
UNICORN TEARS 
สตาร์ตอัพแบบไหน

ที่ไม่ได้ ไปต่อ 

เจมี พรายด์
ผู้เขียน

ประเวศ หงส์จรรยา
ผู้แปล

สํานักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู
กรุงเทพมหานคร



“ถ้าคุณคาดหวังว่าการก่อตั้งสตาร์ตอัพเป็นอะไรที่โก้หรู

ก็ควรวางหนังสือเล่มนี้ลง สตาร์ตอัพอาจไม่ใช่สำหรับคุณ”

เจมี พรายด์ ผู้เขียนได้กล่าวไว้ ณ จุดใดจุดหนึ่งอันเหมาะเจาะในหนังสือเล่มนี้

มีหนังสือหลายเล่มเกินไปแล้วที่สอน “สูตรลับปั้นสตาร์ตอัพ” ที่ให้ความ 
รู้สึกวา่มนัช่างเปน็หนทางควา้ดาวทีห่อมหวาน ถงึเวลาที่ตอ้งมหีนงัสอืสกัเล่ม 
ที่จะบอกคุณว่า สตาร์ตอัพ  ไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้น แต่ในขณะเดียวกัน  
มันก็ง่ายกว่านั้น กว่าการที่โลกแห่งสตาร์ตอัพ ทั้งฝั่งผู้ก่อตั้ง (ทั้งมือใหม่  
มอืเกา่) และบรรดานกัลงทนุจะยอมรบัวา่ การทีส่ตารต์อพัสว่นใหญล่ม้พบัไป 
เป็นเรื่องธรรมดา

และแน่นอน ความโดดเด่นแรกสุดของหนังสือเล่มนี้คือ มันไม่ได้เขียน 
โดยผู้ที่แค่มีความรู้เรื่องธุรกิจสตาร์ตอัพ แต่โดยนักสตาร์ตอัพในสนามที่ขา 
อีกข้างอยู่ในฝั่งนักลงทุนมายาวนานด้วย จึงมีประสบการณ์คร่ำหวอดทั้ง 
โดยตรงและอ้อมในแวดวงนี้ จนเหนื่อยหน่ายที่จะเห็นภาพเจนตาของ 
นักสตาร์ตอัพที่ต้องล้มเหลวอย่างไม่ควร เพราะออกเดินไปบนฐานความเชื่อ 
ที่ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์มาดีพอ หรือหล่อเลี้ยงนิสัยส่วนตัวที่จะทำให้ธุรกิจ 
เตรียมจอดแต่แรก หรือทั้งสองอย่าง

ผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพมากมายเชื่อเรื่องลวงที่ดูเหมือนเป็น  “กฎการทำ 
สตาร์ตอัพ” เช่น “ล้มให้เร็ว จะได้ชนะเร็ว” ทั้งที่ในความเป็นจริงมัน 
ถูกเข้าใจคลาดเคลื่อนไปมาก เรื่องของ “คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย” 
หรือ  “ทุ่มจนตัวตาย” จริง  ๆ  แล้วควรเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ 

คํานําสํานักพิมพ์



มากมายทำสิ่งที่ฟังดูสมเหตุสมผล แต่กลับทำให้สะดุดขาตัวเองล้มลงตั้งแต่ 
ยังไม่เริ่ม หรือที่หนังสือเล่มนี้ใช้คำเฉพาะตัวว่า “น้ำตายูนิคอร์น” ทำไมเป็น 
เช่นนั้นเล่า หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นชัด  ๆ  ว่าไอเดียไหนดี ไอเดียไหนสร้าง 
ปัญหาให้คุณแน่ อะไรดูดี แต่จริง  ๆ  แล้วไม่มีประโยชน์ อะไรที่ดูธรรมดา  
แต่ส่งผลดีกว่าที่คิด อะไรที่คุณควรโฟกัส อะไรควรรวบรัดให้เร็วที่สุด 

พูดง่ายๆ นี่เป็นหนังสือที่ว่าด้วยความล้มเหลว ที่จะทำให้คุณ 
เข้าใกล้โอกาสแห่งความสำเร็จขึ้นอีกมากมาย

ต่อให้คุณไม่ได้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสตาร์ตอัพที่กำลังดึงดูดใจคนทำงาน 
ยุคมิลเลนเนียลส์มากขึ้นเรื่อย  ๆ  ก็อ่านเข้าใจได้ง่ายมาก  เพราะมีการ 
ปูทางศัพท์/สำนวนในส่วนที่จำเป็นตลอดทั้งเล่ม และมันไม่ได้ใช้ได้กับธุรกิจ 
สตาร์ตอัพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจทั่วไปที่เห็นโอกาสของการนำจุดแข็ง 
ของสตาร์ตอัพเข้ามาเสริมความสำเร็จ เหมือนกับที่หลาย ๆ องค์กรทำ หรือ 
แม้คุณไม่เคยลงมือทำธุรกิจเลยและไม่สนใจจะทำ  การเรียนรู้บทเรียน 
ความล้มเหลวของโลก  “ยูนิคอร์น”  ในเล่มนี้จะให้แง่คิดแก่คุณอย่าง 
มากมาย เรื่องการจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างเท่าทัน 
ความเป็นจริงของโลก
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บทนำ

ต้องมีหนทาง
ที่ดีกว่านี้!

ตลอด  20  ปีที่ผ่านมา  ผมก่อตั้งและลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี 
สตาร์ตอัพหลายแห่ง ในช่วงนั้นเองที่ผมเห็นรูปแบบชัดเจนบางอย่างปรากฏ 
ขึ้น นั่นคือ ความล้มเหลวของธุรกิจสตาร์ตอัพกลายเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับ 
กันได้ในอุตสาหกรรม และผลกระทบของมันก็ไปไกลกว่าความสูญเสีย 
ทางการเงินของผู้ลงทุน ผมเองเคยล้มเหลวในฐานะผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ 
มามากกว่าหนึ่งครั้ง ผมจึงรู้ซึ้งถึงแรงกระทบของความล้มเหลวนั้นที่มีต่อ 
ทั้งตัวผม ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ตอนที่ผมนั่ง “เลียแผล” จากความล้มเหลวในธุรกิจสตาร์ตอัพครั้งหลังสุด 
อยู่ที่บ้าน ความคิดที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ชัดเจนขึ้น และในไม่ช้าก็กลาย 
เป็นความลุ่มหลงของผม ผมเริ่มพูดคุยกับบรรดาผู้ก่อตั้ง [สตาร์ตอัพ] และ 
สิ่งที่พวกเขาแชร์ให้ฟังก็ไม่ทำให้ผมประหลาดใจเลย ผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ 
ครั้งแรกหลายคนที่ผมพูดคุยด้วยล้วนขาดทุน โดยไม่มี  “แผนที่”  หรืออะไร 
คอยนำทาง  แม้แต่พวกผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์มากกว่าก็ยังหมดไฟ 
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เครียดจนสติแตก รู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว ไม่รู้จะหันไปหาใครหรือพึ่งพา 
อะไรได้เวลาต้องการการสนับสนุน ผมจึงมุ่งมั่นที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับ 
ความล้มเหลวของสตาร์ตอัพจาก ผู้ก่อตั้งเพื่อผู้ก่อตั้ง

ผมค้นพบในเวลาอันรวดเร็วว่า ความล้มเหลวของสตาร์ตอัพนั้นฝังลึก 
อยู่ใน  “ระบบนิเวศ” แนวคิดอย่างเช่น  “ล้มเหลวให้เร็ว” (Fail Fast) ซึ่งมัก 
เข้าใจกันอย่างไม่ถูกต้องและใช้แบบผิด ๆ ถูกพูดถึงแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรนัก  
แนวทางในการจัดการกับความล้มเหลวของนักร่วมลงทุนหรือวีซี (Venture  
Capitalist : VC) แบบดั้งเดิมคือการวางเดิมพันมาก  ๆ  บนพื้นฐานความ 
เข้าใจว่า การร่วมลงทุนส่วนใหญ่ในสตาร์ตอัพจะประสบความล้มเหลว  
กระนั้นก็อาจมีอยู่บ้างแม้เพียงน้อยนิดที่กลายเป็น “ยูนิคอร์น” และสามารถ 
ใหผ้ลกำไรตอบแทนไดม้ากพอจะกลบการขาดทนุทัง้หมดได ้ ชา่งเปน็แนวทาง 
ที่สิ้นเปลืองมาก

ความสูญเสียทางการเงินจากสตาร์ตอัพที่ล้มเหลวเป็นเรื่องที่เข้าใจกัน 
ในวงกว้าง แต่สิ่งที่เป็นที่ยอมรับน้อยกว่าคือเรื่องที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงกัน 
อย่างความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ผมเห็นด้านมืดของธุรกิจสตาร์ตอัพ 
ผลสำรวจชิ้นหนึ่งชี้ว่า ผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์ตอัพร้อยละ 49 รายงานเองว่า 
พวกเขามีปัญหาด้านจิตใจไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง กว่าร้อยละ 30 มีประสบ- 
การณ์โรคซึมเศร้า ขณะที่ร้อยละ 27 มีอาการวิตกกังวลอย่างรุนแรง ง่าย ๆ 
คือ ผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์ตอัพล้วนแล้วแต่อ่อนล้า

แต่วงการสตาร์ตอัพไม่ควรเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้น และ 
หรูหราฟู่ฟ่าหรอกหรือ เรายังคงเห็นบรรดาผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพที่ประสบความ 
สำเร็จในการเพิ่มทุนครั้งล่าสุดหรือไม่ก็ทำไอพีโอ (IPO1) สำเร็จ ยืนยิ้มร่า 

 1 ไอพีโอ หรือ IPO ย่อมาจากคำว่า Initial Public Offering ซึ่งก็คือการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ 
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
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บนสื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจ วัฒนธรรมแห่งการเอาชนะหรือล้มไม่เป็นทำให้ผู้ก่อตั้ง 
สตาร์ตอัพไม่อาจทำใจยอมรับว่าพวกเขากำลังดิ้นรนอย่างยากลำบาก

ความย้อนแย้งมีอยู่ว่า ความล้มเหลวส่วนใหญ่ของสตาร์ตอัพเป็นสิ่งที่ 
ป้องกันได้ หากจะพูดให้ง่ายที่สุด ความล้มเหลวของสตาร์ตอัพมักเป็นผล 
มาจาก  “การทำร้ายตัวเอง”  มากกว่าจะเป็นการล้มพังพาบเมื่อเผชิญการ 
แข่งขันท่วมท้นจากภายนอก โดยทั่วไปแล้วสตาร์ตอัพมักระเบิดอยู่ภายใน 
จะว่าไปนี่ถือเป็นข่าวดี เพราะมันหมายความว่าคุณสามารถทำอะไรกับมัน 
ได้!

แน่นอนว่าต้องมีหนทางที่ดีกว่า ในหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้เรียนรู้

	องค์ประกอบพื้นฐาน  3 ประการของสตาร์ตอัพดีเอ็นเอ และ 
องค์ประกอบแต่ละอย่างเหล่านั้นมีส่วนทำให้ล้มเหลวได้อย่างไร 

	 เหตุผลหลัก 10 ประการที่ทำให้สตาร์ตอัพล้มเหลว
	คุณจะเป็นผู้ก่อตั้ งที่ เข้มแข็งได้อย่างไร  และเพราะเหตุใด 

สมรรถภาพที่วัดได้ในเชิงปริมาณ  (Capacity) จึงสำคัญกว่า 
ความสามารถ (Capability) ขององค์กร

	คุณจะพัฒนาคุณลักษณะอันเป็นแกนสำคัญของสตาร์ตอัพ 
ได้แก่ ความสามารถในการฟื้นตัว การตระหนักรู้ และความ 
สามารถในการปรับตัวได้อย่างไร

	ความเชื่อที่ครอบงำสตาร์ตอัพและจะหักล้างมันได้อย่างไร
	ทำไมฮอลลีวู้ดถึงทำถูก และความเหมือนระหว่างการสร้างหนัง 

กับการก่อตั้งสตาร์ตอัพ 
	 เทคนิคหรือวิธีการแบบฮอลลีวู้ด (The Hollywood MethodTM) 

แนวทางเชิงโครงสร้างในการก่อตั้งและสร้างสตาร์ตอัพ 
	ความสำคัญของการออกแบบที่มีนักลงทุนเป็นศูนย์กลาง และจะ 

พัฒนาโครงการหาทุนที่เหมาะกับคุณได้อย่างไร
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	กลยุทธ์ 5Ps ของการหาทุน และวิธีที่ได้ผลเสมอในการระดมทุน 
ให้สตาร์ตอัพของคุณจากนักลงทุนที่ใช่ ด้วยมูลค่าที่เหมาะสม 
และใช้เวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้

แล้วทำไมคุณถึงควรรับฟังคนอย่างผม ผมรู้อะไรเกี่ยวกับสตาร์ตอัพ 
บ้างเล่า อธิบายสั้น  ๆ ผมเคยทำผิดพลาดมาแล้วมากมาย คุณไม่จำเป็น 
ต้องเป็นอย่างผม ผมผ่านประสบการณ์อันเจ็บปวดที่เกิดจากความล้มเหลว 
ของสตาร์ตอัพ รู้ซึ้งถึงการสูญเสียเงินของนักลงทุน ความอับอายและ 
ความเครียดจากความล้มเหลวที่รู้กันทั่วในวงกว้าง แต่ผมก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ 
ผมยินดีแบ่งปันบทเรียนที่เรียนรู้มาด้วยตัวเองกับคุณ

ผมไม่เพียงเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ แต่ยังเป็นผู้ร่วมลงทุนด้วย นี่ทำให้ 
ผมมีมุมมองที่ไม่เหมือนใคร ผมมีประสบการณ์มาแล้วทั้งสองฟากฝั่งและ 
เข้าใจดีว่าผู้เล่นแต่ละคนในเกมคิดเห็นอย่างไร ผมรักในสิ่งที่ทำอย่างแท้จริง 
และปวารณาตัวที่จะช่วยสร้างผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพที่ดีขึ้น ตลอดจนระบบนิเวศ 
ของการร่วมลงทุนที่ดีขึ้นเพื่อสนับสนุนพวกเขา

คณุอาจบอกวา่ผมเปน็พวกแกะดำ หวงัวา่คณุคงพอจะนกึออก ผูก้อ่ตัง้ 
สตาร์ตอัพส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักเป็นพวกนอกกรอบ พวกไม่ก้าวหน้าในโลก 
ของบริษัท พวกเขามุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะพิสูจน์ความคิดของตัวเองให้ 
โลกได้ประจักษ์ แต่ก็ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรน มันไม่จำเป็นต้องเป็น 
เช่นนั้นเลย การก่อตั้งสตาร์ตอัพควรจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น ท้าทาย และ 
ให้รางวัลตอบแทนมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตที่คุณเคยทำ ผมหวังว่าการอ่าน 
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมีความสุขไปกับรางวัลตอบแทนเหล่านั้น และ 
หลีกเลี่ยงประสบการณ์ “น้ำตายูนิคอร์น” ของคุณเอง
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บทที่ 1

ประเมิน
สถานการณ์

 
สตาร์ตอัพส่วนใหญ่ไม่ถูกป่วนจากคนอื่น แต่พวกเขาระเบิดอยู่ภายใน

ในแต่ละปีมีธุรกิจสตาร์ตอัพเกิดใหม่มากกว่า 100 ล้านแห่ง (หรือราว 
 3 แห่งทุกวินาที) แต่ในจำนวนนี้ร้อยละ 92 จะประสบความล้มเหลว 

ภายใน 3 ปี และเรื่องน่าเสียดายคือ ส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้

ลองใช้เวลาคิดถึงเรื่องนี้ดูสักนิด ถ้าเป็นเรื่องอื่นในธุรกิจหรือชีวิต 
ส่วนตัว หากทำอะไรแล้วล้มเหลว 92 ครั้งจาก 100 ครั้ง คุณน่าจะต้อง 
คิดถึงการทำอะไรที่แตกต่างออกไปแล้ว แต่ในโลกของสตาร์ตอัพ เรา 
ยักไหล่ยอมรับอัตราความล้มเหลวสูงลิ่วเหล่านี้อย่างหน้าตาเฉย เพราะ  
“มันก็เป็นของมันอย่างนี้” ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

หนังสือเล่มนี้มุ่งท้าทายการยอมรับเช่นนั้น ความล้มเหลวไม่ควรเป็น 
เรื่องปกติวิสัย 
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เราจำเป็นต้องศึกษาความล้มเหลวของสตาร์ตอัพให้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อ 
จะได้เข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น นั่นเป็นสิ่งที่ผมคาใจมาตั้งแต่ตอนที่เริ่ม 
ลงทุนในสตาร์ตอัพ ถ้าเราเข้าใจดีขึ้นว่าสตาร์ตอัพล้มเหลวเพราะเหตุใด 
และอย่างไร เราย่อมจะเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จให้สตาร์ตอัพเหล่านั้น 
ด้วยการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของผู้อื่น  เราจะไม่ทำผิดซ้ำอีก ถ้าเรา 
สามารถทำอะไรต่างออกไปเพื่อลดอัตราความล้มเหลวแม้เพียงน้อยนิด 
ผลที่ได้นับว่าคุ้มค่ามาก ทั้งต่อตัวผู้ก่อตั้งที่ทุ่มหัวจิตหัวใจให้สตาร์ตอัพ 
ของตน และนักลงทุนผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

 
พอล เกรแฮม ซึ่งเป็นทั้งนักร่วมลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวายคอม- 

บิเนเตอร์ (Y Combinator) แยกแยะความแตกต่างระหว่าง  สตาร์ตอัพ 
ที่ถูกเซตระบบให้ล้มเหลว  (Default Dead  –  หากยังคงรักษาแนวโน้ม 
ยอดขาย อัตราการเจริญเติบโต และค่าใช้จ่ายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
พวกเขาจะหมดกระแสเงินสดในไม่ช้า) และ  สตาร์ตอัพที่ถูกเซตระบบ 
มาให้อยู่รอด  และทำกำไรได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ (Default Alive) ความ 
เป็นจริงก็คือสตาร์ตอัพส่วนใหญ่โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นจัดอยู่ในกลุ่มแรก  
ผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพส่วนใหญ่ไม่แม้แต่จะถามคำถามนี้ หรือไม่ก็ถามเมื่อสาย 
เกินไป เกรแฮมยังบรรยายถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า “บีบรัดจนตาย” เมื่อสตาร์ตอัพ 
แบบรอวันล้มเหลวหรือ  Default Dead ไม่สามารถหากระแสเงินสดมา 
หล่อเลี้ยงให้รอด จึงอยู่ในสภาพเหมือน  “คนตายเดินได้” บรรดาผู้ก่อตั้ง 
สตาร์ตอัพมักหลงคิดไปว่าพวกเขาน่าจะหาเงินสดมากขึ้นได้ แต่จริง ๆ แล้ว 
พวกเขากำลังอยู่ในวังวนสู่จุดจบ การเพิ่มหรือระดมเงินทุนไม่ใช่เรื่องง่าย 
หรือเอาแน่เอานอนได้ และแม้แต่คนที่ทำได้ การประสบความสำเร็จในการ 
ระดมทุนไม่ได้เป็นหลักประกันของความสำเร็จในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อบริษัทมีลักษณะ “Default Dead”

ในทางกลับกัน สตาร์ตอัพที่ถูกเซตระบบมาให้อยู่รอดหรือ Default  
Alive หมายถึงสตาร์ตอัพที่อยู่ในสถานะหรือเดินหน้าสู่จุดคุ้มทุน ตลอดจน 
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สามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จด้วยกระแสเงินสดที่มี ธุรกิจเหล่านี้ 
มีอนาคตที่ไปต่อได้ และสามารถก้าวเดินต่อไปจากการคิดเรื่องระดมทุน 
ไปสู่การคิดเรื่องการเจริญเติบโตและโอกาสใหม่  ๆ ผมอยากช่วยบรรดา 
ผู้ก่อตั้งให้คิดถึงจุดตั้งต้นของสตาร์ตอัพของพวกเขา และพิจารณาว่าทำไม 
มันจึงอาจล้มเหลวได้และอย่างไร

ลัทธิแห่งความล้มเหลว

ความล้มเหลวเป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากในแวดวงสตาร์ตอัพ วลีที่ว่า ล้มเหลว 
ให้เร็ว  หรือ Fail Fast เกี่ยวข้องกับกระบวนการ  “ลีนสตาร์ตอัพ” (Lean  
Startup – การสร้างสตาร์ตอัพโดยมุ่งเน้นการลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือ 
ทำให้สูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์) ที่อีริก รีส อธิบายไว้อย่าง 
ชัดเจนในหนังสือชื่อ The Lean Startup ของเขา อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่า  
วลีนี้ถูกใช้จนเกร่อแล้วในวงการสตาร์ตอัพ และอันที่จริงต้องบอกว่า มันถูก 
เข้าใจอย่างผิด ๆ โดยผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพจำนวนมากและทีมงานของพวกเขา 

เบื้องหลัง  ลีนสตาร์ตอัพ  คือแนวคิดว่าด้วยการทำซ้ำ  ( Iteration) 
ซึ่งอธิบายได้ว่า หากผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวหนึ่งมีวี่แววว่าจะไม่ประสบความ 
สำเร็จ ธุรกิจนั้น  ๆ  ควรปล่อยให้มันล้มเหลว “ยิ่งเร็วยิ่งดี” หลังจากนั้น 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการทำซ้ำ โดยอิงกับการ 
ทดสอบและผลตอบรับของลูกค้าหรือผู้บริโภค คุณพัฒนา ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น 
ที่มีความเป็นไปได้  (โดยลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพื่อทำให้มัน 
ใช้การได้) และคุณก็ทดสอบมันกับลูกค้า คุณทำซ้ำและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
แล้วจึงซ้ำกระบวนการเดิม

นี่เป็นแนวทางที่มีเหตุผล แต่บรรดาผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพกลับเข้าใจผิด  ๆ 
สิ่งที่รีสพูดถึงในหนังสือ  The Lean Startup ไม่เพียงเป็นแนวทางที่  
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แข็งแกร่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ยังเป็นวิธีที่ช่วยรับรองผลิตภัณฑ์/ 
ความเหมาะสมกับตลาด เราจะลองฟังความคิดเห็นจากลูกค้า แล้วนำไป 
ทดสอบ ทำซ้ำ ทดสอบ ทำซ้ำ และนี่คือวัฏจักรหรือวงจรในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ ปัญหาคือผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพมักเข้าใจแนวคิด  “ล้มเหลวให้เร็ว” 
คลาดเคลื่อนไป โดยนำไปประยุกต์ใช้ในระดับบริษัท 

รีสไม่ได้หมายความว่าบริษัทสตาร์ตอัพของคุณควรจะล้มเหลว เขา 
พูดถึงวงจรการทำซ้ำและการตอบรับจากลูกค้าในระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชน 
สตาร์ตอัพมักโน้มเอียงไปหาวลีติดหูและคำพูดโดนใจซึ่งไม่ได้มีความหมาย 
อะไรเป็นพิเศษหากอยู่นอกบริบทที่ถูกต้อง บริษัทสตาร์ตอัพของคุณยังคง 
ต้องการแผนการ 

ผมเห็นด้วยอย่างเต็มที่กับการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน 
สตาร์ตอัพ และการฝึกปฏิบัติตามแนวคิดเบื้องหลังลีนสตาร์ตอัพอย่าง 
จริงจัง แต่ผมอยากที่จะระบุความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวที่ดีกับ 
ความล้มเหลวที่แย ่

ทำร้ายตัวเอง  : ความล้มเหลวที่ดี
กับความล้มเหลวที่แย ่

ผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพส่วนใหญ่มองความล้มเหลวเป็นเหตุการณ์  “ภายนอก” 
เป็นสิ่งที่จู่  ๆ  เกิดขึ้นกับคุณ  ทำให้คุณล้มเหลว  ทว่าในความเป็นจริง 
บ่อยครั้งความล้มเหลวเป็นเหตุการณ์  “ภายใน” เป็นเรื่องของการทำร้าย 
ตัวเอง พูดง่าย ๆ ก็คือ คุณทำหรือไม่ทำอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณล้มเหลว 
น่าเศร้าที่สตาร์ตอัพส่วนใหญ่ล้มเหลวจากภายใน
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ข้อคิดตรงนี้คือการยอมรับว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมหรือโชคชะตา 
สตาร์ตอัพส่วนใหญ่มีลักษณะของการเป็นตัวสร้างความปั่นป่วน  (Dis- 
ruptive) อยู่ไม่มากก็น้อย พูดอีกนัยหนึ่งคือ พวกเขาคือผู้สร้างแรงกดดัน 
ให้เกิดการแข่งขันจากภายนอกของธุรกิจดั้งเดิมมากกว่าจะเป็นไปในทาง 
กลับกัน สตาร์ตอัพส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกป่วนจากคนอื่น แต่พวกเขาระเบิด 
อยู่ภายใน แต่รู้ไหมครับว่านั่นเป็นข่าวดี เพราะหมายความว่าคุณพัฒนา 
แผนงานและลงมือทำได้ด้วยตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลว

ผมจะพูดถึง  10 เหตุผลที่ทำให้สตาร์ตอัพล้มเหลวในภายหลัง ทุก 
เหตุผลเหล่านั้นสามารถป้องกันได้ มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า สตาร์ตอัพนั้น 
ท้าทายแรงโน้มถ่วง เรามีความเชื่อบิดเบี้ยวที่ว่า สตาร์ตอัพอยู่ในสถานะ 
พิเศษ ทว่าความจริงมีอยู่ว่า สตาร์ตอัพนั้นไม่ได้พิเศษไปกว่าธุรกิจขนาด 
เล็กใด  ๆ  เลย ถ้าผมคิดอยากทำธุรกิจขนาดเล็ก เช่น เปิดร้านเบเกอรี่หรือ 
คาเฟ่ ก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลถ้าจะมีใครถามผมว่า “คุณมีแผนการขาย 
หรือเปล่า แล้วแผนการตลาดมีไหม เคยคิดบ้างไหมว่าจะตั้งที่ไหน และ 
ข้อมูลเชิงประชากรของลูกค้าคุณเป็นอย่างไร” อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อตั้ง 
สตาร์ตอัพจำนวนมากคิดว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีแผน  พวกเขาจะ  
“ล้มเหลวอย่างรวดเร็ว”  อย่างที่พูดกัน ผมไม่ได้พูดเล่น ความเชื่อเกี่ยวกับ 
สตาร์ตอัพส่งเสริมความคิดที่ว่า แรงโน้มถ่วงใช้กับพวกเขาไม่ได้ แต่ใน 
ความเป็นจริงพวกเขาจำเป็นต้องมีแผนงานและแผนดำเนินการเช่นเดียวกับ 
ที่ธุรกิจขนาดเล็กอื่น ๆ จำเป็นต้องมี 
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วางเดิมพันของคุณ :
แนวทางจัดการความล้มเหลวของนักร่วมลงทุน 

นักร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ตอัพหรือวีซี (Venture Capitalist : VC) เข้าใจด ี
ถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยี และได้พัฒนา 
แนวทางที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น แนวทาง 
ที่ปฏิบัติกันมาของวีซีในการบรรเทาความเสี่ยงคือ กระจายการลงทุน 
ในสตาร์ตอัพหลายแห่งพร้อมกัน พวกวีซีมักมีภูมิหลังด้านการเงินในช่วง 
ก่อนและระหว่างปรากฏการณ์ฟองสบู่อินเทอร์เน็ต พวกเขาลงทุนใน 
สตาร์ตอัพโดยมีความเข้าใจน้อยนิดเกี่ยวกับบริษัทหรือโมเดลธุรกิจที่ 
พวกเขาเข้าไปลงทุน พวกเขารู้ว่าอัตราความเสี่ยงนั้นจัดว่าสูง และแนวทาง 
ที่พวกเขานำมาใช้คือ “กระจายการวางเดิมพันให้มากเข้าไว้”

สมมุติฐานมีอยู่ว่า ถ้าสตาร์ตอัพ  92 แห่งจากทั้งหมด  100 แห่ง 
ล้มเหลว ก็ให้วางเดิมพันครบร้อย และขอให้สตาร์ตอัพ 8 แห่งที่ประสบ 
ความสำเร็จให้ผลตอบแทนมากพอที่จะหักกลบกับพวกที่ล้มเหลว  (และ 
ก็มักจะเป็นเช่นนั้น) ในโลกของยูนิคอร์น (คำสแลงเรียกสตาร์ตอัพที่ประสบ 
ความสำเร็จ)  สตาร์ตอัพ  8 แห่งที่ประสบความสำเร็จให้ผลตอบแทนใน 
อัตราที่สูงเสียจนทำให้ความล้มเหลวอีก 92 ครั้งที่เหลือกลายเป็นเรื่องเล็ก  
เว้นเสียแต่กับผู้ก่อตั้งเท่านั้น 

นี่เคยเป็นกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลจากมุมมองของวีซี ก็แค่วางเดิมพัน 
ให้มากไว้ก่อน คิดเสียว่า 92 แห่งจะล้มเหลว ให้แน่ใจได้ว่าอีก 8 แห่ง 
จะเป็นยูนิคอร์น 

ทว่าทุกวันนี้นักลงทุนมีความซับซ้อนกว่านั้นมาก พวกเขาเข้าไปมี 
ส่วนร่วมกับบริษัทที่ลงทุนมากกว่าแต่ก่อน (หลายคนเคยเป็นผู้ประกอบการ 
และผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ) อีกทั้งยังสนใจอยากรู้เหตุผลของความล้มเหลว 
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และหาทางหลีกเลี่ยงมันมากกว่าแต่ก่อน ถ้าคุณมองปัญหานี้จากมุมมอง 
ของวีซี จะเห็นว่ามีเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจอย่างชัดเจนในการเพิ่มอัตรา 
ความสำเร็จของสตาร์ตอัพ ซึ่งนั่นหมายถึงผลตอบแทนของนักลงทุน พูด 
ง่าย  ๆ ก็คือ โอกาสความสำเร็จที่มากขึ้นคือการมีเงินมากขึ้นสำหรับทุกคน 
นั่นเอง

แต่ที่พูดไปทั้งหมดนี้ ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมการลงทุนโดยเฉพาะ 
ในระยะเริ่มต้นยังคงได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่ผมเรียกว่า สล็อตแมชีนเอฟเฟ็กต์  
(Slot-machine Effect) อยู่มากทีเดียว 

สล็อตแมชีนเอฟเฟ็กต์

พฤติกรรมมนุษย์เป็นอะไรที่ตลก โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องผลตอบแทน 
เราทุกคนต่างรู้ดีว่าไม่มีใครเอาชนะเครื่องสล็อตแมชีนได้ เพราะมันถูกเซต 
ระบบและตั้งโปรแกรมมาเพื่อเอาชนะเรา ทำนองเดียวกับที่กาสิโนไม่ได้ 
สรา้งขึน้โดยผูช้นะ เราทกุคนรูส้ถติติา่ง ๆ ด ี แตค่นกย็งัเลน่อยูด่ี ลองนกึภาพ 
ว่าคน 100 คนเล่นสล็อตแมชีน 92 คนโยกคันโยก และ 92 คนโดนกิน  
ขณะที่คนอีก 8 คนที่นั่งอยู่ใกล้ ๆ โยกคันโยกเหมือนกัน แต่ทำเงินได้พันล้าน 
ดอลลาร์ พฤติกรรมมนุษย์ไม่มองปรากฏการณ์นี้อย่างเป็นเหตุเป็นผลหรือ 
ในเชิงสถิต ิ

คนเล่นลอตเตอรี่ก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าโอกาสชนะมีน้อยนิด 
แต่รางวัลใหญ่หรือแจ็กพ็อตนั้นช่างใหญ่โตจนสามารถสร้างความเป็นจริง 
ที่บิดเบือนไป คนเรามักไม่คิดถึงเรื่องสูญเสียหรือแพ้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

เวลาคนมองสตาร์ตอัพดาวเด่นอย่างอูเบอร์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม  
หรือแอตลาสเซียน [Atlassian – บริษัทสตาร์ตอัพผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และ 



UNICORN TEARS สตาร์ตอัพแบบไหนที่ไม่ได้ ไปต่อ 14

แอปพลิเคชัน] พวกเขามักมีภาพเลิศหรูอยู่ในใจ ธุรกิจเหล่านี้ไม่เพียงบอก 
เล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมมากมาย แต่ยังสร้างความเชื่ออันทรงพลังขึ้นมา 
อันที่จริงบริษัทเหล่านี้ถือเป็นข้อยกเว้นที่หาได้ยาก กระนั้นมนุษย์เราก็มี 
ความเชื่อทางอารมณ์ฝังอยู่ในตัวที่พร้อมจะบอกว่า “ถ้าฉันมีลูกบ้ามากพอ  
ฉันจะต้องเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นเหล่านั้น”

เกือบทุกสัปดาห์ผมมีโอกาสนั่งฟังสตาร์ตอัพใหม่  ๆ  มาเสนอไอเดีย 
สามถึงสี่ราย และส่วนใหญ่ยังไม่สามารถตอบคำถามพื้นฐานหรือประเด็น 
สำคญัทีจ่ะชว่ยหลกีเลีย่งความลม้เหลวของสตารต์อพั พวกเขาไมม่แีบบแผน 
หรือโมเดลทางธุรกิจ ไม่มี  “คุณค่าทางการตลาด”  หรือ  “คุณค่าที่นำเสนอ 
แก่ลูกค้า”  ของสินค้าหรือบริการที่จะทำให้ลูกค้ายอมควักกระเป๋าจ่ายเพื่อ 
ซื้อหามา ช่างน่าประหลาดใจ 

ผมพบคนที่หมายมั่นปั้นมือจะก่อตั้งสตาร์ตอัพมากมายที่บอกว่า (และ 
เชื่อว่า) “ผมมีไอเดียเจ๋ง  ๆ รับรองว่ามันจะต้องกลายเป็นเฟซบุ๊กรายต่อไป 
แน่  ๆ” พูดมักง่ายกว่าทำเสมอ มีอะไรมากมายเหลือเกินที่อยู่ระหว่าง 
การเดินทางจากไอเดียเจ๋ง  ๆ  ไปสู่เฟซบุ๊ก ผู้ก่อตั้งจำนวนมากเหลือเกิน 
ที่มองไม่เห็นในเรื่องนี้ หรือคิดไม่ถึงว่าการแปลความคิดไปสู่การปฏิบัตินั้น 
เป็นเรื่องท้าทายมากเพียงใด 

น้ำตายูนิคอร์น  : ผลกระทบที่แท้จริง
ของความล้มเหลว

การคิดถึงผลกระทบด้านการเงินที่เกิดจากความล้มเหลวเป็นเรื่องง่าย เงิน 
หลายล้านดอลลาร์สหรัฐของนักลงทุนสูญไปทุกครั้งที่สตาร์ตอัพล้มเหลว  
ทุกปีเราสูญเสียเงินไปหลายพันล้านดอลลาร์กับเรื่องนี้ ในฐานะที่เคยเป็น 
ผูก้อ่ตัง้สตารต์อพั ผมยงัเหน็ผลกระทบของความลม้เหลวในอกีระดบั นัน่คอื  
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ผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว ผมเคยเห็นผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพที่ชีวิตสมรสพังครืน  
บ้างเป็นโรคซึมเศร้า บ้างหันไปหาสุราหรือยาเสพติด หรือบางคนอาจถึงกับ 
คิดฆ่าตัวตาย นี่คือด้านมืดของสตาร์ตอัพที่ไม่มีใครอยากพูดถึง เราชอบ 
พูดกันแต่เรื่องความฟู่ฟ่าและยูนิคอร์น แต่ไม่มีเรื่องน้ำตายูนิคอร์น 

ความล้มเหลวของสตาร์ตอัพเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสำหรับบรรดา 
ผู้ก่อตั้ง พวกเขาไม่เพียงต้องเสี่ยงเอาตัวเองออกไปเป็นหนังหน้าไฟ ทำงาน 
หนักหามรุ่งหามค่ำ แต่แล้วธุรกิจกลับไปไม่รอดและมักจะเป็นที่รู้กันทั่ว 
พวกเขาต้องแบกหน้ากลับบ้านเพื่อบอกกับคู่ชีวิตว่าจะหาทางผ่อนสินเชื่อ 
บ้านหรือจ่ายค่าเทอมลูกได้อย่างไร พวกเขาต้องตกงาน เช่นเดียวกับ 
ทีมงานที่เหลือที่ต้องตกงานเช่นกัน 

นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ และเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกอย่าง 
แรงกล้า การพูดถึงความล้มเหลวที่สามารถป้องกันได้ของสตาร์ตอัพ และ 
ผลกระทบของความล้มเหลวนั้นที่มีต่อผู้ก่อตั้ง ผมหวังจะช่วยคุณไม่ให้ตก 
อยู่ในสถานการณ์ “น้ำตายูนิคอร์น”

 
เราควรจะเปน็กงัวลกบัการทีน่กัลงทนุสญูเสยีเงนิ เพราะนัน่สง่ผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจ แต่เราก็ควรเป็นกังวลกับการสูญเสียของผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ 
ด้วยเช่นกัน สังคมจะก้าวหน้าได้ เราจำเป็นต้องมีนวัตกรและคนที่พร้อม 
จะเสี่ยง เราจำเป็นต้องมีผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ เราสูญเสียคนเหล่านี้ไปมาก 
เหลือเกิน มีทั้งที่ท้อแท้สิ้นหวังและหลุดวงโคจร ไม่หวนคืนสู่ระบบนิเวศ 
ของสตาร์ตอัพอีกเลย บางคนอาจบอกว่านี่แหละกฎของดาร์วิน ในชีวิตจริง 
คนที่แข็งแกร่งเท่านั้นจะอยู่รอด กระนั้นผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพส่วนใหญ่กลับ 
ไม่มีทักษะที่พวกเขาจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จ อีกทั้งเราก็เพิ่ง 
เริ่มสำรวจและเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้สตาร์ตอัพล้มเหลวและวิธีที่จะป้องกัน 
ความล้มเหลวนั้น ผมอยากให้ผู้ก่อตั้งเหล่านั้นได้เรียนรู้จากความผิดพลาด 
ของตัวเอง แล้วกลับมาสร้างสตาร์ตอัพที่ทั้งใหญ่และดีกว่าเดิม
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กรณีศึกษา : บทเรียนราคาแพงกับ “คลิปป์”

หลายปีก่อนผมลงทุนในบริษัทสตาร์ตอัพระยะแรกชื่อว่าคลิปป์  
(Clipp) เป็นธุรกิจจ่ายเงินบนมือถือที่มุ่งแก้ปัญหาด้านการจัดการ 
ให้บาร์เครื่องดื่มที่ใช้วิธีชำระเงินรวดเดียวหรือบาร์แท็บ  (Bar Tab) 
แทนที่จะชำระต่อการสั่งแต่ละดริ๊งก์ ในการใช้งานคลิปป์ คุณไป 
ที่บาร์ เปิดบาร์แท็บโดยใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ สั่งเครื่องดื่มแล้ว 
จ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นไม่ต่างจากอูเบอร ์

ตอนที่พบหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งบริษัท ผมรู้สึกตื่นเต้น เพราะคลิปป์เป็นหนึ่ง 
ในสตาร์ตอัพไม่กี่แห่งในปีนั้นที่ผมเห็นว่ามีอะไรใหม่ พวกเขาสร้าง 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงในพื้นที่ เทคโนโลยีที่ใช้ออกแบบมาดีอย่าง 
เหลือเชื่อ และบรรดาผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในธุรกิจก็ล้วนน่าทึ่ง ผมเป็น 
หนึ่งในกลุ่มนักลงทุนที่ลงขันให้เงินทุนก้อนแรก (Seed Funding) โดย 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 27 ของสินทรัพย์ และได้นั่งในบอร์ด 
หรือคณะกรรมการบริษัท 

พอมองย้อนกลับไป ถ้านึกถึงเหตุผลต่าง  ๆ  ที่ทำให้สตาร์ตอัพล้มเหลว 
ซึ่งผมจะพูดถึงในบทต่อ  ๆ  ไป ผมคิดว่าธุรกิจนี้เข้าข่ายแทบทุกข้อ 
ในความคิดของผม พวกเขามีปัญหาตั้งแต่เรื่องหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งและ 
การหาแหล่งเงินทุน และกลายเป็นว่าโมเดลธุรกิจก็มีความท้าทาย 
หลัก ๆ อยู่หลายประการ 

เกิดการทุ่มเถียงกันมากมายจากมุมมองของนักลงทุน ผมต้องบอกว่า 
การโค้ชให้บรรดาหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ งนั้นยากกว่าที่ผมคาดหวัง  ผม 
หมายความว่าคนที่มีประสบการณ์หลายคนพยายามช่วยเหลือกลุ่ม 
ผู้ก่อตั้งบริษัท แต่ความช่วยเหลือนั้นกลับไม่ได้รับการตอบสนอง 
เท่าที่ควร ทีมผู้ก่อตั้งยังทะเลาะกันเองด้วย อันที่จริงพวกเขาเป็น 



เจมี พรายด์ 17

คนน่ารัก แต่ผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา และท้ายที่สุด 
กับพวกเราในฐานะนักลงทุนย่ำแย่ลง โดยผลเสียตกอยู่กับบริษัท

หากมองในแง่ของการลงทุน พวกเราอาจให้เงินพวกเขามากเกินไป 
ในคราวเดียว และเราก็ไม่ได้เชื่อมโยงระหว่างเงินทุนกับหมุดหมาย 
สำคัญ  ๆ  ในเชิงปฏิบัติการ ที่สำคัญกว่านั้น แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่ต้องบอกว่าเซ็กซี่เลยทีเดียว แต่ในความคิดของผม โมเดลธุรกิจของ 
พวกเขามีปัญหาใหญ่  ๆ  หลายเรื่อง จากโมเดลธุรกิจที่เรามี เป็นไป 
ไม่ได้เลยที่จะทำเงินได้มากพอ โมเดลธุรกิจนั้นทำให้สตาร์ตอัพนี้ 
อยู่ในสภาพรอวันล้มเหลว มันมาถึงจุดที่เงินทุนเกือบเหือดแห้ง (ถึง 
ฟางเส้นสุดท้าย)  และนักลงทุนที่เข้ามาร่วมวางกลยุทธ์ธุรกิจจริงจัง  
(Strategic Investor) อีกรายหนึ่งก็เข้ามารับช่วงการลงทุนของพวกเรา  
ผู้ลงทุนระยะแรกหลายคนสูญเงินไปมากพอด ู

คลิปป์เป็นการลงทุนครั้งแรก  ๆ  ของผม ผมทำผิดพลาดหลายอย่าง 
อย่างที่พูดไป ประสบการณ์ครั้งนั้นเป็นแรงบันดาลใจหลักของหนังสือ 
เล่มนี้ หลังจากเข้าไปลงทุนและถอนตัวออกมาจากคลิปป์ ผมคิด 
ทบทวนอยู่นานว่าเพราะเหตุใดธุรกิจจึงไม่บรรลุศักยภาพเต็มที่ของมัน  
และผมควรทำอะไรที่ต่างออกไปได้หรือไม่ หลายบทเรียนที่พูดถึง 
ในหนังสือเล่มนี้มาจากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการลงทุนครั้งนั้น ตอน 
นั้นเองที่ผมเริ่มมองอย่างจริงจังว่าทำไมสตาร์ตอัพจึงล้มเหลว และ 
จะมีคันโยกอะไรบ้างที่คุณสามารถดึงเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น 

หลังเหตุการณ์นั้นมีการตั้งคำถามมากมาย เป็นต้นว่า เรามองไม่ออก 
หรือว่ามีปัญหาภายในระหว่างหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง เราน่าจะตรวจสอบ 
เชิงลึกที่เรียกว่า ดิวดิลิเจนซ์ (Due Diligence) มากกว่านี้ไหม เพื่อ 
ระบคุวามเสีย่งตา่ง ๆ เราควรจะพยายามมากกวา่นีไ้หม เพือ่ตรวจสอบ 
โมเดลธุรกิจก่อนจะลงทุน เราน่าจะเข้าไปช่วยทีมผู้ก่อตั้งปรับปรุง 
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โมเดลธุรกิจไหม เราน่าจะเข้าไปทำงานร่วมกับทีมผู้ก่อตั้งอย่างมี 
ประสิทธิภาพมากกว่านี้ไหม เพื่อจัดการกับบางเรื่อง เช่น อัตราการ 
เผาเงินทุน (Cash Burn) เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้น มัน 
เป็นธุรกิจที่มีลู่ทางสดใสมากจริง ๆ มากกว่าที่ผมเคยเห็นมาเป็นระยะ 
เวลายาวนาน น่าเสียดายที่ลู่ทางสดใสหรือศักยภาพเหล่านั้นไปไม่ถึง 
ฝั่งฝัน โดยส่วนใหญ่มาจากปัญหาภายในที่ป้องกันได ้

เป็นเรื่องง่ายที่เราจะดูเบาผลกระทบของความล้มเหลวเหล่านี้ที่มีต่อ 
ชีวิตส่วนตัว โดยเฉพาะเมื่อคุณมีทั้งนักลงทุนที่หายใจรดต้นคออยู่ 
ลูกค้าที่ไม่มีความสุข และความอับอายหากจะต้องบอกเพื่อนฝูงและ 
ครอบครัวว่า “ธุรกิจผมทำท่าจะแย่ เผลอ ๆ อาจจะไปไม่รอด”

ปัญหาต่าง  ๆ  ประดังเข้ามาทับถมคุณ เมื่อสิ่งต่าง  ๆ  ไม่เป็นไปอย่าง 
ที่คาดหวัง มันจึงไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเลยสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ 
เหล่านั้น แต่นักลงทุนสามารถไปต่อได้ พวกเขาพร้อมจะลงทุนใหม่ 
ไม่ใช่สำหรับคนที่เอาเลือดเนื้อ หยาดเหงื่อ และน้ำตาใส่ลงไปในธุรกิจ

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 

อ่านมาถึงตรงนี้ คุณอาจนึกบอกตัวเองว่า “แล้วผมจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง 
เล่นเกมสตาร์ตอัพนี้ทำไม ฟัง  ๆ  ดูออกจะน่ากลัว” ลองไปถามผู้ก่อตั้ง 
สตาร์ตอัพคนไหน  ๆ  ดูสิ พวกเขาพร้อมจะบอกคุณว่า การเดินทางบน 
เส้นทางสายนี้ยากเย็นเพียงใด แต่รางวัลตอบแทนก็คุ้มค่า การสร้างสรรค์ 
บางสิ่งขึ้นจากความคิดแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 
เป็นความรู้สึกสุดยอดจริง  ๆ ถ้า  แม้นคุณมีสมรรถภาพและความสามารถ 
พร้อมที่จะรับความท้าทายนั้น ผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักแนวทางสู่การ 
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พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างสตาร์ตอัพที่ประสบความสำเร็จ 

คุณจะเผชิญความท้าทายมากมายในฐานะผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ การ 
วา่จา้งคนเปน็เรือ่งสำคญั แตห่นงัสอืเลม่นีไ้มใ่ชต่ำราวา่ดว้ยการจดัการคนเกง่ 
ภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ แต่หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ใช่คัมภีร์ว่าด้วยการเป็นผู้นำ 
การประสบความสำเร็จทางธุรกิจมีหลายมิติ  ในหนังสือเล่มนี้ ผมจะ 
อธิบายว่า คุณจะสามารถหลีกเลี่ยง ป้องกัน หรือบรรเทาผลกระทบที่ 
เกิดจากความผิดพลาดซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลว 
ของคุณได้อย่างไร ผมวางแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อช่วยคุณพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดไปสู่บริษัทเต็มรูปแบบ โดยคำนึงถึงโอกาสสูงสุด 
ในการประสบความสำเร็จ และแน่ใจว่าคุณในฐานะผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพจะ 
ประคับประคองตัวอยู่รอดได้ตลอดการเดินทางบนเส้นทางนั้น 

ความสำเร็จของสตาร์ตอัพไม่ใช่เรื่องของศิลปะหรือมนตร์ดำอะไรเลย 
ไม่ใช่เรื่องทำนองว่าเรามาโยนลูกเต๋ากัน แล้วหวังว่าทุกอย่างจะไปได้ดี  
การยึดแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
สตาร์ตอัพจะช่วยให้คุณมีข้อได้เปรียบที่จำเป็นอย่างยิ่ง การที่คุณสามารถ 
ลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นลงได้บ้าง เท่ากับว่าคุณจะล้ำหน้าสตาร์ตอัพอื่น  ๆ  
ไปอีกก้าว 

นับตั้งแต่ยุคฟองสบู่หรือยุคเฟื่องฟูของอินเทอร์เน็ต สตาร์ตอัพด้าน 
เทคโนโลยีเกิดและแพร่กระจายในอัตรารวดเร็วอย่างน่าทึ่ง (อย่างที่บอกไป 
แล้วว่า ในแต่ละวินาทีที่ผ่านไปเรามีสตาร์ตอัพเกิดใหม่ 3 บริษัท) เม็ดเงิน 
มากกวา่ห้าหมืน่ลา้นดอลลารส์หรฐัถกูอดัฉดีเขา้สูก่องทนุรว่มลงทนุ (Venture  
Capital : VC) ในแต่ละปี แม้จะดูเหมือนเป็นเงินก้อนใหญ ่ แต่การแข่งขัน 
ที่มากขึ้นเพื่อช่วงชิงเม็ดเงินที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้เงินทุนสตาร์ตอัพกลาย 
เป็นสิ่งที่หายากขึ้นทุกที โดยเฉพาะเงินทุนก้อนแรก (Seed Funding –  
เพื่อเริ่มต้นธุรกิจ) และเงินทุนซีรีส์เอ (Series A Funding – เพื่อการเติบโต)  
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เริ่มเข้าถึงยากขึ้น เพราะนักลงทุนรู้ว่าสตาร์ตอัพจำนวนไม่น้อยจะไปไม่รอด  
การศกึษาวา่ความลม้เหลวเกดิจากอะไร และจะหลกีเลีย่งความเสีย่งเหลา่นัน้ 
ได้อย่างไร จะช่วยเพิ่มโอกาสของคุณในการหาเงินทุน

คุณต้องสามารถนั่งพูดคุยกับนักลงทุนที่สนใจโดยมีข้อมูลหรือแผน 
รองรับแน่นปึ้ก ลองนึกถึงคำพูดประมาณว่า “เรารู้ดีว่าสตาร์ตอัพส่วนใหญ่ 
ไปไม่รอด นี่คือสาเหตุว่าเพราะอะไร แล้วนี่คือสิ่งที่ เราจะทำเพื่อขจัด 
จุดอ่อนหรือจุดตายเหล่านั้น” ด้วยแนวทางที่มีแผนรองรับชัดเจน นักลงทุน 
จะมองและยอมรับคุณอย่างจริงจัง การขบคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความ 
ล้มเหลว ก่อน ที่มันจะเกิดขึ้น หมายความว่าคุณจะอยู่ในสภาพที่พร้อมกว่า 
เมื่อปัญหาเกิดขึ้น และนี่จะทำให้คุณแตกต่างจากผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ 
อีกมากมายที่ไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่าสตาร์ตอัพของพวกเขาถูกวางโปรแกรม 
ให้ล่มแต่แรกแล้ว

ความเชื่อ : สตาร์ตอัพเป็นอะไรที่โก้หรู

คุณรู้จักผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพสักรายไหม ถ้าไม่รู้จัก ผมอยากแนะนำ 
ให้คุณออกไปหามาสักคน  เมื่ อพบแล้ว  ลองถามพวกเขาถึง 
ประสบการณ์ของการเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ คุณจะได้ยินคำพูดอย่าง 
น่าตื่นเต้น เครียดชะมัด สนุก ท้าทาย และ  หูตาสว่าง สิ่งที่คุณ 
จะไม่ได้ยินคือ  โก้หรู ถ้าคุณคาดหวังว่าการก่อตั้งสตาร์ตอัพเป็นอะไร 
ที่โก้หรู ก็ควรวางหนังสือเล่มนี้ลง แล้วกลับไปหางานประจำในบริษัท 
ตามเดิม สตาร์ตอัพอาจไม่ใช่สำหรับคุณ
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คุณกำลังจ้องตากับความล้มเหลวอยู่หรือเปล่า

ก่อนที่คุณจะก้าวเดินไปบนเส้นทางสายสตาร์ตอัพ น่าจะคุ้มค่าถ้าลองถาม 
คำถามสำคัญบางข้อกับตัวเอง ต่อไปนี้คือ 10 คำถามที่คุณควรคิดถึง 

1.	 อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คุณริเริ่มธุรกิจนี้ 
2.	 คุณมีอะไรพิสูจน์ว่าลูกค้า ต้องการ ผลิตภัณฑ์ของคุณ
3.	 คุณมีอะไรพิสูจน์ว่าลูกค้า จะควักกระเป๋าซื้อ ผลิตภัณฑ์ของคุณ 
4.	 คุณรู้จักบรรดาผู้ร่วมก่อตั้งของคุณมานานแค่ไหน คุณต้องการ 

พวกเขาจริงไหม
5.	 คุณเคยมีปากเสียงกับผู้ร่วมก่อตั้งของคุณไหม คุณเป็นเพื่อนกัน 

หรือเปล่า
6.	 ทักษะเฉพาะอะไรของผู้ร่วมก่อตั้งคนอื่น  ๆ ที่นำมาใช้กับสตาร์ตอัพ 

ของคุณได้ คุณจ้างใครมาทำแทนได้ไหม
7.	 คุณเคยสร้างสตาร์ตอัพมาก่อนไหม คุณคิดว่าประสบการณ์นี้ 

จะเป็นอย่างไร 
8.	 คุณมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร คุณ 

จัดการกับความเครียดหรือแรงกดดันอย่างไร
9.	 นักลงทุนแบบไหนที่คุณมองหา
10.	 คุณจะบอกนักลงทุนของคุณอย่างไร หากคุณใช้เงินของพวกเขา 

จนหมด 

การเปิดอกคุยโดยใช้เหตุผลและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับบรรดาผู้มีส่วน 
ได้เสียทั้งหมดของคุณก่อนเริ่มต้นถือเป็นเรื่องสำคัญมาก 

ในแง่ชีวิตส่วนตัว การพูดคุยถึงความกลัวและความคาดหวังของคุณ 
กับเพื่อน  ๆ  และครอบครัวมีส่วนช่วย คุณต้องการการสนับสนุนอะไรจาก 
พวกเขา ถ้าคุณมีคู่ชีวิต พูดคุยกับเขาหรือเธอแบบเปิดอกถึงเรื่องความ 
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เสี่ยงต่าง ๆ การจัดการเรื่องเวลา และโอกาสที่จะเกิดความเครียด เปิดใจ 
พูดถึงความกลัวต่าง  ๆ  ของคุณ และคุณคาดหวังจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างไร

และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับว่าที่ 
หุ้นส่วนธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง คุณยังมองหรือยึดถือคุณค่าชุดเดียวกันอยู่ 
หรือไม่ คุณมีแรงจูงใจร่วมกันในการเริ่มต้นธุรกิจใช่ไหม พวกเขาจะสละเรือ 
ในสถานการณ์ยากลำบากไหม คุณจะทำอย่างไรถ้าสิ่งต่าง  ๆ  ไม่เป็นไป 
อย่างที่คิด แล้วถ้าทุกอย่างไปได้สวย คุณจะทำอย่างไร คุณจะทำอย่างไร 
หากใครสักคนอยากถอนตัว ขณะที่คนอื่น  ๆ  ยังเหนียวแน่น คุณต้องการ 
ผู้ร่วมก่อตั้งคนอื่น  ๆ  จริงไหม จะง่ายกว่าไหม ถ้าคุณจะจ้างคนที่มีทักษะ 
ซึ่งคุณคิดว่าผู้ร่วมก่อตั้งคนอื่น  ๆ  มีเข้ามาทำงานให้คุณแทน หรือพวกเขา 
มีทักษะเฉพาะที่คู่ควรจะเป็นผู้ถือหุ้นหลัก ตั้งหรือกำหนดความคาดหวัง 
เหล่านี้ไว้ล่วงหน้า 

พูดคุยกับนักลงทุนของคุณ  อภิปรายถึงความเสี่ยงต่าง  ๆ  ความ 
ผิดพลาดที่พบบ่อยในหมู่ผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพคือ การปกปิดแง่มุมที่ไม่ดีต่าง ๆ 
นักลงทุนส่วนใหญ่ดูออก นักลงทุนที่ฉลาดรู้ดีถึงความเสี่ยงของการลงทุน 
ในธุรกิจระยะแรกเริ่ม คุณจะได้รับความเชื่อถือมากกว่า ถ้าคุยกับพวกเขา 
อย่างตรงไปตรงมาและอยู่บนพื้นฐานของความจริง แทนที่จะพยายาม 
กลบเกลื่อนด้วยอะไรที่ดูดี อภิปรายถึงแผนการต่าง ๆ ของคุณ และคุณจะ 
หลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสี่ยงต่าง  ๆ  เหล่านั้นอย่างไร ลองพิจารณา 
ถึงความช่วยเหลือต่าง  ๆ  ที่คุณต้องการจากพวกเขา ดึงพวกเขาเข้ามามี 
ส่วนร่วมในธุรกิจ ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและประสบการณ์ของคน 
เหล่านั้น  คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว  และเมื่อคุณ 
เปิดโอกาสให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัท พวกเขาจะรู้สึกสบายใจ 
มากขึ้นที่ตัดสินใจลงทุนกับคุณและธุรกิจของคุณ
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ท้ายที่สุด พูดคุยกับผู้ก่อตั้งคนอื่น  ๆ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของคน 
ที่กำลังเผชิญความท้าทายแบบเดียวกันกับคุณ ที่สามารถรับฟังและให้ 
ข้อเสนอแนะต่าง  ๆ สตาร์ตอัพส่วนใหญ่เผชิญปัญหาคล้าย  ๆ  กัน การใช้ 
ประโยชน์จากประสบการณ์ของคนอื่น  ๆ  ไม่เพียงช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่าง 
รวดเร็ว แต่ยังหยิบยื่นอาวุธทางปัญญาแก่คุณในการจัดการกับความ 
ท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่



UNICORN TEARS สตาร์ตอัพแบบไหนที่ไม่ได้ ไปต่อ 24

ส่งต่อให้คุณ
3 ขั้นตอนสู่การสร้างสตาร์ตอัพ 

ความสำเร็จเริ่มจากตัวคุณ ต่อไปนี้คือบันได 3 ขั้นที่จะพาคุณไปสู่เส้นทาง 
ที่ถูกต้อง 

บันไดขั้นที่ 1 : ตั้งคำถามกับแรงจูงใจของคุณ

คุณเริ่มทำธุรกิจนี้ทำไม อะไรคือแรงจูงใจของคุณ คุณทำไปเพื่อสนอง 
ตัณหาของตนเองอย่างนั้นหรือ เงินจูงใจใครหลายคนได้ ขณะที่บางคน 
บอกว่า “มันฟังดูเจ๋งมาก” หรือ  “ผมก็แค่อยากเป็นผู้ประกอบการกับเขา 
บ้าง” บางคนชอบหรือมีความสุขกับการได้แก้ปัญหาจริง  ๆ มีแรงจูงใจ 
มากมายอยู่เบื้องหลังสตาร์ตอัพและผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพเหล่านั้น เป็นเรื่อง 
สำคัญที่คุณต้องเข้าใจแรงจูงใจของตนเอง 

ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องมีรากฐานที่แข็งแรง และรากฐานนั้นก็คือ 
ตัวคุณนั่นเอง หากแรงจูงใจของคุณไม่หนักแน่นพอ ก็มีโอกาสมากที่คุณ 
จะถอดใจเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปอย่างที่คิด หรือเมื่อคุณเผชิญการวิพากษ์- 
วิจารณ์อย่างรุนแรง ถ้าเริ่มต้นได้ดีจากตรงนี้ นั่นย่อมหมายความว่าคุณ 
จะอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะรับความท้าทายต่าง  ๆ  ที่รออยู่ข้างหน้า คุณ 
จำเป็นต้องเตรียมพร้อม ความล้มเหลวนั้นมีแน่ ความเครียดก็เช่นกัน และ 
คุณจะทำงานหนักเป็นบ้าเป็นหลัง ลองทบทวนแรงจูงใจและความมุ่งมั่น 
ของคุณ คุณต้องการสิ่งนี้จริงไหม เพราะเหตุใด และมากขนาดไหน
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บันไดขั้นที่ 2 : จงเป็นนักเรียนของความล้มเหลว

ผมเป็นคนกลัวการบินเข้าขั้นร้ายกาจ แต่ผมก็ชอบดูรายการสารคดี 
Air Crash Investigation ทางทีวี การได้รู้ว่าอุบัติเหตุทางอากาศแต่ละครั้ง 
ได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อป้องกันเหตุประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใน 
อนาคต ทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเวลานั่งเครื่องบิน

นอกเหนือจากหนังสือเล่มนี้ คุณสามารถหาอ่านหรือศึกษาข้อมูล 
สาธารณะที่มีอยู่มากมายเกี่ยวกับความล้มเหลวของสตาร์ตอัพ และคุณ 
สามารถเรียนรู้อะไรมากมายจากการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง ลองหาเคส 
ความล้มเหลวของสตาร์ตอัพซึ่งเป็นที่รู้จักดีสัก 3 กรณีมาอ่าน แล้วลอง 
วิเคราะห์ดู คุณเรียนรู้อะไรบ้าง สาเหตุเหล่านั้นมีบ้างไหมที่ประยุกต์ใช้ 
กับสตาร์ตอัพของคุณได้ ความล้มเหลวนั้นสามารถบอกหรือคาดการณ์ได้ 
ล่วงหน้าหรือไม่ พวกเขาน่าจะทำอะไรที่ต่างออกไป ลองหาโอกาสพูดคุย 
กับผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพที่เคยล้มเหลวในอดีต ผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพส่วนใหญ่ที่ 
ผมรู้จักใจกว้างมากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความผิดพลาดในอดีตของพวกเขา

บันไดขั้นที่ 3 : มองหากุนซือ

ผู้ประกอบการหลายคนบอกผมว่า การเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพนั้นออก 
จะว้าเหว่ การต้องแบกความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ 
ทีมงาน และธุรกิจ เป็นเรื่องหนักหนาไม่ใช่เล่น พวกเขาเอาชื่อเสียงเป็น 
เดิมพันกับบรรดานักลงทุน และตระหนักถึงภาระอันหนักหน่วงที่แบกรับไว้ 
นี่ยังไม่รวมถึงความกลัว 
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คุณไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดนี้คนเดียว ข้อดีอย่างหนึ่งของวงการ 
สตาร์ตอัพทุกวันนี้คือ คุณยังมีเครือข่ายหรือกลุ่มคนที่มีความกระตือรือร้น 
อยากเห็นทุกคนประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการประสบการณ์สูงมากมาย 
เคยเผชิญปัญหาท้าทายต่าง  ๆ  ที่คุณกำลังจะประสบมาแล้วทั้งนั้น มองหา 
พวกเขา ถามความคิดเห็นและขอคำแนะนำ ผมแนะนำอย่างยิ่งให้คุณ 
ตั้งคณะที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม ที่ปรึกษา 
เหล่านี้จะเป็นแรงสนับสนุนที่จำเป็นทั้งในแง่อารมณ์ความรู้สึกและจิตใจ
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ทบทวน 

การสร้างสตาร์ตอัพเป็นอะไรที่สุดเจ๋ง! แต่จำเป็นต้องเตรียมการอย่างถูกต้อง 
สตาร์ตอัพจำนวนมากล้มเหลวทั้ง  ๆ  ที่ไม่ควร โดยทั่วไปความล้มเหลว 
ของสตาร์ตอัพไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอก  หากมาจากปัจจัยภายใน 
กล่าวคือ ความล้มเหลวของพวกเขาเป็นผลมาจากการทำร้ายตัวเอง การ 
เรียนรู้และวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบถึงสาเหตุของความล้มเหลว 
จะช่วยสร้างความได้เปรียบที่จำเป็นอย่างยิ่งให้สตาร์ตอัพของคุณ และนั่น 
ย่อมหมายถึงโอกาสประสบความสำเร็จที่มากขึ้น 

การทำความเข้าใจว่าความล้มเหลวของสตาร์ตอัพเป็นเรื่องที่พบบ่อย 
แต่ไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่สตาร์ตอัพ 
ที่แตกต่างจากสตาร์ตอัพอื่น  ๆ  อีกมากมาย เมื่อคุณยอมรับ วิเคราะห์ 
และเข้าใจปัจจัยเสี่ยงต่าง  ๆ  เช่นเดียวกับความล้มเหลว คุณจะมีความ 
น่าเชื่อถือและมีความรู้มากขึ้นเวลาพูดคุยกับนักลงทุน  ความสามารถ 
อันโดดเด่นชัดเจนของคุณจะทำให้คุณเป็นที่สนใจของวีซีและนักลงทุน  
มากกว่าบรรดาสตาร์ตอัพมือใหม่ที่การตัดสินในเรื่องต่าง  ๆ  ยังไม่โดดเด่น 
ชัดเจน

สตาร์ตอัพของคุณเป็นพวกดาวร่วง  (Default Dead) หรือดาวรุ่ง 
(Default Alive) หาคำตอบนีใ้หไ้ดแ้ตเ่นิน่ ๆ แลว้ลงมอืทำสิง่ทีจ่ำเปน็ การที ่
คุณสามารถระบุหรือชี้ชัดได้ตั้งแต่ตอนนี้ ทีมของคุณจะไม่เพียงพูดภาษา 
เดียวกัน แต่ยังรู้สึกมั่นใจว่าสตาร์ตอัพของคุณจะประสบความสำเร็จ 
มากกว่าสตาร์ตอัพอื่น  ๆ  ที่ดูเหมือนเดินร่อนเร่อยู่กลางป่า คุณจะนอนหลับ 
ดีขึ้น วิตกกังวลน้อยลง เพราะคุณรู้ว่าได้วางแผนรับมือและควบคุมจุดอ่อน 
ต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความล้มเหลวเหล่านั้นแล้ว
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ก้าวต่อไป

ความล้มเหลวของสตาร์ตอัพมักมาจากสาเหตุหลัก  3 ประการ ได้แก่ 
ตัวผู้ก่อตั้ง เงินทุน และโมเดลธุรกิจที่มีปัญหา ในบทต่อไปผมจะอภิปราย 
ถึง 10 เหตุผลที่ทำให้สตาร์ตอัพล้มเหลว และทำไมดีกรีเอ็มบีเอของคุณ 
ไม่สามารถช่วยให้คุณเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพที่ประสบความสำเร็จได้




