย�นขึ้�นม�ใหม�แล้วไปต�อ หย่ดืขี้�ได้ืต�อเมื�อต้องกั�รเลิกั

แที่นที่ี�จำะลงท่ี่น ‘ส่ร้�ง’ ผลิตภัณ์ฑ์์สู่มบ่ัรณ์์แบับั ที่ี�ยังไม�ร้่แน�

ว��กัล่�มเป้�หม�ยจำะซืี�อหรือไม� คำวรทุำ�ต้นแบบ ออกัม�ที่ดืลอง

ตล�ดืกั�อนด้ืวยเวล� และเงินท่ี่นทีี่�น้อยทีี่�สู่่ดื 

ในภ�ษ� Startup เรียกัว�� ผลิตภัณ์ฑ์์ทีี่�ใช้่ที่ดืสู่อบักัับัล่กัค้่�

จำริงได้ื ด้ืวยค่่ณ์สู่มบััติเที่��ทีี่�จำำ�เป็น หรือ MVP (Minimum Viable 

Products) 

จำ�กันั�นให้กัล่�มเป้�หม�ยที่ดืลองใช่ผ้ลิตภัณ์ฑ์์ นำ�ข้้อม่ลจำ�กั

ล่กัค้่�ม� ‘วัด้ค่ำ�’ ประเมินผล ยกัเลิกัสิู่�งทีี่�ตล�ดืไม�ต้องกั�ร และ 

เพิ�มเติมสิู่�งใหม�ทีี่�ล่กัค้่�ต้องกั�ร 

ตัวอย��ง กำ�รออกำแบบโฆษณ� ข้อง Application เพื�อ

ดึืงด่ืดืให้ผ้่ใช้่ม�กัดื เมื�อค่ำ�ถ�มคื่อ จะใช้้ตั้ว่อักษรแบบไห้น? ว่าง

ต้ำาแห้น่งใด? ห้รือใช้้สัญลัูกษณ์ดีกว่่า? สีอะไรทีี่�ดึงดูด? 

เพื�อห�ค่ำ�ตอบั แยกัผ้่ใช้่ออกัเป็น 2 กัล่�ม ให้ที่ดืลองใช้่จำริง 

ต�มสู่มมติฐ�นกั�รออกัแบับัทีี่�ต��งกััน เก็ับัข้้อม่ลพฤติกัรรมเพื�อ

วัดืผลห�ค่ำ�ตอบั แบับัเดืยีวกัับัวิธีกั�รที่�งวทิี่ย�ศั�สู่ตร ์เรียกัว�� A/B 

Test  

‘เร้ย่นรู้’ ระหว��งเสู้่นที่�งว�� แท้ี่จำริงแล้วล่กัค้่�ต้องกั�รอะไร 

กิำจกำรรมทุ้�ไม่ทุำ�ให้้เข้�ใจลูักำค้ำ�ม�กำขึ�นเป็็นคำว�มสู่ญเป็ล่ั� 

เปลี�ยนค่ว�มล้มเหลวเป็นบัที่เรียนเพื�อค่ว�มสู่ำ�เร็จำในอน�ค่ต 

ค่่ณ์เวทิี่ต โช่ค่วัฒน� ผ้่บัริห�รระดัืบัสู่่งข้องเค่รือสู่หพัฒน์ ได้ื

เค่ยให้สัู่มภ�ษณ์์ถึง ทัุศนคำติ กำ�รย่อมรับคำว�มล้ัมเห้ลัว ในกั�ร

พัฒน�ผลิตภัณ์ฑ์์ใหม�ว��

“..ไม่ได้มั�นใจในวิ่ธีีแบบนี� แต่้ยุุคนี�ต้้องลูองผิดลูองถู้ก .. 

สำาห้รับมาม่าแค่รสช้าติ้เดียุว่ ถ้้ามันจะ Fail ขึั�นมาก็ Fail สิ เราไม่เจ๊ง 

เราก็ลู้มเห้ลูว่มาห้ลูายุตั้ว่แลู้ว่ไม่ใช่้ว่่าไม่มี”

วิถีทัี่�งหมดืนี�เรียกัว�� วงจร ส่ร้�ง-วัด้ผ่ลั-เร้ย่นรู้ ทีี่�หม่นวน

ไม�หย่ดือย��งรวดืเร็ว ก้ั�วหน้�ไปเรื�อย ๆ  นำ�ไปสู่่�กั�รปรับัปร่งพัฒน� 

‘รูป็แบบธุิรกิำจ’ และ ‘ผ่ลิัตภัณฑ์์’ 

ห�กัเทีี่ยบักัับัหลักักั�รทีี่�ค้่่นเค่ย Plan-Do-Check-Act เห็น

ได้ืว�� ลัด้คำว�มส่ำ�คัำญของ กำ�รว�งแผ่น ม�เน้นกั�รปฏิิบััติ วัดืผล

จำริงกัับัล่กัค้่� และปรับัตัวให้เร็ว เป็นค่ว�มค่ล�องตัว (Agility)

ข้้อน��สัู่งเกัต่คื่อ Startup มักัเป็นธ่รกิัจำทีี่�ขั้บัเค่ลื�อนด้ืวย

เที่ค่โนโลยี สู่�ม�รถใช้่ประโยช่น์จำ�กัค่ว�มก้ั�วหน้�ข้องข้้อม่ล 

ในโลกั Digital ไดือ้ย��งเต็มทีี่� ต้นทุุน แลัะคำว�มเส้่�ย่งในกำ�รป็รับ

เป็ล้ั�ย่นธุิรกิำจตำ�� ห�กัเทีี่ยบักัับัธ่รกิัจำทัี่�วไปในโลกักั�ยภ�พ

อย��งไรก็ัต�ม วิถีข้อง Startup ยังค่งเป็นสิู่�งทีี่�สู่�ม�รถเรียนร้่ 

และนำ�ไปปรับัใช้่  โดืยเฉพ�ะอย��งยิ�งเพื�อ ผ่ลัักำดั้นกำ�รส่ร้�ง

นวัตกำรรม ให้กัับัองค์่กัรค่รับั




